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EEN LASTIGE VOGEL. 
EEDS drie zomers achtereen heb ik pogingen aangewend, het water
hoentje op de plaat te krijgen. Ik begon vol goeden moed. Immers 
het is een vogeltje, dat nestelt tot zeer dicht bij onze woningen 
en zich om de nabijheid van den raensch vaak in 't minst niet 
schijnt te bekreunen. Evenwel heb ik zooveel mislukkingen gehad, 
slotte de hoop opgaf, ooit een waterhoen te kieken. Eerst als alle 

omstandigheden gunstig waren, zou ik nog eens probeeren. Een mooie gelegen
heid deed zich 't vorige jaar werke
lijk voor. Op zekeren avond langs 
den vijver loopend achter een 
boerderij, vlak in de buurt, zei 
het zoontje van den boer: „Meester, 
daar zit een nest van een water
hoentje met 3 eieren, vlak bij den 
kant.* 't Was werkelijk zoo. In 
één oogopslag had ik gezien, dat 
hier de voorwaarden aanwezig 
waren, die mij moesten doen 
slagen. Als ik deze niet kreeg, 
dan kon ik er wel voor goed vanaf 
zien. 't Nest kon van den kant af 
genomen worden, de onmiddellijke 
nabijheid der woning was vol
doende waarborg, dat geen schen
dende hand zich aan de eitjes zou 
vergrijpen, de vogel had door de 
keuze zijner nestelplaats voldoende 
bewezen, dat menschenvrees hein 
vrijwel vreemd was, want vlak 
voor het nest werden 's morgens 
en 's avonds de koeien gemolken 
en leidden de knechts de snuivende 
en brieschende paarden er langs 
van en naar de wei. Onder al 
deze bedrijven bleef het beentje 
rustig zitten. In overleg met den 
boer zou ik nu heel omzichtig 
en langzaamaan de zaak voor
bereiden. Mijn //plan de campagne* was spoedig opgemaakt. 
een groot stuk jute, langer dan twee meter en breeder dan één. 

Nest met eieren van hot Waterhoentje. 

Ik had thuis 
Vlak voor het 
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nest stond boven op den kant een knotwilg. Ik bond dit doek met een touw 
aan den boom vast en liet het bij den kant af in het water neerhangen. Dit 
was vooreerst voldoende. Het hoentje liet zich daardoor niet verontrusten en 
zat even nadat ik me verwijderd had, weer op zijn nest. De boer, die ook 
aardigheid in de vertooning begon te krijgen, stelde rae voor, dat zaakje nu 
eens voor mij op te knappen, wat ik zeer goed vond. Zoo liet ik hem een week 
lang met het stuk jute omspringen. Daaronder moest de camera komen te staan, 
en dus raoest het doek meer naar het nest toegebracht worden. Het bleef aan 
den boom vast, maar de man zette in den vijver twee staken dicht bij elkaar. 
Daar hing hij het kleed overheen, waardoor dit meer naar voren ging. Eiken 

Waterhoentje op zijn nest. 

dag zette hij de palen wat verder van den kant af, zoodat na een kleine week 
de ruimte onder het doek groot genoeg was om de camera te kunnen bevatten. 
De vogel liet zich er niet door verontrusten. Ten laatste nam ik de staken weg 
en zette er mijn statief voor in de plaats. Boven op den kant, ietwat verborgen 
achter den volgenden kopboom, zette ik mijn tentje op. Twee dagen liet ik de 
zaak zoo staan, 't Ging prachtig, de vogel toonde niet de minste vrees. De zoo 
gewenschte dag, de vrije Zaterdag, brak aan. 't Was mooi weer, 't zonnetje 
scheen en vol illusies trok ik om 8 uur naar den vijver, en zette de camera 
op het statief onder het doek. Wel raoest ik er een gaatje in snijden, waar 
lens met raomentsluiter doorheen zouden steken, doch, otschooon ik wel ver-
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moedde, dat dit een bezwaar zou kunnen zijn, cijferde ik het toch weg. Mijn 
zes meter lange spiraaldraadslang reikte precies tot in het tentje. Bijgestaan 
door het zoontje van den boer, kroop ik in de tent en wachtte hoopvol op den 
terugkeer van het hoentje. Het werd elf uur, maar de vogel kwam niet op zijn 
nest. Bepaald was de sluiter daarvan de schuld. Later kroop ik herhaaldelijk 
alleen in het tentje, terwijl het vogeltje toch vrij gauw op zijn nest terugkwam. 
Ik pakte de camera dus in en bond een sluiterachtig plat kistje, buiten het 
doek uitstekend, aan het statief vast. Dan moest het kieskeurige beest daaraan 
ook maar eerst weer eens wennen. Door slecht weer verhinderd, werd het 
Donderdagavond d. a. v. vijf uur, eer ik weer kon gaan. De omstandigheden 
waren wel minder 
gunstig, want de 
zon stond recht 
tegenover de lens 
en alleen daar deze 
schuin naar beneden 
wees, scheen de 
zon er niet recht
streeks in. Een 
groot bezwaar bleef 
natuurlijk, dat nest 
en vogel en omge
ving met den scha
duwkant naar de 
lens toegekeerd 
waren. Ik zou het 
desn iettegen staan d e 
probeeren en kroop 
geduldig in mijn 
hokje, af en tOe, Broedend Waterhoentje. 
door het doek heen, 
besnuffeld door een koeiesnuit, daar het juist tijd van melken was. Al bracht 
dit wat meer bedrijvigheid zoo vlak bij het nest, ik geloof, dat dit juist in mijn 
voordeel was, want nog geen 5 minuten zat ik met ijverig spiedend oog door 
het kijkgaatje te turen, of ik zag het hoentje met zijn zoo karakteristieke 
schokbewegingen, rechtuit, rechtaan op het nest komen en zich er op neerzetten. 
Ik drukte op den knop,, . . . rrrtt ging de sluiter en de vogel er met veel 
misbaar vandoor. Ik had wel hoop, dat hij op de plaat zou staan, omdat zoo'n 
vogel zoo vlug niet in zijn bewegingen is als de kleine zangers, die zich in een 
ondeelbaar oogenblik nog kunnen wegpakken. Ik snelde uit mijn tent, zoo vlug 
de melkerij gedoogde, schoof een andere plaat voor en ging weer zitten kijken. 
Weer was de vogel gauw terug en ging de sluiter voor de tweede maal. Toen 
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pakte ik mijn zaakje — d. w. z. alleen de caraera — maar weer in en ging naar 
huis, zonder al te groote illusies. Dat was maar goed ook, want de opnamen 
leverden niets bruikbaars op. De platen waren te zeer onderbelicht en 't kon 
ook niet anders. De Zaterdag moest het goed maken, dan had ik den heelen 
dag den tijd en kon ik van het sterkste zonlicht proflteeren. Wat het weer 
betreft, kon ik het niet beter treffen, 's Morgens half zeven zat ik al door het 
kleine kijkgaatje te loeren. Tot mijn groote verbazing en teleurstelling liet het 
hoentje zich niet zien, of ja, dat wel, doch het kwam niet op zijn nest. Na een 
uur ongeveer begon het er wat om heen te draaien en de dorpsklok deed net 
negen slagen hooren, toen hij op het nest wipte. Nauwelijks keerde hij zich 
eenigszins in de gewenschte houding, of de sluiter ging, wat het verschrikte 
dier met veel lawaai en geschreeuw er vandoor deed gaan. Het snorrend geluid 
van den sluiter raoest het beest wel het meest beangstigen, want ik had wel 
gemerkt, dat na elke belichting zijn schrik grooter was. 't Werd dan nu ook 
weer twaalf uur eer het mij gelukte de tweede opname te doen. 

Voor dien dag was 't al weer welletjes; ik moest nu met het oog op het 
jonge leven in de eieren den vogel weer een poos rustig laten zitten. Ik had den 
Zondag toch ook nog voor me. Ik ging dus heen; bijgaande foto's zijn de 
resultaten van dien Zaterdagmorgen. Zondagochtend om 6 uur zat ik er weer, 
doch nu ik eenmaal iets bruikbaars had, werd ik het dus zoo zoetjesaan beu; 
ik zette de zaak klaar en ging naar huis. Tegen 8 uur ging ik eens kijken of 
madam op het nest zat. Ik moest nu echter trachten in mijn tentje te komen 
zonder door den broedenden vogel — als hij al op 't nest zat — opgemerkt 
te worden. 

Nu, dat leek rae niet onmogelijk toe. De kant van den vijver was vrij 
hoog en ik kon me tot dicht bij het tentje verborgen houden achter een doorn
haag. Op ëenigen afstand begon ik op handen en voeten te loopen, werkte me 
toen door een met riet en dorens begroeide droge sloot, heen en mijn tentje tot 
dekking nemende, kroop ik maar weer dwars de dreef over en wist me zonder 
te veel beweging te maken in het hokje te werken. Gauw gekeken en zoowaar 
daar zat de dame. Vlug afgedrukt... .rrrtt veel geschreeuw en misbaar, de 
zaak ingepakt en er vandoor, 't Was nu genoeg, 's Namiddags haalde ik het 
heele boeltje weg, verborg zooveel mogelijk het nest weer en hoopte nu, 
dat mijn kiekerij voor het jonge broedsel maar niet noodlottig mocht zijn. Die 
vrees was tot op zekere hoogte ongegrond, want dien Zondag was er al een 
jong uitgekomen. Ik was echter niet gerust, vóór alle eieren uitgekomen waren. 
Met tusschenpoozen van een of twee dagen kwam het eene na het andere tot 
het laatste toe echter uit, zoodat ik, wat dit betreft, mijzelf geen verwijt 
behoefde te maken. 

J. VIJVERBERG. 


