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Visdiefje hij het nest 

Bij de keluphanen (11: sIot)~ 
door Simon de Waard 

Nadat we nog een poosje gelopen hebben, 
merl,en we, dat \-ve bijna aan het strand zijn, 
want telkens zien we nu visdiefjes overvliegen, 
die ter visvangst gaan of hiervan met 'een klein, 
blinhnd visje in de snavel terughren; dat visje 
is bestemd voor hun broedende eg'a of anders 
voor het donzig'e hoost. want er zijn al ver
scheidene paartjes, die jongen hebben. 

Nog een paar duinen klimmen we over en 
da n hjhn we uit over het prachtige brede 
strand, waar op een der lage grasduintjes onze 
schuilhut staat. Vol verwachting luren we door 
de bjl<er en dan zie il< tot m'n grote blijdschap, 
dat er een paar kempha nen op de kampplaats 
aan het vechten zijn. Tot op vijftig meter laten 
de vogels ons naderen, maar dan nemen ze de 
vlucht. Even later gaan 001< de visdiefjes op de 
wiel<en; nijdig hijsend I<omen ze ons tegemoet 
vliegen. Tenvijl we de laatste hand aan de 
schuilhut leggen, blijven ze voortdurend protes
terend boven ons hingen en af en toe schiet 
er eentje uit de troep omlaag, om ons met een 
snerpende kreet over het hoofd te scheren. 

Kijk dat is aardig: het nestje, dat het dichtst 
bij de mand ligt, bevat behalve een aangepikt 
ei ook een pasg'eboren jong'; het is nog helemaal 
nat. Over enl,ele uren zal het een leuk. donzen 
speelg'oedvogeltje zijn. 
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[vlet foto 's van den scTuijver. 

Snel verdwijn ik nu in de schuilhut, stel de 
beide toestellen op en da n ver'wijdert m'n mal<
hr zich uit de omgeving, met de belofte me 
over een uur of vier te l<omen afhalen. Hij is 
nog maar net weg, of de visdieven sh'ijl<en 
reeds neer bij hun nes ten en door de spleten 
van de m.and zie il< dan, hoe ze met veel gedraai 
en geschik op de eieren plaats nemen; 001< het 
ldeine donsjong verdwijnt onder de borstveren 
van de o.ude vogel. 

Het zal een minuut of twintig later zijn, als 
er plots twee hmphanen op de kampplaats 
neerstrijken. Met g'erelde hals doen ze een paar 
passen en blijven dan wantrouwend staan 
kijl<en naar de Iwee lenzen, die l.lÎt de schuil 
hut stehn. Met Moppend hart bespied ik door 
een ldein kijlqJaatje de twee prachtige vogels. 
H et liefst zou ik maar direct beginnen inet 
~maar ik b edwing mijn ongeduld; eerst 
~ de vogels hun argwaan l<wijt zijn. Ach 

jé, wat een strop, daar gaan ze 1 Had ik nu 
desnoods maar alleen een foto genomen, stel je 
voor, dat ze niet meer terugkomen. Een hele 
tijd verstrijh en met treurige blikken kijk ik 
maar steeds naar de verlaten kampplaats. 
Hoera , daar strijkt weer elln vogel neer, een 
donkerbruin exemplaar met een prachtige, geel
witte kraag'. Kijl< toch, daar gaat ie helemaal in 
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zijn eentje aan het rennen, spreidt zijn kraag 
uit. draait een paar maal om zijn eigen as en 
dan schijnt het pas tot hem door te dringen, 
dat er geen .,1<ip" te zien is. Even peutert hij 
wat in zijn veren en dan gaat hij plat op de 
ctrond liggen, om zich eens lel(ker door het zon
;Ietje te laten stoven. Ik voel me gerust, de 
andere vogels zullen nu ool( wel lwmen. 

Wat later strijh een I<emphaan neer op een 
duintje in de buurt. Bij deze vogel zijn de 
kraagveren evenals de overige sierveren zwart
blauw met brede witte dwarsbanden. Wanneer 
ik eens wat rondl<ijk, ontdek ik in de omgeving 
nóg een vogel. die rustig voedsel loopt te 
zoeken; deze sinjeur pronl<t met een diep 
blauwzwarte haag. 

Langzaam maar zel,er gaat de tijd voorbij; 
de "bruine" slaapt met de snavel tussen zijn 
schouderveren, de "dwarsbandeI''' troont nog 
steeds op zijn privé-duintje, de "voedselzoeker" 
ben il( hl/ijt; nou, dat is een saaie boel. Ein
delijl, strijkt er een nieuwe vogel op de hmp
plaats neer, geluHig één met temperament. Met 
wijduitstaande haag en opgezette veren rent 
hij naar de slapende "bruine" en blijft dan in 
uitdagende houding voor hem staan. De 
"bruine" kijh even, wie zo onbeleefd is om hem 
in zijn dutje te Immen storen en steekt dan weer 
zijn snavel tussen zijn veren . Dat ontnuchtert 
de aanvaller zeker; hij laat zijn sierveren weer e 
zakhn, stapt kalm verder en laat zich dan ook 
neervallen . 

Een tijdlang liggen de heren zich te zonnen, 
zó lang', dat Ü< er op hef laatst kregel van word 
en zachtjes ga zitten foeteren op die ontaarde 
vechtersbazen met hun badgast-allures. Er komt 
pas leven in de brouwerij, als na verloop van 
tijd een derde vogel op de kampplaats arriveert; 
naar de kleur te oordelen is het de "voedsel
zoehr" van daarstraks. Nauwelijks is hij neer
gestrel(en, of de twee zonnebaders springen op 
en plotseling zijn de drie bonte vogels clan een 
en al actie; ze rennen heen en weer. hollen met 
wijduitstaande veren op eIl(aar af, wijken terug, 
draaien nog eens om elhncler heen, Fladderen 
dan tegen elkaar op en al die tijd laat ik het 
filmtoestel maar tollen, overgelukkig dat mijn 
kans toch eindelijk gelmmen is. Ineens is de 
voorstelling weer afgelopen; de vogels gaan hun 
veren ordenen. drentelen wat heen en weer en 
nadat ze nogmaals zorgvuldig toilet gemaakt 
hebben. steken ze, de een na de ander. de 
snavel tussen de veren en gaan staan slapen. 

Nt! de zaken zó staan, kan iJ( gerust mijn 
aandacht eens aan de visdieven wijden; even 
kijken . . " alle sterntjes zitten rustig te broeden, 
óók de vog"el met het pasgeboren jong'. Even 
krijg ik een glimp van het kleine ding te zien, 

Kemphaan met neergestreken kraag 

als de oudè wat gaat verzitten, maar dan blijft 
het verder weer verborgen onder moeder'sveren 
(het kan ook onder váders veren zijn. want 
beide sexen broeden en uiterlijl< vertonen ze 
geen verschil). De pasgeborene wordt nog niet 
gevoerd, aIIeen maar beschermd tegen de felle 
zonnestralen, want daar hebben die kleine 
donsjongen beslist hinder van; vaak genoeg 
heb d( van de schuilhut uit waargenomen. dat 
de jongen op dagen, dat de zon fel schijnt, 
bijna voortdurend de schaduw van de oude 
vogel opzoeken of anders onder in de buurt 
groeiende planten wegkruipen. Ool( de oude 
vogels lnmnen het wel eens te warm krijgen. 
vooral wanneer zij zonder enige beschutting 
in de zon zitten te broeden, zoals dit bijv. bij 
de visdieven in m'n omgeving het geval is; bijna 
alle zitten ze met geopende snavel en trillende 
keel te hijgen. Toen ik dit een jaar of wat rle
leden voor het eerst van een vogel zag (ik zat 
toen in een schuilhut bij een strandpleviertje, 
dat nogal schuw deed), dacht ik. dat de vogel 
zo hijgde van angst. Naderhand zag ik het 
echter 001< van vogels (o .a. tureluur, l<emphaan, 
I<okmeeuw). die zich blijkens hun gedrag vol
Immen op hun gemak gevoelden en il, begreep 
toen, dat ze aIIeen last van de hitte hadden . 
Wanneer wij het te "warm hebben, scheidpn 
onze zweetldieren vocht af en als dit verdampt 
op de huid, wordt de daarvoor benodigde 
warmte aan het lichaam onttrold(en. De vogels 
hebben echter deze zweet-afscheidende organen 
niet en bijgevolg I,an er ool( geen zweet 'ver
dampen. lnplaats daarvan heeft waterverdam- " 
ping plaats in de bek en ook in de longen en 
in de ademwegen; door snel te hijgen, kunnen 
de vogels dit proces bevorderen. 



Enkele malen zie il< het aflossen van de broe
dende vogel s. Bij één paartje gaat dit al erg 
vlot: de aflosser komt àanvliegen en blijft even 
" hangen" boven z'n broedende ega; deze vliegt 
direct van het nest eh verd"vijnt. waarop d e 
aflosser neerstrijh en op d e eieren plaats neemt. 
Aan de bereidwilligheid. waa rmee de broe
dende vogel z 'n plaa tsje op het n est inruimde. 
veronders tel ik. dat het hier een vers leg's el be
treft ; dan zijn de vogels namelijk nog niet zo 
broeds. Bij de andere paartjes gaat het heel 
w a t minder vlotT Daar loopt de aflosser druk 
l<Derend om de broedende vogel heen. die blijk
baar in het geheel geen zin h eeft om van de 
eieren af te gaan. E ers t na een poosje staat de 
vogel op van het nest en wordt dan compleet 
weggeduwd door de ongeduldige aflosser. Je 
krijgt zo niet de indruk dat de vogels het 
broeden ' als een onaangename taak opvatten. 
integendeeIT . 

Terwijl ik naar de visdieven zat te kijken. 
is er iets gebeurd: de drie kemphanen zijn wal<
hl' ffeworden en bovendien is de "dwarsban
d er". die zich voortdu rend op een afstand heeft 
gehouden. nu eindelijk 001< op het toneel ver
schenen. Dan m er!{ ' il< een vogel op. die voedsel
zoehnd in de richting van de l<ampplaats tip
pelt. Het is een hmphennetjeTTegen da t ze op 
de l<ampplaats arriveert. rennen de vier man
netjes op elkaar af en beginnen een geanimeerd 
gevecht. Dan strijl{en er opeens nog een stul< of 
wat I<emphanen n eer (waar die zo gauw van
daan gelwmen zijn . begijp ik niet). die onmid
deIlijk het voorbeeld van de v ier andere volgen 
en zich entho'usi ast inde s tr ijd werpen. 

H et leukste is. dat het vrouwtje zich van al 

K"mphen en kemphaan

tjes (op de kampplaats) 

die drulde nie ts aantrekt; lwlm wandelt ze tus
sen de vechtende mannetjes door en gaat dan. 
een meter of zeven va n de schuilhut af. heel 
zorgvuldig toilet maken . Zo gauw het vrouw tje 
haar wandeling onderbra k. bleven de mannetj es 
plotseling al s versteend staan. alle in dezelfde 
houding : di ep voorovergebogen. met wijduit
sta ande haag' en a ll e sierveren zo opvallend 
mo gelijl< uitgespreid . Z e hebben zich zo mooi 
mogelij!{ gemaakt en wachten nu heel onder
danig. of h et "mevrouw" zal believen een van 
hen h aar guns ten te schenl.;:en . Als het vrouwtje 
even h een en w eer drentelt. worden de ma n
netjes weer actief; m et élan werpen zij zich in 
de strijd. om. zodra h et vrouwtje we~r stilstaat. 
in dezelfde houding van daarvoor te vers tarren; 
wonder! ijke vogels tochT 

N a een poosje verlaat het vrouwtje de Iwmp
plaats en gaat voedsel zoekend verder ; haar aan
bidders volgen haar op de voet en spoedig ver
dWijnt de hele familie ach ter een paar duintjes . 
zodat iI, helaas niet kan zien hoe de fli rt af
loopt. 

E r verstrijkt een hele tijd. voor er weer een 
p aar l<emphanen op de kampplaa ts neerstrijl<en. 
maar dan hijg ik to'ch lwrt achter elkaar nog 
enkele gevechten te zien. Op een gegeven ·ogen· 
blik zie Ü{ iets nieuws. n.l. h et Uitda gen van 
voorbijvliegende vogels. Drie hmphanen. die al 
een poos !,:alm bij eIl<aar gestaan hebben. rich
ten zich opeens zo hoog mogelijl, op en tr ip
pelen dan met slaa nde vleugels h een en weer. 
Dan zie ik dat er enkele vogel s aan komen 
vliegen ; ze passeren de ],ampplaats. maar als 
ze het drietal gewaar worden. dat zo uitdagend 
met de vle ugels staa t ' te slaa n . keren ze terug 
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KempI.en neemt plaats 

op Je eieren 

en strijken op de kampplaats neer om de Uit- / 
dagers slag te leveren (op de film is die hele 
vertoning goed te volgen). Na enige tijd scheidt 
het gezelschap van el/mar; enhle blijven staan 
sla pen of veren poetsen, de rest verdwijnt voed
seIzoekend uit de omgeving. Tot mijn verwon
dering ontdel{ ik na een poos tussen de achter
b lijvers een kievit, die zich op zijn gemak in de 
veren staat te pluizen. Wanneer ik met de lens 
va n het filmtoestel door een der gaten van de 
schuilhut zit te wurmen, om het gezelschap te 
vereeuwigen, trel{ken de kemphanen zich er 
nie ts van aan, maal' de kievit is plotseling een 
en al aandacht en spoedig vliegt hij weg. 

Nadat il{ nog enhle foto's genomen heb, 
gaan de kemphanen er opeens vandoor, de vis
dieven vliegen hijsend op van hun nesten en 
spoedig verschijnt dan de oorzaal{ van die con
sternatie in m'n gezichtsveld; het is m'n vriend, 
die me af Iwmt halen. "Geluld?", informeert hij 
al van verre . Ik krabbel onder m'n mand van
daan, om hem een enthousiast antwoord toe 
te roepen; mijn hel is echter zo droog, dat ik 
het niet verder breng dan een mal, piepend 
geluid en daarom vols ta ik maar met een hevig 
geknik Eerst als ik onze watervoorraad geducht 
heb aangesproken, ben ik in s taa t om mijn 
vriend, die vergaat van nieuwsgierigheid, be
hoorlijl{ verslag uit te brengen van wat zich 
in al die uren voor de schuilhut heeft afge
speeld. 

* 
De weel, daarop zijn we er nog eens heen 

gegaan; er waren toen nog enl<ele l<emphanen 
aanwezig, die echter geen spoor van strijdlust 

meer vertoonden. Nóg een weel{ later was de 
I(ampplaats verlaten en ook in de buurt waren 
de vogels niet te behnnen, zodat we gevoeglijl< 
aan konden nemen, dat de zaak definitief afg'e
lopen was. 

Diezelfde dag (27 Juni) deden we nog een 
geluHige vondst. We liepen in het duin, toen 
er op een meter of drie afstand een vogel voor 
ons opvloog, die we aan de witte vlel(ken naast 
de staartwortel onmiddellijl{ als een kemphen 
herkenden. De vogel bleel< daar op een schraal 
met helm beg'roeid plel(je een nest met vier 
eieren te hebben. die bepaald gauw uit moesten 
komen, anders was de vogel niet zo lang' blijven 
zitten. De l~emphen is namelijl{ erg waakzaam 
en gaat bij het naderen van gevaar reeds vroeg 
van het nest, behalve - zoals reeds gezegd 
wanneer de eieren op uitl{omen staan. 

Het vorige jaar had ik al eens een poging 
gedaan om een broedende kemphen te fotogra
feren. door bij het nest een gecamoufleerd toe
s tel te zetten. waarvan ik de sluiter op grote 
afstand electrisch kon ontspannen. De vogel 
bleek echter nogal bevreesd te zijn voor het 
toestel en daal' i!{ de zaak natuurlijk niet op 
de spits wilde drijven, haalde il{ het boeltje 
weg, toen i!{ één foto van de kemphen genomen 
had, terwijl ze bij de eieren stond. 

De vogel. waar we nu het nest van hadden 
gevonden. leel, me heel wat minder schuwen 
daarom haalden we de schuilhut (dezelfde die 
we bij de kemphanen gebrui/([ hadden en die 
toevallig heel dicht in de buurt lag) en zetten 
deze bij het nest. 

Nauwelijh waren de vrienden verdwenen, of 
ik zag op enige afstand het kemphennetje al 
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aan komen wandelen. Een meter of zes van 
de schuilhut bleef ze plots staan, om het 
vreemde gevaarte, dat in h aar afwezigheid bij 
het nest was verrezen, eens aandachtig op te 
nemen. Daarna gin g ze de zaak ooI, eens van 
de a chterbnt bel<ijhn. Mijn geduld werd niet 
lang op de proef gesteld, want nog geen minuut, 
nada t il< ze links uit het oog verloren had, zag 
ik ze aan de andere zijde alweer voor de dag 
Iwmen. Het onderzoel, was ze!,er goed uitge
vallen, want zonder ooI, maa r een ogenblil, te 
aarzelen, s tapte de vogel nu naar het nes t en 
nam op de eieren plaa ts. 

Toen il, na een poosje de eerste opname 
maakte, liep de vogel. die geschroHen was van 
de h arde Idap va n de refl exspiegeI. een eindje 
van het nest va ndaan, maar hij keerde al gauw 
w eer terug en ging opnieuw zitten broeden. Bij 
het tweede " schot" ging hi.j er ooI, nog even 
vandoor, maar daarna liet de vogel zich nie t 
m eer van zijn taa l< afbrengen; zelfs toen ik na 
enige tijd het toes tèl voor de opening weg
haalde om een nieuwe film in te zetten, bleef 
hij zitten. Aan de gespannen houding' van de 

vogel w as wel te zien, hoezeer het hele gedoe 
hem verontrustte, maar het broedinstinct was 
sterl<er dan het verlangen om te vluchten en 
ketende hem als het w a re a an de ei.eren vast. 

Nada t ik nog enhle opnamen gemaakt had , 
hield il, me verder zo stil mogelijl, en al spoedig 
liet het kemphennetje nu haar wantrouwen 
varen; ze ging een keer of wat verzitten om 
de h elmsprieten, die rond het nest oppiekten, 
tot een koepeltje over zich heen te buigen en 
nadat ze met haar snavel nog' w a t aan de eieren 
gemorreld h ad , kee rde ze mij de rug toe en 
vlijde zich voor een la nge zit op haar schatten 
neer. Toen na verloop va n tijd m'n vrienden 
naderden, die me volgens afspraak kwamen a f
h a len , drukte de vogel zich plat op het nes t. 
E erst toen ze vJal<hij waren, ging hij cr vandoor, 
onbeholpen fladderend , alsof er iets met zijn 
vleugels niet in orde w as; een b ekende 
ma noeuvre om eventuële vijanden uit d e buurt 
van de eieren te lokhn. Terwijl we ons met 
de schuilhut verwijderden, zagen w e het hmp
hennetje alweer n aar het nest terugleren. 
Twee dagen la ter w a ren de eieren uit. 

Nogmaals Orion" door dr A. J. M. Wanders 

Na onze ietwat uitvoerige beschouwingen 

over de beide helderste Orlon-sterren , Betel
geuze en Rigel, zetten w e onze tocht voort 
langs de misschien minder befaamde, maar dan 
toch in icder geval m aar w einig' minder opval
lende lichten van dit sch itterende sterrebeeld. 

Allerecrs t dan Gamma, de s ter in de a ndere 
(dus de rechter-) schouder van den reus . Ze · 
luistert naar de naam Bellatrix, hetgeen Latijn 
is, zodat deze sterrenaa m dus eens niet van 
de Arabieren a flwmstig' is. De Arabische naa m 
luidt Mirzam, wat zo veel als Aankondiger 
schijnt te bedUiden, maar aangezien er nog twee 
andere sterren zijn - in andere sterrebeelden 
die zo heten, is h et inderdaad maar h et beste 
geweest om aan Bellatrix de voorkeur te geven. 

Bella/rix is van de tvveede grootte. De ster is 
wit van kleur, en dat verraadt reeds een hoge 
graad van gloeihitte. Inderdaad is z'n tempe
ràtuur 2.0 .000 gradenT D eze exceptioneel hoge 
warmtegraad Iwmt onder de sterren aan de 
hemel betrel,kelijk zelden voor. Des te merl,
waardiger is het dus, da t feitelijk alle heldere 
sterren in Orion een dergelijke exorbitante tem
peratuur bezitten. Dit wijst er reeds op, dat de 
Odon-groep nie t zo maar een verzameling van 
aan de hemel toevallig bij ellmar staande ster

ren is, doch dat el' wel d egelijk een dieper ver
b a nd tus sen de sterren van dit sterrebeeld moet 
aanwezig zijn. Verdere bewijzen voor een der
gelijke saamhOrigheid zullen we dan ool( nog 
w el tegen lwmen. 

Bella/rix is niet zó ontza gwekhnd, wat zijn 
a fmetingen b etreft. Zijn diameter bedraagt 
slechts 4 her de zonsmiddellijn . M aa r tenge
volge van zijn hoge temperatuur blijld de s ter 
niettemin te stra len met een I(a arss terlde ~an 
ruim d uizend zonnen T D e afst a nd ten slotte, 
waarop deze ster zich bevindt, bedraagt 2.30 

lichtjaren. 
D elta die thans aan de beurt is, is de eers te 

van de "Drielwningenster", het b el,ende groepje 
van dri e sterren, midden in de rechtopstaande 
Orion-vierhoek die met z'n drieën "vijzen naar 
de helderste ster van de hemel. naar Sirius . 
Sirius is g'een ster van Orion en komt hier dus 
niet uitvoerig ter sprah. Hij b ehoort tot het 
sterrebeeld de Grote Hond - vandaar de naam 
Hondsster, waarmee we Sirius 001< w el een s 
aangedUid vinden. 

Delta is niet de meest linkse van het drietal. 
wat men misschien vermoeden zou, maar de 
bovenste; op hem volgt EpSilon, terwijl Z êta 
van de drie het dichtst bij Sirius staat. 
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