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Ton Eggenhuizen

Ik zit achter mijn computer en op internet. Gelijktijdig houd ik mijn linkeroog op de tuin 
gericht waar drie klepkooitjes en een mistnet staan (en soms een kat loopt). In de tuin is het 
slapjes, een enkele pimpelmees anderhalf uur geleden in de klepkooi en een paartje kauw 
op de rand ervan. De kauwtjes buigen voorover om de pinda’s weg te kapen, zonder het 
valmechaniek in werking te brengen. Die vogels kosten zo alleen maar geld, zonder dat 
het ringgenot (en onderzoek) er iets mee opschiet.

Op de computer is het wilder. Op Dutchbirding.nl komt een jaloersmakende vangst van 
een Swinhoes boszanger (Kamperhoek) langs, ik trek grafiekjes met doortrekpatronen van 
barmsijzen uit trektellen.nl en krijg mails van Henk Koffijberg over afgelezen kokmeeuwen 
in Almere. Het rustpunt komt als er kopij voor het OHV binnenkomt. 

We ontvingen weer lezenswaardige stukken. Het leuke van redactiewerk is dat je eerste rang 
zit. Ik open de bestanden, punten worden geplaatst (en gemaakt) komma’s weggehaald, 
hier en daar een opmerking. Maar ook het lezen van deze stukjes maakt me weer onrustig. 
Nachtzwaluwen vangen, wie wil dat nou niet! Heb er ooit twee in Georgië in de hand 
gehad, maar zo een gericht overlevingsonderzoek is natuurlijk ook wel gaaf. Je hoeft er 
alleen maar je nachtrust voor op te offeren. Wouters en Wouters lichten toe hoe je die 
nachtelijke uren het meest doelmatig kan besteden.

Als man van de polderklei vang ik slechts sporadisch goudvinken. Laat staan dat ik de 
gelegenheid heb om ervaring te krijgen met de “cassini-streep”. Wat dat voor een streep 
is, vertelt Jan Staal. Mocht ik ooit weer zo een bolle vink vangen ga ik daar zeker naar 
kijken. Ook nooit geweten dat de goudvink van origine een Aziatische soort was.

Kopij is beoordeeld, GRIEL is tijdelijk uit de lucht, dus daar hoef ik niet langs te gaan. De 
computer kan uit. Ik posteer mij op de bank met een kop koffie en ga die kauwtjes maar 
eens de val inkijken…..

Voorwoord


