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hebt, ben je een aantal maanden verder.” 
Henk doet er niet moeilijk over. Hij houdt 
niet van half werk en werkt graag gestruc-
tureerd. De meeste leden wilden hem het 
adres wel geven. Van de 440 leden zijn er nu 
zo’n 40 waarvan hij geen mailadres heeft, 
deels omdat deze mensen geen computer 
hebben.

De website bestaat uit drie verschillende 
onderdelen: de site zelf, het forum en de 
fotogalerij. Gemiddeld is hij een uur of twee 
met de website bezig, dagelijks wel te ver-
staan. Wij hebben het sommetje gemaakt: 
365 x 2 x 10 = 7300 uur! “Ik heb altijd een 
aantal mailboxen openstaan. Zo zie ik snel 
of er iets nieuws is, waarop ik eventueel kan 
reageren.”
Dagelijks komen er mails met vragen en 
foto’s binnen. Op het forum worden de dis-
cussies gevoerd. Henk houdt in de gaten of 
er niet anoniem of te fel van toon gediscus-
sieerd wordt. “Ik wil het forum transparant 
en open houden.” Hij leest alle discussies 
mee, maar hij mengt zich er niet in; zijn 
houding moet neutraal zijn, vindt hij. Per-
soonlijke aanvallen kunnen niet, daar is hij 
heel strikt in. In zulke gevallen plaatst hij 
een bericht in de trant van “Jongens, laten 
we het wel netjes houden.” Henk is geen 
heethoofd en zal niet snel uitvallen. Hij 
snapt die felle reacties ook niet altijd. “Als 
het je niet interesseert, lees het dan niet.” 
En hij wil niemand uitsluiten, ook al wordt 
hem soms gevraagd dit te doen. “De site is 
er voor iedereen, beginner en gevorderde, 
jong en oud.” Hij voelt zich verantwoordelijk 
voor de vereniging en de goede naam van 
Avifauna Groningen. Hulp bij het controle-

En zo zitten wij begin maart bij Henk in 
Beijum aan de robuuste houten keukentafel. 
Finn (8) en Morris (5) zitten op het school-
tje in dezelfde heerd. Zijn vrouw Karin is 
’s morgens vroeg vertrokken voor enkele 
dagen Londen. Henk zet koffi  e met koeken 
voor ons neer en blijkt al snel een gezellige 
prater.

Hoelang ben jij lid van Avifauna Groningen? 
“Dat zal een jaar of twaalf zijn. In Hooge-
veen, waar ik toen woonde, was ik lid van 
Avifauna Drenthe. Ik zat in een groepje dat 
weidevogels beschermde. Karin woonde 
in Utrecht. We wilden samen gaan wonen, 
maar ik wou niet naar de Randstad en zíj 
wilde niet naar Hoogeveen. Groningen 
kende ik al een beetje. Ook was ik twee keer 
naar een lezing van Avifauna geweest. Het is 
een compacte stad en je bent gauw buiten.” 
Eenmaal in de stad werd Henk direct lid 
van Avifauna Groningen en zag dat er nog 
geen website was. Hij is gaan informeren bij 
Klaas van Dijk, destijds voorzitter. In eerste 
instantie begon hij samen met Sybrand de 
Bruin. Na een poosje trok Sybrand zich te-
rug en ging Henk alleen verder.

Wat houdt het werken aan de website precies 
in?
“Nou, onlangs heb ik bijvoorbeeld 150 
telefoontjes gepleegd naar leden. Van hen 
had ik nog geen e-mailadres en ik wilde 
dat graag op orde hebben. Dus heb ik ze 
maar gebeld. Ach, dat was een paar avon-
den werk.” Wij kijken hem met grote ogen 
aan. “Ja, we hadden het natuurlijk kunnen 
verdelen onder een paar man, ieder twintig 
telefoontjes. Maar voor je dat geregeld 

Bijzondere vogel (3)
Maricée ten Bosch & Virry schaafsma

we worden getipt door ana Buren: de website bestaat in mei 10 jaar. 
wordt het niet hoog tijd voor een interview met Henk de Lange?
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ren van de waarnemingen kreeg hij de eer-
ste jaren van Dušan Brinkhuizen. Nu doet 
Marnix Jonker het alweer enkele jaren. 
Veel werk zit hem ook in de fotogalerij. 
Henk selecteert de ingestuurde foto’s. Ge-
middeld komen er dagelijks tien foto’s bij, 
zodat de laatste twintig foto’s ten minste 
twee dagen vóór op de site staan. Wie dus 
om de twee dagen kijkt, hoeft geen foto te 
missen. Sneller wisselen wil hij niet, mensen 
moeten de tijd krijgen. In principe plaatst 
hij uitsluitend waarnemingen en foto’s uit 
de provincie Groningen. Bij uitzondering 
wil er wel eens iets buiten de provincie op 
komen. Verder wil hij liever niet te veel 
foto’s van dezelfde vogel. Soms is een foto 
minder geschikt om geplaatst te worden 
in de galerij. In zo’n geval gaat hij altijd in 
overleg met de fotograaf. Dat betekent vaak 
over en weer mailen. “Het is nooit gemak-
kelijk een foto te moeten weigeren. De 
fotograaf is vaak trots op zijn of haar 
foto.” Het uitgangspunt van Henk is 
om iedereen respectvol te behan-
delen. Daar besteedt hij veel tijd 
en energie aan. Soms moet hij de 
foto’s aanpassen, bijvoorbeeld bij 
een te groot bestand of formaat. 
De maximale grootte van een foto 
is 800 pixels breed en hoog en 
de bestandsgrootte is maximaal 
300 kb. Het komt voor dat hij 
beginnende fotografen adviseert 
hoe ze hun foto’s het best kun-
nen aanleveren. “Dat kost mij 
natuurlijk weer tijd, maar later 
heb ik er gemak van. Ik zie het 
als een investering.” Tijdens 
zijn vakanties plaatst Ana 
Buren de foto’s op de site. 
Bij twijfelgevallen over-
legt hij met haar. “Nu 
ik toch de gelegen-
heid heb, wil ik wel 
even benadruk-
ken dat ik zeer 
dankbaar ben voor 
Ana’s hulp. Ik kan 
altijd een beroep 
op haar doen, mocht 
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leden worden vaak lid, nadat ze al een 
poosje actief zijn op de website. Het contact 
met de mensen vindt Henk erg leuk. Hij 
heeft er mensen goed door leren kennen en 
leren inschatten.
Hij is geen man van conflicten. “In die 
tien jaar heb ik eigenlijk met niemand een 
conflict gehad. Dat gaat me lang niet altijd 
gemakkelijk af.” Het gebeurt wel eens dat hij 
een vervelende mail krijgt. Inmiddels heeft 
Henk geleerd zo’n mail een paar dagen te 
laten liggen en er niet direct op te reageren. 
Het is een voortdurend afwegen van ver-
schillende belangen.

Waar loop je nog meer tegenaan?
“Het komt voor dat de provider iets heeft 
veranderd of dat er iets niet klopt. ‘Doe er 
wat aan of de site gaat uit de lucht’, krijg ik 
dan te horen. Het kan heel lastig zijn het in 
orde te krijgen. Zo moest ik eens in korte 
tijd 10.000 foto’s verplaatsen. Dat betekent 
dan nachtwerk.” Wisselen van provider is 
geen optie, want met elke provider is wel 
eens wat. Daarnaast is er het hopeloze ge-
vecht tegen spam. “Ik had een programma 
geïnstalleerd om de spam tegen te houden, 
maar toen konden mensen zich weer niet 
aanmelden.” Henk laat een diepe zucht ho-
ren. Nu komen nieuwe aanmeldingen eerst 
bij hem binnen, zodat hij ze kan goedkeu-
ren. Ook op het forum komt het een enkele 
keer voor dat er rotzooi tussen glipt. Henk 
houdt het nauwgezet in de gaten, want hij 
vindt het zeer vervelend als dit gebeurt.
Al dat werk achter de schermen, wat wij niet 
zien. “De site is nooit af, komt ook nooit af”, 
zegt Henk met een glimlachje. Maar zijn 
werk is niet voor niets geweest. Hij merkt 
dat de website gewaardeerd wordt en dat 
doet hem goed. Zijn opzet was om de drem-
pel voor beginnende vogelaars te verlagen 
en de website toegankelijk te maken voor 
een groot publiek. “Voor mijn gevoel ben ik 
daarin wel geslaagd.”

ik dat willen. En dat geeft een goed gevoel.” 
Ana verzorgt de rubrieken ‘reisverhalen’ en 
‘verslagen’. Tekstueel controleert zij vaak 
mee om eventuele schoonheidsfoutjes eruit 
te halen. “Ze houdt me scherp als het moet. 
We zijn als vereniging veel dank aan haar 
verschuldigd!”
Zelf zou Henk erg graag fotograferen. Hij 
heeft alles in huis: fototoestel, een mooie 
telelens. Maar met de zorg voor zijn zoons, 
zijn werk (als ICT’er op een middelbare 
school in Veendam) en het werk aan de web-
site komt hij er voorlopig niet aan toe. “Ach, 
die droom komt nog wel eens uit.”

Je bent nu tien jaar bezig met de site. Denk je 
eraan om te stoppen?
“Eerst wel. Na tien jaar houd ik ermee op, 
dacht ik soms. Maar ik beleef er nog altijd 
veel plezier aan, dus waarom zou ik stop-
pen?” De website van Avifauna Groningen 
was destijds een van de eerste sites met 
waarnemingen. Lauwersmeer.com begon 
in januari 2000. Op 16 mei 2000 ging avi-
faunagroningen.nl officieel van start. Pas 
na een aantal jaren kwam waarneming.nl. 
Henk had toen al ervaring en heeft hen veel 
ideeën aangereikt om een landelijke site op 
te richten met waarnemingen. Met de men-
sen van waarneming.nl is hij nog steeds in 
gesprek over mogelijke samenwerking. De 
onderhandelingen gaan niet over één nacht 
ijs. “Het moet wel een meerwaarde hebben 
voor de vereniging. Op dit moment is dat 
nog niet geheel duidelijk.”

Henk wil zich graag verdienstelijk maken 
voor de vereniging. “Op deze manier draag 
ik toch mijn steentje bij.” Voor de vereniging 
is de website van grote betekenis. De site 
verbindt de mensen met elkaar, geeft een 
goed beeld van wat er zoal in de provincie 
aan vogels zit en werkt enthousiasmerend 
op leden om meldingen te doen. Het forum 
is een goede bron van informatie. Nieuwe 
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het onbeperkte, alles is haalbaar. Dat trekt 
me.” Zoals Henk niet van regeltjes houdt 
en in vrijheid zijn gang wil kunnen gaan, in 
het werk, voor de vereniging, in zijn leven. 
Maar wel met de zorg en aandacht voor de 
mensen en dingen om hem heen. 
Het is bijna 12.00 uur. De kinderen moeten 
van school worden gehaald. Achter het raam 
hangt een Staartmees aan de vetbol. Het 
lijkt een witkop, maar op het forum werd 
onlangs een discussie gevoerd over wat nu 
wel en wat niet een echte witkop was. We 
twijfelen alle drie over deze witkop. Nog 
even naar buiten om de vroege Zwartkop te 
horen die al een poosje bij Henk in de tuin 
zingt. Dan bedanken we Henk voor zijn tijd 
en nemen afscheid. Thuisgekomen kijken 
we gauw naar de website, met heel andere 
ogen …

Met dank aan Henk de Lange.

Zie ook www.avifaunagroningen.nl: 10 jaar 
avifaunagroningen.nl door Ana Buren.

In welke gebieden kom je graag?
“Hier in de buurt zijn dat de Westerbroek-
stermadepolder, het Zuidlaardermeer. De 
Lauwersmeer. Straks komt daar Peizermade 
bij. In de Eemshaven kom ik niet vaak meer. 
Het is er zo desolaat geworden. Op de fiets 
ga ik wel naar Noorddijk, met de kids.” 
Henk houdt van Scandinavië, waar hij veel 
geweest is. Kamperen doet hij liever dan 
in een huisje zitten. Hij is graag buiten en 
geniet van ruimte om hem heen. In de mei-
vakantie gaat hij met het gezin naar de Ex-
tremadura in Spanje. Op zijn verlanglijstje 
staat Canada, niet alleen voor de vogels, ook 
voor de grizzlyberen.

Ten slotte: welke vogel zou jij graag willen zijn?
Impulsief noemt hij eerst de Papegaaidui-
ker, vanwege zijn grappige uiterlijk. Maar 
dan zegt hij stellig: “Nee, toch liever een al-
batros. Die kan de hele wereld aan en heeft 
een grote actieradius. Een vogel zonder be-
perkingen, die weken, maanden kan vliegen 
zonder aan de grond te komen. Het ruime, 
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