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     Hoe het begon

Ik leerde meneer Walters (Jacobus Walters, 25 december 1926 –18 mei 2009) 
midden jaren vijftig kennen op de spuitvelden ten zuiden van de Sloterplas. Me-
neer Walters, onberispelijk gekleed in een driedelig grijs pak, met daaroverheen 

een regenjas, er onderuit grote zwarte laarzen en onder de kin een wit overhemd 
met stropdas. 

Een grote, streng-ogende verschijning die jou met een keurige, hoge autoritaire stem 
toesprak en ondervroeg over wat je allemaal uitspookte op die spuitvelden. Een type 
mens zoals de tekenaars van strips een professor afbeelden. Een hoog voorhoofd, 
waarin een goed werkend brein verondersteld werd. Zijn verschijning maakte dat je 
een beetje uit zijn buurt bleef. Maar eigenlijk stuurde hij je nooit op een nare manier 
van het veld. Je moest voorzichtig zijn met vogelnesten en die zo min mogelijk be-
zoeken. Van kleine jongetjes in het veld die goed nesten konden zoeken, moest hij 
aanvankelijk niets hebben. Jongetjes verzamelen eieren en halen nesten uit, maar toen 
die jongetjes alleen maar nesten bleven zoeken en aanwijzen werden ze door Walters 
gedoogd.

We leerden elkaar beter kennen en sinds midden jaren tachtig kwam ik vaker bij hem 
op bezoek, omdat er altijd iets te leren viel. Braakballen pluizen leerde ik hier in een 
spoedcursus met als “eindexamen” een mondelinge overhoring. De kennis over braak-
ballen had ik nodig voor het schrijven van het boek: “Haring in het I J”, waarin onder 
andere de zoogdieren van Amsterdam besproken werden. Hoewel hij mij afraadde 
boeken te gaan schrijven over de wilde fauna van Amsterdam (te veel, te groot), kreeg 
hij in de gaten dat ik daar toch serieus mee bezig was. Na het verschijnen van mijn 
eerste boek kwalificeerde ik mijn geschrijf voor hem als “populair wetenschappelijk” 
en allerminst zijn niveau van schrijven benaderend. Daar was hij het niet mee eens en 
gaf als compliment: “Dat is veel, heel veel werk geweest wat je gedaan hebt”. Ja dat was 
het inderdaad.

Voor een volgend boek “Sijsjes en Drijfsijsjes” leverde Walters veel gegevens over 
broedvogels. Hij schreef de teksten van maar liefst 11 soorten waaronder natuurlijk 
de drie plevierensoorten, waarvan hij zoveel wist. Over de vogels van Amsterdam heb 
ik het meeste van Walters geleerd en ik beschouw hem als mijn leermeester. Eindelijk 
kreeg ik een kans om hem te eren door het boek “Sijsjes en Drijfsijsjes”, een boek 
over de broedvogels van Amsterdam, aan hem op te dragen. Bij de presentatie van het 
boek overhandigde ik hem het eerste exemplaar.

Het is 2003 en de telefoon gaat. “Meneer Walters aan de lijn”, zegt mijn vrouw. Van 
een bezoek is het al geruime tijd niet gekomen. “Ik pik het niet langer, je moet komen”, 
spreekt hij nors. Wat hij bedoelt begrijp ik niet, maar een duidelijker noodsignaal is 
niet mogelijk. Als hij de deur opent in de Vespuccistraat, staat een onverzorgde Wal-
ters voor mij. “Mijn broer Ab is overleden (16 augustus 2003 MM) in het Sint Lucas 
Ziekenhuis. Ik heb hem in stilte begraven”. Vreemd dat hij me daar niets over verteld 
heeft, denk ik. Zijn jongere broer Ab had al jaren last van zijn hart, maar als je op 
bezoek kwam werd er nooit geklaagd. Lichamelijke klachten waren niet leuk, maar 
maakten nu eenmaal deel uit van het leven bij het ouder worden. De broers hadden na 
het overlijden van hun moeder in 1985, altijd samen het huishouden gedaan en vorm-
den levenslang thuis elkaars belangrijkste gezelschap. Het overlijden van zijn broer 
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B laderend door het archief kwam ik veel feiten tegen over het leven van 
Walters. Het is niet mijn bedoeling om een biografie over Walters te schrij-
ven, maar omdat deze unieke natuuronderzoeker de grondlegger is geweest 

van stadsecologie in Amsterdam beschrijf ik kort zijn levensgeschiedenis.  

Walters is op 25 december 1926 geboren in de Bestevaerstraat te Amsterdam. Kleuter-
scholen voor de leeftijd van 4 tot 6 jaar waren in die tijd alleen voor de ‘rijken’. Co 
(zijn roepnaam) bezocht de Vancouverschool, een lagere school in de gelijknamige 
straat. Op een van de foto’s uit de zesde klas is te zien dat hij al een colbert droeg met 
overhemd en stropdas. Deze kledingkeuze zou hij de rest van zijn leven trouw blijven. 
Walters was een goede leerling en ging na de lagere school naar de HBS op de Heren-
gracht. Hij was de beste leerling van zijn klas, maar hij concurreerde met een leerling 
uit een parallele klas die hogere cijfers haalde. Walters leed hieronder. Groot was zijn 
triomf toen hij bij het eindexamen op 9 juni 1944 als beste van dat jaar het examen 
haalde. De familie Walters verhuisde in zijn jonge jaren regelmatig. Eerst van de 
Bestevaertstraat naar de Hoofdweg. Vandaar naar de Marco Polostraat 288 hs. Op zijn 
vijftiende jaar, in 1941, verhuisde de familie naar de Vespuccistraat 83-I I I . Zijn vader, 
geboren in 1899, had lang een slechte gezondheid vanwege een longaandoening en 
stierf vrij jong op 9 februari1955 op 56 jarige leeftijd. Dat is ongeveer in het jaar dat ik 
Walters voor het eerst ontmoette. Vader Walters verdiende de kost als vertegenwoor-
diger in ‘groot goed’. Die naam stond volgens Walters voor de handel in porselein, 
aardewerk en meubels. Vlak voor de Tweede Wereld oorlog werd zijn vader werke-
loos. Wekelijks moest hij “stempelen” in een kantoor bij het Vondelpark. Het park was 
nog particulier bezit en lang niet altijd open. Als het park open was, gingen Walters en 
zijn vader altijd door het park naar het stempelkantoor waarbij vader Walters een 
toenemende belangstelling kreeg voor vogels. Moeder Walters met als meisjesnaam 
Jeltje Koenrades, geboren op 1 oktober 1902, werd oud in de Vespuccistraat waar zij in 
1985 overleed.De eerste belangstelling voor vogels is bij Walters door zijn vader 
gewekt. Hij hield postduiven.
In de oorlogsjaren 1940-1945 bezocht Walters voor zijn natuurstudies een aantal ge-
bieden. Dit waren: de Wormer en het Zwet, de Rothoek, Amstelland, Sloterdijkermeer, 
I Jpolders, Amsterdammerpolder, Oosterpark, Vondelpark, Frankendael, Nieuwe Oos-
terbegraafplaats, Waterland, de Zuiderzeedijk, het Boschplan, Hoofdwegland, een met 
zand opgehoogd terrein, Spaarndammerdijk, Haarlemmertrekvaart, Diemerzeedijk en 
de Zuidelijke Wandelweg. Hier determineerde hij naast vogels, waarvan hij de meeste 
soorten voor het eerst in zijn leven zag, ook planten, paddestoelen en dagvlinders. Het 
gebied waar hij voor het eerst bewust vogels determineerde en op naam probeerde 
te brengen was de Wormer en de aangrenzende plas het Zwet. Zijn eerste tocht per 
roeiboot deed hij in 1940, onder leiding van zijn oom Jan Elmer, die de vogels bij naam 
kende. Oom Jan woonde met de zus van zijn moeder, tante Riek, in de Wormer. Oom 
Jan en Walters trokken er samen op uit in een bootje. Oom Jan liet nesten zien van 
grutto, tureluur en scholekster. Vanuit dit bootje ving Walters, bepaald geen hengelaar, 
wellicht zijn enige vis ooit. Walters vertelde mij dat hij vanaf dat moment zijn verdere 
leven verslingerd was aan natuur en vooral aan vogels.

Vissen in het Zwet 1940     

Familie Walters
Brug bij Erasmuspark 
1933 

6 jaar 
Erasmuspark 1933     

10 jaar 
Uitgeest 1936   

Jeugd, schooltijd en oorlogsjaren

Tochten vanuit de Vespuc-
cistraat Amsterdam 1941     
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Hierover schreef Walters, 
midden in een afschuwelijke 
oorlog met de onvoor-
waardelijke heftigheid van 
een zeventienjarige, een 
liefdesbrief aan vogels met 
een passie die een levenlang 
de brandstof zou blijken te 
zijn waarmee hij vogels in 
het wild bestudeerde en die 
de inhoud vormde van zijn 
leven.

Vogels bemin ik, ja vogels. 
Mogen vlinders mooi zijn en kevers, hoe ook de schitteren-
de opbouw der kleinste wezentjes te bewonderen is, daar 
weegt toch niets op tegen Uw leven, vogels. Vogels, Gij die 
mij na staat, Gij die leeft en kijkt en hoort als ik, Gij met 
een hartje, dat klopt als het mijne. Vogels verenigd met het 
edele zoogdier, Gij zijt mij meer waard dan een kille vis 
met zijn schubben, dan een glibberige kikvors. Ik begrijp U 
beter. Ik versta Uw handelingen beter dan die van onze la-
gere mede schepsels. Als ik kijk in Uw oogjes, dan bespeur 
ik daarin een leven, dat het mijne gelijkt. Wanneer ik U 
bij Uwe jongen bezig zie, dan denk ik aan een zorgzame 
moeder met haar kroost. Daarom verdriet het mij, indien U 
leed geschiedt door mensenhand. Daarom verdriet het mij, 
dat Gij en Uw genoten niet een ruimer plaats geniet in 
onzer harten. Het verdriet mij evenzeer, dat Gij Uw lieve 
vertrouwelijkheid hebt moeten afleggen tegenover bruut 
geweld van onze kant…. Vogels, ik weet het, Gij doet ons 
geen onrecht. Wat Gij eist aan voedsel, is U toebedacht 
door onzen Schepper. Het egoïsme der mensen doet U dit 
misgunnen. Weet echter, dat er andere mensen zijn, die U 
liefhebben als ik. Die U geen kwaad toedragen, die zulks 
niet kunnen. Dat zijn zij, die blij zijn, als Gij blij zijt, als 
Gij Uw jubeltoon over de velden laat weerklinken. Dat zijn 
zij, die uit hun wereldroes ontwaken, als zij Uw heerlijke 
stemmen vernemen. Intens dankbaar ik er één. Toen ik Uw 
weer zag, vogelen, op Uw geliefde slikken, welde een dank-
baarheid in mij op. Toen Gij allen opvloog bij de verschij-
ning van een hond, toen Gij zonder…. In de hoge, alsmaar 
roepend, kond doende van Uw vrees en Uw levens… beide, 
jubelde mijn hart met U mee. Ik ben U er dankbaar voor 
wat Gij mij geschonken hebt en wellicht nog schenken 
zult. Ik dank U uit naam der weinigen, die met mij zijn, 
U allen. Gij blank witte Lepelaars, Groenpoten, Witgatjes, 
Oeverlopers, Watersnippen en Kluten. En ook Gij een-
voudige wil ik geen onrecht aandoen. Gij die Kievit zijt of 
Tureluur of Pluviertjes in onze onwelluidende mond. Ik 
dank U allen nogmaals.

Amsterdam 25-7-1943. J. Walters

Een moment in de Wormer stond Walters nog helder voor de geest. Dat was de aan-
blik van een fuut, die hij herkende uit zijn biologieboek. Het was zijn eerste bewuste 
waarneming van een soort die (toen) niet in de stad voorkwam. Walters begon zijn 
carriere als ornitholoog en natuuronderzoeker dus op 14-jarige leeftijd. 
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Januari 1943
Het is alweer een jaar geleden dat ik begon mijn ervaringen 
met de vogels ter schrift te stellen. Nu, die ervaringen wa-
ren niet mis: Ik heb heel wat aardige toneeltjes aanschouwd 
en aan de andere kant heel wat tegenstanders gehad, maar 
daarover zullen we het maar niet hebben. 
Op 1 januari 1941 kende ik 38 vogelsoorten en nu is dit 
aantal gegroeid tot 64; een toename van 26 soorten dus, en 
dat is heel wat op de 38! Maar oneindig veel belangrijker 
zijn nog de waarnemingen, die ik deed van het vogelleven. 
Ik heb er betrekkelijk weinig aan, dat ik bijv. eenmaal een 
Groenvink opmerkte -die bovendien snel maakte, dat hij 
weg kwam- maar veel aardiger is het de veelvuldig voorko-
mende vogels in hun jaarlijkse levensloop te volgen, Zoals 
ik dat dit jaar bijv. kon doen bij Kieviten, Houtduiven en 
Spreeuwen.
Wellicht zal het jaar 1943 veel brengen, dat 1942 al gebracht 
heeft en dat zal ik natuurlijk niet allemaal herhalen. Hier-
onder volgt een lijstje van de mij op 1 januari 1943 bekende 
vogels in systematische volgorde.

Blz. 9

1943
Ook de Kuifleeuweriken legden in deze vijfdagige vorstpe-
riode dadelijk hun schuwheid gedeeltelijk af en kwamen nu 
zelfs in de straten der stad, waar hele stukken sneeuwvrij 
gemaakt waren en zij dus weer behoorlijk voedsel konden 
vinden.

Blz. 11
1943
Zo langzamerhand vorderde het werk dat van de Slo-
terdijkermeerpolder weer een meer zou maken. Daartoe 
werd een diep kanaal gegraven en de klei op de weilanden 
uitgestort. ‘onkruid’ tierde hier welig en ook de slikkerige 
bodem aan het nog lege kanaal was uitermate geschikt 
voor bepaalde vogelsoorten. Zo zag ik daar eens een Wit 
Kwikstaartje, ook al een overwinteraar dus, en tussen de 
wilde plantengroei bemerkte ik een troep Vinken, groter in 
aantal dat ik ooit in het Vondelpark zag, die zich te goed 
deden aan de rijpe of overrijpe zaden van veelknopen e.d. 
Tussen deze gewone Schildvinken waren ook nog andere 
vinkachtige te zien, zoals bijv. een Ringmus, een voor mij 
nieuw vogeltje, dat ik dadelijk kende aan zijn kastanjebruin 
schedeltje en aan zijn gelijkenis met de gewone Huismus, 
die ook al tot de familie der vinken behoord. Overigens 
was deze ontmoeting niet zo erg gewoon, want ten eerste 
is de Ringmus meer een bosvogeltje en ten tweede komt hij 
hier ’s winters vrij zeldzaam voor, daar de meeste ons in 
het najaar verlaten.

Hier meldt Walters voor het 
eerst het gemis van een ver-
rekijker. Een onmisbare at-
tribuut van iedere vogelaar. 
Het was oorlog en het ko-
pen van een kijker was voor 
een puber zonder inkomen 
een onhaalbare zaak.

Blz. 18-19

1943
Over de meeuwen kan ik dus niet veel meer zeggen dan 
dat ze bij zonsopkomst in de stad komen en haar bij 
zonderondergang weer verlaten. Maar wanneer ze op hun 
slaapplaats eigenlijk gaan slapen en weer wakker worden 
weet ik niet. Wel heb ik dit bij Mussen kunnen vaststellen. 
Deze schijnen altijd te ontwaken in het halfuur voor zons-
opkomst, hetgeen ze door een luid tsjilp-concert aankondi-
gen. Al naar gelang het weer zacht of minder zacht, met op 
straat stil of minder stil is, duurt dit concert lang of korter. 
Door het geleidelijk vroeger opkomen van de zon wordt 
ook dat concert langzamerhand vervroegd. ’s Avonds gaan 
ze met de zon te ruste. Het zijn dus echte langslapers, ter-
wijl ik Merels bijv. al een uur voor zonsopkomst hoorde en 
zeker nog wel net zo lang na zonsondergang.

Blz. 22

1943
Zuidelijke wandelweg, een weg in Amstelland. De gear-
ceerde gedeelten zijn de gebieden waarvan ik de zingende 
vogels niet meer horen kan. 
Zl.=Zanglijster Vk= Vink; Kls = Koolmees; Wk= Winterko-
ninkjes. 20 Februari x 17 April. 

Blz. 24
1943
Het overgrote deel van het meeuwenleger bestond nu uit 
Zilvermeeuwen, die trouwens juist in aantal waren toege-
nomen. 
Daarentegen vertoonden zich hoog boven de stad de 
Blauwe Reigers weer, in alle richtingen overvliegend, alle 
vermoedelijk thuishoren in de broedkolonie van ‘Fran-
kendael’, de stadskwekerij in de Watergraafsmeer. Ik ben 
daar in de loop van de maand verscheidene keren geweest. 
Voor zover ik van de weg af kon zien, waren er minstens 
25 nesten. Het waren meer of minder grote takkenbossen 
-al naar de ouderdom- op een flinke hoogte in de bomen. 
Het was een vreemd gezicht die grote langpotige vogels zo 
hoog op een of andere tak staand. Het verbaasde mij, dat 
zij hun evenwicht konden bewaren. Een ander raadsel was 
het voor mij hoe zij met hun grote vleugels zo tussen de 
bomen door konden vliegen, zonder in de takken verward 
te raken.

Blz. 25

1943
Niet al te ver van ‘Frankendael’ ligt een begraafplaats 
met zeer veel coniferen en aan de rand van de stad; dat 
beloofde dus al dadelijk wat. Ik koesterde dan ook enige 
verwachtingen, toen ik het grote ijzeren hek passeerde. 
Een hele tijd liep ik voor niets, zelfs Merels lieten zich 
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Blz. 180
31 Mei 1949
Sloterdijkermeerpolder
Pluviertjes wel erg rumoerig, doch geen jongen kunnen 
ontdekken. Wel hier en daar nieuwe kuiltjes. (voor tweede 
broedsels?) met de sporen van uitkrabben met nageltjes 
nog duidelijk erin. 

Blz. 186
7 Juni 1949
Sloterdijkermeerpolder ‘s avonds (2½ uur)
Scholeksternest nr. 65 bevatte nu drie (droge) jonge Schol-
eksters. Voorgeschreven ringenmaat van Rijksmuseum van 
Natuurlijke Historie (8 mm) schoof echter over enkeltjes 
heen. Zo druk de jongen vorige dag in de eieren piepten zó 
stil waren ze nu. Oude vogels, doch voor al één van beide, 
was zeer fel. Daalde op een vijftal meters op de grond van 
het nest, toen ik daarbij was, en holde over de grond, vrij 
langzaam met vleugels slaand en met de staart slepend. 
,”Sleepte’’ zich a.h.w. tegen zanddijkje op. 
Vanaf hier begint Walters de tijdsduur die hij op een dag 
aan natuurstudie besteedde te noteren. Hij hoeft aan nie-
mand verantwoording af te leggen maar noteert de tijden, 
tot aan het eind van zijn dagboeken in 2003. 

Blz. 176

26 Mei 1949
Sloterdijkermeerpolder
Kleine Pluviernest nr. 64 leeg. Geen doppen. Oude lie-
ten zich horen in omgeving. Na ons enige tijd verborgen 
gehouden te hebben, kwamen de ouden terug, lokten de 
jongen, welke al spoedig verschenen. Totaal 4 stuks. Kleine, 
zwarte snaveltjes. Lange pootjes, grijsachtig. Na neergelegd 
te zijn, bleven vogeltjes rustig liggen. Eén verraadde zich 
door in zijn schuilplaats te piepen. Nest nr. 59 bevatte vier 
jongen, waarvan één grote achterstand vertoonde. Had 
o.a. rood bultje op de buik, evenals jonge Scholekster thuis 
in 1948. Dit vogeltje, dat toch wel verloren zal gaan, niet 
geringd.
 
Blz. 178

28 Mei 1949
Sloterdijkermeerpolder en Uitweg
Bij in aanbouw zijnde huizen aan toekomstige Pearystraat 
scherpe ,,sit-sit’’ geluid van Zwart Roodstaartje. Vogeltje 
had roodbruine staartje, dat veel werd bewogen. Bleef 
steeds in dezelfde buurt. Hing ook even aan muur. Liet 
even “tek-tek’’ geluid horen. Even later verscheen tweede 
Roodstaart met voer in de snavel. Beide vlogen toen naar 
binnen op een derde etage door nog niet van ruit voor-
zien venster. Geluid, dat ze binnen maakten, was op stille 
straat (regen!) duidelijk te horen. Eén der vogeltjes vloog 
o.a. naar een moestuintje vlak bij en kwam daar met voer 
in de snavel weer vandaan. Vogels vlogen door verschil-
lende vensters in en uit, zowel aan vóór als aan achterzijde 
van het huizenblok. Boven bleek, dat alles nog met elkaar 
in verbinding stond. Bij onze aanwezigheid waren beide 
Roodstaartjes dadelijk ter plaatse. Door piepen der gevoer-
de jongen nest gevonden (nest nr. 80). Was gelegen in een 
holte aan de buitenmuur, doch binnenshuis op ruim 2 me-
ter boven vloer 3e étage. Bevatte 5 reeds vrij grote jongen, 
welke geringd met nrs. F 46751, 52, 53, 54 en 55. Jongen 
waren donkergrijs met bruinachtige nuances. Bovenzijde 
staartje roodbruin! Grote ronde oogjes! Twee vlogen na ge-
ringd te zijn weg, waarbij ze direct door de oude vogeltjes 
werden ontvangen. Tijdens ringen waren oude vogeltjes 
voortdurend dichtbij aanwezig, met voer in de snavel. 

Blz. 179
29 Mei 1949
Sloterdijkermeerpolder 
Op zandige kleivlakte nog maar één jonge Kleine Pluvier 
gevonden. Ongeringd. Alsnog geringd met nr. F 46756. 
Waarschijnlijk het dat. 26.5.49 niet geringde ,,achterblijver-
tje’’. 

Zonder titel 
28-1-1945
J. Walters

Blz. 190-192
Juni 1949
Sloterdijkermeerpolder (9 uur)
Visdiefjes boven zandvlakte nog steeds alarmerend. Daar 
ook voortdurend schrik- en alarmgeluidjes van de Kleine 
Pluviertjes. Een kuiltje gevonden, dat al gevoerd was met 
schelpen en dat dus waarschijnlijk geen speelkuiltje was, 
zoals er zoveel op dat terrein zijn. Weer twee, “pathologi-
sche’’ Patrijzen-eieren gevonden, los, afzonderlijk liggend 
op braak terrein. “Verloren’’?  
Terrein, waar eventueel nesten nog nimmer door mensen 
betreden, daar bodem nog te zacht. Van een afstand gezien 
leek terrein al behoorlijk groen doch in werkelijkheid ter-
rein nog erg kaal. Pionierplanten: Blaartrekkende Boter-
bloem (R.sceleratus). Bodem nog zeer vochtig. Met behulp 
van twee planken een eindje dit (grote) terrein opgegaan. 
Gevonden: één Visdiefnest (nr.116) met drie eieren. Nest 
behoorlijk gevoerd en zelfs met rand van dood gras. Eieren, 
vooral grondkleur, nogal donker (donker olijfbruin). Aan-
passing aan zéér donkere bodem? Leeg visdiefnest (nr.117) 
met op enige afstand kapot dopje. Jongen al uit. Kapot 
(door kraaien uitgegeten) Scholekster-ei  (waarschijnlijk 
van nestnr. 84). Kleine Pluvier-nesten (nrs. 118 en 119), 
resp. met 4 en 2 eieren. Tekening en kleur der eitjes als bij 

die op zandvlakte. Ook deze nestjes op vochtige, bijkans 
zwarte veenbagger. Geen spoor van schelpen in gehele 
omgeving. Nestjes hier ook niet op verhevenheid. (Was nl 
nergens aanwezig, daar in slappe grond elke verhevenheid 
wegzakt tot gelijk oppervlakte). Kleine Pluvier op deze put 
waarschijnlijk dus talrijk. Ook op de andere veenbagger-
putten waarschijnlijk broedvogel. (Noord en bij cunetten!).

21 Juni 1949
Uitweg - Sloterdijkermeerpolder (9 uur)
Op “flap’’ – eilandje in smalle sloot van Z.O. polderland 
nestje van Zwarte Stern (nr. 121) met twee eieren. Toen ik 
erbij was (ca. 1 à 1½ m) dook constant een zeer felle Visdief 
op mij, doch de Zwarte Stern bleef kalm, af en toe roepend, 
boven mij rondvliegend. 

22 Juni 1949
Uitweg-Z.O. polderland (8½ uur)
In Z.O. polderland zelf weer enige Visdieven-broedpaar-
tjes. Van één het nest gevonden (nr. 123) met drie (lichte 
type) eieren. Was gelegen op perceel land, waar vorige dag 
Visdieven zo druk op Blauwe Reiger stoten. Bij mijn aanwe-
zigheid nu echter doken zij niet, doch bleven zij op zeker 
hoogte verontrust krijsend rondvliegen. Andere paartjes 
waren veel feller. Eén raakte in zijn drift bij duiken even 
mijn haren, terwijl een andere in de duikvlucht faeces op 
mij losliet. Op dat terrein jonge Visdief gevonden, welke 
geringd met 5 mm-ring 223761. Vogel al vrij groot. Dicht in 
(vnl. witte) veren. Grote rode snavel en doorkomend zwart 
op de schedel. Lag nog gedrukt, half verscholen in een 
dotje gras. Vogel verzette zich niet bij oppakken en ver-
roerde zich ook bij vrijlating op de grond niet. Pootjes nog 
vrij klein, zodat 5 mm ring bij dit vrij grote dier niet meer 
over enkeltje heenkon.
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1973 dagboek I
Blz. 20
28 Januari 1973
Spuitvelden-IJpolders (‘s ocht. + ‘s mi 5 uur)
Twee Wulpen. Vijf Bonte kraaien. Blauwe Kiekendieven in 
vrouwtjes-kleed. Op tal van punten groepjes van tientallen 
Veldleeuweriken. 

Blz. 24
23 April 1973
R.I. West
Zang van Zwartkop straatje bosje Vink. Heggenmus in 
strook t. Zv. bosje Vink. Fitis in bosje Vink. Fitis strook bij 
Rspt. Bij kast F (bosje Vink). Tjiftjaf in bosje t. O. v. Op-
slagplaats bij uilenloods. Winterkoning dito. Heggenmus 
Rspt. t. ZO. v. riWaltersielstalling. Heggenmus Rspt. t. NO 
v. riWaltersielstalling. Tjiftjaf bij nestkast G. Vink (!) ten 
O. huisje Hoogendoorn (middelste klimopbed). Winterko-
ning bij kast J. Heggenmus dito. Winterkoning bij huisje 
plunjepompen. Tjiftjaf bosje v. d. Maassen. Winterkoning 
bij nestkast C (RWK). Zanglijster bij huis van de Maassen. 
Zwartkop in ZW. bosjes bij kast Y. Winterkoning t. O. v. 
kast Y. Zanglijster ZW bosjes t. Z. v. kast L. Winterkoning 
bij kast M. (ZW bosjes). Fitis t. O. v. kast M. Winterkoning 
Z. rand ZW bosjes. Zanglijster W. rand van ZW bosjes (ZW 
punt). Heggenmus bij kast Z. Heggenmus en Winterkoning 
bij kast T. Winterkoning bij kast W in ZO bosjes.

Nestkast-controle
Kast F broedende Koolmees
Kast G      “                    “
Kast J leeg.
Kast plunjepompen 8 eieren Koolmees.
(toch verder gegaan met leggen!).
Kast 9 schoon en leeg.
Kast P leeg.
Kast C broedende Koolmees.
Kast H leeg. 
Kast X 3 eieren Koolmees. 
Kast 10 6 eieren Koolmees (was 7!).
Kast Y 4 eieren Koolmees.
Kast U schoon en leeg.
Kast K 3 eieren Koolmees, w.v één stuk.
Kast B 9 eieren Koolmees.
Kast M broedende Koolmees.
Kast A broedende Koolmees.
Kast N 9 eieren Koolmees.
Kast O 11 eieren Koolmees.
Kast E 7 eieren Koolmees.
Kast S leeg. Wordt in geslapen.
Kast R leeg.
Kast Q 9 eieren Koolmees.
Kast D voering nagenoeg klaar.

Nog geen eieren.
Kast Z broedende Koolmees.

(Plevierenboek 11)

Blz. 319-320
28 Aug. 1973
Twee jongen (Strandplevieren MM) naar Artis ge-
bracht. Nadat H 117662 al eerder (op onbekende da-
tum) was doodgegaan in “Artis”, H 117663 daar ook 
(op 9/1/1975) dood. Als “balg” aanwezig in collectie 
van Zoologisch Museum te Amsterdam. Ring nog om. 
Toch nooit bericht ontvangen.

Begin van wat de grootste 
kokmeeuw kolonie in de 
Amsterdamse natuurhistorie 
zou worden.
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1973 dagboek
Blz. 1
6 October 1973
Wandeling heen en terug langs de Hondsbosse zee-
wering (7 uur)
Nevelig, later mistig weer, zodat uitzicht op zee matig tot 
zeer slecht.
Kanoetstrandlopers hadden grijsgroene poten. Tussen 
basaltkeien van dijkhelling vrij veel Zeepostelein. Daar 

-en ook op groene dijk- nog enkele bloeiende planten van 
Engelsgras.

Blz. 10
27 October 1973
Zuiderpier IJmuiden (’s ocht + ’s mi 8 uur)
Met zonnig, vrij zacht weer, maar niet al te helder weer vrij 
veel trek van Spreeuwen, Zwarte kraaien, Vinken, Fraters 
en Veldleeuweriken. Overwegende trekrichting langs Zuid-
pier landinwaarts, dus ca. WNW naar OZO.

11 November 1973
Spuitvelden IJpolders (‘s ocht. +’s mi 7 uur)
Onderzoek langs Basisweg-aanplant naar nesten uit broed-
seizoen 1973.
Totaal nu gevonden 53 Kneu- en 6 Merelnesten. In Decem-
ber 1972 20 Kneu-nesten gevonden in de gedeelten a), c), d), 
e) en f) (waarin dus nu 47 nesten van Kneu). In 1973 dus 
sterke toename van Kneuen-stand t.o.v. 1972.

Blz. 43
Bericht van Arnhem dd. 13/12-1973: Bruine Kiekendief, 
Arnhem 5.040.694 dd. 22/7-1973 als pullus geringd in 
Grote IJpolders bij Amsterdam (rietveld ten W v. Horn-
weg, t Z v ex-Noorderweg), begin November 1973 dood 
gevonden (als “buse”!) te Parentis-en-Born, Les Landes, Fr. 
44o21’N,01o04’W Afstand hemelsbreed ca. 960 km.

Blz. 58

7 Juni 1973
A.W.D.
Bij Kruisbekkenbosje vrouwtje Wintertaling met 7 kleine 
pulli. Twee alarmerende Kluten in poeltje bij hellende weg-
getje in geb III.

Blz. 60-61
10 Juni 1973
Drie Geoorde Futen in geul 4, w.v. een met pulli op rug.

Blz. 90-91-92
25 December 1973
Spuitvelden IJpolders (’s ocht. + ’s mi 6 uur)
Patrijs niet erg talrijk op centrale Middenveld, maar des 
te meer op O en W voorveld. Geconstateerd koppels van 
4, 4, 5, 5, 5, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 11, 12, 13, 15, 21, 24 en 26 exx! 
Gemiddeld 10,5 ex/koppel. Grootste koppels waren stellig 
uit kleinere samengesteld. Het koppel van 24 werd eerst 
gezien als een koppel van 8. Toen dit laatste wegvloog, slo-
ten zich van iets ander punt de overige 16 aan.

Blz. 95 en 100
27 December 1973
In de A.W.-duinen waargenomen vogelsoorten (20 ste aan-
vullende lijst vanaf December 1973). Totaal 192 soorten.

1974 dagboek I
Blz. 102
7 Jan. 1974
Weer een uitgebreide Spreeuwen-slaapplaats onder de over-
kapping van het Centraal Station te Amsterdam.

8 Jan. 1974
’s Ochtends luide zang van Heggemus in plantsoentje aan 
Centrum-zijde van Centraal Station te Brussel.

Blz. 109
16 Februari 1974
Erasmuspark-volkstuinen Sloterdijk-spuitvelden Amerikaveld 
en omg. (’s ocht + ’s mi + ’s av. 10 uur).
Patrijzen in  koppels van 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 
4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 9, 10, 12 en 16 exx. Gemiddels 4,2 per koppel. 
Totaal aantal 123 exx, waarvan meer dan 100 ex. op Amerika-
veld waargenomen. Wellicht enkele dubbel geteld, maar stellig 
ook koppels niet waargenomen. Ruwe schatting van dit veld 
60-75 paar.

Blz. 112
24 Februari 1974
A.W.-duinen (’s ocht. + ’s mi 7 ½ uur)
Zeer veel Bonte Kraaien.

23 Maart 1974
Erasmuspark-volkstuinen Sloterdijk-R.I. West
 (’s ocht + ’s middags 9 ½ uur)
In Erasmuspark nog vrij veel Koperwieken, waarvan enkele 
zongen. Weer waarneming van Turkse Tortel, die niet koerde. 
Volgens bewaker waren er in 1973 ook al “tortels” geweest. 
(met zwarte halsvlek).

24 Maart 1974
Erasmuspark-spuitvelden IJpolders (’s ocht. + ’s mi 9 
u)
Op min of meer kaal terrein ten W. van W. vuilstort enige balt-
sende Kieviten. Daar ook groepje van ca 15 Strandleeuweriken. 
Op O. voorveld Middenveld ca 20 Strandleeuweriken en later 
op stukje ten W. van el-huisje Hornweg nog eens 5 exx. Totaal 
dus tenminste 40 exx.

Blz. 144-145
11 Mei 1974
Spuitvelden IJpolders (’s ocht + ’s av. 11 uur)
Boven (dunne) rietvelden van Hulpweg West vrouwtje Bruine 
Kiekendief. Adult Waterhoen en mannetje Kneu verkeers-
slachtoffers. Op O. voorveld snel langs vliegende Morinelple-
vier! In een kort ogenblik korte snavel gezien en de donker-

De echo van deze geweldige 
patrijzen stand heeft nage-
galmd tot en met 2013 toen 
er voor het laatst een paartje 
patrijzen in het westelijke 
havengebied broedde. In 
alle voorgaande jaren was er 
altijd een paar aanwezig. Het 
biotoop is te netjes geworden 
en er lopen iedere nacht vos-
sen over alle restanten van de 
eens zo imposante vlaktes.

Je leest er niets over in de 
dagboeken, maar Walters 
moest als inkoper van de 
grondstoffen bij Van Gelder 
papier natuurlijk regelmatig 
op zakenreis. Vandaar die 
heggemus in Brussel.
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bruine borst, scherp af getekend tegen witte buik. Riep schril, 
leek in de verte wat op roep van Bonte Strandloper.

12 Mei 1974
Spuitvelden IJpolders 
(’s ocht. + ’s mi + ’s av. 11 ½ uur)
In Z.W hoek van Middenveld was op droge grond Morinel-
plevier aan het fourageren. Veel, snel, lopen, relatief weinig 
voedsel pakken. Liep steeds met argwanend gestrekte nek 
en zelfs af en toe alarm kopknikken. Was dus niet erg mak. 
Hield ons steeds in de gaten. Bleek warmbruine bovenborst, 
die tot donkerbruinzwart op onderborst overging, om daar 
sterk met witte buit te contrasteren. Lichte wenkbrauwbo-
gen liepen tot ver naar achteren door, waardoor zij elkaar 
aan achterhoofd praktisch raakten. Gaf bij wegvliegen een 
krasserig geluid, dat wel wat aan roep van Bonte Strandlo-
per deed denken (bevestigde de juistheid van waarneming 
op 11/5 op O. voorveld). De heer Koerts  had eind April 
1974 op W. deel van W. voorveld 4 exx. tegelijk waargeno-
men! Dus ongeveer inzelfde omgeving.

Blz. 147 t/m 50

15 Mei 1974
Spuitvelden IJpolders (’s ocht + ’s mi 6 ½ uur)
Voor het eerst zang van Kleine karekieten langs Venner-
polderweg en wel bij 2e, 5e en 7e lantaarnpaal ten W van 
Ringspoorbaan.
Evenals een eerdere keer ook nu weer even zang van vogel 
in rietgedeelte, dat van Blauwborst kon zijn (!?).

17 Mei 1974
A.W.-duinen (’s ocht. + ’s mi 11 uur)
Op landgoed Vogelenzang liepen twee Scholeksters niet 
ver uit elkaar voedsel te zoeken. Leken een paar. Plotseling 
brak een hevige vechtpartij los, waarbij de ene de andere 
stevig met snavel vasthield. Na afloop kleefden de veren 
aan de snavel!
Scholeksternest bij geul 1. Tijdens mijn aanwezigheid 
zwom eigenaar in platgedrukte houding op water van geul 
1 rond, snavel merendeels met punt onder het water. Geen 
geluid. Meerkoet kwam “nieuwsgierig” aanzwemmen. 
Scholekster drukte zich toen nog meer op water, maar de 
aanzienlijk 
kleinere en nu ook veel slankere vogel ging Meerkoet niet 
uit de weg. Meerkoet zette geen aanval in, maar kwam wel 
tot snavelbereik bij Scholekster. Scholekster vloog gemak-
kelijk van water op. Nest in droog mosveldje, niet in tak-
ken.

Plevierenboek 12

Blz. 49
17 Mei 1974
A.W. duinen
Aan vroegere doodlopende weggetje in gebied III 
nieuw nest van Kl. Plevier. Om 10.53 u. vrouwtje 
gevangen, dat al was geringd met H 117656. Was 
vroeger ring B 156268, welke haar in 1970 als pullus 
was aangelegd. Ook in 1971, 72 en 73 als broedvogel 
vrouwtje in handen gehad.
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1974 dagboek II
Blz. 8
Bericht Arnhem dd. 27/6-‘74: Kokmeeuw, geringd met Lei-
den 310.83x? tussen 18 en 21/2-1955 als volgroeide vogel 
te ’s-Gravenhage door Engelen, dd. 23/6-’74 vers dood 
gevonden in Kokmeeuwenkolonie op Mobilveld (binnen 
hek). (dus tenminste 20 jaar oud geworden).

Blz. 23 en 28
Lijst waargenomen vogelsoorten op en bij Vlieland van 7 
t/m 15 september 1974, vergeleken met waarnemingen op 
Schiermonnikoog (S) van 15 t/m 23 september 1973.
13 soorten, niet op V, wel op S
20 soorten, wel op V, niet op S
77 soorten, zowel op V als op S
110 soorten totaal.

Blz. 36

1 Juni 1974
A.W.-duinen (’s ocht + ’s mi + ’s av. 10 uur)
Op eiland in geul 15 een andere adulte Kleine Mantel-
meeuw, vergezeld van een sub-adulte soortgenoot. Hiel-
den zich steeds op zelfde hoekje van dit eiland op. Adulte 
vogel gedroeg zich min of meer territoriaal. Raakte in hevig 
gevecht met Zilvermeeuw, die hem daarbij lang aan de kop 
vasthield. Nadien toonde Kl Mantelmeeuw veel “respect” 
voor Zilvermeeuw, die hem de baas was.

15 Juni 1974
Spuitvelden IJpolders (’s ocht + ’s mi + ’s av. 10 uur)
Op centrale Middenveld, niet ver van ZB 3-13, door foto-
grafen verknoeid nest van Kemphen. Had 4 eieren bevat 
(hr. Bot) en bevatte nu nog een dood pullus en een aange-
pikt ei, dat 4,63 x 3,00 cm mat.

Blz. 56-57-58
22 Juni 1974
Spuitvelden IJpolders (’s ocht + ’s mi + ’s av 9 ½ 
uur)
Excursie op Mobil fabrieksterrein binnen hek. Midden 
op het veld alarm van een paar Zilvermeeuwen. Talrijke 
andere (juveniele en adulte) Zilver- en Mantelmeeuwen 
aan plas alarmeerden niet. Op afstand een der vogels stukje 
bij stukje naar nest zien gaan (telkens korte stukjes vliegen 
en weinig lopen). Op dit punt inderdaad nest met een ei 
gevonden! Eerste bewezen broedgeval voor deze terreinen 
in West en ws. voor geheel Amsterdam! 6,69 x 4,80 cm.
Wellicht hier gekomen door aanwezigheid, niet alleen van 
grote Visdievenkolonie, maar nu ook van veel grotere Kok-
meeuwenkolonie dan in 1973.
Bij intensief doorkruisen van meest in aanmerking komen-

de terrein gedeelten met 3 personen de volgende aantallen 
Kokmeeuwen nesten gevonden: met 3 eieren 120, met 2 
eieren 87, met 1 ei 44, lege nesten 163, met ei(eren)+pull. 8, 
totaal 422. Dus zeker tenminste 400 broedparen!
Ook telling van Visdieven-broedsels in zelfde terrein op 
zelfde wijze; maar lege nesten niet gemakkelijk te tellen: 
met 3 eieren 26, met 2 eieren 20, met 1 ei 5, nest met pulli 3, 
diverse broedsels 7. Totaal 61.

27 Juni 1974
Spuitvelden IJpolders (’s ocht + ’s mi 8 uur)
Voor het eerst (’s ochtends) twee Eksters midden in Vespuc-
cistraat.
In siersloot langs Basisweg vrouwtje Tafeleend met 4 half-
was pulli. Eerste mij bekende broedgeval van deze soort in 
dit gebied.

28 Juni 1974
Spuitvelden IJpolders (’s ocht + ’s mi 7 ½ uur)
Op Basiskanaal-Noord de Visdieven-pulli K 517272, 73 en 
74 levend in elkaars omgeving teruggevonden. 10 nieuwe 
pulli Visdieven op dit veld geringd met nrs. K 517449 en 
50 en K 531251 t/m 58. W.v. een pas geboren, maar overige 
al (flink). Furieuze aanvallen gedurende gehele zoektijd. 
Zonder hoofdbedekking niet meer mogelijk.

29 Juni 1974
R.I. West (’s ocht + ’s mi + ’s av. 9 uur)
Voor het eerst waarneming van Boomkruiper op het terrein. 
Hoogstwaarschijnlijk geen broedgeval, gezien het ontbre-
ken van geschikte nestgelegeheid.

30 Juni 1974
Spuitvelden IJpolders (’s ocht. + ’s mi + ’s av. 11 uur)
Prooioverdracht van mannetje aan vrouwtje Bruine Kie-
kendief ten Z van waterkering. Vrouwtje pakte muis met 
snavel uit poten mannetje en nam later zelf prooi uit snavel 
in poot tijdens de vlucht. Bij boerderij “Goede Verwach-
ting” weer twee Boerenzwaluwen. Nu daar geen nieuwe 
braakballen van Ransuilen. In voorafgaande week was 
in tuin familie Grauwmans (bij gemaal) jonge Roerdomp 
binnen komen lopen, die het eerst door de hond werd 
ontdekt. Kon niet vliegen. Had nog dons. Was volgende 
dag dood. Toch broedgeval in omgeving? Bijv. in rietvelden 
langs Hornweg, waar al enkele malen adulte Roerdompen 
gesignaleerd werden?

Blz. 70 t/m 74

6 Juli 1974
Geuzenveld + Eendrachtspark (’s ocht. 2 ½ uur)
Zeker 6 Huiszwaluwnesten in Geuzenveld, alle onder dak-
randen aan blokken van vier verdiepingen. (Aalbersestraat 


