
DIGITALISERING, HISTORIE EN DE WAARNEMINGENRUBRIEK De Gierzwaluw 

Waarnemingen uit 1963 
____________________ Keeslan van Bergeijk 

Ruud Wolterman en ik zijn de afgelopen twee jaar bezig geweest met het digi
taliseren en plaatsen van de artikelen uit onze uitgaven Mededelingenblad en 
De Gierzwaluw op de website Natuurtijdschriften.nl, onderdeel van Naturalis. 

In december 2018 hebben wij met het uploaden van de artikelen van De Gierzwa
luw 2018 daar voorlopig een laatste hand aan gelegd. We kwamen er wel achter dat 
wij bij het invoeren de gehele eerste jaargang van het Mededelingenblad uit 1963 
over het hoofd hadden gezien. Er wordt in dit eerste Mededelingenblad onder meer 
verhaald over de oprichting van de Vogelwerkgroep onder de hoede van de KNNV; 
de contributie van de vereniging bedroeg in 1963 twee gulden. Deze eertijds getypte 
en daarna gestencilde uitgave kan wegens de moeilijke leesbaarheid niet worden 
gereproduceerd in De Gierzwaluw. Het hele blad is echter wel als pdf-bestand te 
downloaden vanaf de website van de VWGA, tabblad De GierzwaluwNorige eeuw. 
Waar wij spreken over een excursie had men toen "Waarnemingstochten in groeps
verband" (op de fiets). In het Mededelingenblad van 1963, nummer 1, staat ook de 
eerste echte Waarnemingenrubriek, met een aantal toch bijzondere observaties. Nu, 
na 58 jaar, is de Waarnemingenrubriek nog steeds een vaste rubriek, en een goed 
voorbeeld van "Van leden Voor leden''. Hieronder een uittreksel van het betreffende 
artikel uitjaargang 1963. 

Waarnemingen rondom en in Amsterdam (uitgezonderd het Amsterdamse Bos) in 
1962 door J. de Roever en G.J. Oreel 

grote zeeëend 21/10 1 expl. Diemerzeedijk Garrelfs 

zwarte zeeëend 7/10, 1 expl. Marken Bonten, Swart, Swart 

nonnetje 28/12 1 mn. Erasmusgracht Andries 

kwartelkoning 10/5 1 expl. roepend en Sloterdijk de Roever, Oreel 
gez. 

slechtvalk 30/9 1 expl. Veling, de Roever, Oreel 

blauwe kiekendief 2/12 Diemerzeedijk Garrelfs, de Kruyf 

houtsnip 20/9 1 expl. Marken Bonten, Swart 

6/11 1 expl. N.O. Begraafplaats de Kruyf 

7 /11 1 expl. Sarphatistraat de Roever 

1/12 1 expl. Zorgvliet de Roever 

krombekstrandloper 29/7 2 expl. Sloterdijk de Roever, Oreel 

30/9 4 expl. Sloterdijk de Roever, Oreel 

1/8 8 expl. Eemmond de Roever, Oreel 

kanoetstrandloper 4/9 2 expl. Sloterdijk Oreel 

21/10 1 expl. Opgespoten veld Veling, de Roever, Oreel 
Durgerdam 
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temminksstrand- 10/5 20 expl. Sloterdijk de Roever 
loper 

1/9, 2 expl. Sloterdijk Oreel 
3/9 

1/8 1 expl. Eemmond de Roever, Oreel 

grauwe franjepoot 29/8 1 expl. Sloterdijk de Kruyf, Swart 

strandleeuwerik 21/10 2 expl. Sloterdijk Veling, de Roever, Oreel 

3/11 6 expl. Sloterdijk de Roever, Oreel 

zwarte roodstaart 15/4, enkele exemplaren, Buitenveldert Brugman, Andriese 
7/10 1 broedgeval 

11/10 1 expl. zingend Amsterdam -W- Brugman, Andriese 

waterrietzanger 31/8 1 expl. Diemerzeedijk Oreel 

waterpieper 21/10 1 expl. Opgespoten veld Veling, de Roever, Oreel 
Durgerdam 

( oogstreep, donkere 
poten, zeer weinig 
gestreept op de borst, 
geluid en groter dan 
de graspieper) 

bonte vliegenvanger 7/10 1 expl. Beatrixpark de Roever 

klapekster 2/12 1 expl. Sloterdijk de Roever, Oreel 

pestvogel 11/11 25 expl. Zorgvliet Stoechart, Swart 

18/11 1 expl. bij zijkanaal F- de Roever 
Noordzijkan. 

31/12 3 expl. Betondorp Bansbergen, Grauwert 

frater 4/11 20 expl. Sloterdijk de Roever, Oreel 

2/12 100 expl. Sloterdijk de Roever, Oreel, An-
driese 

28/12 tientallen Sloterdijk Andriese, Brugman 

14/10 5 expl. Diemerzeedijk Garrelfs 

9/12 20 expl. Diemerzeedijk Swart 

kruisbek 29/9 2 expl. overvl. Diemerzeedijk Swart 

7/10 1 expl. overv. 0. Bijmerpolder Swart 

12/10 10 expl. Zorgvliet Swart 

50 exemplaren Garrelfs 
aldaar 

15/10 5 expl. Marken Bonten 

15/10 1 expl. Zorgvliet de Roever 

17/10 1 expl. overvl. Amstelkanaal Oreel 

sneeuwgors 22/9 2 expl. Marken Bonten, Swart 

4/11 65 expl. Sloterdijk de Roever, Oreel 

2/12 150 expl. Sloterdijk de Roever, Oreel 

28/12 30 expl. Sloterdijk Andriese 
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Dit zijn de belangrijkste waarnemingen, die door enkele leden van de V.W.G. Am
sterdam zijn gedaan in 1962 (wij hebben ons hoofdzakelijk beperkt tot de tweede 
helft). Het was helaas niet mogelijk om de waarnemingen van alle leden te verza
melen. De waarnemingen voor het volgende nummer dienen voor 10 maart (1963) 
te worden ingezonden. Bij belangrijke waarnemingen kan men ons opbellen (volgen 
6-cijferige telefoonnummers van de heren J. de Roever en G.J. Oreel). Hoewel de 
waarnemingen critisch worden bekeken, stellen wij ons niet verantwoordelijk voor 
alle waarnemingen. Or./de R. 

De gewaardeerde heren zouden eens moeten weten dat wij nu werken met de site 
Waarneming.nl of zelfs, gewoon in het veld, direct onze waarneming invoeren via 
een app op de mobiele telefoon of tablet. Opbellen? 

Alle exemplaren van het Mededelingenblad (1963-1980) zijn inmiddels ook in te 
zien op onze eigen website https://www.vogelsamsterdam.nl/de-gierzwaluw/ 
vorige-eeuw/. 

Mocht u gaan kijken naar het Mededelingenblad of De Gierzwaluw op 
http://natuurtijdschriften.nl/ search ?identifier= 6 8 63 70 ;keyword=vogelwerkgroep; 
lookupmode=org. 
en constateert u omissies, dan horen Ruud en ik dat graag, dit onder vermelding van 
het bij het artikel horende recordnummer. 

Dat wij niettemin ook nog,op initi a~ief van ons jBugdig lid 
G.Oreel,ecn "ncèl edclingc;nblad" in omloop wi ll en brongèn, vindt 
zijn oorzaak 0r i n,da t wij d e commLU1icati 1J onde r onz G eige.n 

.leden nog wi llen ve rb"'tc.ren . Tev•cns kunnen wij oç. d;:,z0 wijze 
· onze med€lG-d r:m v3 n !1,:, t Landelijk Contc1ct Comit1 voor Vog,1lwerl.:-

2,ro0p e n van ons do,m en lat :m op d e hoogt,, ho ud,m ;voorts ligt 
he t in de bedoolillè, tijd ens h!èt c,,rste jaar ook exemplaren toe 
te sturen aan e ni,;: 0. l e instant if, s c . Q.• personen bui t e n onze 
Gi·oep,van ti'ie 'a ij oogcn V11I',13.cl1t i.m dab zi~ d1c;zc groep sympat t1.k 
toedragsn,hc, tgeen in dl." toekomst or tos kan L,üden dat zij 
groep on/o f blad zull cm s t e unen mc, t advicnen c. q .inzendin2,en . 

Voorlopig word t 3,;d:;icht aan .fien vorschi jningsfreq uentie van 
4 msal - per .jaar . 

Met de typmachine getypte mededelingen uit 'Het Mededelingenblad KNNVAmsterdam no 1, 1963 
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