
In memoriam: Ray Teixeira (1940-2019). 
 
Op 1 augustus ontvingen wij het trieste bericht dat Ray Teixeira  ’s nachts in zijn slaap was overleden. 
Hij was een prominent lid van onze Vogelwerkgroep vanaf de beginjaren. 

 
Raymond Marco Victor Teixeira werd op 17 november 
1940 geboren in Djokjakarta, Java, voormalig 
Nederlands-Indië. Hij werd in Nederland opgevoed 
door familie, na zijn terugkeer uit Indonesië, dat 
zuchtte onder de bezetting door de Japanners.  
Na de middelbare school te Wassenaar, volgde hij een 
officiersopleiding voor de Marine (1959-1962), waar hij 
verscheidene jaren werkzaam was als hoofd 
verbindingsbureau (1962-1971). Gelijktijdig begon hij 
aan een avondstudie biologie (1966-1971), gevolgd 
door een biologiestudie aan de Universiteit te 
Amsterdam (1971-1974). Hij werd leraar biologie, eerst 
in Eindhoven, later in Amsterdam. Omdat hij vond dat 
het de leerlingen ontbrak aan motivatie werd hij 
algemeen coördinator van het Atlasproject bij 
Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek 
Nederland(Sovon). Hij diende ervoor te zorgen dat de 
gegevens van duizenden vogelaars op een 
wetenschappelijk verantwoorde wijze verwerkt zouden 
worden. Dit resulteerde in de eerste “Atlas van de 

Nederlandse Broedvogels”, verschenen in 1979 en die menig boekenkast van vogelaars sierde. Ray 
leverde hiervoor op nauwgezette wijze wel 26 soortbeschrijvingen aan en nam wegens gebrek aan 
tellers, zelfs 75 zogeheten atlasblokken in den lande voor zijn rekening. Vanwege de onzekere 
toekomst als bioloog, ging Ray tandheelkunde studeren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
(1978-1984). Hij vestigde zich samen met zijn vrouw Paranka Surminski in een maatschap als tandarts 
te Hoogerheide. De keuze voor deze woonplaats kwam voort uit de te verwachten interessante 
ontwikkelingen op het gebied van vogels door de afsluiting van het Markiezaat en het Zoommeer. 
 
Publicaties 
Na de “Atlas van de Nederlandse Broedvogels (1979), verscheen  in 1987 een tweede “Atlas van de 
Nederlandse vogels”, waaraan Ray heeft bijgedragen als ontwerper van het project en als auteur van 
18 vogelsoortbeschrijvingen. In 2002 verscheen het derde boek “Atlas van de Nederlandse 
Broedvogels 1998-2000”, waaraan hij ook zijn medewerking verleende.  Vervolgens verscheen in 
2007 het imposante boek “Atlas van de West-Brabantse Broedvogels” , hierin was hij een van de vier 
auteurs. In 2012 verscheen het boek “Ontdek de Brabantse Wal” waarvan hij ook mede auteur was. 
Voor het laatste grote standaardwerk “Vogelatlas van Nederland. Broedvogels, wintervogels en 40 
jaar verandering” leverde Ray gegevens aan uit 16 atlasblokken. 
Hij publiceerde artikelen over Canadese Gans, Zwarte Zwaan en Bosuil in Limosa, het tijdschrift over 
vogelstudie van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) en Sovon Vogelonderzoek Nederland en 
Ray zat jarenlang in de redactie van Ardea, het wetenschappelijke tijdschrift van de NOU. 
Vanaf 2001 t/m 2016 was hij redactielid van Veerkracht, het tijdschrift van de Vogelwerkgroep 
Bergen op Zoom, waarvoor hij een veelvoud aan artikelen leverde. 
 
Activiteiten binnen de Vogelwerkgroep 
In 1983 werd Ray lid van onze Vogelwerkgroep Bergen op Zoom, waar hij een belangrijke rol speelde 
bij de vele veldwaarnemingen en tellingen. Hij heeft samen met andere leden van de 



Vogelwerkgroep veel geïnventariseerd in het Markiezaatsgebied, op de Molenplaat en gebieden als: 
Wouwse Plantage, het Nederlandse deel van Grenspark Kalmthoutse Heide, Zoomland, 
Mattemburgh en andere delen van de Brabantse Wal, te veel om op te noemen. Het jaarlijks tellen 
van de broedvogels in de zogeheten proefstrook is een van de langstlopende onafgebroken jaarlijkse 
broedvogeltellingen in Nederland en wordt nu nog steeds voortgezet door andere leden van de 
Vogelwerkgroep.  De watervogeltellingen heeft hij jarenlang gecoördineerd in het werkgebied van de 
Vogelwerkgroep. Wanneer in de gemeente Woensdrecht en omgeving ergens projecten werden 
gelanceerd of opgestart, waarbij de natuur in het gedrang kwam, kwam hij in actie. Toen 
Natuurmonumenten in 2016 in het broedseizoen van start wilde gaan met graafwerkzaamheden in 
de Noordpolder, werd dit mede door hem en zijn vrouw uiteindelijk stilgelegd. Ook ondersteunde hij 
andere natuur- en milieuorganisaties bij hun acties door het aanleveren van vogelgegevens. 
Vanaf december 2008 t/m 2016 maakte hij deel uit van het bestuur, tijdens welke periode hij van juli 
2011 tot april 2015 voorzitter was. Ook nam hij als afgevaardigde van de Vogelwerkgroep mede 
zitting in het bestuur van het SWEV (Samenwerkende West-Brabantse Vogelwerkgroepen),  waarvan 
hij later ook jarenlang voorzitter was. 
 
Vanwege gezondheidsproblemen moest hij, met pijn in het hart, een stapje terugdoen, maar hij bleef 
actief tot het laatst toe. Ook dit jaar ontvingen wij nog een aantal artikelen van zijn hand over de 
Bosuilen en de Nachtegaal, die postuum geplaatst zullen worden in de eerstvolgende Veerkracht. 
Kort voor zijn dood gaf hij nog aan bezig te zijn met een artikel over onderzoek wat hij gedaan had in 
De Blauwe Pauw en in Jagersrust Noord.  Helaas was het niet meer mogelijk om dit tot uitvoering te 
brengen. 
 
We herinneren Ray als een deskundig, bevlogen  en aimabel persoon en zullen nog vaak aan hem 
terugdenken. 
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