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De Voorburgse vogelaar Alexander 
Crèvecoeur aan de vergetelheid
ontrukt
Arie Spaans & Ruud Vlek
Eind november 2015 ontving Arie Spaans uit handen van Olaf van Hoorn (Antiquariaat Van 
Hoorn, Nijmegen) zes oude vogeldagboeken van de hand van de Voorburgse vogelaar Alex-
ander Crèvecoeur (1891-1977). Over de dagboeken en de persoon Crèvecoeur had Ruud Vlek 
enkele jaren daarvoor al eens contact gehad met respectievelijk Olaf van Hoorn en de familie 
Crèvecoeur: wat de dagboeken betreft toen nog zonder resultaat. Pas in 2015 zijn de dagboe-
ken boven water gekomen. Ze hadden vele jaren in de kelder van het antiquariaat opgeslagen 
gelegen. Ze waren ‘een twintig jaar geleden’ meegekomen met een bibliotheek die Olaf van 
Hoorn had opgekocht van een zoon van Alexander Crèvecoeur.
De dagboeken behoren tot de oudste uit Nederland bekende en bewaarde notitieboeken met 
vogelwaarnemingen. Ze beslaan de periode 1906-’16 en bevatten de basisgegevens waarop 
Crèvecoeur zijn ‘Avifauna van Den Haag en Omstreken’ (1914) en zijn ‘Avifauna van Baarn 
en Omstreken’ (1916) heeft gebaseerd. De eerste streekavifauna bevat gegevens over 146 
vogelsoorten, de tweede over 82 soorten (een onderschatting van het werkelijke aantal hier 
voorkomende soorten volgens Crèvecoeur). In beide avifauna’s zijn bij de aantallen alleen de 
zekere gevallen meegeteld. Verder bevat één van de dagboeken een nimmer gepubliceerd over-
zicht van de vogelwereld van Oostenburg, één van de voormalige, boomrijke boerenhoeven 
aan de destijds schilderachtige Broeksloot in Voorburg, waar Alexander met zijn ouders jaren 
heeft gewoond.
Het is merkwaardig dat Alexander Crèvecoeur niet door Voous (1995) wordt genoemd, temeer 
omdat diens boek ‘In de ban van vogels’ is uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
van de Club van Nederlandse Vogelkundigen, in wier tijdschrift Crèvecoeur destijds zijn avi-
fauna’s van Den Haag en Baarn heeft gepubliceerd. Alleen om die reden zou vermelding van 
Alexander Crèvecoeur in dit overzichtswerk van Nederlandse ornithologen uit de eerste helft 
van de twintigste eeuw niet hebben misstaan. Hij was bovendien de eerste documentalist van 
de vogelwereld van deze regio’s. Hij legde met zijn Haagse streekavifauna de basis voor de 
latere overzichten van Jan Pieter Bouma (1926), Wouter Tolsma (1929), Piet Meijburg (1933), 
Frans Kooijmans (1962), Karel Waldeck (1965) en Tom Loorij et al. (2001). Hoog tijd dus om 
de auteur van deze twee streekavifauna’s aan de vergetelheid te ontrukken.

Alexander Crèvecoeur met zijn 
geliefde Goerz Pernox-kijker om 
zijn nek, 18 maart 1923 (vermoe-
delijk in Het Gooi of omgeving).
Foto: onbekend (collectie Rob 
Crèvecoeur).
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Wie was Alexander Crèvecoeur?
Alexander Crèvecoeur is op 10 april 1891 in 
Den Haag geboren en op 12 maart 1977 in 
Laren (N.-H.) overleden. Hij was de zoon van 
Johannes Crèvecoeur (1856-1927) en Jacoba 
Hermina Wilhelmina Bosch (1859-1939). Hij 
had een vijf jaar oudere zuster Corrie (1886-
’92), die een jaar na de geboorte van Alexan-
der is overleden.
Op 1 mei 1906 verhuisde Alexander met zijn 
ouders naar het herenhuis op de boerenhoeve 
Oostenburg aan de Broeksloot (gelegen aan 
het einde van de huidige Laan van Oosten-
burg, zie Figuur 1). Het gezin woonde hier 
blijkens de dagboeken van Alexander tot 
april/mei 1912. Op 9 april van dat jaar name-
lijk ‘zingt (de Fitis) … zijn afscheidsliedje’. 
Op 18 april is er sprake van een jonge Merel 
‘in de tuin van ons huis aan de Zwartelaan’ in 
Voorburg. Eind mei wordt bij de Gekraagde 
Roodstaart gezegd ‘laatste waarneming op 
Oostenburg!!’ Het gezin Crèvecoeur heeft dus 
zes jaar op Oostenburg gewoond.
Aan zijn periode op Oostenburg heeft Alex-
ander duidelijk goede herinneringen overge-
houden, gezien latere opmerkingen in zijn 
dagboeken, zoals ‘Oostenburgherinnering!’ 
bij het zien van een Kleine Bonte Specht op 
14 september 1912 in een boom in de voor-
tuin van het woonhuis aan de Zwartelaan; en 
‘In de kijker een plekje van Oos ten burgsch-
bosch!!’ op 28 maart 1914 bij een bezoek aan 
Endegooi (= Einde Gooi) nabij Hilversum als 
hij een Tjiftjaf tussen het prille groen in de 
kijker heeft.
De jonge Alexander begon volgens zijn 
dagboek naar vogels te kijken toen hij op 
Oostenburg kwam wonen (hij was toen net 
15 jaar oud): ‘1 Mei komst op Oostenburg 
Voorburg. Van de vogels wist ik toen nog ab-

soluut niets af.’ Hij hield zijn waarnemingen 
nauwkeurig bij (de eerste twee jaar echter met 
nog erg summiere aantekeningen). Hij was in 
1910-’11 kort lid van de Nederlandsche Or-
nithologische Vereeniging. Van 1913 tot 1930 
was hij lid van de daarvan afgesplitste Club 
van Nederlandsche Vogelkundigen (Meijer, 
2011). In het door P.C. Meijer verzorgde 
‘Eeuwbericht’ van de Club is ten onrechte het 
laatste jaar van zijn lidmaatschap als sterf-
jaar vermeld. Vermoedelijk was veeleer de 
economische situatie van die tijd de reden van 
zijn opzegging en mogelijk een verminderde 
activiteit als vogelaar.
Crèvecoeur gebruikte als determinatiegids 
‘Onze vogels’ van Buekers (1902). Hij trok 
als jeugdig vogelaar geregeld op met zijn 
vriend Henk (Hendrik Cornelis) Siebers, 
geboren in 1890 in Soerabaja in voormalig 
Nederlands-Indië, overleden in 1949 in Bus-
sum (Van Heurn 1952; Voous 1995). Siebers 
was een actieve vogelverzamelaar, die later 
tien nieuwe vogeltaxa uit toenmalig Neder-
lands-Indië heeft beschreven (waarvan vier 
soorten en vier ondersoorten nog steeds als 
valide worden aangemerkt) en naar wie vier 
(drie nog steeds valide) wetenschappelijke 
ondersoortnamen van vogels zijn vernoemd. 
Mogelijk aangestoken door zijn vriend ver-
zamelde Alexander Crèvecoeur ook wel eens 
eieren. In het dagboek van 1914 vermeldt 
hij namelijk dat hij op 16 mei een legsel met 
drie eieren van een Waterhoen in Bussum 
heeft meegenomen. Zijn verzameling zal 
echter niet veel hebben voorgesteld, want zijn 
dagboeken maken verder geen gewag van het 
verzamelen van eieren.
Misschien is de verzamelliefde van zijn 
vriend Henk Siebers de verklaring voor het 
beëindigen in 1911 van zijn lidmaatschap van 

Figuur 1 - Ligging van de 
voormalige boerenhoeve 
Oostenburg in de Veen- en 
Binckhorstpolder (uitsnede 
topografische kaart 1909: his-
torisch-cartografische website 
Topotijdreis.nl).
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de Nederlandsche Ornithologische Vereeni-
ging (sterk voorstander van de Vogelwet 1912 
en tegen het verzamelen van vogels, ook 
voor wetenschappelijke doeleinden) en zijn 
aansluiting twee jaar later bij de Club van 
Nederlandsche Vogelkundigen (die de wet om 
die reden had aangevochten).
In het Jaarbericht van de Club publiceerde 
Alex ander Crèvecoeur zijn overzichtsarti-
kelen over de avifauna’s van Den Haag en 
omstreken (Crèvecoeur 1914) en van Baarn 
en omstreken (Crèvecoeur 1916). Latere 
publicaties over vogels zijn niet van hem be-
kend. Wel publiceerde hij heel veel later een 
artikel over opgravingen in Den Haag rond 
1750 (Crèvecoeur 1950). Hij had duidelijk 
een brede belangstelling. Hij was bijvoor-
beeld tientallen jaren lid van de Geschiedkun-
dige Vereniging Die Haghe. Op latere leeftijd 
zette hij zich ook in voor de Volksuniversiteit 
in Laren.

Verder schilderde hij landschappen en 
blijkens een aquarel in het bezit van zijn 
kleinzoon Rob Crèvecoeur (geboren in 1943) 
ook vogels. In het kantoor van zijn laatste 
werkgever (de firma A. Mauritz & Zn te Bus-
sum) heeft nog jarenlang een aquarel van een 
polderlandschap (Eemland?) uit 1962 aan de 
muur gehangen dat door Alexander is geschil-
derd (med. Jan Mauritz, februari 2016). Ook 
fotografeerde hij landschappen, vogels en 
planten. In zijn dagboeken zijn behalve wat 
situatieschetsjes slechts enkele eenvoudige 
vogelschetsjes te vinden. Een enkele daarvan 
is wel raak getypeerd, zoals de Steenuil die 
op 9 maart 1912 in een beuk op het buiten 
Den Burgh in Rijswijk werd gezien.
Na zijn opleiding aan een HBS in Den Haag 
ging hij aan de toenmalige Gemeentelijke 
Universiteit van Amsterdam biologie studeren 
(Noorduyn-Crevecoeur 2012). Hij begon zijn 
studie vermoedelijk in 1910. Vanaf september 

Oprijlaan van de boerenhoeve 
Oostenburg in 1908 vlak voor 
het kappen van de iepenbomen 
langs de kant van de weg in 
verband met de uitbreidings-
plannen van Voorburg. Aan het 
einde van de oprijlaan het he-
renhuis: van mei 1906 tot april/
mei 1912 het woonhuis van het 
gezin Crèvecoeur.
Foto: Alexander Crèvecoeur 
(collectie Rob Crèvecoeur).

De Broeksloot vanuit het ‘bos’ van 
Oostenburg gezien, zomer 1910.
Foto: Alexander Crèvecoeur (collectie 
Rob Crèvecoeur).
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van dat jaar ondernam hij namelijk geregeld 
vanuit Amsterdam wandelingen naar de 
voormalige Zuiderzee (Zeeburg en omge-
ving); soms ook weer vergezeld door Henk 
Siebers. Als tweedejaars student doet hij op 
18 november 1911 midden in Amsterdam een 
leuke waarneming: ‘Hedenmiddag, 4 uur, 
uit ’t practicum komende zag ik in de Hortus 
2 IJsvogels. Ze vlogen weg van het kleine 
ronde vijvertje vlak voor ’t practicumgebouw 
(het huidige Hugo de Vries Centrum aan de 
Plantage Middenlaan) ….. om met een hooge 
boog op de gracht langs de Hortus neer te 
schieten.’
Hij studeerde in de zomer van 1915 af, gezien 
de volgende opmerking in zijn ‘Jaarverslag 
over 1914’: ‘De komende maanden in 1915 
zullen geheel aan examenwerk gewijd zijn 
…..’ Gezien zijn vooropleiding zal dit het 
middelbare examen plant- en dierkunde (later 
K-IV opleiding genoemd) zijn geweest (pas 
in 1917 kon iemand met een HBS-diplo-
ma een academische titel verwerven). Het 
verklaart ook zijn relatief korte studieduur. 
Zijn vriend Henk Siebers deed er tien jaar 
(1909-’19) over!
Tijdens zijn studietijd woonde Alexander 
op de Ceintuurbaan in Amsterdam. Na zijn 
studie woonde hij enige tijd in Baarn in het 
huis van zijn aanstaande schoonfamilie. 
Toen vond hij ook weer tijd om geregeld 
naar vogels te kijken. Na zijn huwelijk (25 
februari 1918) met Nicolasia Agatha Graadt 
van Roggen (1890-1973) verhuisde hij naar 
Den Haag. Rond 1921 verplaatste het jonge 
gezin zich naar Hilversum en eind 1922 naar 
Laren. Daar zou hij tot zijn overlijden blijven 

wonen. Uit het huwelijk zijn twee zoons 
geboren: Alexander Lucas (1919-2011) en 
Johannes (1924-’95). Er zijn geen aanwijzin-
gen dat Alexander na zijn biologiestudie in 

Brugje tussen boerderij en het 
‘bos’ van Oostenburg, ongedateerd 
(vermoedelijk rond 1910).
Foto: Alexander Crèvecoeur (collectie 
Rob Crèvecoeur).

Aquarel van een sperwer Accipiter spec. geschilderd 
door Alexander Crèvecoeur, 22 oktober 1911 (collectie 
Rob Crèvecoeur). Mogelijk betreft het hier een mannetje 
van de Grey-throated Sparrowhawk Accipiter griseogu-
laris van de noordelijke Molukken. Daarvan waren er ten 
tijde van Alexanders studie in Amsterdam twee exem-
plaren (rond 1870 door S.C.J.W. van Musschenbroek 
geschonken) aanwezig in het ‘Groote Museum van Artis’ 
(voorloper van het Zoölogisch Museum Amsterdam, in-
middels opgegaan in het Naturalis Biodiversity Center). 
Alexander kan als student biologie aan de toenmalige 
Gemeentelijke Universiteit toegang tot deze collectie 
hebben gehad.
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deze richting emplooi heeft gevonden, hoewel 
hij zijn leven lang biologische (en met name 
ornithologische) belangstelling bleef houden 
(Noorduyn-Creve coeur 2012).

De boerenhoeve Oostenburg en zijn vogels
Tussen de oude strandwallen van Den Haag 
(Haagse Bos) en Voorburg (Westeinde, 
Herenstraat, Oosteinde) lag destijds een 
veenweidegebied dat zich uitstrekte van 
Den Haag tot Leidschendam (de Veen- en 
Binckhorstpolder). Even ten noordwesten van 
de Voorburgse strandwal lag evenwijdig aan 
de strandwal de reeds in de veertiende eeuw 
voor de afwatering van de polder gegraven 
Broeksloot. Aan de Voorburgse kant van deze 
afwatering lag op de uitlopers van de strand-
wal een reeks boerenhoeven die via lange 
oprijlanen vanuit Voorburg of via de Achter-
weg (de huidige Parkweg) bereikbaar waren 
(Jacobs 2013). Achter de Broeksloot lag een 
jaagpad dat vanuit de boerenhoeven via een 

ophaalbrug bereikbaar was. Achter het jaag-
pad strekte zich de Veen- en Binckhorstpolder 
uit. De langwerpige weidepercelen waren met 
de korte kant naar de Broeksloot gekeerd, zo-
dat de hooi- en weilanden rechtstreeks vanuit 
de boerderijen via de ophaalbrug bereikbaar 
waren. Oostenburg was een van de oudste 
boerderijen in het gebied (Langerak 2013). 
Aan het erf van de boerderij en het herenhuis 
grensde in het begin van de twintigste eeuw 
aan de ene kant de moestuin met leifruitbo-
men en aan de andere kant het ‘bos’ met een 
theekoepel (Kok 2008). De Veen- en Binck-
horstpolder is in de loop van de twintigste 
eeuw geheel volgebouwd. Van het schilder-
achtige landschap van weleer en Oostenburg 
is thans niets meer over (Van der Leer 2008).
Tussen mei 1906 en mei 1912 werden door 
Alexander Crèvecoeur 69 vogelsoorten op 
Oostenburg gezien, waarvan er 26 als zekere 
en vier als mogelijke broedvogel worden 
opgegeven (Tabel 1). Naast heel gewone 

 (Gans spec.) (Torenvalk) Grasmus*
 (Wilde Eend) (Smelleken) Spotvogel*
 Houtduif (Boomvalk) Bosrietzanger*
 Zomertortel* Wielewaal*? Boomklever
 Gierzwaluw Ekster Boomkruiper*?

 Koekoek Gaai Winterkoning*
 Waterhoen*? Kauw Spreeuw*
 Ooievaar Roek Merel*
 (Blauwe Reiger) Zwarte Kraai* Zanglijster*
 (Lepelaar) Bonte Kraai Koperwiek
 (Aalscholver) Goudhaan Grauwe Vliegenvanger*
 (Kievit) Vuurgoudhaan Roodborst*
 (Wulp) Pimpelmees* Nachtegaal
 (Kokmeeuw) Koolmees* Bonte Vliegenvanger
 (Zilvermeeuw) Matkop en/of Glanskop* Gekraagde Roodstaart*
 (Visdief) (Boomleeuwerik) Heggenmus*
 Sperwer Boerenzwaluw* Huismus*
 (Kerkuil) Huiszwaluw* Ringmus*?

 Steenuil Staartmees Gele Kwikstaart
 IJsvogel Tjiftjaf* Grote Gele Kwikstaart
 Groene Specht Fitis* Witte Kwikstaart*
 Grote Bonte Specht Tuinfluiter* Vink*
 Kleine Bonte Specht Braamsluiper* Groenling*

* = broedvogel, *? = vermoedelijke broedvogel, ( ) = alleen overvliegend.
Noot. Alexander Crèvecoeur maakte in zijn overzicht geen onderscheid tussen de veel op elkaar lijkende Matkop en 
Glanskop (‘Zwartkopmees’). Beide soorten kwamen in die tijd in Den Haag en omgeving voor (Crèvecoeur 1914).

Tabel 1 - Avifauna van Oostenburg (1906-’11), samengesteld door Alexander Crèvecoeur, door ons aangevuld 
met één soort (Aalscholver) die hij volgens zijn dagboek van 1912 na de samenstelling van zijn overzicht nog 
op de boerenhoeve zag.
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tuinvogels staan op de lijst met broedvogels 
Tjiftjaf, Fitis, Braamsluiper, Spotvogel en 
Grauwe Vliegenvanger alsmede Zomertortel, 
Tuinfluiter, Grasmus, Bosrietzanger (was ook 
’s nachts te horen), Gekraagde Roodstaart en 
mogelijk Wielewaal. Voorwaar, een tableau 
dat beslist niet misstaat. Onder de niet-broed-
vogels vallen Koekoek, Ooievaar, Steenuil, 
IJsvogel, Kleine Bonte Specht, Vuurgoud-
haan, Nachtegaal en Grote Gele Kwikstaart 
op. Het moet voor een vogelaar destijds goed 
toeven zijn geweest op Oostenburg! De lijst 
met vogelsoorten geeft waarschijnlijk een vrij 
volledig beeld van wat er in het begin van de 
twintigste eeuw op de door groen omgeven 
boerenhoeven langs de Broeksloot aan vogels 
voorkwam.

De dagboeken
De dagboeken bestaan uit zes dikke cahiers 
(17 x 21 cm) met een harde kaft. De inhoud 
(totaal 481 beschreven pagina’s) bestaat uit 
de ‘Ornithologische Aanteekeningen’ die 
Alexander Crèvecoeur van mei 1906 tot en 
met april 1916 heeft gemaakt. De cahiers 
met aantekeningen over januari-oktober 1911 
en januari-december 1913 ontbreken. In het 
dagboek over november-december 1911 is 
echter een overzichtstabel opgenomen van de 
soorten die in de eerste tien maanden van dat 
jaar zijn gezien.
De wandelingen, zoals Alexander steevast 
zijn vogeltrips aanduidde, werden vanaf 1906 
vanuit Oostenburg (na april/mei 1912 vanaf 
de Zwartelaan in Voorburg) ondernomen, in 
1910-’15 voornamelijk vanuit Amsterdam en 

in 1915-’16 vooral vanuit Baarn. Van vogel-
tochten per fiets is nog geen sprake. Vanuit 
Oostenburg en de Zwartelaan werd vaak 
door de Veen- en Binckhorstpolder met zijn 
boomrijke boerenhoeven en buitenplaatsen 
gewandeld, alsmede naar Rijswijk (Rijswijk-
se Bos, Te Werve, de Voordes). Af en toe 
werd naar Den Haag (Haagse Bos, Waalsdor-
pervlakte) gelopen. Incidenteel ging de tocht 
naar Scheveningen, Wassenaar (Wassenaarse 
Slag), Noordwijk aan Zee en het strand tussen 
Kijkduin en Ter Heijde. Vanuit Amsterdam 
gingen de excursies meestal naar Zeeburg en 
omgeving (minstens 30 trips in ruim drie jaar 
tijd, de meeste in februari, maart en oktober, 
soms ook weer vergezeld door Henk Siebers), 
af en toe ook naar de Bollenstreek, Kenne-
merland, Graft en Het Gooi en omstreken. De 
Bollenstreek en Kennemerland werden ook 
vanuit Voorburg bezocht. Een paar maal werd 
Voorne (in 1909 met de afdeling Den Haag 
van de toenmalige Nederlandsche Natuurhis-
torische Vereeniging) en het gebied tussen 
Ede en Wageningen (met Wageningse Berg 
en Grebbeberg) verkend. Vanuit Voorne werd 
eenmaal de bekende aalscholverkolonie van 
Lekkerkerk bezocht. Eenmaal ging de reis 
naar Kleef in Duitsland en van daaruit naar 
Beek-Ubbergen. Verder maakte hij tijdens 
zijn studietijd ten minste tweemaal een reis 
naar zijn vriend Henk Siebers in het Duitse 
Anholt. Alexander noteerde ook vaak waarne-
mingen die hij onderweg vanuit de trein deed.
Crèvecoeur ging met zijn notities systema-
tisch te werk. Hij begon al gauw bij zijn 
vogelaantekeningen gegevens over de datum, 
plaats en weersgesteldheid te vermelden. Ook 
nam hij al heel snel gedragswaarnemingen 
van vogels in de dagboeken op, zoals op 22 
april 1914 toen hij bij het zien van baltsende 
Ringmussen het verschil tussen deze balts en 
die van de Huismus beschrijft (en tekent!). 
Gedurende een aantal jaren hield hij ook het 
verloop van de nesten die hij op Oostenburg 
vond, vrij nauwkeurig bij. Later hield hij 
ook fenologische gegevens bij. Daarnaast 
maakte hij maand- en jaarlijsten. Hij was in 
dit opzicht een echte boekhouder. Hij was 
van begin af aan kritisch ten opzichte van zijn 
eigen waarnemingen (en die van anderen, 
zie zijn artikelen over de avifauna’s van Den 
Haag en Baarn: alleen zekere waarnemingen 
werden van een volgnummer voorzien). Hij 
maakte soms ook aantekeningen over de ve-
getatie en insecten in de dagboeken. Veelvul-
dig gaan de aantekeningen vergezeld van een 

Werkgroep Ornithologisch Erfgoed
De werkgroep Ornithologisch Erfgoed stelt zich 
ten doel bedreigde archieven met een histo-
risch-ornithologische waarde (veelal dagboeken 
en fotomateriaal) van Nederlandse (amateur)
ornithologen uit de periode vóór 1970 op te 
sporen, veilig te stellen, te beschrijven en in offi-
ciële archieven onder te brengen. De werkgroep 
is in 2013 met haar activiteiten begonnen en 
heeft sindsdien ruim 75 archieven opgespoord, 
die grotendeels al zijn veiliggesteld. Een deel 
hiervan is inmiddels beschreven en in publieke 
archiefinstellingen ondergebracht en zo voor het 
nageslacht bewaard gebleven. Vanaf 2016 wordt 
ook aandacht besteed aan archieven met betrek-
king tot de voormalige Overzeese Gebiedsdelen. 
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de 
website van de werkgroep (http://www.ornitholo-
gischerfgoed.nl).



155het Vogeljaar 65 (3) 2017

De Voorburgse vogelaar Alexander Crèvecoeur aan de vergetelheid ontrukt

sfeerbeeld, zoals op 1 februari 1912 (Naarden 
en omgeving): ‘’t Was een bijzonder mooie 
dag. Vooral de dennen en sparren waren 
prachtig met sneeuw. Trouwens ’t heele bosch 
van Bredius deed telkens aan een schilderij 
van Apol denken. Ook de witte hei omzoomd 
door de donkergroene dennebosschen was 
prachtig. Vooral de morgen was rijk aan 
echt natuurschoon.’ Hij genoot duidelijk niet 
alleen van de vogels, maar ook heel erg van 
het landschap.
De zes dagboeken zullen worden onder-
gebracht in het Haags Gemeentearchief, 
waarin sinds kort het gemeentearchief van 
Leidschendam-Voorburg is opgenomen en 
waar al penseeltekeningen en foto’s van Alex-
ander Crèvecoeur berusten. Daarnaast zijn 
kopieën van zijn Amsterdamse waarnemingen 
(25 september 1910 - 6 februari 1914) gede-
poneerd in het archief van de Vogelwerkgroep 
Amsterdam in het Stadsarchief Amsterdam 
(SAA 30733).

Enkele avifaunistische opmerkingen
De meeste gegevens in de dagboeken zijn 
door Crèvecoeur gepubliceerd in de twee 
genoemde streekavifauna’s. In zijn eerste 
publicatie is de vermelding van de Duinpieper 
die hij op 27 mei 1910 in de zeeduinen aan de 
Wassenaarse Slag (potentieel broedhabitat) 

De vogelwaarnemingen werden in sierlijke letters door 
Alexander Crèvecoeur in zijn dagboeken bijgehouden. 
Hier een deel van zijn aantekeningen van 26 en 27 
december 1911.

waarnam uit avifaunistisch oogpunt bijzonder 
(Vlek 2005; Vlek & Jansen 2013). De soort is 
thans als broedvogel uit Nederland verdwe-
nen (zie voor de neergang van de soort Van 
Turnhout 2005).
Volgens Crèvecoeur (1914) waren Kievit 
(‘talrijk op de weilanden, zomers als broedvo-
gel’), Tureluur (‘komt in den polder geregeld 
voor’) en Grutto (‘een gewone zomervogel 
op de weilanden’) algemene verschijningen 
in de Veen- en Binckhorstpolder. De Scholek-
ster nam hij ‘in de echte polderlanden rond 
Voorburg enz. ….. echter nooit waar’. De 
Watersnip zag hij hier slechts tweemaal en 
alleen buiten de broedtijd. Ook de Wulp werd 
in de broedtijd nimmer gezien. Kennelijk 
waren deze soorten in die tijd in de polder 
geen broedvogel. Het is enigszins merkwaar-
dig dat hij van de Kemphaan slechts één 
mogelijke waarneming geeft (vanuit de trein 
door Henk Siebers). Volgens Tolsma (1929) 
was er in de jaren twintig een toernooiplaats 
van de Kemphaan in de Veenpolder aanwe-
zig. Ook verder naar het noordoosten, in de 
Veenzijdse Polder, was er nog een baltsplaats 
(Kist 1926). Beide baltsplaatsen worden ook 
door Meijburg (1933) en Loorij et al. (2001) 
genoemd. De baltsplaats in de Veenzijdse 
Polder stond bij de Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie in Den Haag bekend als 
de ‘Kemphanenwei’ (ook door Kist al zo 
genoemd) en was tot het einde van de jaren 
vijftig ieder voorjaar een geliefd excursiedoel 
voor de Haagse afdelingen van deze vereni-
ging.
In zijn artikel over de avifauna van Baarn 
en omstreken vallen de (mogelijke) broed-
gevallen van de Ooievaar (Soest, landgoed 
Buitenzorg) op, alsmede het voorkomen van 
de Kuifl eeuwerik op de Eng bij Soest en 
de sterke gaaientrek in de tweede helft van 
oktober 1916. Een merkwaardige discrepantie 
troffen we aan bij de Nachtegaal. Bij deze 
soort vermeldt Crèvecoeur (1916) dat deze 
in de buurt van Baarn en omstreken weinig 
wordt gehoord. In zijn dagboek tekent hij 
echter na een wandeling op 21 mei 1912 rond 
Naarden-Bussum over de soort aan ‘telkens 
gehoord’ en na een wandeling aldaar op 
16 mei 1914 ‘Overal zingend. Bijna in elk 
boschje één! Vooral in ’t bosch van Bredius 
talrijk.’
Zoals eerder gezegd, hield Alexander Crève-
coeur ook fenologische gegevens bij. In 1910 
hoorde hij de Vink voor het eerst slaan op 21 
februari (Rijswijk) en zong de Merel voor 
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het eerst op 22 februari (Voorburg). In de 
zachte winter van 1911-’12 noteerde hij op 31 
december de zang van de Zanglijster (Rijs-
wijk). In 1914 was dat op 9 januari (Haagse 
Bos). In 1912 werd de eerste zang van de 
Veldleeuwerik op 11 februari in de polder 
gehoord (in 1910 en 1911 was dit telkens 
op 19 februari het geval). Op 9 maart 1912 
werd in het Rijswijkse Bos de eerste zingende 
Tjiftjaf gehoord (en gezien). Op 1 april 1914 
zong de Fitis nabij Bussum, zij het ‘nog zwak 
en zacht: zeker een pas aangekomene’. De 
Bonte Kraai was volgens Crèvecoeur (1914) 
‘als wintergast een gewone en talrijke soort’, 
die in de eerste week van oktober arriveerde. 
In de dagboeken staan als eerste data vermeld 
7 oktober 1910, 6 oktober 1911 en 9 oktober 
1912 (in alle drie jaren aan de Diemerzee-
dijk). Aardig is ook te lezen dat in de zachte 
winter van 1911-’12 de Witte Kwikstaart 
geregeld langs de Broeksloot werd waarge-
nomen.
Uit zijn studententijd vermeldt Alexander 
Crèvecoeur in zijn dagboeken maar weinig 
waarnemingen uit stedelijk Amsterdam zelf. 
Des te uitvoeriger gaat hij in op de tochten 
naar de Zuiderzee (Zeeburg en omgeving) die 
hij vanuit die stad maakte. Dit was voor hem 
een nieuw landschap met deels een nieuwe 
vogelwereld. Hij voegde in de eerste jaren 
van zijn studietijd dan ook tal van nieuwe 
soorten aan zijn ‘life list’ toe. Aardig is dat 
hij al op zijn eerste tocht naar de Zuiderzee 
(25 september 1910) een Vaal Stormvogeltje 
waarnam (na enige dagen WNW wind). Ook 
de Grauwe Gors en IJseend die hij (samen 
met Henk Siebers) op 31 oktober 1911 voor 
het eerst waarnam, zullen zeker bij hem in de 
smaak zijn gevallen. De waarnemingen van 
Vaal Stormvogeltje en Grauwe Gors blijken 
bij vergelijking met historische vogelwaar-
nemingen de eerste gevallen van de twee 
soorten in de regio Amsterdam te zijn (contra 
Vlek 2000; zie ook Waarneming.nl waarin de 
meer bijzondere waarnemingen van Crève-

coeur en Siebers zijn overgezet). Langs de 
Zuiderzeedijk trof Alexander in de herfst en 
winter geregeld Oeverpiepers aan. Ook IJs-
vogels werden buiten de broedtijd daar meer 
dan eens genoteerd. Grote Gele Kwikstaart 
en Sneeuwgors kwam hij er eenmaal tegen. 
Bij de Bonte Kraai noteerde hij op 13 februari 
1912 ‘Vele ex. stonden op ‘t ijs in zee. Verder 
bij tientallen in de rietlanden aan de dijk.’ En 
om kwart voor vijf in de middag zag hij aan 
de kust ‘een ware trek’ (= slaaptrek) van Bon-
te Kraaien in de richting van Muiden, waar 
ook de talrijke Kokmeeuwen heen trokken.
Het valt op dat hij aan de Zuiderzee altijd 
maar kleine aantallen duik- en zwemeenden 
zag. Incidenteel trok een klein groepje ganzen 
over (alleen Kolgans mogelijk herkend). 
Slechts af en toe zag hij aardige aantallen 
steltlopers. Alleen Watersnippen joeg hij 
geregeld op. Op 22 januari 1912 zag hij een 
groepje van 25 Bonte Strandlopers op het 
ijs in de grote plas in de rietlanden (Akkers-
wade) staan. Op 30 april van dat jaar waren 
er talrijke Kemphanen aan de plassen langs 
de dijk aanwezig. Ook de Tureluur was die 
dag talrijk. Van de meeuwen en sterns zag hij 
steeds slechts heel kleine aantallen. Alleen de 
Kokmeeuw was er buiten het broedseizoen 
talrijk. Op 19 mei 1912 zag hij drie Grote 
Sterns bij de Oranjesluizen, achteraf de eerste 
voor Amsterdam (vgl. Vlek 2000). Roofvo-
gels (Bruine Kiekendief, Sperwer, Torenvalk, 
Slechtvalk) kwam hij slechts zo nu en dan 
tegen.

Tot besluit
Met zijn vroege regio-overzichten van Den 
Haag, Amsterdam-Zeeburg en Het Gooi 
droeg Crèvecoeur bij aan een nadere in-
vulling van de regionale avifaunistiek in 
Nederland. De stimulans daartoe waren de 
globale regioaanduidingen in Snouckaert van 
Schauburgs ‘Avifauna Neerlandica’ (1908). 
De uitvoering daarvan zette in Zuid-Holland 
ook C. Eykman (1882-1965) en in Limburg 

Geraadpleegde dagboeken van Alexander Crèvecoeur:
� Ornithologische Aanteekeningen 1 Mei 1906 - 31 December 1910;
�	Ornithologische Aanteekeningen 1 November 1911 - 31 December 1911 met een tabel
 ‘Soorten voor ’t eerst gezien in 1911’ (7 februari - 31 oktober 1911);
�	Ornithologische Aanteekeningen 1 Januari 1912 - 1 November 1912;
�	Ornithologische Aanteekeningen 1 November 1912 - 31 December 1912;
�	Ornithologische Aanteekeningen 1 Januari 1914 - 31 December 1914;
�	Ornithologische Aanteekeningen 1 Januari 1915 - 31 December 1915 (plus losse pagina’s met gegevens
 over Kleine Bonte Specht en Appelvink, 12 September 1915-17 April 1916).
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P.A. Hens (1888-1971) en pater P.C. Riotte 
(overleden circa 1937) tot streekavifauna’s 
aan. In Amsterdam behoorde Crèvecoeur met 
onder meer H.C. Delsman (1886-1969), G. 
van der Meer (1891-1960) en H. Siebers tot 
de tweede generatie biologiestudenten die 
eropuit trokken en de Amsterdamse avifau-
nistische lijst verrijkten met diverse door hen 
voor het eerst voor de regio ontdekte nieuwe 
soorten.
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