4 . Roofvo g e l s o p d e vu i st
W.

Baalbergen

Veel ouderen zullen het beeld nog op h u n netvlies
hebben: Jacoba van Beieren zittend op een paard ,
een roofvogel op de hand met het s lot Teylingen
op de achtergrond . Een van de schoolplaten d ie
een diepe indruk achterl ieten . "Ter Valk enjacht"
stond er onder de plaat. Wel beschouwd is dit
haast het enige document dat aang eeft dat er in
vroeger jaren in deze omgeving met roofvogels is
gejaagd.

Omstreeks 1 050 werd ook in Europa al aan valken
jacht gedaan. Op het beroemde wandtapijt " Tapis
serie de la re ine Mathilde" in Bayeux ( Frankrij k) , is
een afbeelding te zien van ru iters met val ken op
de vuist. I n de vroege middeleeuwen was het Ka
rel de Grote die een jachtwet uitvaardigde. Dege
ne die een afgerichte val k , Havik of Sperwer stal of
dood de, werd gestraft. Deze Karel hield er op het
Valk hof in Nij megen vijf jachtmeesters op na. Een
van hen was speciaal belast met het verzorgen
van de val ken.

M iniatuur uit Oe arte venandi cum avibus van Fred erik 1 1 , het beroemste boek over de val
kerij.
Valkeni ers nemen de orders van de ke izer in ontvangst.

Helemaal verwonderlijk is dat n iet. De valkerij . het
jagen met roofvogels, was lang voorbehouden aan
de hoge ade l . En die was i n de omgeving van
Noordwijk niet zo dik gezaaid. Wij moesten het
doen met enkele graven en landjonkers . Van hoge
adel was onder meer Keizer Frederik 1 1 van Hohen
staufe n . I n het beg i n van de 1 4e eeuw hield h ij
zich met val kerij bezig en schreef daar een boek
over. Nog altijd is dit een soort standaardwerk. Re
gel matig verschijnen er nog heru itgave n en verta
lingen van dit boek. De titel l u idde: DE ARTE
VENAN Ol C U M AVI BUS, over de kunst van het ja
gen met vogel s.
Niet dat Frederi k de eerste was die de valkenjacht
bedreef. Dit deel van het jachtbedrijf heeft veel ou
dere papieren. Ver voor het begin van onze jaartel
ling was er in China en I ndia al s prake van .

De al eerder genoemde Jacoba van Bei eren was
gravin van Holland en Ze eland i n het begin van de
1 5e eeuw. Het is bekend d at zij zowel i n Egmond
als in de omgeving van Den Haag op de valken
jacht ging. Zo bezat zij in deze laatste plaats een
viertal 'valkhuize n ' . De schoolplaat suggereert dat
zij van u it Teylingen op jacht ging. Het ligt voor de
hand dat zij daarbij ook onze omgeving onveilig
heeft gemaakt.
Van onze latere stadhouders en prinsen was het
vooral de stadhou der-koning Willem 1 1 1 die zich
met de valkenjacht onledig hield. Niet alleen in
deze contreie n , want nadat hij koning van Enge
land was geworden had hij er daar ook alle gele
genheid voor. Ju ist dat land had een lange traditie
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op h et gebied van de valkerij . De komst van het ge
weer maakte een eenvoudiger en doeltreffender
manier van jagen mogelijk. De valkerij raakte wat
op de achtergrond terwij l de Franse R evolutie er
vrijwel een eind aan maakte . Behoud ens in Rus
land en Engeland verdwenen zowel de adel als
hun tijdverdrijf, de valkerij.
Toch was het m et de valkenjacht nog niet gedaan.
Onder koning Willem I ontstond er weer valkerij.
Met name in Valkenswaard en op Het Loo bij Apel
doorn. U it Engeland kwamen de Nederlandse val
keniers weer terug. Zij kwamen voor een groot
deel uit Valkenswaard en hadden gewerkt voor de
Engelse adel. I n deze romantische tijd, het midden
van de vorige eeuw, werden er op de Veluwe weer
grootse jachtpartijen gehouden. I n alle pracht en
praal werden de valken het luchtru i m ingestuurd .
Ook i n deze tijd wordt er nog aan valkerij gedaan.
Er is een vereniging g enoemd naar een bekende
Valkenswaardse valkenier, Adriaan Mollen. Als
men l i d is van deze club mag men met een specia
le verg unning roofvogels als Havik en Slechtvalk
houden en er mee jagen. Een bekende val kenier
is Henk Slijper. Nog bekender is hij als i l l ustrator
van vogelboeken.
Naast de al genoemde roofvogels werd er ook ge
jaagd met Sperwer, Sakerval k, Boomvalk, Smelle
ken en Giervalk. Vooral deze l aatste was populair
bij de valkeniers. De IJ slandse Gierval k , ook wel
de Witte Valk genoemd, was een begeerd bezit. Er
werden ongelooflij k hoge bedragen voor betaald.
Een uitgeslapen Hollandse koopman had van de
koning van Denemarken een soort alleenrecht tot
het u itvoeren van IJslandse Giervalken verworven.
Hij liet de vogels jong uit h et nest nemen en train
de ze tot jachtvogels.
Er werd en wordt gejaagd op twee manieren . Bij
de hoge vlucht is sprake van het jagen op reigers,
Kraanvogels en, vooral later, op k raaien. Hiervoor
wordt voornamelijk de Slechtvalk gebruikt. Het ja
gen op Fazant, Konijn en Haas wordt met de Ha
vik beoefend, terwijl daar vroeger ook de Sperwer
voor gebruikt werd. Dit heet de lage vlucht.
Hierboven is al aan gehaald dat er uit onze omge
ving n iet veel bekend is over het bedrijven van de
valkenjacht. Toch i s de sch utspatroon van het val
keniers bed rijf Sint Bavo . We komen dan al wat in
de buurt, deze heilige leefde in Haarlem . Een an
der heilig man kennen we beter, onze eigen Sint
J eroen . Van hem is ooit een afbeelding in steen
gem aakt waarop h ij te zien is met een zwaard in
de ene hand en m et een valk op de andere . Er is
sprake van dat deze steen in de pastorietu i n in
Noordwijk heeft gestaan . Bekender is h et schilde rij
van Jan van Scorel in h et Frans Hals museum in
Haarl em. Ook hi erop is Jeroen te zien met zwaard
en val k. Het zwaard als teken van d e wijze waarop
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hij om het l even is gekomen , terwijl de valk wijst
op zijn adellijke afkomst.
Van geheel and ere aard is een link naar de val kerij
in onze o mgeving in de personen van Hermann
Schlegel en Abraham Hendrik Verster van Wulven
horst. Schlegel was van Duitse afkomst en werd in
1 858 di recteur van het Museum voor Natuurlijk e
Historie in Leiden. Het was een veelzijdig mens
m et een ongel ooflijke werklust. Van zijn hand zijn
verschillende boeken verschenen, voornamelijk
over vogels. Zo schreef hij in de serie Natuurlijke
H istorie van Nede rland twee delen over d e vogels
van ons land. Deze boeken weren door hem ook
geïllustreerd m et een aantal landschapsplaten .
Daarnaast tekende hij alle koppen van de vogels,
vandaar de populaire naam voor deze boeken:
' Koppenboekjes'. Oo k onder de naam " De Vogels
van Nederland" stelde hij een serie van drie boe
ken samen die als de 'Grote Schlegel' bekend
staat. Een tekstdeel en twee delen met bijzonder
m ooie plate n van vogels. Zijn befaamdste werk is
echter een boek over de valkerij: "Traité de Falcon
neri e " . Een groot boek m et fraaie platen dat ook i n
die tijd bijzonder kostbaar was . Het verscheen d a n
ook i n een gelim iteerde oplage en wordt n u e e n en
kele m aal tegen extreem hoge prijzen geveild .
Schlegel maakte dit boek samen met een man d i e
hij in d e omgeving van Noordwijk had leren ken
nen, Verster van Wulvenhorst Deze Verster kwam
uit Brabant, verbleef een aantal jaren op h et land
goed Wulvenhorst in Geld erland en werd uiteinde
lij k o pperhoutvester i n Noordwij k. Het was een
hartstochtelijk jager en het was deze Verster d i e
gebru i k maakte van een Oehoe. Met dit d ier als
lokvogel, eerst levend en l ater in dode staat, wer
den door hem kraaien geschoten. Schlegel was
wat men noemt een kam ergeleerde terwijl Verster
een man uit het veld was. Die gelukkige co mbi na
tie leverde uite indelijk een boek op dat ook i nterna
tionaal gezien zijn weerga niet kent.
We blijven wel met een vraag zitten: werkte Ver
ster ook met roofvogels bij de jacht? Daar zij n ech
ter geen aanwijzingen voor. Het is mogelijk dat
Schlegel vooral gebru i k heeft gemaakt van d e veld
kennis over roofvogels van Verster, waarbij h ij ge
gevens over de val kerij op een andere wijze h eeft
verzam eld.
Al met al is het resultaat van de gegevens over val
kerij in o nze omgeving wat mager uitgevallen. M o
gelij k dat een nadere studie nog wat meer boven
water brengt. I n elk geval is het aardig kennis te
nemen van deze bijzondere wijze van natuurbele
ven. Want ond anks het minder aardige gezegde
dat aan de valkerij is o ntleend namelijk "iemand
een loer draaie n " , de valkerij is een konink lij ke be
zigheid.

