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For )o, my wife,
who lived in darkness
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WOORD VOORAF

Op oudjaar 1970 attendeerde prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt mij op
de mogelijkheid een dissertatie voor te bereiden over de valkerij en de valkeniers.
In Valkenswaard bestond een herensociëteit „Eensgezindheid", die bij gelegen-
heid van haar eeuwfeest het idee had geopperd het verleden van de valkeniers
aan een nader onderzoek te onderwerpen. Voor de realisatie van het project stelde
de sociëteit enige gelden beschikbaar.

A1 spoedig bleek hce pretentieus en vermetel het was om zich aan een dergelijk
onderwerp te wagen. De omvangrijke literatuur was terug te vceren tot enkele
auteurs, die zich bijna uitsluitend hadden beziggehouden met ornithologie alsmede
de methodes van vangst en africhting van de jachtvogels. Zij bleken geen historici,
zodat de valken in hun manuscripten zonder veel tussenlandingen uit het niets
naar het onbekende leken te zijn gevlogen. Tegenwicht vonnde het reeds dade-
lijk boeiende thema zelf. De zich oriënterende schrijver raakte volledig in de ban
van de „gevederde vrijbuiters". Een proefschrift over de oorsprong en toepassing
van de valkerij vóór 1200 van de hand van dr. G. Hofmann en het rijke bronnen-
materiaal, dat in de Deense archieven aanwezig was, gaven mij de bevestiging dat
een proefschrift over het vluchtbedrijf en zijn becefenaren inderdaad te realiseren
viel.

Om te voorkomen dat mijn geschrift te zeer het studeervertrek zou ademen,
wilde ik de enthousiaste verhalen van valkeniers-auteurs eens aan de praktijk tcet-
sen. Door bemiddelíng van G. A. van Nie, secretaris van het Nederlands Valke-
niersverbond „Adriaan Mollen" organiseerde een der leden van het verbond een
jacht met een haviktarsel in het vaderlandse duingebied. De mij beschreven ge-
neugten van één zijn met de natuur en opgaan in een fascinerende vlucht bleven
voorlopig uit. In geleende laarzen struikelde ik achter mijn jachtgezellen aan, die
onvermoeibaar en met lichte tred elke hindernis namen. Mijn ogen bleven strak ge-
richt op het vederkleed van de haviktarsel, díe gezeten op de linkervuist prins-
heerlijk als in een draagstcel door het landschap werd geleid. Het zat die dag
niet mee. De konijnen bleven - zoals de vakterm luidt -„binnen", behalve
een nieuwsgierig jong exemplaar, dat vakkundig door de haviktarsel werd gesla-
gen. Tcen ik weer eens uit een duinpan klauterde, gebeurde het. Uit het struweel
vloog haastig een rode fazant op. Als een schicht schoot de haviktarsel weg en
qreep in een diagonale duikvlucht over naar schatting zestig meter de zich weg-
reppende fazant. Op dat moment voelde ik even wat vaklieden in hun verslagen
óebben bedoeld weer te geven, en waarvoor in vrceger eeuwen vorsten fortuinen
aan de staatskas onttrokken. De spectaculaire vlucht van de haviktarsel was voor
mij een onvergetelijke climax, die het onderwerp waaraan ik werkte ineens veel
dichterbij bracht.

Dank zij gebracht aan Hare Majesteit de Koningin die mij toestond de dossiers
in het Koninklijk Huisarchief te raadplegen. De bereidwilligheid van menig archi-
varis ten spijt, bleef elders door het ongeordend of niet-geïnventariseerd zijn van
archieven een aantal vragen open. In Portugal vermocht zelfs niet de voorspraak
van de biechtvader van wijlen minister-president Salazar het bronnenmateriaal tce-
gankelijk te maken.
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De mmplexheid van het thema dwong mij voorts kennis te nemen van uit-
eenlopende zaken als ornithologie, vangtechnieken en treiningswijzen. Het jacht-
recht plaatste de niet-jurist voor nog grotere problemen, dan door het voorkomen
van valk in literatuur en kunst al waren opgeroepen. Velen hebben mij echter
door daadwerkelijke hulp en stimulerende opmerkingen geholpen, wanneer ik
uitzichtloos als een gehuifde valk wachtte tot de hemel zou opengaan. Bovenal
ben ik dank verschuldigd aan mijn promotor, prof. dr. H. F. J. M. van den Eeren-
beemt, die mij sinds die gedenkwaardige oudejaarsavond onophoudelijk heeft ge-
stimuleerd en wiens rijke suggesties de visie op en het groeiproces van het onder-
werp gunstig hebben beïnvlced. Zijn toewijding in de begeleiding van promoven-
dus en prcefschrift was voor mij een unieke ervaring. De hulp, die ik van de
Eindhovense archivaris mr. A. L. G. M. van Agt, die ook het register verzorgde, en
zijn medewerker A. D. Kakebeeke ontving, was een zeer bijzondere. Hun meeden-
ken en meezoeken gaven mij het gevoel dat ik nooit alleen stond, en hun warme
vriendschap is een van de vruchten van dit intensieve contact. G. A. van Nie gaf
mij niet alleen ornithologische adviezen, maar maakte mij zonder terughouding
deelgenoot van zijn veelzijdige kennis en enorme ervaring van het vluchtbedrijf.
Het spoor van de valkeniers vcerde naar menig buitenlands archief, waarbij J. Th.
M. Melssen zich een even kundig als onvermoeibaar metgezel toonde, die ook
samen met mevr. F. M. Christensen-Wijnen de vertalingen uit het Deens ter
hand nam. Voor de juridische thematiek was ik zo gelukkig in prof. mr. J. P. A.
Coopmans en mej. mr. B. C. M. Jacobs uiterst deskundige raadslieden te vinden. De
attente zorg van mej. G. Dorenbosch, bibliothecaresse van het Provinciaal Genoot-
schap van Kunsten en Wetenschappen, alsmede de faciliteiten welke de rijksarchi-
varis in Noord-Brabant en zijn medewerkers mij verstrekten, zal ik niet licht ver-
geten. Het begrip en de steun die ik van de rector van het Van der Puttlyceum,
C. Th. M. Berkhout, zelf historicus, bij mijn werk ondervond maakt het bedanken
tot veel meer dan een obligaat gebaar. Het typewerk was bij mevr. A. C. M.
Noldus-De Jong in vakkundige handen. Tot slot zij dank aan de Stichting Zuide-
lijk Historisch Contact die deze studie in haar reeks heeft willen opnemen.

Inventarisatie van het met name in Duitsland voorhanden archíefmateriaal zal
de hoge vlucht die valk en vederspel in de vorige eeuwen hebben genomen
duidelijker waarneembaar maken. Tot de herwaardering van de eens gevierde
en later verguisde vogel en tot een wezenlijke benadering van de valkerij in een
veranderd perspectief hoopt dit bcek een bijdrage te zijn.

J. M. P. van Oorschot

VI



INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD V

ARCHIVALIA XIX

GEDRUKTE BRONNEN EN LITERATUUR ~VI

MONDELINGE INFORMATIE XXXVII

GEBRUIKTE AFKORTINGEN x;XXVIII

AFBEELDINGEN XXXIX

Hoofdstuk I

VALKERIJ IN VOGELVLUCHT

~ 1. Begrip valkerij 1

Jacht met vogels 1; synoniemen en definitie I; de adeldom van de vogel
erkend in literatuur en heraldiek 2; van winstbejag naar jachtvermaak 2.

~ 2. Oorsprong van de valkerij 2

De oorsprong van de valkerij gaat terug tot in de prehistorie 2; bakermat
is waarschijnlijk Centraal-Azië 3; getuigenissen uit Japan, Khorsabad en
Egypte 3; de valk in de Bijbel 4; afbeeldingen van valken bij Oosterse
volken in sculptuur en reliëf vormen geen bewijs voor de beoefening van
het vederspel 4; nomadische herders vonnen de laagste trap van cultuur
waarop valkerij mogelijk is 5; uitstraling naar Westen en Zuiden 5; echte
valkerij in Iran pas in de derde eeuw na Christus 5; Mongolen en Hun-
nen als verbreiders 6; de Emeza-sage 6; geervalk naam voor Turkse mili-
taire leiders 6; sage van Trifon Patrikejew 7; de valk in de religieuze-
allegorische betekenís 7; bij Grieken en Romeinen geen sprake van echte
valkerij 8; eerste getuigenissen in het Westen 8; Nazi-theorieën over het
ontstaan van het vederspel in de Duitse landen niet houdbaar 8; vermel-
ding bij Gregorius van Tours 9; Engelse bronnen 9; waarschuwing van
kerkvader Hiëronymus blijft zonder veel invloed 9; valk als statussymbool
10; nieuwe impulsen door de Islam en door de hierdoor uitgelokte
kruistochten 10; wetenschappelijke benadering door Frederik II 11; het
weispel superieur aan alle andere vormen van jacht i l

VII



Verspreiding in de Kempen 11

Kempische heidevelden vonnen een ideaal terrein voor de valkerij 11;
gespecialiseerde vangteckniek in Arendonk 12; vraagtekens rond de groei
van een valkeniersklasse 12; het luistertijdperk der Bourgondische her-
togen 13; verspreiding van de valkenvangst in de Kempen als een olie-
vlek 14; reis naar Denemarken 15; Brabantse valkerij in West-Europa
befaamd door tcedcen van Maria van Hongarije 15; valken uit Pruisen 15;
valken uit de Duitse landen gaan niet zo lang mee 16; rel in Oploo 16;
valkenier en ketter Jan Bierens 17; rond 1600 veel getuigenissen van
valkerij in Peel- en Kempenland 17; Arendonk en Valkenswaard in één
adem genoemd 17; de valkeniers van Leenderstrijp 17; vermeldingen van
Philips baron van Leefdael en bisschop Ophovius 18; twist op de Stratum-
se heide 19; opkomst van Valkenswaard als verzamelplaats van valke-
niers 19.

~ 4. De valken 19

Weispel wordt tot elegant tijdverdrijf 19; de vogels van de hoge vlucht 20;
geervalk 20; de slechtvalk 22; sakervalk 23; blaatvalk 23; smelleken 23;
boomvalk 24; torenvalk 24; de vogels van de lage vlucht 25; havik 25;
sperwer 25; vergelijking van beide vluchten 26.

~ 5. De valk in literatuur en kunst in de Nederlanden 27

Líteratuur en kunst tonen in vele variaties het fenomeen valk 27; Valkens-
waarders draaien wel de lcer maar voeren niet de schrijfveer 28; het vlucht-
bedrijf wordt in de Nederlanden weinig beoefend 28; een uitzondering:
jonker Johan van Ewsum 28; de valk als zínnebeeld van ridderlijk gedrag
29; de abele spelen 29; kwalen en geneeswijzen van de vogels bij Jacob
van Maerlant 30; de Rijmkroniek van Melis Stoke 31; de vos Reinaerde
31; de valk als personificatie 31; de emblemata van Roemer Visscher 32;
de valk bij Vondel en Cats 32; Westerbaens Ockenburg 33; de studievos
Merula en de houtvester Van Heenvliet 33; de achttiende eeuw zwijgt
over het vederspel 34; humorloze rijmen en historische gedichten 34;
het standaardwerk van Schlegel en Verster van Wulverhorst 35; de ge-
schiedenis van de Royal Loo Hawking-Club door Van Es 36; Swaens
publikatíes over de valkerij 37; Goris vraagt erkenning van het aloude
Kempische vluchtbedrijf 38; de valk in de iconographie 38; de Bavo-legen-
de 38; de heilige in de kunst 39; de profane kunst vergeet de valk even-
min 42; Jan van Eycks „Man met sperwer" en Stradanus' „Reigerjacht"
42; de dierschilder Snijders en zijn leerling Fijt 42; vogelschilders in de
Gouden Eeuw 42; de valk als statussymbool bij Rembrandt en op familie-
portretten 43; de specialist Philips Wouwerman 43; de valk in de heral-
diek 44; de valk op zegels en kunstvoorwerpen 44.

VIII



~ 6. Het jachtrecht 44

Het recht op de grond is het oudste ecronomisch recht 44; het oudste
jachtrecht komt voort uit het volksrecht 45; de opkomst van het ban-
begrip 45; regalia maiora 46; regalia minora 46; het „Forstregal" 46; het
koningsrecht ontwikkelt zich ten koste van het volksrecht en betekent
een inbreuk op het vrije jachtrecht van de Germanen 46; het jachtrecht
als overdraagbaar regaal 47; twee soorten jachtrecht 47; de Brabantse
hertogen kennen uit economische beweegredenen het jachtrecht toe aan
derden 47; het jachtgenot is voor Postel een bezceking 47; de Blijde
Incomste van 1356 49; de meningen van Kosters, Smit en Enklaar aan
elkaar getoetst 49; de vrije warande 50; de heerlijkheid Heeze en Leende
51; twee Valkenswaardse valkeniers betrapt 51; getuigenis van Valkens-
waardse valkeniers 53; dominee Hanewinkel en Malecotius 53; het Valk-
hof te Turnhout 53; het Consistorie van den Hoorn 53; de verordeningen
van de aartshertogen Albertus en Isabella 54; plakkaten worden tot een
dode letter 55.

Het vangen en africhten van valken 55

De Schotse school en de Hollandse school 55; voordeel van de Hollandse
methode 56; vangwijze in Brabant nagenoeg identiek aan die in IJsland 56;
het schema van Vivarius 56; de vangwijze 56; de tobber en het handwerk
58; definitieve vorm van de legge in Valkenswaard 57; de dove 58; het
treinen 59; de aansteeknaald 59; het valkhuis 59; het zeeg maken 59; de
huiven 59; líefde van de vogel gaat door zijn maag 60; vrees voor de
hand 60; de loer 61; de schoenen 61; de bel 61; de cagie 61.

~ 8. De handel 62

a. De Teuten

Het verschijnsel teut 62; raadsels rond de naam 62; opkomst van de teu-
tenhandel 62; Luyksgestelse teuten in Denemarken 62; andere teuten-
plaatsen 63; de compagnie 63; soorten van teuten 63; de rijkdom van de
teut 64; overeenkomsten met de valkeniers 65.

b. IJsland

Proloog voor de Hamburgers 65; Matthias Hoep en de gebroeders Mumme
65; de IJslandse handel wordt een monopolie van de Deense kroon (1614)
66; Mumme in Valkenswaard 66; nieuwe naam Mom 66; samenwerking
met Johan Verbrugge 66; valken en „andere coopmanschappen" 66; Johan
Verbrugge krijgt een vergunning voor de valkenvangst op IJsland (1620-
1632) 67; nieuwe vergunning en voortgezette samenwerking met Mom
(1632-1644) 67; Moms greep naar het handelsmonopolie 68; ruzies op

IX



IJsland 68; Mom ontduikt de bepalingen van de Deense kroon 68; rivali-
teit tussen Willem Verbrugge (verkoop) en Johan Mom (vangst) 69; pro-
cessen 69; Mom in ongenade bij de Deense kroon (1648) 69; schaarse
berichten over de valkenvangst (1648-1669) 70; Deens protest bij de Staten-
Generaal 70; Mom beroept zich op de dingbank 70; na 1662 geen ver-
gunningen meer voor buitenlanders 70.

Hoofdstuk II

DE VALKENIERS: VAN B[IIS TOT LIVREI

~ 1. Le fauconnier est Dieu 71

De valkenier is de complete mens 71; valkeniers vormen geen gesloten
kaste 72; op grond van hun ervaring worden ze gercepen tot functies bin-
nen de gemeenschap 73; Valkenswaardse valkeniers genieten een uitsteken-
de reputatie 73; sauvegardes en paspoorten 74; de ridderlíjkheid der
vorsten 74, de valk blijkt een pand van hechte vriendschap 74.

De Kempische valkeiciers in de zestiende en
zeventiende eeuw 74

a. Madrid via Brussel

Reisverslag over de jachtactiviteiten van Philips de Schone in Spanje 74;
Maximiliaan van Egmond en zijn valkenier 75; Philips II haalt valkeniers
en jachtvogels uit de Kempen 75; befaamde Spanje-gangers 75; de Aren-
donker Willem Robbrechts organiseert de koninklijke valkerij 76; Noorse
geervalken voor Madrileense opdrachtgevers 76; het vluchtbedrijf tussen
smalle beurs en ruime marge 77; de tragielc van de Robbrechts 77; reis- en
verblíjfkosten van valkengeleiders 78; Ernest Robbrechts tussen hamer en
aambeeld 79; surséance van betaling en faillisement 80; de les: het
klatergoud van een koninklijke betrekking 80.

b. Den Haag via Scandinavië

Het vluchtbedrijf in het Westen van ons land 81; bepalingen van Philips
van Bourgondië, Maximiliaan en Maria, en Karel V 81; Oranjeprinsen als

grootvalkenier 81; de instructie van 1586 81; Valkenswaarders worden
meester-valkenier van de stadhouders 82; twist met Hendrik de Gyer om
het vangstgebied ín Noorwegen 83; de vrede gesloten 83; contract tussen

Mom en Verbrugge 83; de prijs van het „witte goud" 84; de Valkens-
waardse vanger Hans Adams gaat voor Verbrugge naar Noorwegen 84;

moeilijkheden 84; naijver en uitsluiting 84; verbod van Frederik III tot

X



verkoop van valken aan buitenlanders 84; stadhouder Willem III verwerft
met het Loo een ideaal terrein vcwr het weispel 84; Willem IV beoefent
het vederspel niet 85; Willem V herstelt het vluchtbedrijf in ere 85.

~ 3. Valkenswaarders krijgen in de achttiende eeulv het toezicht
op de IJslandse valkenvangst en de levering van jachtvogels
via het Deense hof aan Europese vorstenhuizen 85

Vraagtekens rond het begin van het vluchtbedrijf in Denemarken 85;
jachit~ogels als schatting 85; Noorwegen geldt als havikeiland 86; vondst
te Ribe een schaarse aanwijzing 86; in de zestiende eeuw wordt Niels
Ulfstand opperjagermeester 86; Reynder Reynders uit Waalre op valken-
vangst naar het Noorden 86; levendige handel maar ook twisten 86;
kroonprins Christiaan sticht een valkerij te Kopenhagen 87; professionele
aanpak 87; organisatie en bezetting van de valkerij 87; promotiekansen,
salarissen en kosten 88; vangst op IJsland een prerogatief van de kroon
90; organisatie van de expeditie 90; IJslanders vangen onder Valkens-
waardse leiding 90; prijzen voor de valken betaald 90; moeilijkheden bij
de overtocht van de vogels 91; de taak van een valkemneester 92; kn-
ninklijk geschenk niet besmet met koopmanspraktijken 93; transport
voor de valkenier een tijdmvende zaak 95; verdelingspolitiek 95; Bra-
bantse valkeniers als transpcxteurs en afhalers van valken 96; oorlogsbo-
dems en vrachtboten voor valkenvervoer 97; Valkenswaarders de spil van
de Deense valkerij 98; de drie decennia van Hendrik Verhagen 98;
verdachtmakingen tegen de buitenlander 99; Verhagen pacht de Noorse
valkenvangst 100; conflict met Ansbachse valkeniers 100; afnemende be-
langstelling voor de Noorse vangst 101; Jacobus Verhoeven is de nieuwe
valkenmeester 102; afkomst en functies 102; werkkracht en nepotisme
102; verhouding tot zijn familie 103; klachten van zijn personeel 104; er-
varingen van andere Valkenswaarders aan het Deense hof 105; Valkens-
waarders zijn met hun vakkennis en ondernemingslust de onmisbare
gangmakers van het vluchtbedrijf aan de Europese hoven ]06.

~ 4. De Valkenswaardse valkeniers aan de Europese hoven 107

Hartstocht voor het weispel van Frederik II en Lodewijk van Male 107.

a. Frankrijk

De uitgaven van Frans I 108; de valkerij onder Lodewijk YIII is het abso-
lute hoogtepunt ]09; la Grande Faumnnerie en de Oiseaux du Cabinet
du Roi 109; onder Lodewijk XIV is het vluchtbedrijf statussymbool 110;
achteruitgang in de achttiende eeuw I10; honoraria van de valkeniers 111;
momentopname van de uitgaven van vier Franse vorsten 112; de plaats
van de Valkenswaarders 113; drie generaties Coppen in Versailles 113;
pensioenen voor een dozijn Valkenswaarders 114.

XI



b. Het Weense hof

Keizer Maximiliaan beoefenaar van en auteur over het vederspel 115;
Laxenburg: een volmaakt jachttenein 116; gespecialiseerde afdelingen 116;
Valkenswaarders in Wenen I16; bloei van de valkerij onder Maria The-
resia 118; wedijver tussen Wenen en Versailles 118; organisatie van het
vederspel 119; verval van het vluchtbedrijf onder de regering van Jozef II
121.

c. Beieren

Balthasar Verhoeven koopt geervalken in „Vlaanderen" 121; opleving van
het weispel na de Dertígjarige Oorlog 121; Valkenswaarders organiseren
het vederspel 122; levering van jachtvogels via Valkenswaard 122; Deense
presenten 122; de valkerij onder Maximiliaan Emanuel II en Karel Albert
123; reorganisatievoorstel van Johan Venneulen 124; kosten van het wei-
spel 124; het optreden van de berooide graaf Von Kaiserstein 125.

d. Hessel-Kassel

Maurits van Hessen correspondeert met zijn naamgenoot de Oranjeprins
126; Duitse ridderorde als leverancier van slechtvalken 126; Deense pre-
senten 126; Adam Daems opent de rij Valkenswaardse vogelafrichters 127;
salaris 127; Adriaan Royers brengt het weispel tot hoger aanzien 127;
Valkenswaardse leiding tot 1796 128; de periode Willem Verbrugge 128;
mceilijke tijden voor de valkerij onder Joachim Verbrugge 129; gunstige
wending 130; jachtvogels uit Brabant 130; de instelling van een kraaien-
afdeling 130; pracht en praal 130; pensíoenen 131; ups en downs 131; de
periode Hendrik Verhoeven 131; balans van Schmincke 131; het einde
132.

e. Keulen

Het Keulse vluchtbedrijf rond 1700 133; Valkenswaarders nemen ook
hier de leiding 133; Clemens August, een vorstelijke valkenier 135; het
slot Falkenlust 135; reigerjacht 135; de gebroeders Danckers en hun
zwager Goossens verzorgen de zgn. Nederlandse calkerij 136; het contract
van 1725 136; kosten van de reigerjacht 137; de begroting van de milaan-
meester 138; bezuiniging rond 1735 138; een nieuwe lichting Valkenswaar-
ders neemt rond de eeuwhelft de zaken over 138; contacten met het Deense
hof 139; jachtterreinen in het gebied van de prins-bisschop van Luik
139; kostuumrekeningen 139; einde van het vluchtbedrijf na de dood van
Clemens August 140.

f. Ansbach

Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach 140; de organisatie
van het vederspel 141; de eerste klasse: Ansbachse adel 141; Valkens-

XII



waardse valkeniers geven de toon aan in de tweede groep 141; de derde
en de vierde klasse: knechten en jongens 143; het vederspel verslindt
enonne bedragen 143; aantallen geslagen wild en vogels 144; Brabantse
uitdrukkingen worden in Ansbach het vakjargon van de valkeniers 145;
wrange heildronk ap de gebruikers van het geweer 145; vergelijkend
overzicht van Deense presenten voor Duitse hoven 146.

g. Portugal

De Arendonker Timmermans opent de rij van Kempische valkeniers 147;
Jacobus van den Eynden en de families Hertroys, Verhoeven en Weymans
reorganiseren de valkerij der Braganca's rond de eeuwhelft 147; Salva
Terra de Magos, verblijfplaats van Valkenswaarders in Portugal 148;
transport van Deense presenten via de Nederlanden 148; andere Valkens-
waarders aan hoven elders in Europa 150.

Hoofdstuk III

DE MAATSCHAPPELIJKE POSITIE VAN DE VALKENIER
TE VALKENSWAARD

~ 1. De sociaal-economische situatie van Valkenswaard in de
zeventiende en acltttiende eeuw 1 S 1

Rapport van mr. C. van Breugel over de economische tcestand van de
Meierij in 1792 151; de schrale grond vraagt veel bemesting 151; akker-
bouw het voornaamste middel van bestaan 151; taenemende belastingdruk
tast de smalle basis van de agrarische bedrijfshuishouding aan 152; ellende
der krijgshandelingen 152; platteland heeft te lijden van gewezen huur-
soldaten, vagebonden en gebaefte 153; 1672 voor de Meierij een ramp-
jaar 153; verhoging van de gemene middelen 153; ordonnanties tegen de
vagebonden 153; aanstelling van bedeljagers in 1706 153; brandbrief in
Leenderstrijp 153; klopjachten in de Meierij 154; de bcer is het slachtoffer
van de terreur 155; geen kapitaalkracht voor ontginning 155; nood dwingt
tot het elders verrichten van seizoenarbeíd 155; pauperisme in de l~teierij
156; Valkenswaard biedt iets gunstiger beeld 156; van varkens tot valken
156; gegevens aver het hoofdgeld en de personele quotisatie ontbreken
voor Valkenswaard 157; het onderzoek van Van Xanten en Van der
Woude 158; verschuiving in de verhouding tussen bedeelden en niet-
bedeelden toant meer gradatie dan de ontwikkeling van het absolute be-
volkingsaantal 159; toename van het aantal bedeelden is allereerst te
wijten aan de verslechtering van de economische omstandigheden 159;
prijsdaling en oorlogsgeweld 159; Kempenland koploper met het hoogste
percentage bedeelden 160; rooskleuriger situatie voor Valkenswaard door
groot aantal seizoenarbeiders 160; gedachte aan onverdeelbaarheid van de
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onbebouwde gronden staat ontginning op uitgebreide schaal in de weg
161; desastreuze misoogst van 1724 noopt tot verlaging van het hoofd-
geld 161; defínitie van Van den Eerenbeemt van vennogenden, minver-
mogenden, onvermogenden en armen 162; advies van Van Breugel om de
Meierij in drie categorieën te verdelen 162; Valkenswaard in de eerste
klasse 162; verlangen naar voltooiing van de Luikse steenweg 163; Van
Heurns oplossing voor het armoede-probleem 163; ontginning van de
heidevelden prevaleert boven vestiging van industrie 163.

2. Vij f valkeniersgeslachten 164

Arendonk en Turnhout zijn de oudste centra van de valkerij 164; Valkens-
waard in de zeventiende en achttiende eeuw vermaard om zijn jacht-
vogels 165; vijf valkeniersgeslachten staan model voor het totaal-beeld 165.

a. Vermeulen

Huwelijk in de stand 166; trouw aan dezelfde vorst 166; kapitaalvorming
166; belegging in obligaties een succes 167.

b. Daems

Vertrekpunt van de genealogie: Hendrick Daems en Jenneken Bijnen 169;
de zonen Adam en Hendrik 169; Adams huwelijk 169; ontslag uit het
burgemeesterschap 170; de huwelijksrelatie van Adams kinderen met de
telgen van andere valkeniers 170; Jan Willem Daems, valkenier van stad-
houder Willem V 170; Jacobus Daems in Ansbach 171; tweemaal Francis
Daeins 171; Adriaan Daems: van valkenier tot postmeester en logement-
houder 171; Peter van de Leur, een zwager die het voor de wind gaat 172;
de andere tak Daems 172; Hendrick Hendrickszoon Daems en Adriaan
Verhaegen 172; de verwevenheid van de valkeniersgeslachten 173; Hen-
drick Daems en Digma Bierens 173; voordeliger per dozijn 173; Jan Daems
in dienst van lord Orford en werkzaam op het Loo 173; Daems als oplei-
der van een nieuwe generatie van valkeniers 174.

c. Hertroys

Verklaring van de naam 174; drie brcers: Johannes, Wilhelmus en Hu-
bertus 174; Wilhelmus' dochter Wilhelmina huwt de valkenier Petrus
Coppen 174; de zonen van Lambertus en de Eerselse valkeniersdochters
Bijnen 175; drijfveren voor hun huwelijken 175; de carrière van Jan
Willem Hertroys 175; zijn zoons zijn aan het Portugese hof de wegbe-
reiders voor andere Valkenswaarders 176; het Portugese huwelijk van
Jan Hendricuszoon Hertroys 176; de „Duitse" Hertroys: Bartholomeus en
Huybert 176; rel om de Noorse „geerstucken" 177; een koningsschild voor
het Dommelse schuttersgilde 177.
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d. Danckers

De broers Peter en Hendrik Frans Danckers 178; hun huwelijk 178;
Peter Danckers als koper van valken 179; salaris in Keulse dienst ver-
kregen 179; beleggingen 179; de weelde van Hendrick Danckers 180; zijn
erfenis 180.

e. Goossens

De nalatenschap van Willem Goossens 180; Bartel Willem Goossens com-
pagnun en leverancier van de gebrceders Danckers 181; bereisde Roel 181;
het rad der fortuin staat stil 182; neergang van een valkeniersgeslacht 183.

De valkeniersgeslachten in cij f ers 183

Poging om langs omwegen een betrouwbaar beeld te verkrijgen van de
valkeniers van Valkenswaard 183; nalatenschappen bieden een beeld van
de kapitaalsvorming en kredietwaardigheid 184; de omvang van een groot
aantal delingen getoetst aan het verkregen beeld van de vijf geslachten
184; de omvang der delingen in 1727-1750 belangrijk groter dan in het
eerste kwart van de achttiende eeuw 185; relatie tussen bezit in land en
geld opvallend 186; zichtbare sporen van de boerennering in acten en
inventarissen 186; de Weymansen als bewijs voor de gestelde theorieën
187; vele valkeniers komen tot rijkdoin 187; pensioenen geven bestaans-
zekerheid in de oude dag 188; nadelige gevolgen van huwelijken in de-
zelfde kring 188; toenemend aantal verzoeken om bezit te mogen ver-
kopen bevestigt de neergang van het vluchtbedrijf 188.

De invloed van de valkeniers op de lokale samenleving 188

Leningen aan in geldnood verkerende gemeenten 189; boete voor „paapse
stoutigheden" 189; aanslag op de gereformeerde secretaris De Jongh 189;
transacties van valkeniers met particulieren 190; valkeniers zijn de belang-
rijke financiers van hun geboortedorp 190; stijgend aantal valkeniers in de
eerste helft van de achttíende eeuw 190; het vluchtbedrijf ineer dan een
nering van slechts enkele families 191; aandeel van de valkeniers in het
huizenbestand 191; dalend huizenbezit loopt parallel met recessie in de
valkerij 192; valkeniers in het plaatselijk bestuur 192; betekenis van de
valkeniers voor Valkenswaard 192; betrekkelijke welvaart tegenover grote
armcede elders 194.

~ 5. Compagnieën naar het Noorden en transacties in
Valkenswaard in de zeventiende en achttiende eeuw 195

Stijgende vraag naar geervalken drijft wakkere lieden naar het Noorden
195; gemeenschappelijke belangen worden ondergebracht in een compag-
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nie 196; de valkendienst van de Keulse keurvorst 196; „coopmanschappen"
voor Lissabon 197; de compagnie van Govert van der Linden 197; expertise
naar zieke geervalken 198; proces tegen Govert van der Linden 199;
nieuw licht op de activiteiten van de compagnie 199; de valkenvangers-
compagnie van Bogers, Danckers en Goossens 200; expeditie naar de
„Sweedse hutten" 200; conflict om schadeloosstelling van Anneke Bogers-
Daems 201; expeditie naar de Kolabaai 202; verpachte territoiren en vrije
teneinen 202; de prijs van de jachtvogel 203; Hollandse prijzen mceten als
een heffing op de vogels worden geïnterpreteerd 204; prijsverschillen tussen
door compagnieën geleverde valken en de door Robbrechts uitgegeven de-
claraties 205; oordeel over prijsontwikkeling door gering aantal gegevens
weinig zinvol 205; de vangst in IJsland is de graadmeter voor de prijs
van de geervalk in Valkenswaard 206; Valkenswaardse compagnieén
drijven de prijs op 206; de theorie van de vorstelijke beloning en het be-
zwaar dat er aan kleeft voor Keulen 206; de gang van zaken op de valken-
markt te Valkenswaard 207; de kwestie van de vorstelijke bezoekers 208;
verdiensten van de Valkenswaarders 208; getuigenissen van het bestaan
van de valkerij elders 209; hoofdoorzaken van het ontstaan en de bloei
van het vluchtbedrijf in Kempenland 210; bijkomstíge omstandigheden 211.

Hoofdstuk IV

DE VALKERIJ NA DE FRANSE REVOLUTTE

~ 1. Valkenswaardse valkeniers redden het Engelse
vluchtbedrijf 212
De valkerij bedreigd door het steeds veelvuldiger gebruik van vuurwapens
212; premies op de vrijbuiters van het zwerk 212; in plaatsen rond Val-
kenswaard nauwelijks afschot 213; het einde van het Ancien Régime is
de doodsteek voor het oude vluchtbedrijf 214; in Engeland blijft het wei-
spel ook na de Franse Revulutie beoefenaars vinden 214; „The Renfrew-
shire Subscription Hawks" 215; kolonel Thomas Thornton en „The
Confederate Hawks of Great Britain" 216; Engels opportunisme 218;
Nederlandse valkeniers vormen de ruggegraat van de „Falconers' Club"
218; organisatie van de club 219; haar einde in 1838 219; haar Valkens-
waardse valkeniers 220; valkeniers uit de Schotse school 225; Engelse lof
voor Valkenswaardse valkeniers 225.

Hernieuwde bloei van de valkerij:
de Royal Loo Hawking-Club, 1839-1855 226

Paul Hertroys biedt zijn diensten aan Jer8me Bonaparte aan (1806) 226;
koning Lodewijk Napoleon wil herstel van de valkerij op het Loo 227; de
valkerij van het Loo verplaatst naar Versailles 228; tcestemming om het
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vluchtbedrijf rond het Loo uit te oefenen (1839) 229; trip naar Noorwe-
gen om valken te vangen 229; koning Willem II wordt beschermheer van
de „Royal Loo Hawking-Club" 231; kunstenaars voor de club 231; tenue,
reglement en kasverslagen 232; twee équipes van valkeniers 234; salaris-
sen en aantallen geslagen reigers 234; reconstructie van een jacht 235;
het geldverslindend bedrijf in cijfers 237; de dood van prins Alexander
is een slag voor de valkerij 238; bezuinigingen 239; portretten van Bots en
Mollen 239; opheffing van de Royal Loo Hawking-Club 242; oorzaken
van de opheffing 243; Adriaan Mollen krijgt pensioen 244; Paul Mollen:
van valkenier tot vogeloppasser 244; Jan Bots: herinneringen i.p.v. pen-
sioen 244; wedergeboorte van de valkerij lijkt onwaarschijnlijk 245; „Trai-
té de Fauconnerié' met weinig gegevens over Valkenswaard en de Val-
kenswaarders 245.

Levering van valken vanuit Valkenswaard aan Engeland
en Frankrijk sedert het midden van de negentiende eeuw 246

Prof. Schlegel (Leiden) vraagt vogels via Adriaan Mollen 246; contact
Schlegel-Bots 247; herleving van de valkerij op Engelse bodem 248; een
nieuwe vereniging „The Old Hawking-Club" 248; de club betrekt zijn
valken van Adriaan Mollen en zijn zoon Karel 249; het korte bestaan van
de „Club de Fauconnerie de Champagne" in Frankrijk 251; de betekenis
van de Mollens voor de buitenlandse valkerij 252; portret van Karel Mol-
len 253; zijn helpers en zijn werkwijze 255; zijn uitgebreide cliëntèle 258;
zijn kasbcek en zijn prijspolitiek 259; lof en kritiek op zijn werk 261; zijn
dood lijkt de defínitieve afsluiting van de nieuwe valkerij 261.

De plaats van de valkerij in de moderne tijd 261

De strijd om het gemeentewapen: Sint-Nicolaas contra de slechtvalk 262;
de slechtvalk verliest het pleit 265; de sociëteit „Eensgezindheid" neemt
het initiatief tot een tegeltableau 265; het Nederlands Valkeniersver-
bond „Adriaan Mollen" opgericht 2G5; valkerij weer beperkt tot een
kleine grcep 266; voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap 266; stu-
die en bescherming worden de voornaamste taken van het verbond 267;
Artis revalideert valken 268; samenwerkende organisaties om het voort-
bestaan van de havik in Nederland te garanderen 268; van verdelging van
jachtvogels tot bescherming 270; pesticiden en insecticiden bedreigen de
vogelstand 270; de valk als oorlogsvlieger 271; valk en havik als bescher-
mers van de luchtvaart 272; de valkeniers in een veranderd perspectief
274; valkerij mag geen mode worden 274; pleidooi voor het voortbestaan
van de valkerij in haar huidige vonn als object voor studie en middel tot
bescherming 275.
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Gemeentearchie f Eindhoven

Rechterlijke archieven:
Rechterlijk archief Eindhnven 1636, 1734-1745 en 1760 (inv.nos. R 42, 67 en

94) en 1642 (voorl. inv.no. 552~21).
Rechterlijk archief Woensel 1675-1676 (inv.nos. 593~14, 593~18 en 632~6).

Notariële archieven:
Notarieel archief Eindhoven 1671-1769 (inv.nos. N 1231-1285).

Archief van stad en dorpen:
Vergadering van Eindhoven en de vier Prinsendorpen 1706 (voorl. inv.no. 1).

Administratief archief Eindhoven en Tongelre:
Register van notulen en resolutiën 1798 (voorl. inv.no. 42-47).
Gemeenteverslagen 1852-1859.
Tongelre, voorlopige inv. 1673-1718.

Collectie Swane:
Valkeniers in Brabant: Goossens en Daems.
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Streekarchivariaat Kempenland, Oirschot

Gemeenteverslagen 1852-1859.

Gemeentearchie f 's-Hertogenbosch

A. van Heurn: Collectanea ofte Versameling van Aanteekeningen getrocken
uijt de Placaten van de Hertogen van Brabant ... VI delen, III vervolgdelen
1740-.
Resoluties van de Raad van State van 27 juli 1660 (dL II), 23 juni 1661 (dl.
III), 15 december 1739 (dl. III) en 17 juni 1749 (eerste vervolgdeel).
Jagt-reglement (d1.III).

Archie fdienst Land van Cuyk, Boxmeer

Dorpsarchief Oploo 1564 (inv.no. 28) en 1631 (inv.no. 31).
Dorpsarchief Sambeek 1564 (inv.no. 29).

Gemeentearchief Amsterdam

Artis-archief: Overzicht van het bestuur en het personeel van Artis 1859-1899.
Bevolkingsregister 1877-1918.

Gemeentearchie f Rotterdam

Notariële protocollen 1631-1657 ( inv.nos. 255, 257, 336, 508, 542 en 549).
Archief Weeskamer, inv.no. 455 (bevat een ínventaris van de goederen van
Jan Mom (1667) en inv.no. 646 (bevat een opsomming van vorderingen op
valkeniers in binnen- en buitenland).

Privécollecties

B. Bots te Valkenswaard:
Copie verzcekschrift van Adam Daems 11 maart 1704.
Brief van Paul Hertroys aan de koning van Westfalen 12 juni 1808.
Genealogie Bots.

Mevr. ~. Peels-Mollen te Valkenswaard:
Reispas van Adriaan Mollen 12 januari 1839.
Brief van Frans van den Heuvel aan Adriaan Mollen 18 juli 1840.
De Meyerijsche Courant 20 april 1892 met advertentie gouden huwelijksfeest
van Adriaan Mollen.
Adresboekje van Karel Mollen.
Kasbcekje van Karel Mollen.
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R Klinkhamer te Breda:
Portefeuille Verster van Wulverhorst, Aanteekeningen rakende de Houtveste-
rij van Holland en Westfriesland no. 1 1559 en 1586; idem, brief van H.
Malecotius, advocaat-consulent bij de opperhoutvesterij aan Verster van Wul-
verhorst 21 april 1840; idem, correspondentie over en gewijzigde ontwerpen
van de wet tot regeling der Jagt en Visscherij 1852-1857.

Verdere gegevens werden verstrekt door:

A. F. N. van Asten te Asten.
Dr. G. A. Brouwer te Soest.
Directeur en medewerkers van de bibliotheek van het Prov. Gen. te 's-Her-
togenbosch.
D. de Jong, archivaris van de Achelse Kluis.
J. Goris te Arendonk.
Drs. W. H. Th. Knippenberg te 's-Hertogenbosch.
Mevr. F. Peeters, biblíothecaresse van de Artis-Bibliotheek te Amsterdam.
R. Peeters, ere-archivaris te Turnhout.
F. W. Smulders j' te 's-Hertogenbosch.
Dr. G. te Stroete te Utrecht.
Dr. F. von Rehlingen te Miinchen.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer te Arnhem.
Drs. H. J. van Xanten te Oss.
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HOOFDSTUK I

VALKERIJ IN VOGELVLUCHT

De valk stijgt ten hemel met de snel-
heid van een gebed en daalt met de
snelheid van het noodlot (Arabisch
spreekwoord).

~ 1. Begrip Valkerij

De primitieve nomade met pijl en boog, net en val als attributen
is jager uit noodzaak. Waar hij het instinct van het dier ontbeert, vult
zijn verstand die leemte in zijn speurzin op. De mens ziet uit naar
andere, nieuwe middelen, die hem bij de jacht dienstig kunnen zijn.
Hij bespiedt de hem omgevende natuur, slaat nauwkeurig de ge-
dragingen van roofdieren gade en peinst hoe hij de ingeboren jacht-
drift ervan kan gebruiken tot eigen voordeel. In het slagen van deze
opzet, met de inschakeling van krachtige stootvogels 1 als bruikbarc
helpers, ligt de kern van ons onderwerp besloten.

Het vluchtbedrijf, het jagen met vogels, is een van de spectacu-
lairste vormen van de jacht. Hier heeft de mens met succes de na-
tuurlijke jachtdrift van stootvogels eerst tot zijn voordeel en in een
later stadium voor zijn genoegen aangewend. Immers, wanneer de
nomade sedentair is geworden en niet meer uitsluitend op wild is
aangewezen, houdt de passie voor de jacht met vogels de mens nog
eeuwenlang in haar ban.

In het taalgebruik spitst dit jagen van veer met veer of pluijm met
pluijm via vele synoniemen als vluchten en vliegen zich toe op de
vogelsoort welke bij uitstek van nut is, de valk. Valkerij is dan
volgens Van de Wall de kunst de stootvogel zodanig onder controle
te hebben en te leiden dat men hem op een bepaald tijdstip zijn

~) In dit boek wordt het woord „stootvogel" gebezigd in plaats van het gebruikelijke
„roofvogel", dat hcewel taalkundig juist een onsympathieke klank heeft. In valke-
nierskringen duidt men de valk die zijn prooi in de duikvlucht slaat („er op stoot"),
bij voorkeur onder deze benaming aan.
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vlucht op een vrije prooi in de vrije natuur kan laten uitvoeren. z
Het begrip valkerij geeft alle eer aan een superieure vlieger en
vechter, die in de literatuur en heraldiek, als edel wordt gekwalifi-
ceerd. Arendsblik en adelaarsvlucht hebben steeds gegolden als
nobele kenmerken van vogels van edel ras. De bewondering voor de
moed, kracht en snelheid, alsmede de scherpte van gezicht van valk
en havik, is algemeen. In de Engelse literatuur, vooral bij Shake-
speare, wemelt het van verwijzingen en bíj Tennyson is het epitheton
valkogig geliefd. De geschiedenis bíedt eveens een keur van deze
symboliek. Lang voordat de proletarische hamer en sikkel opgeld
doen, rukken legioensoldaten achter hun adelaars op en Napoleons
lang verbeide spruit is zelfs als l'Aiglon historie geworden. s

Het genoegen dat in de Middeleeuwen vooral de adel beleeft aan
deze geliefde vorm van jacht, blijkt uit termen als vogel-, veder- of
weispel. Tegenover het sportieve karakter van dit jachtvermaak der
hoogste standen staat het bedrijf van de gewone man die met havik of
sperwer uit evinstbejag werkt. Daarmee zijn wij teruggekeerd bij de
oorspronkelijke opzet van het jachtbedrijf, nl. het voorzien in het
eigen levensonderhoud.

Alvorens te kunnen jagen met valken moet er jacht gemaakt worden
op deze vogels. Deze valkenvangst heet ook wel valkenjacht. Vaak
wordt valkenjacht gebezigd waar valkerij is bedoeld.4

~ 2. Oorsprong vai~ de valkerij

Het verhaal van het jagen met de edele valk heeft iets van een
sprookje. Het verplaatst ons naar hecl lang geleden en ver weg. Het

-) J. W. M. van de Wall, Knnttekeningen bij de ontwikkeling van de jacht en
haar verhouding tot de valkerij, in Jaarboek 1967 van het Nederlands Valkeniers-
rerbond „Adriaan Mollen", blz. 6; J. H. Dam, Paullus G.F.P.N. Mercula's Vlught-
Bedrijf (Haarlem 1955), blz. 3.
s) J. Gorís, Aloa~de valkerij in de Kempen en aan de vorstelijke hm~en (Arendonk
1966), blz. 7; J. H. Dam, Het jachtbedrijf in Nederland en West-Europa (Zutghen
1953), blz. 113; J. E. Hartíng, The Birds of Shakespeare (Chicago 1965-), blz.
49-82; Ph. Glasier, Zna1s de valk haar bellen (Baarn 1968), blz. 39; D. Gutt,
William Shakespeare als Freund der Falknerei, in Deutscher Falkenorden (Mainz
1962), blz. 42; cf. Alfred Tennyson, The Princess, in Complete works edited by
A.C. Loffe]t (Rotterdam z.j.), blz. 317.
') A. E. H. Swaen, Enkele mededeelingen omtrent de valkenjacht (Amsterdam
1925), blz. 35; H. Hezemans, Valkeniers iiit Valkenswaard, in Brabants Heem, jrg.
XIX (1967), blz. 22.
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begin van het vluchtbedrijf lijkt zich te verliezen in de onafzienbare
steppen van Midden-Azië, duizenden jaren voor onze jaartelling.
Chinese auteurs situeren de oorsprong van de valkerij in het half-
mythische tijdperk van de Hia-Dynastie (2205-1766 voor Christus).
Deze bewering moeten wij noodgedwongen laten voor wat zij is. Wel
kan met zekerheid worden vermeld, dat de Chinezen het vlucht-
bedrijf hebben beoefend. Uit de Sui-Dynastie (581-617 na Christus)
kennen wij het boek Ing Fu, welke titel „Indeling der valken" be-
duidt. Uit Japan komt de informatie, dat de kunst van het vederspel
daar in de derde eeuw na Christus vanuit Zuid-China is ingevoerd.
Bekend is de vondst in de ruïnes van Khorsabad, nl. een bas-reliëf,
voorstellende een man met een valk op de hand, dat teruggaat tot
ongeveer 1700 voor Christus' geboorte. Ongeveer duizend jaar jonger
is de in zandsteen gegrifte Egyptische valk welke de titelpagina van
de Deutscher Palkenorden van 1962 verlucht. Gekroonde valken sie-
ren ook de Egyptische veldtekens. b

Evenals elders staat ook hier de valk als toonbeeld van kracht, snel-
heid, onverschrokkenheid en schranderheid zeer in aanzien. Hij is
gewijd aan de zonnegod Ra en later ook aan Horus die als een valk
wordt voorgesteld. Als zielevogel reïncarneert de Horusvalk telkens
in de regerende koning en schenkt hem zijn naam als titel. In het
Parijse Louvre bewaart men een stèle van koning Wadji uit Abydos
(ca. 2850 v. Chr.), waarop dit religieuze motief staat afgebeeld op de
gevel van het vorstelijke paleis. De jachtvogels, zowel arenden als
valken, waartoe ook haviken en sperwers gerekend worden, worden
soms gebalsemd. De koppen van valk en reíger plaatsen de Egypte-
naren op hun canopi, afgodsbeelden, als symbool van het wassende
water bij Noordenwind en het dalen van de Nijl bij een bries uit het
Zuiden, een voorstellingswijze die ook voor de sperwer opgaat. s

~~) H. Schlegel en A. H. Verster van Wulverhorst, Traité de Fauconnerie (Leiden-
D'usseldorf 1844-1853), blz. 59; F. Engelmann, Die Raubvógel Eiaopas, Natur-
geschichte, Kulturgeschichte und Falknerei (Neudamm 1928), blz. 517; A. E. H.
Swaen, De valkerij in de Nederlanden (Zutphen 1937), blz. 4-5; G. Lascelles,
Coursing and Falconry (Londen 1912Y), blz. 237; G. Kotsiopoulos, The Art and
Sport o f Falconry (Chicago 1969), blz. 11.
e) N. J. A. P. H. van Es, De Hippische Sport en het Korps Rijdende Artillerie
]793-1908, dl. I(Arnhem 1908), blz. 54; H. W. M. J. Kits Nieuwenkamp, Euro-
peesche „Totemdieren" (Haarlem 1935z), blz. 33; O. Keller, Die Antike Tierwelt,
dl. II (Stuttgart 1913), blz. 21.
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De Bijbel, als Boek der Boeken vol met symboliek, heeft in het
boek Job de regels: „vliegt de sperwer door Uw verstand en breídt
hij zijn vleugels uit naar het Zuiden", waarin we het windrichtings-
motief herkennen.' Overigens is de Bijbel over onze interessesfeer
vaag: sperwer, havik en valk worden door elkaar gebruikt en meestal
nog in een opsomming van een hele reeks dieren. Ofschoon dit
typerend is voor de Oosterse wijze van zich uitdrukken, verliest het
in zo'n geval voor ons zijn betekenis. Voorbeelden hiervan biedt we-
derom het boek Job, waar de menselijke onmacht wordt getypeerd
in de valk die als sterke vogel niet gehoorzaamt aan wat elders de heer-
ser der schepping heet. Op een andere plaats luidt de tekst: „waar zijn
de heersers der volken die zelfs de dieren temmen". De Duitse exegeet
Hëlscher ziet hierin een toespeling op voor de jacht afgerichte val-
ken, maar het bewijs ontbreekt. Voor bisschop Jean de Salisbury
(gestorven 1182) zijn dan ook de Joden de uitvinders van de valkerij,
maar dit is niet meer dan een vrome wens.

Het tijdstip, waarop in de Oriënt het eerst de valk voor de jacht is
afgericht, verliest zich in de nevelen van het onbekende, zeker is wel,
dat het niet in Palestina is geschied. e Wel kan nog worden opge-
merkt, dat de valk hier onder de dieren valt die niet gegeten mogen
worden. Misschien moet als verklaring voor deze onreinheid gelden,
dat de vogel bij andere volken, o.a. de Egyptenaren, als heilig wordt
vereerd.9

Alle mogelijke hypothesen over ontstaan en herkomst van de
valkerij stuiten op de moeilijkheid, dat het vluchtbedrijf van zo oude
datum is dat de eerste beoefenaars nog geen schrift kennen. Sculp-
turen, reliëfs en andere afbeeldingen van mensen met stootvogels
op de vuist vormen geen bewijs voor het bestaan van het vederspel.

~ Van Es, a.w., blz. 54; Bcek Job 29,29.
") Schlegel en Verster van Wulverhorst, a.w., blz. 57; Van Es, a.w., blz. 54; Boek
Job 39,26; Boek Baruch 3,16; dr. G. te Stoete verleende mij de volgende informatie:
Met havik vertaalt men wel het Hebreeuwse woord 'ajjáh, dat voorkomt in Job
28,7, Leviticus 11,14, Deuteronomium 14,13; de indentificatie is echter moeilijk, en
evengoed kan de reigervalk en de buizerd bedoeld zijn of ook de wouw. Met het
Hebreeuwse nés wordt volgens sommige exegeten de valk bedceld, met name de
torenvalk. Anderen denken aan de sperwer. Teksten: Job 39,26, Leviticus 11,16
Deuteronomium 14,15. In Baruch 3,16v ziet de Duitse exegeet Hblscher een toe-
speling op voor de jacht afgerichte valken.
9) Boek Leviticus, 11,24 en 11,16; Boek Deuteronomium 14,13; J. Feliks, The
animal world of the Bible (Tel-Aviv 1962), blz. 64, 65 en 67.
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Het met zich meevoeren van arenden en valken, leeuwen en tijgers
is bij oude volken niet ongewoon en heeft vaak een totem-istische
inslag. Een andere verschijningsvorm die hierboven eigenlijk al ge-
signaleerd is, treffen wij aan in de uitbeelding van goden in dier-
gedaante.

Door logisch een aantal gegevens op een rijtje te zetten is de Duitse
auteur Vbgele er in geslaagd een thans algemeen aanvaarde theorie
over de oorsprong van de valkerij op te stellen. Hij constateert, dat
het bij het vluchtbedrijf overwegend gaat om klimatologische en
landschappelijke omstandigheden, waarbij de vlakke eindeloze en
laaggelegen steppen van Centraal-Azië hem ideaal voorkomen. Voor
de beoefening van de valkerij is voorts een zekere trap van cultuur
vereist, waarvan de laagste gevormd wordt door de nomadische her-
ders die het paard reeds aan zich hebben onderworpen. In deze uit-
gestrektheid die de jager geen schuilplaats biedt, is de valk als ogen-
dier te prefereren boven het neusdier de hond.'o

Daarmee zijn wij terug op ons uitgangspunt Centraal-Azië, waar
landschap en cultuurlaag voor de beoefening van het vluchtbedrijf
de gunstigste voorwaarden scheppen. Met mogelijk Turkestan als
basis verbreidt zich de valkerij via China naar Japan, zoals in boeken
uit het land van de rijzende zon steeds is beklemtoond. Door volks-
verhuizingen in de oudheid wordt het vederspel verder naar het Zui-
den en Westen verbreid en daar aan het landschap aangepast. Mis-
schien zijn valken als voorname heren in een draagstoel op de hand
van hun meester de Khyberhas overgedragen. ll Talloze Perzische en
Indiase miniaturen tonen valkeniers in kostbare kledij en valken met
zijden werpriemen. Uit een getuigenis van de Griek Ktesias, lijfarts
van de Perzische koning Artaxerxes Menon, weten wij dat omstreeks
430 vóór Christus het weispel in onze betekenis in Midden-Azië voor-
komt, doch in Voor-Indië en Perzië nog niet wordt beoefend. Het
praktiseren van echte valkerij in Iran is niet vroeger dan in de derde
eeuw na Christus te stellen. Vanaf het begin van de heerschappij der
Sassaniden in Perzië (224-651 na Christus) tot aan de eerste Arabi-

18) H. H. Vbgele, Die Falknerei (Neudamm 1931), blz. 1, 3 en 4; G. Hofmann,
Untersuchungen zur Geschichte der Falkenjagd in den germanischen L,iindern von
den anfdngen bis zur Blutezeit um 1200 (Kiel 1954), blz. 96.
~~) Vógele, a.w., blz. 13 en 15; Hofmann, a.w., blz. 97; Van de Wall, t.a.p., blz. 6.

5



sche literatuur over het vederspel in de tweede helft van de achtste
eeuw mag de valkerij in Iran als bewezen gelden.12

Ex oriente lux: vanuit het Oosten is de valkerij verbreid door Hun-
nen en Mongolen, volken die een verwoestend spoor door de ge-
schiedenis hebben getrokken maar die ons voor ons onderwerp de
kans bieden tot enige kleurrijke kanttekeningen. Krijgshaftig draagt
de vervaarlijke Hunnenkoning Attila (~- 450), bijgenaamd „de gesel
Gods", een gekroonde valk of havik op zijn wapenschild, maar poëzie,
legenden en sagen leggen met name voor de geervalk menigmaal een
vreedzame rol weg.'s Bij de Kirgiezen zoekt ín het gedicht „Manas-
se" de held Semetei naar een weggevlogen witte geervalk.

In 907 sterft de Magyaarse aanvoerder Arpad, onder wiens leiding
de Hongaren zich definitief in de Pannonische laagvlakte vestigen.
Zijn vader is de legendarische held Almos die blijkens de Emeza-
sage een kind is van de jonkvrouw Emeza en een geervalk. Het mo-
tief doet denken aan Zeus die in de gedaante van een zwaan Leda
benadert en bij haar de Dioscuren verwekt. Evenals de onversaagde
Dioscuren, Castor en Pollux, is het kroost van Emeza volgens belofte
door de geervalk gedaan een schitterend lot beschoren. De trotse en
onstuimige naar Almos' zoon genoemde Arpad-dynastie leidt haar her-
komst dan ook af van het geslacht Turul, hetwelk geervalk betekent.

Bij de Turkse stammen krijgen militaire leiders namen als Turul,
Songor, Schumkar, welke synoniemen van onze geervalk zijn en
krijgshaftigheid beduiden. Mongoolse volkeren zien het vluchtbedrijf
niet enkel als een genoegen, maar vooral ook als een militaire training.
Volgens een Oosters spreekwoord is de valkerij de zuster van de oor-
log en acht men de prachtigste en meest zeldzame voor de jacht ge-
schikte vogel, de geervalk, zeer hoog. In hem ziet men het ideale
symbool van de onverschrokken krijger.14 Volgens de Russische
hoogleraar G. P. Dementiew is het woord geervalk uit het middel-
eeuws latijn afgeleid. Grieken noch Romeinen kennen de bijzondere

1Y) D. MSller, Studien zur mittelalterlichen arabischen Falknereiliteratur (Berlijn
1965), blz. 105; Swaen, a.w., blz. 5; Schlegel en Verster van Wulverhorst, a.w.,
blz. 59; Engelmann, a.w., blz. 535.
's) F. Dietsche, Geschichte der Falknerei, in DFO (1962), blz. 62; Engelmann, a.w.,
blz. 516, 518, 522 en 532; Kits Nieuwenkamp, a.w., blz. 30; Keller, a.w., blz. 22.
") G. P. Dementiew, Der Gerfalke (Wittenberg-Lutherstadt 1960), blz. 47 en 48;
VSgele, a.w., blz. 16.
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betekenis van het woord geervalk, dat een duidelíjke nomenclatuur
is van gyrofalco of gyrfalco, zoals bijv. ook de Franse (gerfaut),
Engelse (gyrfalcon, jerfalcon) en Duitse (Gerfalke) equivalenten
aantonen.'s

Als een pendant van het hierboven genoemde thema van het
gedicht „Manasse" kennen de Russen de sage van Trifon Patrikejew,
een valkenier van tsaar Iwan de Verschrikkelijke (1530-1594). Wan-
neer tijdens de jacht tsaar Iwan of zoals de Russen hem noemen
Iwan Grosnys zijn witte valk kwijtraakt, stelt hij zijn jonge valkenier
Trifon Patrikejew verantwoordelijk. Patrikejew krijgt drie dagen om
de vogel terug te brengen en hij brengt die tijd door met een vertwij-
feld maar vergeefs zoeken in het Sokolnitschi of valkenwoud. Dode-
líjk vermoeid legt hij zich tegen de avond van de derde dag aan de
rand van het woud bij een bergmeer te ruste en slaapt in. In een
droom verschijnt hem dan zijn patroonheilige, Sint-Trifon, gezeten
op een schimmel, de geervalk op de vuist. Deze wijst zijn bescherme-
ling, waar hij zijn vogel terug kan vinden. Volgens het verliaal bouwt
de dankbare Bojaar Trifon Patrikejew voor zijn patroonheilige te
Moskou een kapel die later tot een stenen kerk is uitgebouwd. Op-
merkelijk is, dat de afgebeelde heilige zijn witte geervalk op de ge-
handschcende rechterhand draagt.1e

Op de munten van de Hongaarse vorst Béla IV (1235-1270), alsook
op een fresco in de elfde-eeuwse kathedraal van de Heilige Sophia in
Kíew treffen wij een afbeelding aan van een havik die een haas slaat.
ln deze voorstelling die cen rcligieuze-allegorische betekenis heeft,
stelt de haas de zondige mens voor, terwijl de havik de wrekende
gerechtigheid symboliseert. l' Dit gegeven heeft in 1856 de Engelse
schilder Joseph Wolf geïnspireerd tot zijn kleurig doek Kite Hawking.
Het resultaat is een fraai allegorisch tafereel van een strijd tussen lief-
de en dood, waarbij de ziel ín de vorm van een konijn ontsnapt.18

'a) Dementiew, a.w., blz. 3.
1e) Dementiew, a.w., blz. 46-47.
'~) G. P. Dementiew, Uber einige Darstellungen von Beizvógeln auf Munzen des
Mittelalters, in Aquila, a madartáni intézet, dl. LXIX-LXX (Budapest 1962~63), blz.
219-221 en 223; F. Friedenburg, Die Symbolik der Mittelaltermiinzen, dl. II
(Berlijn 1913), blz. 173.
18) D. M. Reid-Henry, Kite Hawking by Joseph Wolf, in The Falconer, the
Journal of the British Falconers' Club (1927-1967), jrg. 1967, dl. V no. 1,
december, blz. 2-3.
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Terug naar de actualiteit van ons onderwerp kunnen wij de vraag
stellen, wanneer het weispel in Europa is toegepast. Vast staat, dat
bij de Grieken en Romeinen geen sprake is van echte valkerij.
Aristoteles verhaalt in zijn Historia Naturalis van een primitieve
jachtvorm in Thracië, waar de mens de vogels opjaagt uit struiken
en rietpollen en de haviken ze tot dalen dwingen door er boven te
gaan vliegen, waarop de vogelaar ze in zijn netten vangt.19 Van
Plinius is een variant op dit thema bekend, terwijl de epigramvirtuoos
Marcus Valerius Martialis (ca.40-ca. 102) van de havik zegt, dat
hij die eerst zelf over de vogels heerste, nu de knecht van de vogel-
vanger is. Een citaat dat het door de reeds genoemde auteurs over de
vangwijze geconstateerde onderstreept. 20 Er is hier geen sprake van
vliegen van veer op veer, maar de jachtvogel is omgeschoold tot een
assistent van de mens, het zelfstandig jagen is een vorm van drijven
geworden.

De eerste schaarse maar wel betrouwbare mededelingen over de
valkerij in West-Europa komen van Paulinus van Pella, een Mace-
doniër, die zijn jeugd in Bordeaux doorbrengt. In zijn autobiografie
Eucharistikos uit de tweede helft van de vierde eeuw spreekt hij on-
dermeer met trots over zijn prachtige paard, zijn slanke rijknecht,
snelle honden en een mooie valk, Speciosus accipiter. Ongeveer een
eeuw later, omstreeks 480, is het Apollinarus Sidonius, bisschop van
Clermont-Ferrand, die in brieven gewaagt van het edele vluchtbedrijf
bij de voorname Gallo-Romeinen. 21

Hoe en wanneer l~et vluchtbedrijf in de Duitse landen is bekend
geworden, is bij onze Oosterburen zonder resultaat uitputtend na-
gegaan. Vooral in de tijd dat de nazi's nog van een duizendjarig rijk

~a) P. G. F. P. N. Merula, Placaten ende Ordonancien op 't stuck vande Wilder-
nissen ('s-Gravenhage 1605), blz. 9; L. Guicciardini, Beschrijvinghe der gantscher
Nederlanden (Amsterdam 1612, blz. 24; Baron L. A. J. W. Slcet, Het Jagtbedrijf
onzer Voorouders (Arnhem 1848), blz. 38; S. Alexandrian, Le noble sport de la
chasse au fmicon, in 1'Oeil (1962), blz. 26; Aristoteles, Historia de animalibus,
uitgegeven en becommentarieerd door Julius Caesar Scaliger (Toulouse 1619), liber
IX caput XXXVI, blz. 1064; J. Balis, Van diverse pluimage, tien eeuwen vogel-
boeken (Brussel, Antwerpen, 's-Gravenhage 1968), blz. 4.
Yo) C. Plinius, Secundi Naturae Historiarum (Hagenau 1518), liber X, caput VIII;
M. Valerii Martialis, Epigrammata, liber XIV, Accipiter CCXVI, verklaard door
V. Collesso en geïllustreerd door L. Smids (Amsterdam 1701), blz. 598; Schlegel en
Verster van Wulverhorst, a.w., blz. 58; Slcet, a.w., blz. 38.
9') Schlegel en Verster van Wulverhorst, a.w., blz. 71; Vilgele, a.w., blz. 6; Engel-
mann, a.w., blz. 541; Swaen, a.w., blz. 7; Hofmann, a.w., blz. 5.
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dromen, heeft met name M. A. Pfeiffer het vederspel als een oud
cultuurgoed van de Ariërs bestempeld. In wetenschappelijke verhan-
delingen is noch vóór, tijdens of na het Hitler-intermezzo de frus-
tratie weggenomen over de vraag, of Aziatische ruitervolken bij het
doorstoten naar het Westen het vederspel op Duitse bodem hebben
geïntroduceerd óf misschien afzonderlijke Germaanse stammen zelf
het vluchtbedrijf hebben ontdekt. Het krampachtig pogen de priori-
teit van de Gallische bronnen als willekeurig en tcevallig te bestem-
pelen en zonder doorslaand bewijs te propaganderen, dat op het
terrein van het vederspel „de Germanen de leermeesters zijn van de
niet-Slavische volken van het Avondland" biedt wetenschappelijk
gezien geen enkel houvast maar streelt het nationale gevoel. Op grond
van met name de Lex Salica kan alleen de zekerheid worden verkre-
gen, dat in de zesde eeuw bij sommige stammen het weispel met
succes is beoefend. 22

Tijdgenoot Gregorius van Tours (ca. 540-594) weet te melden, dat
in Frankenland koning Merovech in 577 uit de kerk gelokt wordt
met de kreet „we laten de lafaard zitten en gaan met valken jagen".
De valkerij is dan al een geliefde sport bij adel en geestelijkheid. ~s

Uit Engelse bronnen stammen berichten, dat de prediker Bonifa-
tius meer dan eens valken naar Engelse vorsten zendt, alsmede dat
koning Alfred (871-904) in eigen persoon zijn valkeniers en havikiers
onderricht. -4 De opbrengst van de jacht, die bij de primitieve mens
prevaleert, maar die bij de jacht van veer op veer nooit groot of van
economische betekenis kan zijn, maakt in onze streken de valkerij
welke slechts in open land kan worden bedreven, niet tot een produk-
tief jachtbedrijf, wel tot een edel vermaak.

In het vcetspoor van de kerkvader Hieronymus (347-420) die de
goddeloosheid van Ezau met diens hartstocht voor de jacht in verband
brengt en voorts in de Schrift wel vissers maar geen jagers aantreft,

E-) A. Freiherr von Vietinghoff-Riesch en M. A. Pfeiffer, Falken iiber uns (Berlijn
1937), blz. 10 en 11; Vtigele, a.w., blz. 5-9; Hofmann, a.w., blz. 6, 7, 96-100;
B. H. D. Hermesdorf, De volksaard der Salische Franken uit de eigen rechtsopteke-
ning benaderd, in Brabants Heem, jrg. II (1951), blz. 15.
3y) Grégoire de Tours, Histoire des Francs, vertaald uit het Latijn door Latouche
(Parijs 1963), blz. 263; Hofmann, a.w., blz. 7.
34) E. Miiller-R~der, Die Beizjagd und der Falkensport in alter und neuer Zeit
(Leipzig 1906), blz. 20; Schlegel en Verster van Wulverhorst, a.w., blz. 76; Swaen,
a.w., blz. 8; Engelmann, a.w., blz. 549.
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komen pausen en kerkvergaderingen met voorschriften. Ondanks de
o.a. op de concilies van Agde (506), Macon (588) en Worms (868)
in gespierde taal gestelde bepalingen, waarbij op straffe van tijdelijke
of gehele verstoting uit bediening en gemeenschap bedienaren der
godsdienst het houden van jachthonden, sperwers en valken wordt
verboden, blijven geestelijken zich hartstochtelijk bezighouden met
liet vluchtbedrijf. Vergeefs trachten de Karolingische koningen met
hun capitularia de kerkelijke bepalingen kracht bij te zetten. Te pas
en te onpas worden de lievelingsvogels op de vuist meegedragen. Het
is bekend, dat de heren van Castella het recht verworven hebben in
de kerk van Auxerre te verschijnen tussen de monniken met aan-
gegord zwaard, vederhoed op. het hoofd en valk op de vuist. In die-
zelfde tijd, 1423, assisteert de schatmeester van dat bedehuis bij de
heilige handelingen met de sperwer op de hand. De geëxalteerdheid
gaat zover, dat priesters tijdens de dienst de edele vogels op het hoog-
altaar zetten, een privilege, waarop nog in 1642 in de kerk van
Evreux aanspraak wordt gemaakt. 2s

De valk is dan geworden tot een onontbeerlijk attribuut en vorste-
lijk symbool van adel en geestelijkheid. Waar beide standen elkaar
de voorrang in sociale positie betwisten, karakteriseert de valk op de
vuist de status en het privilege van zijn drager. Sebastian Brandt zal
tegen het einde van de vijftiende eeuw in zijn Narrenschiff fel van
leer trekken tegen dienaren Gods díe de valk tot de eer der altaren
verheffen.2ó Vóór die tíjd zal door de Kruistochten het contact met
de Oriënt worden hersteld. Voor het vluchtbedrijf betekent dit
nieuwe impulsen, omdat in de Arabische landen de valkerij níet al-
leen op een hoog niveau wordt gepraktiseerd, maar tevens een om-
vangrijke literatuur getuigenis aflegt van een grote ornithologische
en medische kennis van zaken.2'

~s) J. Kosters, Eenige mededeelingen over oud-Nederlandsch Jachtrecht (Arnhem
1910), blz. 49-~0; L. Magaud d'Aubusson, La Fauconnerie au Moyen-Age et dans
les temps modernes (Parijs 1879), blz. 27-29 en 36; R. Corneli, Die ~agd und ihre
~t~andlungen in Wort und Bild (Amsterdam-Leipzig 1884), blz. 200; Schlegel en
Verster van Wuh.erhorst, a.w., blz. 71-72; Engelmann, a.w., blz. 541; Muller-
RSder, a.w., blz. 11.
YB) S. Brandt, Das Narrenschif f, iibertragen von H. A. Junghans (Stuttgart 1966),
blz. 156-158; H. Peters, Die Jagd in der Kunst, in Jagd in aller Welt (1954), blz.
287; Hofmann, a.w., blz. 12.
47) Móller, a.w., blz. 107- I 10.
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De gestegen belangstelling leidt ook in Europa tot de eerste weten-
schappelijke benadering. De even bewonderde als gesmade Staufische
keizer Frederik II (1215-1250) geeft hieraan de stoot met zijn nog
steeds gebruikte en veel geprezeri manuscript De arte venandi cum
avibus, dat zowel vogels, vangwijze als verzorging van de vliegers be-
handelt. Dit boek dat het meest complete werk over de valkerij in
de Middeleeuwen is, heeft als bijzondere aantrekkelijkheid, dat het
geen bundeling is van een aantal andere studies maar berust op de
uit eigen onderzoek opgedane kennís en ervaring van de auteur.

Behalve de beste beschrijver van het vederspel valt deze vorst de
eer te beurt de grootste Europese valkenier te zijn geweest. Om zich
in zijn lievelingssport te kunnen uitleven zendt hij Duitse vangers
naar IJsland om geervalken te bemachtigen, vergroot hij zijn bezit
met wilde haviken van Malta en importeert hij afgerichte jachtvogels
uitArabië. Gefascineerdgeraakt door de steeds weer herhaalde kracht-
proef tussen mens en vogel brengt hij een ode aan de menselijke
geest, die het vermag de vrijheidslievende valk op de vuist te doen
weerkeren. Dit gegeven verheft voor Frederik II het weispel bo~en
alle andere vormen van jacht.

Wetend welk een inzet nodig is om zulk een beheersing van het
vluchtbedrijf zich eigen te maken, stelt de vorst de hoogste eisen aan
zijn valkeniers. Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken,
dat evenals bij Karel de Grote ook bij hem een stoet van dienaren op
belangrijke staatsposten in hun jeugd onder 's keizers oog de vormen-
de school van zijn valkeniersdiensten hebben doorlopen. Op het
hoogtepunt van de Middeleeuwen is het ogendier van de primitieve
nomade geëvolueerd tot het meest geliefde jachtinstrument van de
vorsten in de Westerse wereld. 2g

~ 3. Verspreiding in de Kempen

Het Brabantse platteland, vooral het Kempische heidegebied,

Y8) C. A. Willemsen, Das Falkenbuch Kaiser Friedrichs II. (1194-1250), in Kosmos,
Handweiser fur Naturfreunde, jrg. XXXXVII (Stuttgart 1951), blz. 11; H. Trevor
Roper, De opkomst van Europa (Amsterdam 1969), blz. 148; Engelmann, a.w.,
blz. 551; E. B. Michell, The art und practice of hawking (Londen 1900), blz. 2;
W. Metz, Das Knrolingische Reichsgut (Berlijn 1960), blz. 12; F. van Ommen,
Valkerij, in De Zwerver, jrg. XX (1960), blz. 110; J. E. Harting, Bibliotheca
Accipitraria (Londen 1964f), blz. 168-172.
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schaars bebost, heuvelachtig met vene einders, gelegen in de trek-
route van de valken, heeft kunnen profiteren van de toegenomen
vraag naar jachtvogels. In dit gebied, waar de schepper voor de
mensen „after the fall" bescheiden mogelijkheden heeft gereserveerd
om in het zweet huns aanschijns het dagelijks brood te verdienen,
typeert een spotraadsel op de Kempische landbouwers hun schrijnen-
de armoede. Het luidt: „zij branden haar aard, zij eten haar paard
en slapen bij den voerman". De uitleg is dat de bevolking de veen-
grond of moer als stook gebruikt, de ossen als trekdieren bezigen en,
aangezien de vrouwen meestal de ossen leiden en het werk van
drijven verrichten, de mannen bij hun voerman slapen. 2s

Gretig grijpen de streekbewoners de kans die een zich wijzigende
conjunctuur biedt. Met Arendonk als centrum ontstaat vanaf de
tiende en grceit uit in de elfde eeuw een gespecialiseerde vang-
techniek. Wakkere mannen grijpen de uitbreiding van het weispel
aan om talrijke vogels te vangen, tam of zeeg te maken en te treinen
of af te richten voor de vlucht en daarmee handel te drijven. Van-
zelfsprekend beperkt men zich niet tot de vogels alleen, maar ook
het bij het vederspel behorende jachtgerief wordt hier vervaardigd.

Over de groei van de part-time vanger en africhter tot valkenier
ontbreken exacte gegevens. Pastoor Coveliers, de geschiedschrijver
van Arendonk, heeft deze leemte meer literair dan historisch opge-
vuld met de zinsnede „de stand is gegroeíd gelijk de trotse eik aan
een verloren eikel zijn omvangrijke kruin te danken heeft". so De
historicus in hem heeft alsnog een reconstructie geleverd. De valkerij
immers is door haar aard niet bestemd voor plaatselijke transacties.
De vogels moeten „en vogue" worden aan prinselijke hoven en grafe-
lijke burchten. Aan de dringende vraag komt men tegemoet met koop-
waar tegen klinkende munt. De grote mogelijkheden worden onder-
kend en van een tussentijds bedrijf in het seizoen der grote jachten
wordt men full-time handelaar.

Er ontwikkelt zich een klasse van valkeniers die ploegschaar heb-
ben geruild voor boognet en loer. Het ís een vrij bercep dat door de

Ys) A. F. J. de Laat, Turnhout, de Hoofdstad der Kempen, dl. I, (Turnhout 1905),
blz. 132.
~) L. Coveliers, Valkerij en valkeniers van Arendonk (Arendonk 1950), blz. 22-23;
Goris, a.w., blz. 9; Guicciardini, a.w., blz. 25.
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omgang met de adelstand evolueert en zijn beoefenaars doet behoren
tot een derde stand, die van burgers of poorters van een vrije gemeen-
te. Hun succes en het vererend contact met de adel die zij op jacht
vergezellen, tillen hen duidelijk uit boven de oude landbouwers,
waaruit ze zijn voortgekomen, maar scheidt hen tevens van wie het
gezag voeren. De kern van deze nieuwe burgerstand bestaat reeds,
wanneer omstreeks 1220 herhog Hendrik I van Brabant een jachthuis
te Turnhout sticht. Aan hem hebben de Arendonkers hun vrijbrieven
te danken. De bloei van de valkerij gaat gepaard met de groei van de
Vrijheid Turnhout. De welstand die het loon is van hun werk, als-
mede de achting en eerbied die hen om persoonlijke hoedanigheden
worden betoond, roepen de valkeniers tot functies binnen de gemeen-
schap. Dan blijkt, dat zij - ook al schijnt de valkerij als erfelijk hin-
nen bepaalde families voort te bestaan - toch geen gesloten kaste
vormen, maar behoren tot een samenleving, waarvan ook handelaars
en neringdoenden in de tijkennijverheid deel uitmaken. sl

De doorbraak van Arendonk valt samen met het „luistertijdperk"
van de Bourgondische hertogen. Valkenvangst en africhting, alsmede
de handel in jachtattributen worden de specialiteiten van dit gebied.
Eeuwenlang is de Vrijheid leverancier van uitmuntende jachtvogels
en benodigdheden voor het weispel en de valkeniers. De schittering
van het Brusselse hof, waar eerst Anton van Bourgondië en later
Philips de Goede en Karel de Stoute een grote staat voeren, wordt
mede bepaald door de valkerij. Hertog Anton van Bourgondië (1404-
1415) heeft bij zijn kasteel te Turnhout een Reigerbosch, waar in de
zomer vele reigers nestelen. Naar verluidt staan elke valkenier een
paard en een knecht ter beschikking en is in deze jaren Turnhout
als plaats voor de jacht weer even geliefd als onder de Brabantse
hertogen. s2

De dood van hertog Anton bij Azincourt (1415) betekent voor het
vluchtbedrijf geen voortijdig einde. Van zijn kleinzoon Philips de
Goede (1419-1467) kent menigeen het verhaal dat tijdens een feest-

31) L. Stroobant, Het Kasteel van Turnhout, in Kempisch Museum, jrg. III (1892),
blz. 229-230; J. E. Jansen, Turnhout in het verled~en en het heden, dl. I, (Turn-
hout 1904), blz. 62; E. de Seyn, Geschied- en Aardrijkskundág woordenboek der
Belgische gemeenten, dl. II, (Turnhout z.j.), blz. 380; Goris, a.w., blz. 35-36.
9P) L. Coveliers, Geschiedkundige beschrijving van Arendonk (z.pl. 1937), blz. 105;
Jansen, a.w., blz. 120 en 249.
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maal te Rijssel in 1453 men een reiger heeft losgelaten. Op hetzelfde
ogenblik verheft zich aan de andere zijde van het vertrek een valk
die met zoveel kracht op zijn prooi stoot, dat beiden midden in de
zaal tegen de grond slaan. Het voorval moge als voorbeeld van de
weelde der Bourgondische vorsten de geschiedenisboekjes opluisteren,
bij de ware liefhebber rcept dit beeld slechts afschuw op aan een
onwaardig spektakelstuk dat met het edele weispel niets van doen
heeft. ss

Intussen verspreidt de kunst van het vogelvangen en africhten
zich als een olievlek over de Kempen. A1 spant zonder twijfel Aren-
donk nog de kroon, toch lichten als mijlpalen langs de schemerige
weg der valkerijhistorie hier en daar namen op van valkeniers of
voorbeelden van beoefening van het vederspel elders. De abdij van
Averbode bewaart als vroege bode een gaaf zegel van omstreeks 1300
waarop mogelijk Catherina van Cranendonk met een vogel op de
hand staat afgebeeld. s4

In 1464 en volgende jaren koopt in 's-Hertogenbosch Theodericus
de Velkeneer, zoon van Simon alias van Dynther, erfcijnzen op hui-
zen die aan de Korenstraat en bij de Korenbrug in die stad zijn gele-
gen. Bij testament vermaken hij en zijn vrouw vijf jaar later deze
cijnzen respectievelijk groot vijf en zeven pond per jaar aan de
armen van het Grootgasthuis bij de Gevangenpoort en de huisarmen
aan de Vughterdijk. ss

Op een lijst van verkoop van panden uit 1487 komt in Eindhoven
voor een huis „Den Vallick" genaamd dat zich uitstrekt van de
Steenweg tot de percelen van de H. Geest. Eigenaar wordt dan ene
Jan Jan Wouters. Naast deze tvoning kent de stad nog een „De witte
valk", in 1636 aan de Rechte Steenweg, de tegenwoordíge Rechte-
straat, gelegen alsmede in 1705 een pand dat „De kleine valk" wordt
genoemd. Se Breda, dat een fraai sigillum uit 1267 bewaart, waarop
a3) Schlegel en Verster van Wulverhorst, a.w., blz. 73; Van Es, a.w., blz. 79; Van
de Wall, t.a.p., blz. 6.
aa) T. Klaversma, De Heren van Cranendonk en Eindhoven 1200-1460 (Eind-
hoven 1969), blz. 31.
95) H. M. J. van Rooy, Het Oud-archief van het Groot Ziekengasthuis te 's-Her-
togenbosch ('s-Hertogenbosch 1963), dl. II Regestenlijst blz. 347 (no. 1271), 351
(no. 1283), 369 (no. 1347).
36) R.A. Noord-Brabant, R('s-Hertogenbosch) 1257, fol. 220v, 221, 1487, 13
december; G.A. Eindhoven, R 42, fol. 113v, 1636, 26 november; idem, N. 1255,
1705, 16 juni.
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Elisabeth, huisvrouw van Arnout van Loven, te paard en met valk
staat afgebeeld, kent ook een portret van Engelbrecht II van Nassau
(1451-1504), waarop de vertrouweling van keizer Maxímiliaan en
meermalen stadhouder der Nederlanden eveneens met een jacht-
vogel prijkt. s' Veel beroemder is vanzelfsprekend het grote zegel van
Maximiliaan en Maria van Bourgondië, hij krijgshaftig in het harnas,
zij met kroon en valk, beiden de belichaming van een tijd, waarin de
jachtvogels de penaten van burchten en kastelen zijn. ge

Een acte uit 1502 bericht, dat de schout van Gemert Meeus
den Pelsser gecontracteerd heeft om voor hem naar Denemarken te
reizen. Voor elke rode valk zal de schout twee goudguldens uitkeren.
Een geervalk is goed voor vier, een geertarsel voor twee en een ha-
gaard kost eveneens twee goudguldens. De schout vergoedt Meeus
de kost op heen- en terugweg. g9

De tocht naar het noorden zal in de zestiende eeuw steeds vaker
ondernomen worden. De faam van de Brabantse valkerij is in de
zestiende eeuw aan de West-Europese hoven verspreid door de land-
voogdes van Hongarije (1531-1555). Deze hoge beschermster van
geleerden en kunstenaars, aan wie Erasmus zijn Vidua Christiana
opdraagt en die in grootse Renaissance-stijl resideert in Brussel, heeft
evenals haar grootvader Maximiliaan van Oostenrijk een warme
belangstelling getoond voor het vluchtbedrijf te Turnhout, waar in de
vogelhuizen rond het kasteel haar geliefkoosde rode valken het uur
van de jacht verbeiden. 40

Uit de blijken dat Brabant een gewest is, waar zích omstreeks 1500
valkeniers bezig houden met het vangen en africhten van vogels,
hoeft niet geconcludeerd te worden, dat dít elders niet gebeurt. Uit
Pruisen worden tussen 1525 en 1587 niet minder dan 1359 jacht-

3i) Th. E. van Goor, Beschrijving der Stadt en Lande van Breda ('s-Gravenhage
1744), blz. 60; ,A. W. E. Dek, Geneadogie van het vorstenhuis Nassau (Zaltbommel
1970), blz. 22 en 69.
'R) E. van Offel, Te Vaikenswaard over valken en valkenjacht (z.pl. 1898), blz.
200; Th. I. Welvaarts, Gcschiedenis der a1 dij van Postel (Turnhout-'s-Hertogen-
bosch 1878), blz. 20G.
i9) R.A. Noord-Brabant. R(Gemert) 99, fol. 1, 1501, 18 januari; Rode valk: valk
met de reren van het eerste jaar; tarse': mannetjesvalk; hagaard: valk die bij de
vangst reeds eenmaal geniuit (- geruid) heeft; Goris, a.w., blz. 137, 141 en 142;
A. G. J. Hermans, jagerswoordenboek (Schiedam 1947), blz. 134, 295 en 341.
a~) L. J. Rogier, Eenheid en scheiding (Nijmegen 1952), blz. 39; Jansen, a.w., blz.
164, 166 en 168; De Laat, a.w., blz. 166.
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vogels, voornamelijk slechtvalken, als geschenk naar invloedrijke
personen in Europa gezonden. Markgraaf Albrecht von Brandenburg-
Ansbach, de laatste grootmeester van de Duitse orde, verwerft zich
in het jaar dat hij met zijn overgang naar het protestantisme de bezit-
tingen van deze geestelijke ridderorde aan zich trekt, veel goodwill
door de reeds eeuwen bestaande traditie der presenten voort te zetten.
In het topjaar 1535 ontvangen in de Nederlanden landvoogdes Maria
van Hongarije en hertog Karel van Gelre respectievelijk acht en zes
jachtvogels, terwijl in de daaropvolgende jaren de Gulden Vliesrid-
ders Philip van Aerschot en René van Chalon met íeder vijf valken
worden vereerd. Zonder dat daarvoor een zichtbare reden aanwezig
is, verminderen de frequentie en de omvang van de giften na 1587.
Misschien is de gestegen voorkeur voor de geervalk boven de slecht-
valk de oorzaak. Feit is dat in deze jaren met name de Hamburgers
de vangst op IJsland gaan ondernemen. Een interessant nevenaspect
is dat de slechtvalken van de Duitse orde drie tot vier jaar inzetbaar
blijken, terwijl de IJslandse vliegers tien tot twaalf jaar te gebruiken
zijn. De reden hiervoor is waarschijnlijk dezelfde als welke de in de ze-
ventiende en achttiende eeuw voor via Danzig naar Duitsland en Po-
len verscheepte Laplandse valken kan gelden. De haast van de Duitse
valkeniers om de vogels zo spoedig mogelijk door te verkopen is hier
een slechte raadgever. In een geforceerd treiningsprogramma, waarbij
de vliegers geen rust wordt gegund, raken de valken al bij de africh-
ting over hun toeren, zodat zij na twee jaar moeten worden afge-
schreven. 41

De belangrijkheid van het vluchtbedrijf en de geleidelijke versprei-
ding in de Kempen wordt intussen onderstreept door de volgende
gebeurtenissen. Tijdens een verhoor voor de schepenen te Vierlings-
beek in 1564 verklaart de vijfenzestigjarige Jan Hermans, dat er op
de Roesboomenhorst bij Oploo in de wijdse Peel een valkenvangers-
hut verscholen ligt. Als jongmens ervaart hij dit op eigenaardige
wijze, wanneer hij de paarden van zijn vader 's morgens van de
broekgronden in de Peel naar hun Cwerloonse hoeve brengt. Jan

~) G. Knabe, Beizjagd und politische Falkengeschenke in vier Jahrhunderten beim
Deutschen Ritterorden in Preussen und den spáteren Herzogtum Preussen (1226-
Anfang 17. Jahrh.), in DFO (1962), blz. 22-27; G. Knabe, Beizvógelgeschenke der
Herzóge von Preussen nach 1525 an europaïschen Fiirsten, in DFO (1967), blz.
64-66; Dementiew, a.w., blz. 50.
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ontgaat dat de valkeniers daar lange lijnen hebben gespannen om
hun netten tce te halen. Wanneer de paarden met hun benen in de
draden verward raken, slaan de woedende valkeniers de jonge ruiter
zo krachtig van zijn ros, dat zijn ouders hem thuis moeten helpen
zijn kleren uit te trekken. Jans vader, niet voor een kleintje vervaard,
stapt naar de valkeniers om verhaal. Deze zien hem over de uitge-
strekte vlakte aankomen, pakken hun netten en vluchten naar heer
graaf Floris van Egmond in Grave. Na hun eenzijdig en onjuist relaas
laat de graaf zijn schout in Sambeek op onderzcek gaan om de boeren
„in het gat te zetten". De schout, een rechtvaardig man, verneemt
de ware toedracht en gaat onbeschroomd naar Grave om zijn heer in
te lichten. Floris, niet minder rechtschapen dan zijn dienaar, beveelt
de valkeniershut te verleggen „opdat die valckenvenger mij mijn
volck ende velt nyet te schande maken". De hut wordt verlegd naar
de Cromhorst, waar echter geen valken komen. 42

De geloofsvervolging die tengevolge van de onverzettelijkheid van
koning Philips II steeds feller wordt, treft in 1568 de Eindhovense
valkenier en koopman Jan Bierens die als ketter uit zijn stad verban-
nen wordt.43 Korte tijd later, rond 1600, wemelt het in Peel- en
Kempenland plotseling van valkeniersnamen. Voor Hilvarenbeek is
de valkenier en schepen Henrick Henrick Goerys Spilmeker alias
Spiltack te vermelden.44 Leden van de Valkenswaardse famílie Ver-
brugge vinden als valkeniers van prins 1VIaurits emplooi. 45 Arendonk
en Valkenswaard worden in 1610 in één adem genoemd als plaatsen,
waar „verscheijde valckeniers" wonen die dagelijks met hun valken,
haviken en honden de terreinen van de abdij van Postel afstrapen
niet alleen zoals is toegestaan om hun vogels te azen maar om het
gevangen wild als hazen en konijnen en geslagen gevogelte als pa-
trijzen te verkopen aan passanten. 46

42) Archiefdienst Land van Cuyk, Archief Sambeek inv.no. 29, 1564, 10 mei;
idem, Archief Oploo inv.nos. 28, 1564, 10 mei en 31, 1623, 6 januari; A. F. van
Beurden, De valkeniers en hun bedrij f, in De Maasbode, 16 mei 1926.
as) J. A. W. Swane, Jan Bierens, valkenier en ketter in Eindhoven, in De Brabant-
sche Leeuw, jrg. XIII (1964), blz. 175-176.
44) L. F. W. Adriaenssen, De familie Rovert, ín Gens Nostra, jrg. XXVI (I971)
blz. 194-195.
'S) Swaen, a.iv., blz. 91.
~) Th.I. Welvaarts, Geschiedenis der gemeente en vrijheid Arendonk (Turnhout
1887), blz. 61-62; Coveliers, a.w., blz. 21-22.
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Belangrijk als woonplaats van valkeniers is ook het dorp Leende
en meer in het bijzonder het gehucht Leenderstrijp. Zekere Antonis
Willems geeft zich in 1604 veel moeite om voor prins Maurits valken
te kopen. Hij biedt voerman Aert Henrick Dingens, die het halen van
rijnwijn in Keulen afwisselt met het veel avontuurlijker vangen van
valken op IJsland, tweeëndertig rijksdaalders voor elke jachtvogel
welke Aert hem zal leveren. Aert zendt zijn zoon Henrick er op uit,
die niet aan de contractuele verplichting voldoet, omdat er iets mis
gaat met het transport van de vogels. Peter Willem Geven, valkenier
van prins Maurits, en Anthonis Robbrechts Moors, valkenier bij de
Spaanse vorst, getuigen voor de schepenen van Leende, dat Aert
Dingens wegens overmacht niet heeft kunnen leveren.47

Andere Leendenaren die in de eerste helft van de zeventiende
eeuw er op uittrekken, zijn Henrick Willem Steymans en Peter
Clevers. De eerste wijdt zijn gehele leven aan de valkenvangst en
reist niet minder dan dríeëndertig maal naar Noorwegen om er
valken te halen. In Leenderstrijp richt hij de vogels at voor de ver-
koop. Clevers, de tweede Leendenaar, trekt met zijn zonen Jan en
Henrick tot buiten de Meierij om jachtvogels te gaan verschalken.
Zijn zoon Henrick Peter wordt later tot vorster van Leenderstrijp
benoemd.4s Zo zijn er meer voorbeelden te geven. Terecht stelt
Philips, baron van Leefdael, heer van Waalwíjk en Beek bij Aarle,
in zijn Beschrijving der Meierij van 's-Hertogenbosch in 1645, dat
Leende is „eene vermaerde plaetse door de valckenieren, die daer
veele woonen ende bij alle vorsten en princen de gansche weerelt
door, jae bij den Turkschen keiser selfs gaen dienen".49

In zijn Diarium van 1631 signaleert de uit 's-Hertogenbosch ver-
dreven bisschop Ophovius een valkenier die in Bergeijk woont.5o

.~) R.A. Ncwrd-Brabant, R(He~ze) ï(~, map II, 1604 en map VIII, 1618, 6
januari; A. F. N. van Asten, Rondom valkeniers en valkerij in Leenderstrijp (17de
en 18de eeiizi~i, in Heemkrnnyk, jrp. XI (1972) blz. 46-47.
;A) R.A. No~.~rd-Brabant, R(I-Ieeze) 78, map 1642, 1640, 29 augustus en map 1648
en 1650; Van Asten, t.a.p. blz. 47.
48) philips, baron van Leefdael, Beschrijving der Meiery van 's-Hertogenbosch
(1645) met cene inleiding en aanteekeningen van jhr. mr. A. F. O. van Sasse van
Ysselt, in Bijdragen varn het Provinciaal Genootschap van K. en W. in Noord-
Brabant, dl. II ('s-Hertogenbosch 1918), blz. 37.
50) P. N. Panken en A. F. O. van Sasse van Ysselt, Beschrijving van Bergeik
('s-Hertogenbosch 1900), blz. 77.
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De grote verbreiding die het vluchtbedrijF dan heeft gevonden, wordt
nog eens onderstreept door een incident op de Stratumse heide. Hier
molesteren enige weilieden met honden en vogels komende uit Aalst
bij Waalre de pachter Frans Janssen, wanneer deze de jagers uit zijn
boekweit wil weren.51 Het voorval herinnert aan de hierboven be-
schreven rel in Oploo en laat zien, dat de verhouding tussen boer en
vanger nogal eens te wensen overlaat.

De opkomst van Valkenswaard als verzamelplaats van valkeniers
is nu niet ver meer, zoals een betrouwbare tijdgenoot, Jacob van
Oudenhoven, voorziet.52 Daarmee is voorlopig een eerste rustpunt
bereikt. Op zijn vlucht door de historie is de vogel neergestreken in
het dorp, waarvan de valkenjagende bewoners onze belangstelling
verdienen, al gaat onze interesse allereerst uit naar het voorwerp van
hun jacht zelf, de edele valk.

~ 4. De valken

Het bevredigen van de jachtlust in de vorm van een sportief en
elegant tijdverdrijf kenmerkt het weispel. De belangstelling van
vorsten en hertogen, graven en baronnen voor het jagen met de vogel,
groeit bij velen uit tot een ware hartstocht die ook de edele dames
niet onberoerd laat. Het show-element, de praalzucht, het vol trots
tonen van zijn bezit, gaan als vanzelfsprekend vooraf aan de opening
van de jacht. Aan het hoofd van de bonte jachtstoet rijdt de meester-
valkenier met een valk op de linkervuist. Daarachter, eveneens te
paard in een dubbele rij, de valkeniers, ieder met een vogel op de
fraaibewerkte handschoen, gekleed in een livrei in de kleuren van de
heer. Omstuwd door de bloem van de adel komt dan de vorst, voor
Brabant de hertog, door het landvolk in eerbiedige stilte ontvangen.
Hun muts houden de mensen echter zelfbewust op. Het afnemen
ervan is een eer die zij alleen God bewijzen.'3 De praal en schit-

51) G.A. Eindhoven, Rechterlijk archief Eindhoven voorl. invent. no. 552~21, 1642,
11 september.

52) J. v. Oudenhove, Eene Nieuwe ende vermeerderde beschrijvinge van de Meyerye
van 's-Hertogenbossche ('s-Hertogenbosch 1670), blz. I1.
53) A. H. Verster van VVulverhorst, Geschiedkundige aanteekeningen over het
Jagtwezen sedert de vroegste tijden (Amsterdam 1840), blz. 29; Goris, a.w., blz.
7-8; Glasier, a.w., blz. 16.
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tering geldt echter vooral de valk die in de iconografie het zinne-
beeld is geworden van hoge geboorte. Bij de capitularia van Karel de
Grote wordt het verboden zijn zwaard of valk als rantsoen of onder-
pand te geven. Treffender bewijs van de adeldom van een vogel die
in de riddertijd gelijk wordt gesteld aan het symbool van het ridder-
schap, lijkt niet te geven. s4

Over de leden van de valkenfamilie is door ornithologen en bio-
logen zo veelvuldig en bekwaam de lof gezongen, dat het de histori-
cus past de uiterste bescheidenheid in acht te nemen. Niettemin ont-
komt hij niet aan de plicht de vogels die zo'n grote rol hebben ge-
speeld in het leven van valkeniers en vorstelijke personen, te introdu-
ceren. De kritische blik en helpende hand van de ware vogelkenner
zal daarbij zijn pen besturen en hem behoeden voor misslagen. Voor
hem die gewend is met nuchter feitenmateriaal te werken, is de
lyrische wijze, waarop de bioloog A. B. Wigman zijn vogels volgt,
een verfrissende ervaring.

Het woord valk is een verzamelnaam voor meerdere stootvogels
van een geslacht, waartoe ook de havik en sperwer worden gerekend.
De valkenier maakt onderscheid tussen de valken met hun lange
puntige vlerken en de havik en sperwer met hun kortere rondere
vleugels. Voor de jacht is dit verschil van het allergrootste belang,
want de valk jaagt door zich hoog in de lucht te verheffen om zich
daarna op zijn prooi te storten, terwijl de havik en sperwer ingezet
worden op laagvliegend of lopend wild en hun prooi in een meer
horizontale lijn van achter of terzijde slaan. Daarom worden de val-
ken vogels van de hoge vlucht genoemd, waar de havik en sperwer
tot de lage vlucht worden gerekend. ss

De fraaiste vertegenwoordígers van de vogels van de hoge vlucht
zijn de geervalken. De valkeniers maken onderscheid tussen de I]s-
landse en Noorse vogels, de ornithologen gaan grondiger te werk en
noemen de Groenlandse (Falco rusticolus candicans), de IJslandse
(Falco rusticolus islandus) en de Noorse geervalk (Falco rusticolus
rusticolus). Zoals de namen al aangeven nestelen de vogels op IJsland,

54) A. E. H. Swaen, De Valk in de Iconographie (Maastricht 1926), blz. 26; Ver-
ster van Wulverhorst, a.w., blz. 29.
ss) Goris, a.w., blz. 16-17; Verster van Wulverhorst, a.w., blz. 31-32; Swaen, a.w.,
blz. 54-55.
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Groenland en in Scandinavië, en wel in de rotsen, op klippen en
andere moeilijk toegankelijke punten. Omdat deze valken zelden uit
de koers raken of hier verdwalen, moeten de valkenvangers naar het
Noorden om de valken zelf te gaan vangen. Deze valken, waarvan de
IJslander de beste is, zijn vermaard om hun kracht en moed, durven
de arend strijd te bieden en zijn bruikbaar om op alle vogels ingezet
te worden. Zonder ophouden, nooit weigerend, vallen zij aan. Voor
het zover kan komen, moeten zij echter „zeeg" gemaakt worden. Dit
tam maken is bij deze vogels uiterst lastig. Alleen een zachte hand en
een Jobs geduld vermogen hier resultaat te boeken. 5E Van de geer- of
gíervalk volgt hier een geschreven portret dat mutatis mutandís re-
presentatief mag heten voor alle drie.

Onder de uitstaande wenkbrauwen staan de ogen fel en zelfbe-
wust. Het schedeldak is vrij plat. De vogel heeft wijde neusgaten en
een grote, harde, kromme, blauwkleurige bek. Naar de kop is de hals
dun, bij de schouderbladen dik, de krop is wijd en diep. Het lijf inet
uitstaande borst, gaat scherp af tot de staart. Sommige exemplaren
hebben grijze veren, andere witte, voornamelijk aan de borst. De
vleugels zijn breed en sterk, de lengte ervan varieert van het mannetje
dat bij alle valken tarsel heet, van S 1 cm tot bij het wijfje ~6 cm.
Deze krachtige vogel staat stevig in zijn schoenen. Zijn poten zijn
groot en breed in omvang, de poten zelf lang, mager met scherpe,
veruitstaande dolkachtíge klauwen. Ofschoon de hieronder genoemde
slechtvalk als jachtvogel onovertroffen is, nemen vanuit valkeniers-
standpunt de geervalken de eerste plaats in. Zij danken dit aan hun
grootte en schoonheid die hen tot erkende statussymbolen maken
aan vorstelijke hoven. De witte geervalk, een koninklijke vogel met
een tooi als een hermelijnen mantel, is evenveel waard als een be-
kroond renpaard. Zo zeldzaam is deze vogel, dat Philips Augustus,
koníng van Frankrijk, wanneer hij tijdens de derde Kruistocht zijn
witte valk in het vijandelijke kamp weet, sultan Salaheddin duizend
dukaten biedt als losprijs. Helaas voor de Franse koning kent zijn

se) De geervalk, zoals de valkeniers hem noemen heet ornithologisch giervalk;
R. T. Peterson, G. Mountford en P. A. D. Hollom, Vogelgids voor alle in ons land
en overig Europa voorkomende vogelsoorten (Amsterdam-Brussel 1969'0), blz. 111;
F. A. baron van Voorst tot Voorst, Handboek voor den ~ager (Leiden 1875), blz.
172; Verster van Wulverhorst, a.w., bla. 31; Swaen, a.w., blz. 55-56; Merula, a.w.,
blz. 16.
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tegenstander de waarde van de vangst en slaat het aanbod af.57 De
hoge waarde die aan deze vogel is toegekend, blijkt eveneens uit het
gegeven dat keizer Karel V als leenhulde van de Johannieterorde
voor het eiland Malta een witte geervalk opeist. 5e Nog in onze
dagen, in 1954, krijgt de sjah van Perzië een witte geervalk ten
geschenke, als een bij uitstek deze keizer der keizers waardig ca-
deau. 59

De jachtvogel bij uitnemendheid, de slechtvalk, is al even ge-
noemd. De officiële zondagse naam luidt: Falco peregrinus pergrinus,
wat er op wijst dat dit de trekker bij uitstek ís, maar hij wordt ook
kortweg edelvalk genoemd. Hij voldoet nagenceg aan het boven-
genoemde signalement van de geervalk, maar is wel een maat kleiner.
De blauwe schedelkap van de vogel combineert uitstekend met de
diepzwarte veren, terwijl ook de donkerblauwe ogen en wangen fijn
contrasteren met de witte keel. De crême borst vertoont heel har-
monieus een dichte tekening van dunne blauwzwarte dwarsbandjes.
De slechtvalk valt op door zijn robuuste hooggeschouderde verschij-
ning en zijn krijgshaftige knevels, maar meer nog door zijn weerga-
loos snelle vlucht die de adem doet stokken. Hij paart beleefdheid
tegen zijn meester aan de bekwaamheid om allerlei vogels te vangen,
te land of te water, zowel kleingoed als kraaien, spreeuwen en gaaien,
als ook fazant, patrijs of eend. Deze ridderlijke jager, waarvan de
tarsel 40 cm lengte haalt, het wijfje zelfs 48, en een vleugellengte
heeft van respectievelijk 33 en 37 cm, nestelt in Noord-Europa. Hij
voelt zich evenzeer thuis in Engeland, de Harz, Thiiringen, Saksen,
de Elzas, de Ardennen, bij voorkeur ín een verborgen nis of spleet, en
een enkele keer zelfs in een van een kraai geadopteerd nest. Het is
vooral deze vlieger, die tijdens de trek in de herfst, wordt verschalkt
op de Kempische heide. Valkenswaard zal hem zijn naam en faam
danken. 80

s~) A. B. Wigman, Gevederde vrijbuiters (Amsterdam 1937), blz. 67; F. H. Salvin
en W. Brodrick b.a., Falconry in the British isles (Londen 1873s), blz. 9495; Van
Voorst tot Voorst, a.w., blz. 170; Merula, a.w., blz. 16; Engelmann, a.w., blz. 548;
Swaen, a.w., blz. 55; Sloet, a.w., blz. 40; Muller-Rtider, a.w., blz. 13.
sd) llietsche, t.a.p., blz. 62.
s9) R. Waller, Falknerei, in Jagd und Hege in aller Welt (1954), blz. 237.
oo) Wigman, a.w., blz. 56, 59, 60 en 62; Salvin, a.w., blz. 56-57; Merula a.w., blz.
17; Swaen, a.w., blz. 56; Verster, a.w., blz. 32; R. T. Peterson, a.w., blz. 112.
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Uit Rusland en Bulgarije komt de veelal rond de Middcllandse
Zee gevangen saker, in de deftige, drievoudige nomenclatuur Falco
cherrug cherrug. Ten onrechte is deze valk vroeger voor heilig (Falco
sacer) versleten. De naam is cen verbastering van het Arabische ~àqr.
In grootte hoort hij tussen geervalk en slechtvalk, waarbij hij qua
uiterlijk doet denken aan de laatste. Wel is hij valer en zijn vedertooi
rosser van kleur. Het signalement van deze, wegens zijn zeldzaam-
heid, kostbare vogel luidt verder: ronde kop met korte bek, lang sub-
tiel lijf, blauwklcurig van been en teen. De sakervalk is een krachtige
vogel, die driest een prooí die groter is dan hij zelf, te lijf gaat en die
zijn grootste nut bewijst bij de jacht op ganzen, fazanten, patrijzen en
hazen. 81

Vooral in Frankrijk wordt de lanner of blaat (- blauwvoet) ge-
bruikt, geprezen om zijn zacht karakter en leergierigheid. Heette hij
vroeger Falco lanarius, thans staat hij officieel als Falco l)iar~nicus
f eldeggii te boek. Al zijn kop en hals ten opzichte van de romp groot
geproportioneerd, toch is hij korter van hals, nek en benen dan elke
andere valk, het smelleken uitgezonderd. Hij draagt een schoon
vederkleed met zwart en wít gestippelde pennen op borst en kop,
waarboven waakzame ogen prijken in een kop, waarvan bovenstuk
en wangen roestrood zijn gekleurd, terwijl bek en poten naar het
blauw trekken. Rug en vleugels zijn te vergelijken met die van de
slechtvalk, wiens maat hij ten overvloede ook heeft. Zijn nest is te
vinden in Zuid- en Zuid-Oost-Europa. Zijn menu stelt hij samen
onder haas, patrijs en fazant. 82

Anders dan de blaat staat het smelleken of de merlijn hoog in de
gunst van de valkeniers aangeschreven. Niet dat het deze kabouter,
die officieel de naam van Falco columbarius aesalon draagt
en bij de reuzenvogels uit het Noorden in het niet valt, aan
durf ontbreekt. Spectaculair is het beestje dat zich bijna uitsluitend
met kleine zangers voedt, echter niet. Niettemin hebben sommigen
aardigheid in de africhting van deze david, vooral vanwege de ge-
passioneerdheid en durf die het vogeltje dat niet groter is dan een
merel, aan de dag legt. Speciaal bij adellijke dames is „the lady's
el) Goris, a.w., blz. 16-17; Salvin, a.w., blz. 103-106; Merula, a.w., blz. 17;
Swaen, a.w., blz. 57-58; Peterson, a.w., blz. 111-112.
ez) Salvin, a.w., blz. 107-110; Merula, a.w., blz. 18; Swaen, a.w., blz. 58-59; Sloet,
a.w., blz. 41.
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hawk", zoals hij ook getiteld ís, gewild, niet in het laatst om zijn
aanhankelijkheid en trouw. Van de Russische keizerin Catharina de
Grote is bekend, dat zij er mee op lijsters heeft gejaagd. Over de
genegenheid van deze vorstin voor de merlijn zijn vele anekdotes in
omloop. Niet alleen zou zij haar favoriete jachtvogel mee naar bed
nemen, maar ook verheft zij een Kcerlander die de merlijns treint,
tot baron en maakt zij twee valkeniers tot haar minnaars. Een Sak-
sische gezant die bij zijn verschijnen aan het hof informeert wie de
geliefde van de vorstin is, krijgt dan ook ten antwoord „monsieur
merlin". 83

Het behendíge vrijbuitertje is met vleugellengte voor het wijfje
van 21 tot 23 cm, voor de tarsel slechts 19 tot 21 cm, waarlijk een
stootvogel in zakformaat. Het is ook onder de naam steenvalk be-
kend en bezoekt ons land alleen in het winterhalfjaar, tussen sep-
tember en mei. Verre uithoeken als de Britse Faroër, Schotland, IJs-
land, het Noorden van Scandinavië en van Rusland, kiest hij als
broedplaats, waarbij hij zijn horst of nest zowel op de bodem als in
grillige rotsspleten verbergt. De leiblauwe rug en bovenkop contras-
teren zeer levendig met de roestkleurige hals en onderzijde, welke
donkerbruine druppelvlekken tonen. Het smelleken mist de knevel-
vlek van de slechtvalk, terwijl een brede zwarte dwarsband de staart
tooit. Klein maar zeer dapper veegt hij sierlijk maar doeltreffend
als een matador het luchtruim, waarbij geelgors, sijs, vink en lijster
zijn prooi worden. 84

Als hekkesluiter tenslotte de boomvalk (Falco subbuteo sabbuteo)
en de torenvalk (Falco tinnunculus tinnunculus). Beiden zijn onge-
veer van hetzelfde postuur (32 à 34 cm voor de eerste, tegen 30 à 35
cm voor de laatste), doch de vluchtbreedte van de boomvalk met zijn
opvallend spitse vleugels slaat met 75 à 80 cm die van zijn rode neef
met 68 à 74 cm beduidend. De bontheid van de boomvalk die een
asblauwe rug en zwart-1luwelen oog- en oorstreek heeft, waarover een
idem gekleurde dubbele bakkebaardstreep over de geelwitte wangen
en lichte keel, is eerder goed getroffen dan gewaagd. Zij contrasteert

~9) H. H. Ewers, Fundvogel (Berlijn 1928), blz. 121; H. J. Dreyer, Russische
Falknerei, in DFO (1969), blz. 106; Engelmann, a.w., blz. 547.
B4) Salvin, a.ia., blz. 85-89; Merula, a.w., blz. 25; Swaen, a.w., blz. 60-61; Verster,
a.w., blz. 32; Peterson, a.w., blz. 110 en 113-114.
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prachtig met de witte onderzijde met zíjn hartvormige lengtevlekken
en met de leiblauwe staart. Bij uitwaaieren van die staart ziet men
een dozijn dwarsbanden, terwijl de roestrode broek ten overvloede het
gelukkige kleurengamma van deze prachtige vlieger completeert. De
boomvalk rekent geheel Europa tot zijn broedplaats en houdt zich op
langs bosranden en op vlakten, waar hij talloze kevertjes, torren en
kleine zangertjes als leeuweriken en zwaluwen verschalkt. Hij geldt
als moeilijk af te richten. 85

Hopelozer is het gesteld met de torenvalk, die een weinig actieve,
ja slungelachtige manier van jagen ten toon spreidt. Zijn zwakke po-
ten en geringe kracht maken hem in feite voor de jacht ongeschikt,

al heeft de Franse vorst Lodewijk XIII hem wel eens gebezigd voor
het vangen van vleermuizen. De torenvalk is een lichte vlieger die
met langzame roeibewegingen over de akkers glijdt en telkens op
10 à 12 meter hoogte in schijnbaar gepeins verzonken in de lucht
blijft stilstaan. Dit zogenaamde „bidden" is karakteristiek voor deze

vogel die zich plotseling als een steen kan laten vallen op de prooi,

waarmee het gebed is verhoord. Broeden doet deze valk bij voorkeur
in torens en gebouwen, maar ook in molens en bomen. Zijn spijskaart
bestaat voornamelijk uit muizen. Zijn gebogen snavel is zwart, de
borstveren geel-bruin, de mantel rood-zwart gevlekt met leiblauwe
lange staart en zwart-wit gerande zoom. De scherpe klauwen zijn

zwart. g6
Vogels van de lage vlucht zijn bij ons de havik (Accipiter gentilis

gentilis) en sperwer (Accipiter nisus rzisus). Zij bewonen beiden bos-
en parklandschappen, verrassen hun prooi door overrompeling en
jagen nooit zo ver als de slechtvalk, daar hun prooien in een veel
dekking biedend biotoop leven. In het volwassen kleed verschillen
zij voornamelijk in de grootte; een havikswijf ineet 61 cm tegen 38
cm voor het sperwerwijfje. Het zijn zwart-witte stootvogels, de boven-
zijde is donkerbruin tot zwart, de onderzijde is heel fijn zwart-wit
horizontaal gebandeerd. Bij de havik doet zich de bijzonderheid voor,
dat de jongen in het eerste jaar rossig-bruin zijn, donker van boven

85) Salvin, a.w., blz. 90-93; Merula, a.w., blz. 24; Swaen, a.w., blz. 62-63; Verster
van Wulverhorst, a.w., blz. 32; Wigman, a.w., blz. 28 en 31.
B8) F. van Ommen, Over de jachtwijze van de in Nederland voorkomende roof-
vogels (Leiden 1956), blz. 28-29; Wigman, a.w., blz. 12; Slcet, a.w., blz. 41.
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en van onderen op gele ondergrond bruin gevlekt. Deze vlekken
staan ín vertikale rijen. Oppervlakkig gezien zou men de jongen
eerder voor een buizerd houden dan voor jonge haviken. De havik
jaagt niet alleen op vogels (tot fazanten tce), maar ook op hazen,
konijnen en eekhoorns. De sperwer jaagt bijna uitsluitend op vogels,
van mus tot lijster, soms duif, maar wil toch ook wel een muís op zijn
menu brengen. Hun ogen zijn fel geel, in tegenstelling tot het val-
kenoog dat diep zwart is. Zij missen de valkentand aan de boven-
snavel die ongeveer om de nekwervels van de prooi past, waardoor de
valken hun prooi de nek kunnen doorbijten, en doden hun prooi dan
ook met hun sterke klauwen. Hun jachtwijze is minder spectaculair
dan die van de valken, heeft echter het voordeel dat men ze ook te
voet kan volgen. Daardoor ontstond vroeger een mindere waardering
voor de lage vlucht, die immers geen grote équipage van rijpaarden
vergde. Tegenwoordig is de havik veel meer populair, juist omdat
zijn korte jachtwijze beter past in ons cultuurlandschap met zijn
prikkeldraad, sloten, autosnelwegen en spoorbanen. 87

De presentatie van dit jagerkeurkorps laat eígenlijk al voldoende
zien, waarom de valkerij zo geliefd is geworden. Voor kortstondige
actie zorgen de sprinters van de lage vlucht, die met hun korte
vleugels op elke wending en draai van het prooidier, zelfs in dicht-
bebost terreín, onmiddellijk reageren. Opwindend is de snelheid,
waarmee ze gewoonlijk binnen honderd meter toeslaan. Indruk-
wekkender is echter de hoge vlucht, waarbij de valken tot boven
de prooi moeten stijgen en haar in het vliegen moeten verslaan. Dan
volgt de dramatische duik en de adembenemende stoot, die de valkerij
gemaakt hebben tot een edele sport, waarbij moed en ridderlijkheid
der jachtvogels hun adellijke bezitters tot voorbeeld kunnen dienen.
Het hoogste doel is de vogel te zien vliegen, niet de omvang van
het tableau. 88 Het is de succesformule van spanning, sensatie en
strijd, die de sleur van het dagelijks bestaan juist ook aan de hoven
kan doorbreken en die in het weispel is ingepast in een raam van
charme, hoofsheid, ridderlijkheid en praal. Zo wordt het begrijpelijk,

87) Mededelingen van G. A. van Nie; Merula, a.w., blz. 22 en 24; Swaen, a.w.,
blz. 63-64; Slcet, a.w., blz. 42; Van Ommen, a.w., blz. 33 en 40; Peterson, a.w.,
blz. 93-94.
B8) Glasier, a.w., blz. 15-16.
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dat aan die hoven naar garanties is gezocht om een volledig genot
van dit weispel voor zich zelf te reserveren en door middel van wette-
lijke bepalingen het vluchtbedrijf geheel aan de bevoorrechte klasse
te trekken. In Engeland leren de regels van het spel, dat het privilege
om een bepaalde vogel te voeren afhankelijk is van de positie die
men bekleedt. e9

~ 5. De valk in literatuur en kunst in de Nederlanden

Vanaf de oudste tijden zijn ons voorstellingen overgeleverd van
valkeniers die de wilde stootvogel vangen, zeeg maken en treinen,
van valken die op reigers stoten of haviken die in snelle achtervolgíng
hazen slaan. De praal van een ruiterstoet die te voorschijn komt uit
de slotpoort, de charme van schone jonkvrouwen met sperwer of
smelleken - the lady's hawk - op de hand, ijverige cagiedragers
met rekken vol jachtvogels, dat alles heeft kunstenaars geïnspireerd.
Opdrachten van trotse beoefenaars van het vederspel die de glorie
van het jachtbedrijf ook in kasteelzalen wilden laten schitteren, stel-
len ons nu ín staat kennis te nemen van variaties rond het thema
valk gesneden in ivoor, geschilderd op tegels, gesmeed in sierlijke
lichtkronen, geweven in stoffen, gestikt op gobelins en gegraveerd in
bokalen. In schilderijen en etsen, in doorwrochte verhandelingen en
welluidende gedichten heeft de artist, aangetrokken door een ro
mantische interpretatie, gegrcpen door de mystcrieuze macht van de
mens over de felste jachtvogels of bekoord door de gratie van het
weispel, zich indringend beziggehouden met deze materie.'o Een
aparte studie zou het vergen en de resultaten zouden hun neerslag
krijgen in een werk van grotere omvang als dit, wanneer het thema

ea) Wigman, a.w., blz. 52; F. Dietsche, t.a.p., blz. 62.
The Tiercel of a Jerfalrnn was for a king mannetje van de geervalk
The Gentle-falcon was for a prince } dubieus welke vogelThe Falcon of the Rock was for a duke
The Peregríne was for an earl slechtvalk
The perky Merlin was for milady smelleken
The Hobby was for a young squire boomvalk
The Goshawk was for a yeoman havik
The Kestrel was for a knave or servant torenvalk
The Sparehawk was for the clergy or retainer sperwer
70) Swaen, a.w., blz. 118; Goris, a.w., blz. 8.
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valk in de verschillende kunstvormen uitputtend behandeld zou
moeten worden. Het gaat ons er alleen maar om de belangrijkheid
van het weispel en de enthousiaste aanhang die het heeft gevonden,
te benadrukken. Er is dan waarlijk geen lijvig boekdeel voor nodig om
te beseffen, dat waar de belangstelling voor de vogel steeds groot, in
bepaalde tijden zelfs overheersend is, de rol van de vanger en africh-
ter in dit alles niet onderschat mag worden. De glorie van het vlucht-
bedrijf is ondenkbaar zonder de valkenier, wiens eindeloos geduld
edelen het vorstelijke genoegen van de jacht laat smaken.

De faam die de Nederlanders verwerven als valkenvangers en
valkeniers is zeker tot de negentiende eeuw omgekeerd evenredig
met het verschijnen van de valk in de vaderlandse letteren. De Val-
kenswaardse valkeniers beheersen hun vak als geen ander, maar voor
het draaien met de loer en het hanteren van de werpriemen is hun
hand meer geschikt dan voor het voeren van de schrijfveer. Onze
taal bewaart de herinnering aan hun actíviteiten dan ook voornamelijk
in staande uitdrukkingen als iemand een loer draaien of ieder ouder
denkt zijn uil een valk te zijn. Daarbij komt, dat zij hun kennis en
kunde veelal hebben geë~cporteerd naar het buitenland, waar zíj
aan de vorstelijke hoven furore maken en het vederspel zijn glans
geven. In het vaderland is er voor hen weinig te verdienen. Afgezien
van het aartshertogelijke hof te Brussel en het vluchtbedrijf der
Oranjeprinsen is er in de lage landen vanaf de zeventiende eeuw
slechts incidenteel gevlogen. Hoge adel is er nauwelijks en voor de
lagere edelman is deze vorm van jachtbedrijf eigenlijk te kostbaar.71

In de Ommelanden mag de landjonker Johan van 1-,wsum (-!- 1550)
gelden als een eacponent van een adel die meer pretenties heeft dan
pecuniae. Voor de edelen is een valkenier gewoon te duur. Wie im-
mers na een opleiding van jaren volleerd is, kan meer verdienen door
voor eigen rekening te gaan africhten dan bij een kale landjonker
dienst te nemen. Niettemin houdt Ewsum stand op. Hij geeft aan
de stadhouder van Groningen, Jan de Ligne, graaf van Aremberg,
op diens verzoek vogels mee, maar weigert grootmoedíg of misschien
met politieke bijbedoeling de prijs van honderd Philipsdaalders. Dit
lijkt in tegenstelling met het hierboven betoogde, maar het geslacht

") Swaen, a.w., blz. 110.
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Ewsum laat zich in 1548 door houtvoogden en markgenoten de
valkenvlucht schenken als dank van het karspel voor genoten en
toekomstige weldaden. Vroeger is het recht om met valken te jagen
verpacht en Ewsum schenkt nu een schadeloosstelling van zes Arens-
guldens aan de houtvoogden, maar de basis voor zijn jachtgenoegens
is ondanks deze gunstige regeling te smal.72

De geringe beoefening van het vluchtbedrijf inet waarlijk vorste-
lijke allure in de Nederlanden heeft zijn bescheiden weerslag in
kunst en literatuur, waar auteurs en artisten hun inspiratie veelal
aan andere onderwerpen ontlenen. Wat wij hebben op letterkundig
terrein is een afspiegeling van het Europese beeld. De valk als jacht-
dier en statussymbool voor de ridder wordt van een edele en kostbare
jachtvogel tot een symbool van een ridderlijk en hoofs gedragspa-
troon. In de abele spelen, ons vroegst bewaard gebleven toneelbezit
uit de veertiende eeuw, treffen wij hiervan enige voorbeelden aan.

De spelen waaruit wij putten, Gloriant en Lanseloet van Dene-
rrcerken, bewegen zich in de hoofse riddersfeer. Ofschoon er verschil
is in benadering, vormt de liefde het gemeenschappelijke thema. De
prins van Denemarken, Lanceloet, houdt van Sanderijn, een meisje
van adellijke afkomst, maar in de ogen van 's prinsen moeder nog te
gering. Haar zoon acht zij een koningsdochter waardig en Lanceloet
ís ondanks zijn liefde voor Sanderijn moreel te zeer een zwakkeling
om zijn moeder te trotseren. Hij gaat in op de listige berekening van
zijn moeder die hem aanzet Sanderijn tot de zijne te maken op voor-
waarde; dat hij haar daarna verstoot. Daar Lanceloet van „hogher
gheboert" is, ligt het voor de hand dat de dichter van dit hoofse spel
een valk „van hogher aert" of „van hogher weerde" als symbool van
de verleider of adellijke minnaar heeft genomen.'~ Hetzelfde motief
speelt een rol in de Gloriant, het abele spel van de hartstochtelijke
liefde die alle gevaren overwint. Hier is hertog Gloriant de „valk

7'-) B. Lonsain, De Valkerij op het huis te Roden, in Nieuwe Drentsche Volks-
almanak (1931), blz. 39-45; M. Hartgerink-Koomans, Het geslacht Ewsum (Gronin-
gen 1938), blz. 194-195, 204 en 209.
~~) Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur, o.r.v. J. Aerts e.a., dl. I, (Hilversum
1968 e.v.), blz. 7; J. C. Brandt Corstius, Geschiedenis van de Nederlandse litera-
tu2~r (Utrecht-Antwerpen 1959), blz. 66; Een abel spel van Lanceloet van Dene-
merken, uitgegeven door R. Roemans en R. Caspar (Antwerpen 1958), vrs. 496-
502, 796-817; K. Heeroma, Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift,
dl. I(Leiden 1966), blz. 93-94.
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van hogher aert" en „een edel valke uut kerstenlant". Deze verliest
zijn hart aan de Noorse koningsdochter Florentijn die hij pas na een
verre reis vol verraad en avontuur tot zijn gade mag nemen.74

Internationaal verbreid is het hoofse ridderverhaal van Floris en
de Blancef loer, waarvan de Franse versie ontstaat in het midden van
de twaalfde eeuw. De bewaard gebleven Nederlandse tekst van
Diederic van Assenede dateert van een eeuw later en is uit de
tweede helft van de dertiende eeuw. De geschiedenis is voor het me-
rendeel opgebouwd uit Oosterse en Griekse elementen en draagt een
Byzantijns karakter. Het is niet onmogelijk, dat kruisvaarders het
verhaal hebben overgebracht. Wanneer Blancefloer op de slaven-
markt wordt verkocht, bestaat de koopsom uit veel goud, zilver en
„driehondert vogele die goet waren: hondert valken, haveke en
sporewaren". Hier is de valk niet symbolisch gebruikt, maar wel
wordt de kostbaarheid van de vogel aangetoond. Zonder onderscheid
zijn tevens valken, haviken en sperwers in een adem genoemd. Als
hij ze al kent, zijn voor de schrijver verschillen niet belangrijk.75
Het is aan te nemen, dat Diederic van Assenede op de hoogte is ge-
weest van het in het Latijn gestelde De arte venandi cum avibus.

Tot de culturele en literaire ontwikkeling die zich met name ín de
Zuidelijke gewesten na het midden en tegen het einde van de der-
tiende eeuw voltrekt, heeft met name Jacob van Maerlant (-{- 1235-
1300) in hoge mate bijgedragen. Tot zijn didactische werken behoort
Der Natueren Bloemen, een soort encyclopedie over de natuur, men-
sen, dieren, kortom alle mogelijke wetenswaardigheden. In dit om-
vangrijk geschrift wijdt hij in ongeveer driehonderd regels uit over
kwalen van en geneesmiddelen voor de valken.7e

Het sinds de schoolbanken aan ieder bekende gegeven van graaf
Floris V van Holland die door de woedende edelen is vermoord in

79) Encyclop. wereldlit., dl. I, blz. 7; Brandt Corstius, a.w., blz. 66-67; G. Knuvel-
der, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, dl. I('s-Hertogen-
bosch 195T-), blz. 199; GlOrtant, ingeleid en van aantekeningen voorzien door
H. Goothelp en J. Verjaal ( 's-Gravenhage 1941), vrs. 617-629.
75) Encyclop. wereldlit. dl. III, blz. 75; Brandt Corstius, a.w., blz. 34; Floris ende
Blancefloer van T}iederic van Assenede, uitgegeven door J. J. Mak ( Zwolle 1960),
vrs. 610-625.
7e) Knuvelder, a.w., blz. 122 en 126; Swaen, a.w., blz. 111; J. H. Dam, De Neder-
landse valkerij-literatuur, in ~aarboek 1968 van het Nederlands Valkeniersverbond
„Adriaan Mollen", blz. 7.
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liet jaar 1296, een jaartal dat sindsdien niet meer uit het kinderge-
heugen is weg te branden, heeft Melis Stoke tot een verslag in dicht-
vorm geïnspireerd. In zijn Rijmkroniek die in 1305 is voltooid, ziet hij
op Floris' vuist een sperwer. Het is, met de rekeningen van de graven,
een getuigenis van het bestaan van het vederspel in Holland, een
term welke de dichter trouwens woordelíjk bezigt."

Tot de oude verhalen die overal ter wereld de ronde hebben ge-
daan, behoort de geschiedenis van de slimme vos. De Nederlandse
versie van Van den vos Reinaerde, ontstaan eind twaalfde of begín
dertiende eeuw, is van een onbekende auteur. Wanneer de wolf
Isegrinus de dupe wordt van de streken van het gewiekste Reintje,
waarbij zijn poten worden ontveld, gebruikt de dichter ter vergelijking
het beeld „Ghi ne saecht noint voghel braeuwen die stille hilt al sine
lede". De term slaat op de periode voor de invoering van het valken-
kapje, toen de vogel het zien onmogelijk werd gemaakt door het zo-
genaamde breeuwen of brauwen. Om de valken zeeg te maken wordt
met een heel fijne naald een dunne draad door het onderste ooglid
getrokken.7e

In onze vaderlandse volkslyriek komt de valk slechts een paar maal
voor. De rol van minnaar is hem toebedeeld in het lied Ic waende
den wilden valc hebben gevangen. In het geestelijk gezang Die valc
is nedercomen al uit dat hoge lant ~ hi vlooch dat ho f alomme ~ tot
eender duyve tam is hij de personificatie van Christus.79 In een
enkel geval wordt de vogel aangeduid als Gods opponent. De valk
der duisternis, zinnebeeld van de duivel, komt voor in Van den tem-
pel onser zielen. so

Na de riddertijd is het gebruik van de valk slechts incidenteel. Als
„topos" mag hij nauwelijks naam hebben. Het liefdesteken is nu de
eglantier, de wilde rozestruik waar de gelieven elkaar ontmoeten, een
beeld dat doordringt tot het blazoen van de Amsterdamse rederijkers-
kamer. B1

~~) Brandt Corstius, a.w., blz. 62; Swaen, a.w., blz. 15 en 68; Melis Stoke, Rijm-
kroniek (z.pl. z.j.), IV vrs. 1410-1413 en 1481-1486.
'A) Brandt Corstius, a.w., blz. 27-28; Knuvelder, a.w., blz. 63-64; Swaen, a.w.,

blz. 35-36; Van den Vos Reinaerde, uitgegeven door D. C. Tinbergen (Groningen-
Djakarta 1953'~), blz. 184 vrs. 2880-2889.
~s) Noot bij „Een abel spel van Lancelcet ...", a.w., blz. 35.
eo) Woordenboek der Nederlandse Taal, dl. XVIII (1958), kolom 387.
el) Encyclop. wereldlit. dl. II, blz. 484; Knuvelder, a.w., dl. II, blz. 137.
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Aan onze vogel is de Gouden Eeuw niet onopgemerkt voorbijge-
gaan. De Amsterdamse koopman Roemer Visscher (1547-1620), voor-
man van de rederijkerskamer „In Liefde Bloeiende", heeft zich bezig
gehouden met emblemata. Het betreft hier een uit Italië stammend
bij uitstek renaissancistisch genre, waarbij plaat en tekst worden ge-
combineerd. De eerste bevat een zinnebeeldige voorstellíng, welke
door het gedicht wordt becommentarieerd. Visscher bedenkt voor
deze zedenspiegel van het leven de Nederlandse naam Sinnepoppen.
In het tweede schock van zijn sinepoppen voorziet hij een afgebeelde
valk van een tekst, waarbij een parallel getrokken wordt tussen deze
vogels en edellieden. Beiden worden getemd en brengen het offer
van hun vrijheid in ruil voor het genoegen van heerlijke spijs. Zoals
de gehuífde en gebonden valk kiest de edelman, ofschoon hij zich de
nadelen van het hofleven bewust is, de „plaets van eeren bij zíjnen
Heere", zij het evenals de jachtvogel „met zijn eigen verdriet be-
kleedt". 82

Vanzelfsprekend heeft ook de prins der dichters, Joost van den
Vondel (1587-1679), het thema valk, zij het schaars, benut. In zijn
drama Lucifer van 1654 schetst Uriël in het vijfde bedrijf de val
van zijn hoofdpersoon. De bewuste passage beschrijft, hoe een valk
een reiger slaat en de angst die zijn verschijnen in bos en beemd
teweeg brengt. Eenzelfde paniek zaait het optreden van de krijgs-
haftige regimenten van de aartsengel Michaël. as

In het vroegere werk van de dichter vinden wij vergelijkbaar met
Visschers Sinnepoppen de emblematische toepassing van voorstellin-
gen uit de fabelliteratuur. Het principe past Vondel toe in zijn
Vorstelicke Warande der dieren uit 1617. Als variant op het oude
gegeven van de kikkers die de ooievaar tot koning willen, zijn het hier
de duiven die de valk en spcrwer de scepter aanbieden. De moraal
is, dat om de macht te verkrijgen de heerser zijn onderdanen alles
belooft maar eenmaal koning zich ontpopt als tiran en de knoet van
zijn willekeur op zijn onderdanen loslaat. a4

eY) Knuvelder, a.w., dl. II, blz. 136-137; Brandt Corstius, a.w., blz. 114; Roemer
Visscher, Sinnepoppen XXVI, uitgave L. Brummel ('s-Gravenhage 1949), blz. 87.
69) Brandt Corstius, a.w., blz. 137; De werken van Vondel, volledige en geïllus-
streerde tekstuitgave in tien deelen onder redactie van J. F. M. Sterck e.a., dl. V
(Amsterdam 1927 e.v.), blz. 685 vrs. 1833-1844.
d4) Vondel, a.w., dl. I, XXXV, blz. 586 en 587; Knuvelder, a.w., blz. 101.
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Hierop aansluitend dicht onze grote moralist Jacob Cats (1577-
1660) in zijn Sinne- en Minnebeelden: „Kint, dit dien je wel te we-
ten, jae, te schrijven aan den balck, beter bij den uyl gesethen, als ge-
vlogen met een valck". ~ De vaderlijke Cats verloochent zijn aard
hier niet. Voor hem geldt, dat een jong meisje beter een degelijke
stille man kan nemen dan een „groote joncker met pluym op den
hoet", want veel geschreeuw brengt weinig wol.

In navolging van zijn intieme vriend Huygens, bewoner van
Hofwyck, schrijft Jacob Westerbaen eveneens een fors gcdicht op
zijn buitenverblijf. In „Ockenburg" (1654), zoals het naar zijn te
Loosduinen gelegen landgoed genoemde poeem is getiteld, gaat de
dichter uitvoerig ín op de door hem dikwijls waargenomen valkerij.
De naam van de oude valkenier van de Oranjes, Hendrik de Gyer,
wordt daarbij in dubbele betekenis gehanteerd.8ó

Naast deze dichterlijke ontboezemingen heeft de Gouden Eeuw
ons nog twee bijdragen in proza gebracht. Het bekendste is het in
1605 gepubliceerde Placaten ende Ordonnanciën op 't Stuck vande
Wildernissen van de hand van Paullus Merula. Het boek is duidelijk
het werk van een studievos die zijn op de klassieken gebaseerde
kennis gaarne demonstreert. Merula die rechten en klassieken stu-
deert, heeft tijdens een „peregrinatio academica" langs de tempels van
de wijsheid heel wat kennis verworven en zal zijn leven besluiten als
historieschrijver en bibliothecaris van de Staten-Generaal. De ver-
dienste van zijn boek, waarvan het tweede deel aan de jacht in het
algemeen en het derde deel specifiek aan het vluchtbedrijf is gewijd,
is dat het deskundig, levendig en in de moedertaal de betreffende
materie behandelt. Jammer blijft, dat het niet wat uitvoeriger is, maar
als eerste theoretische verhandelíng over ons onderwerp heeft het een
grote invloed gehad.87

Meer toegespitst op de praktijk is het aan Cornelis Jacobszoon van
Heenvliet toegeschreven Jacht-Bedrijff, waarvan de verschijnings-
datum rond 1635 moet liggen. Heenvlíet is substituut-houtvester van

gs) Brandt Corstius, a.u~., blz. 117.
ee) Knuvelder, a.w., dl. II, blz. 312; Brandt Corstius, a.w., blz. 146; Swaen, a.w.,
blz. 25.
b~) Dam, t.a.y., blz. 8; G. A. Brouwer, Historische gegerens over onze vroegere
ornithologen en over de avifanna in Nederland, in Ardea, Tijdschrift der Neder-
Iandsche Ornithologische Vereeniging, jrg. XLI (1954), blz. 9.
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Holland en West-Friesland en beschikt als zodanig over alle infor-
matie over de binnen zijn ambtsgebied jaagbare wildsoorten, alsmede
over de situatie waarin de jacht in die tijd verkeert. Heenvliet blijkt
een vrij uitgebreide kennis te bezitten van vogels en uit zijn werk is
te concluderen dat er voor de Haagse reigerkolonie beschermende
maatregelen getroffen zijn om het broedverloop voor stoornis te be-
hoeden. Het Jacht-Bedrijff bevestigt tevens, dat de plakkaten als orni-
thologische documenten met enige reserve moeten worden be-
schouwd. De auteur is zowel voor de kennis van de Hollandse fauna
als voor die van de valkerij een uiterst nuttige bron die zowel van
voorkomende valkensoorten, de vangwijze als van de prijzen die de
dieren opbrengen, mededeling doet. 88

Heeft de glans van de zeventiende eeuw nog enige afstraling gehad
op het vederspel, met de Pruikentijd komt in het toch al weinig
spectaculaire vaderlandse vluchtbedrijf de klad. De welvaart van een
aantal Valkenswaardse valkeniers is in belangrijke mate een afspiege-
ling van de opbrengst van het exporteren van valken, uitrusting en
mankracht naar het buitenland. De literatuur zwijgt in alle talen over
het vederspel.

Eerst in de negentiende eeuw is een bescheiden opbloei te signa-
leren. Tot het herstel van de valkerij onder koning Lodewijk zal het
kneuterig vers dat ontspringt aan de geest van E. J. B. Schonck, rector
der Latijnse scholen te Nijmegen, Lot-gevallen van Nijmeegens burgt
gezegd het Valkho f (1805) zeker niet de grote stoot hebben gegeven.
Hierin wordt het verband tussen valkenjacht en valkhof gelegd. In
zijn Beschrijving der Stadt en Larrde van Breda toont Thomas Ernst
van Goor in 1744 veel deskundiger en in proza aan, dat naar een
vogelhuis der Oranjes de stad een Valkenberg kent.89 Heden ten
dage herinnert nog een Valkenierlaan in dezelfde stad aan activitei-
ten van weleer, zoals ook het Valkeniersven op de Galderse heide de
herinnering eraan bewaart. 90

Het gegeven van Jacoba van Beieren die „ter valkenjacht rijdt", is
door „de Vaderlandse Walter Scott" Jacob van Lennep (1802-1868)

BA) A. E. H. Swaen, Het Jacht-Bedrijff, in Ardea, jrg. XVI, (1927), blz. 66-76;
Brouwer, t.a.p., blz. 13-14; Dam, t.a.p., blz. 8.
89) Van Es, a.w., blz. 141; Th. E. van Goor, a.w., blz. 63.
~) E. J. Dericks, Sprokkelingen uit de Geschiedenis van Roosendaal, dl. II (z.pl.
z.j.), blz. 68.
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in dichtvorm verhaald. Van Lennep die brede belangstelling en grote
belezenheid paart aan een vruchtbare fantasie, heeft in de periode
dat hij onder invloed van de Engelsman Byron verkeert, door diens
romantiek beïnvloed zijn dichterlijke vertellingen geschreven die als
Nederlandsche Legenden bekend staan. In zijn vierde zang van „Ja-
coba en Bertha" wijdt hij een lange passage aan de valkerij en de
jachtstoet, waarin de kloosterheer Gerard van Ockenburg, abt van
Egmond, met een witte valk op de vuist bepaald niet de christelijke
eenvoud, armcede en nederigheid vertegenwoordigt. Van Lennep
gaat ín zijn jachtlust zover, dat hij zelfs de valken op everzwijnen
loslaat, een dichterlijke vrijheid die niet aan de realiteit beant-
woordt. sl

In de era dat Potgieter de Jan Saliegeest zal hekelen en Conrad
Busken Huet in De Gids de rijmelaars zal brandmerken, presteert
W. J. van Zeggelen zijn komische benadering van een tocht naar
Noorwegen in De Valkenvangst. Typerend voor de tijd, waarin het
is gepleegd, is de zouteloze onkritische poging om door humor in
dichtvorm de expeditie van valkenier Jan Bots te persifleren. Bij
de vermelding van die reis in het laatste hoofdstuk zullen wij dit
werkstuk niet kunnen passeren, nu gaan we er graag aan voorbij. 9~

Geïnspireerd op de herleving van de vaderlandse valkerij in de
omgeving van het vorstelijke jachtslot het Loo is het standaardwerk
Traité de Fauconnerie van de auteurs Verster van Wulverhorst en
Schlegel. De publikatie van dit kostbare boek, waaraan in 1844 is
begonnen en dat in 1853 bij Arntz en Co te Leiden en Diisseldorf
in atlasformaat uitkomt, is voor onze valkerijliteratuur het belang-
rijkste feit van de negentiende eeuw.

Het domicilie van Abraham Hendrik Verster (1796-1882) heet
aanvankelijk gewoon Boxtel, maar in 1828 verkrijgt hij door aankoop
de heerlijkheid Wulverhorst, gelegen tussen Linschoten en Woerden.
Niet vrij van ijdelheid noemt de man die sinds 1833 de functie van
houtvester en inspecteur van de jacht en visserij in Zuid-Holland be-
kleedt, zich hierna Verster van Wulverhorst. Hij is een jager in hart

s~) Encyclop. wereldlit., dl. V, blz. 49; Brandt Corstius, a.w., blz. 184; Knuvelder,
a.w., dl. III, blz. 197 en 211; Van Es, a.w., blz. 102-103.
"') Swaen, a.w., blz. 127-128; W. J. van Zeggelen, De Valkenvangst, ('s-Graven-
hage 1841).

35



en nieren en heeft zijn enthousiasme op mede-auteur Schlegel over-
gebracht. Dit is met het aandragen van jachtliteratuur waarschijnlijk
zijn enige aandeel in de Traité de Fauconnerie, maar gezien de kwa-
liteit van het werk een bijdrage die wij graag dankbaar releveren.
Schlegel zal van zijn vriend Verster een fraaie karakterschets tekenen
in De ivol f onder de schapen, die gepubliceerd staat in het jaarboekje
van 1854 van het Koninklijk Zo~logisch Genootschap Natura Artis
Magistra. ss

Belangrijker dan Verster is Hermann Schlegel (1804-1884), orni-
tholoog van naam en doctor honoris causa van de universiteit van
Jena. Als zoon van een staalfabrikant uit Altenburg brengt Hermann
het eerste deel van zijn leven in Thiiringen door. Moge kwalificaties
als „onvermoeibare werker" met „een ijzeren gcstel" die aan een
korte nachtrust voldoende heeft, nogal clichématig aandoen, zijn be-
kroonde verhandelingen over het trekken der vogels (1828) en het
broeden van de koekoek (1830), die hun ontstaan danken aan wed-
c?enschappen, geven een betere kijk op de mogelijkheden van deze
ornitholoog. De post van directeur van het Rijksmuseum van Na-
tuurlijkc Historie te Leiden welke hij in 1858 zal verkrijgen, is van
de faam die hij verworven heeft, een juiste bekroning.

De activiteiten van de Royal Loo Hawking-Club in de jaren
1840 tot 1855 en het reeds genoemde contact met Verster van Wul-
verhordst hebben er toe geleid, dat Schlegel zich gaat verdiepen in
het vluchtbedrijf. Een sleutel van het weispel op het Loo waarop hij
onder numer veertien samen met zijn vriend wat achteraf staat, be-
vestigt dat beiden het vederspel van nabij hebben gevolgd. Voor de
adviezen die de hoofdvalkeniers Jan Bots en Adriaan Mollen hen
geven, betuigen de auteurs hen in het voorbericht van hun Traité
dank. 94

Het magnifieke werk met zijn levensgrote afbeeldingen van jacht-
vogels, sommige ongekleurd, de meerderheid in fraaie pasteltinten

as) Brouwer, t.a.p., blz. 63; Dam, t.a.p., blz. 10 en 11; De wotf onder de schapen,
in Jaarboekje van Itet Koninklijk 7.o61ogisch Genootschap Natura Artis Magistra
(1854), blz. 98.
9M1) Brouwer, t.a.p., blz. 54, 56, 58 en 62; Dam, t.a.p., blz. 11-12; W. H. Th.
Knippenberg, De avifauna van Noord-Brabant van de 15de tot de 20ste eeuw, in
Avifauna van Noord-Brabant onder redactie van F. J. H. van Erve e.a. (Assen
1967), blz. 24; Balis, a.w., blz. 100-101; zie afb. VI.
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van de hand van de kunstenaars J. Wolf en J. B. Sonderland, kost
bij verschijnen reeds f 210,-. Deze droom voor elke bibliofiel en
hartewens voor elke liefhebber van de valkerij heeft reeds zo'n grote
waarde, dat de Artis-bibliotheek haar exemplaar voor f 20.000,- heeft
verzekerd. Een kleine smet die aan dit sieraad kleeft, is dat de biblio-
grafie niet steeds correct en vooral voor werken uit het Franse of
F.ngelse taalgebied onvolledig ís. 9s

Na een boek van dit kaliber zijn publikaties over de terminologie
en het jachtwezen van zoveel minder formaat, dat wij ze liever laten
rusten. Eerst met de in 1908 verschenen uitgave van lt.-kolonel
N. J. A. P. H. van Es: De Hippische Spart en het Korps Rijdende
Artillerie 1793-1908, beschíkken wij weer over een boek van allure,
fraai geïllustreerd door Hoyink van Papendrecht en met ornamentatie
van Charles Roskam. Het werk is nooit in de handel verscl~enen en
de oplaag is zeer beperkt. ae

In onze eeuw is er naast het verdienstelijke boek van J. H. Dam:
Het Jachtbedrijf in Nederland en West-Europa (1953) vooral het
rijke oeuvre van Swaen. Het is de verdienste van Adriaan Ernst
Hugo Swaen (1863-1947), dat door zijn publikaties en lezingen en
zijn stimulerende activiteiten de belangstelling voor het Nederlands
vluchtbedrijf is herleefd en de valkerij opnieuw van de grond is ge-
komen. Als Haarlemmer is Swaen vanaf zijn jeugd de gelegenheid
geboden van de schone omstreken van zijn stad te geníeten, maar
anders dan velen heeft hij er ook oog voor. Zijn belangstelling voor
vogels groeit uit tot een hobby die hem naast zijn studie van de
Engelse taal boeiend bezig houdt. In zijn vak zal hij het ver brengen.
Via llet leraarschap en een lectoraat in Groningen ontvangt hij in het
jaar dat hij aan de Amsterdamse Gemeentelijke Universiteít hoog-
leraar wordt, van de Groningers een ere-doctoraat. Het maatschappelijk
succes is echter voorbijgestreefd door de roem die zijn liefhebberij
hem brengt. Hij heeft in het bestuur van „Vogelbescherming" de
hoogste bestuursfunctie bekleed, maar zijn ere-voorzitterschap van het
hem zo sympathieke Nederlands Valkeniersverbond „Adriaan Mol-
len" heeft hem de meeste voldcening geschonken. Daaraan vooraf-
gegaan zijn vele publikaties, waarvan De Valk in de lconographie

Bs) Dam, t.a.p., blz. 11; Swaen, a.w., blz. 113.
~) Swaen, a.w., blz. 113.
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(1926) en De valkerij in de Nederlanden (1937) hem internationale
vermaardheid schenken. Voor deze „eminence grise" van de moderne
valkerij aan wiens werk schrijver dezes zulke rijke informatie ont-
leent, richt hij hierbij gaarne een monument op. De geschiedenis
heeft vele hoogleraren in de Engelse letteren gekend, maar de vader-
landse valkerijhistorie is onverbrekelijk verbonden met de naam van
deze Adriaan Ernst Hugo Swaen. a'

De bij onze Zuiderburen vaak gehoorde klacht, dat het Nederland-
se cultuurgebied bíj de grens schijnt te eindigen, gaat ook op voor
Swaens boek. De Nederlanden reiken bij hem tot en met Valkens-
waard. De rijke en van oudere datum zijnde valkerij in de Belgische
Kempen is daarop eerst aangetipt door pastoor L. Coveliers in zijn
De valkerij en valkeniers van Arendonk (1950), maar vooral uitge-
breider verhaald in het werk Aloude valkerij in de Kempen en aan
de vorstelijke hoven (1966) van de Arendonkse auteur Jan Goris.
Goris' verhandeling staat sterk onder invloed van de Franse valkerij-
literatuur en is dikwijls ongenuanceerd en weinig kritisch. De hoge
leeftijd van de schrijver die op het moment van de publikatie reeds
zevenzeventig jaren telde, moge als verzachtende omstandigheid híer-
bij worden aangevoerd. Zijn verdienste blijft, dat hij voor zijn ge-
boorteplaats de erkenning die haar toekomt, heeft opgeëist en daar-
tce het financiële risico van een uitgave in eigen beheer heeft ge-
nomen. ~8

Zowel in religieuze voorstellingen als in de wereldlijke kunst tref-
fen we de valk aan, meest in symbolische betekenis. Het is Swaen
geweest die in zijn De Valk in de Iconographie met succes een aantal
voorbeelden van deze kunst heeft verzameld en orde in deze veelheid
van valken heeft gebracht. Vanzelfsprekend is de figuur van de H.
Bavo, patroon van de valkeniers, voor meerdere kunstenaars een inspi-
ratiebron geweest.

Volgens een vrome legende ]eeft in het België van de zevende
eeuw een braaf en rechtschapen man, Bavo geheten, die op een
kwade dag wordt beschuldigd van het stelen van een witte geervalk.

o') Brouwer, t.a.p., blz. 117-120; Dam, t.a.p., blz. 12 en 13.
oe) Goris, a.w., blz. 11-13; L. Coveliers, Geschiedkundige beschrijving, blz. 104
106; idem, De valkerij, blz. 22-23.
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Niet in staat de aanklacht te weerleggen wordt Bavo tot de dood
door de strop veroordeeld. Het kan gelden als het zoveelste getuige-
nis, dat reeds in oude tijden het stelen van een kostbare jachtvogel
wordt gestraft en dat daarom het vluchtbedrijf wel hoog mcet staan
aangeschreven. Wanneer het vonnis voltrokken gaat worden, valt
plotseling een witte valk uit het wolkendek en zet zich op de galg.
Door dit teken uit de hemel wordt de aangeklaagde onmiddellijk
vrijgesproken. Uit dankbaarheid voor zijn redding wijdt hij naar mid-
deleeuws gebruik zíjn verdere leven aan de Heer. Nog steeds kennen
wij de dag, waarop Bavo dit besluit nam, als Sint-Bamisse (1 oktober).
Vermeld kan worden, dat de heilige veelvuldig wordt afgebeeld met
een zwaard in de rechter- en een valk op de linkerhand. Ofschoon
ook andere attributen de herkenbaarheid van de heilige vergemak-
kelijken, zijn bovengenoemde de meest gangbare. De Sint-Baafs-
kathedraal in Gent, waar hij begraven heet te zijn, en de Haarlemse
hoofdkerk ontlenen aan hem zijn naam. De afbeelding van Bavo
met zwaard en vogel is traditioneel voor de Middeleeuwen, waarbij
de valk hoge geboorte of adeldom betekent.

Volgens Swaen is pas later de legende ontstaan die een andere
uitleg aan de valk op Sint-Bavo's vuist geeft, nl. dat de onschuld
van de heilige door het verschijnen van deze vogcl bewezen is, zodat
hij van de galg is gered. Hij veronderstelt dan ook, dat een in vele
plaatsen geliefde heilige als Bavo, wiens naam met de Bamisse, de
begindag der jacht, is verbonden, geleidelijk aan dankzij de legende
tot patroon der valkeniers is geworden.99

Het zwaard als tweede attribuut wijst op het martelaarschap, dik-
wijls ook, evenals de valk, op hoge geboorte. Wanneer zoals bij Sint-
Paulus twee zwaarden worden afgebeeld is het een zinnebeeld van
groot geloof, van het woord Gods en van de verkondiging daarvan. loo

Tot de bekendste Bavo-schilderijen behoort zeker het doek Haar-
lem wonderbaar verlost door Sint-Bavo bij eene belegering in 1260.
Omgeven door een lichtkrans, het zwaard krijgshaftig geheven,
zweeft de heilige in wapenrusting boven de benarde vesting. Anders

99) A. E. H. Swaen, De Valk in de Iconographie, blz. 16; F. J. Buschmann, Schutz-
heilige der Falknerei, in DFO (1962), blz. 3435; De Laat, a.w., blz. 89; Goris,a.w.,
blz. 73.
ioo) Swaen, a.w., blz. 15.
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dan Swaen vermeldt, heeft hij de valk op de linkervuist. Het doek
dat in het Haarlemse Frans Halsmuseum hangt, is van een onbeken-
de vertegenwoordiger van de Hollandse schildersschool der zestiende
eeuw. tor

Eveneens in krijgsdos en met nimbus heeft Leendert van der
Cooghen, een leerling van J. Jordaens, in 1662 de heilige op het doek
gezet. to2 Het Rijksmuseum bezit een prent van N. van Lijnhoven
naar een tekening van P. de Grebber, waarop Bavo in rijke ridder-
tooi is gehuld en weer met zwaard en ditmaal gehuifde valk is afge-
beeld. Van werpriemen of bellen is niets te bespeuren.'o3

Deze komen wel voor op een fraai aan Geertgen tot Sint-Jans (~-
1467-~ 1495) toegeschreven schilderij op de keerzijde van een altaar-
triptiekje. Geertgen is de belangríjkste vertegenwoordiger van de
vroege schilderkunst op paneel in Holland en heeft de ontwikkeling
van deze wijze van schildereii sterk beïnvloed. Zijn Bavo is een in de
kleding van die tijd gestoken kalme man, wie het opgeheven zwaard
niets krijgshaftigs verleent. Huif en werpriemen houden de valk
rustig en bevestigen, dat in de vijftiende eeuw deze fournituren in
gebruik zijn. Het paneel hangt in de Gem~ldegalerei in Brunswijk. l04

Waarschijnlijk van de Gentse beeldhouwer Willem Hughe is de
sculptuur van St.-Baaf, die in 1637 geplaatst is in het portaal van de
Gentse kathedraal. De heilige flankeert een Christusfiguur, is be-
kleed met kroon en hermelijn, torst een kolossaal slagzwaard en biedt
op zijn bijbel plaats aan een valk. los

Een andere heilige van vaderlandse bodem, Sint-Jeroen van
Noordwijk, wordt eveneens met zwaard en valk uitgebeeld. Daarmee
levert hij een ondersteuning voor Swaens theorie, want Jeroen sterft
op 17 augustus 850 de marteldood én is van adel. Zó siert zijn beeld
de pastorietuin in Noordwijk.'os Van veel oudere datum is een
portret van de heilige Hiëronymus, mísschien door Jan van Scorel

'o') Swaen, a.w., blz. 10-11.
'oY) Swaen, a.u~., blz. 1 en 14; Winkler Prins van de kunst, encyclopedie van de
architectuur~beeldende kunst~kunstnijverheid, o.r.v. W. R. Juynboll en V. Denis
(Amsterdam-Brussel 1958-59 e.v.).
ios) Swaen, a.w., blz. 2 en 12; W.P.kunst, dl. II, blz. 200 en 201.
'o') Swaen, a.w., blz. 4 en 12; W.P.kunst, dl. II, blz. 60.
ros) Swaen, a.w., blz. 12-13.
ioo) H. Peters, Die ~agd in der Kunst, in Jagd und Hege in aller Welt (1954), blz.
289; Swaen, a.w., blz. 21 en 25.
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in 1530 geschílderd. Voor een kunstenaar uit de buurt van Egmond
als Van Scorel is, is er alle aanleiding om het onderwerp van vele
bedevaarten picturaal gestalte te geven. Van Scorel heeft een ka-
nunnik-achtig portret afgeleverd, wat weer overeenstemt met de
historie, die verluidt dat hij zelf in 1528 als zodanig in de Utrechtse
Mariakerk fungeert. De witte geervalk toont - zoals in de meeste
voorbeelden van vaderlandse bodem - weinig gelijkenis. Het is een
kalkoenachtig geval. Van Scorel is het duidelijk om de man te doen
geweest. De vogel is slechts bijzaak.'o'

Een derde voorbeeld van een heilige met valk treft men aan in de
Leidse Lakenhal op een bijzonder fraai triptiek voorstellende de
kruisafneming. Het stuk is omstreeks 1520 voor de kapel van het
klooster Mariënpoel in opdracht van Jacob Maartenszoon en zijn
zuster Margaretha geschilderd. Achter de schenkers heeft Cornelis
Engebrechts (1468-1533), die als uitbeelder van kerkelijke voorstel-
lingen maar ook als ontwerper van glazen en kerkgewaden naam
heeft, o.m. de heilige Cecilia geplaatst. De heilige is kenbaar aan
het orgeltje aan haar voeten, maar het zwaard van de marteldood en
de valk van de adeldom ontbreken evenmin. Dit laatste zinnebeeld is
des te treffender, omdat het een anachronisme is. Ten tijde van
Marcus Aurelius (161-180) onder wiens regiem Cecilia de marte-
laarsdood door het zwaard sterft, is er van valkerij nog geen sprake. loa

Als symbool van de hoop vinden wij de valk tesamen met een
jonge vrouwenfiguur in de Sint-Pieterskerk te Turnhout. De sculp-
tuur maakt oorspronkelijk deel uit van een drieluik, dat naast de hoop
ook het geloof en de liefde uitbeeldt. Tenslotte als besluit van deze
regels over de valk in de kerkelijke kunst zij opgemerkt, dat de vogel
cen enkele keer als zinnebeeld van de leeftijd van de heilige kan
voorkomen. Zoals de derde der zeven leeftijden die op de zeven pla-
neten berusten, is gepersonificeerd door een jongeling die ter valken-
jacht uitrijdt, kan ook in de christelijke voorstelling de leeftijd van
30-40 jaar worden voorgesteld door drinkbeker, valk of stier. l09

lo') Swaen, a.w., blz. 23-24.
ioe~ Swaen, a.w., blz. 23-25; W.P.kunst, dl. III, blz. 290-291.
los) Swaen, a.w., blz. 32-38; W. Moesdorf, Fuhrer durch den symbolischen und
typologischen Bilderkreis der Christlichen Kunst des Mittelalters (Leipzig 1920),
blz. 1043-1044.
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In de profane kunst is de valk eveneens aanwezig. De Vlaamse
schilder Jan van Eyck (1390-1441) heeft de jachtvogel van de gewone
man verbeeld compleet met huif, terwijl de bezitter zijn dier streelt.
Deze Man met sperwer bevestigt andermaal hoezeer het vliegen met
de vogel in de Nederlanden gemeengoed is en zijn verspreiding ge-
vonden heeft al vóór de Bourgondische vorsten het met een ware
passie tot een edele kunst maken.'lo

Rond 1550 is de Bruggenaar Jan van der Straet of Johannes Stra-
danus als Giovanni della Strada werkzaam in Florence. Zijn weergave
van het jachtgebeuren is zakelijk. Als schilder minder begaafd maakt
Van der Straet vooral naam als etser. Van wat de jacht inhoudt,
geeft geen werk een completer beeld dan het zijne of biedt meer de-
tails dan zijn Venationes (1578). Bekend is ook zijn Reigerjacht, een
allegorische voorstellíng rond de godin Diana die een valk op de
handschoen draagt. l'1

Waar Antonie van Dijck en Jacob Jordaens, beiden excellerend
naast Peter Paul Rubens, aan het thema jacht nauwelijks toekomen,
is het Frans Snijders die als dierschilder faam geniet. Snijders (1579-
1657) behoort tot de naaste medewerkers van Rubens en heeft op
menig schilderij van deze briljantste representant van de Vlaamse
school de dieren verbeeldt. Snijders heeft in zijn stillevens met bloe-
men, vruchten en wild de weg ge~vezen aan zijn leerling Jan Fyt, die
tot een fascinerende weergave van een reigerjacht zal komen. Fyt
(1611-1666) vestigt zich na een studiereis naar Parijs en Rome in
1641 te Antwerpen waar hij in de trant van Snijders zich aanvanke-
lijk toelegt op decoratief werk. Zijn hoogtepunt ligt rond de eeuw-
helft, wanneer hij door zijn rijkere kleurschakering, vormgeving en
effectvol gebruik van licht en schaduw zijn vroegere ]eermeester heeft
overtroffen. Een fijn voorbeeld van zijn werk is het eveneens Reiger-
jacht geheten schilderij, waarop een heroïsch gevecht om lijfsbehoud
met twee valken is weergegeven.'t2

De Gouden Eeuw heeft meerdere vogelschilders opgeleverd, wier
doeken bewijzen, dat zij met een fijn waarnemingsvermogen verschij-

"o) Goris, a.w., blz. 113; W.P.kunst, dl. I, blz. 616.
ill) H. Voss, Die grosse Jagd (Lliinchen 1961), blz. 72; H. Peters, t.a.p., blz. 289;
H. Kumerloeve, Beizjagdszenen von J. Stradanus, J. de Momper und A. de
Tempesta, in DFO (1960), blz. 7-8.
"p) Voss, a.w., blz. 92; Peters, t.a.p., blz. 290-291.

42



ningsvorm en kleurenpracht van de vogels hebben bestudeerd. Niet
steeds sieren valken hun werkstukken die zo niet rechtstreeks dan
toch indirect met het vluchtbedrijf rond het water te maken hebben.
Wel is dit het geval met Eendenjacht van David Teniers de Jonge
(1610-1690), die aan het Brusselse hof een invloedrijke positie be-
kleedt. Het schilderij, dat ten onrechte de naam Eendenjacht voert, is
evenwichtig van compositie. Op dit doek komt ondermeer voor een
gevecht tussen een reiger en twee valken, een tafereel waarop de
jagers te paard en te voet komen aansnellen. In de lucht koerst even-
eens een jachtvogel aan op een tweetal zich wegreppende reigers. l's

Van Jan van Noort is er een fraai knaapje met valk uit 1645, ter-
wijl Rembrandt met zijn valkenjager een statusportret heeft geleverd
voor een rijkaard die in zijn kleding en met zijn vogelbezit zijn
weelde uitdraagt. Dat de vogel hierbij weinig valkachtigs heeft, is
hierboven al gesignaleerd. Het dier, zelfs als praalpop, is onderge-
schikt aan de opdracht een vermogend man zo uit te beelden, dat
ieder dit in een oogopslag ziet. lla

De valk als statussymbool is in de Gouden Eeuw een regelmatig
voorkomend verschijnsel bij familieportretten. Een als eenvoudig man
te boek staande admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter laat zich
met zijn gezin met jachthond en valk op het doek vereeuwigen,
hoewel beíden niet tot de vaste gezellen van onze vlootvoogd zullen
hebben behoord. Hetzelfde doet de familie Van Goens, zoals
in het Haarlems Museum te bewonderen is.1t5

Een hoofdstuk apart vormt Philips Wouwerman (1619-1668).
Toont het werk van kunstenaars als Van Noort en Rembrandt slechts
incidenteel, dat er van valkerij ten onzent sprake kan zijn, Wouwer-
man is een specialist. Hij heeft een sterke invloed uitgeoefend op an-
dere schilders van jacht- en ruitertaferelen. In de achttiende eeuw is
hij in Frankrijk bijzonder geëerd door Le Bas en Moyveau. Zijn
Valkenjacht is van zijn werk een goede exponent.1e

1's) A. E. H. Swaen, De valkerij, blz. 48 en 84; W.P.kunst, dl. III, blz. 406; G.
Brouwer, t.a.p., blz. 21.
it4) A. Freíherr von Vietinghoff-Riesch en M. A. Pfeiffer, a.w., Tafel VII; G.A.
Valkenswaard, rnllectie W. L. Kateman, map 2.
lls) Swaen, a.w., blz. 121.
l~s) W.P.kunst, dl. III, blz. 577; Voss, a.w., blz. 92; Peters, t.a.p., blz. 292.
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In de heraldiek is de valk eveneens een geliefde figuur. In ons land
is het de familie Wunder uit de Achterhoek, die de vogel in zijn wa-
pen voert. De Wunders stammen af van Hilger Wunder, een richter
van Zevenaar en de Lijmers (1649-1675). Een zwarte, rood gekapte
valk, staande op een heuveltje, siert het in goud uitgevoerde familie-
embleem. "' De in 1623 te Londen overleden pensionarís van Goes,
Jacob Valcke, heer van Cats en Wolfaartsdijk, voert in zijn wapen
drie valken in zilver met gouden huiven. Van de Amsterdamse koop-
man, schepen en burgemeester van Amsterdam Jacob Dircksz. de
Graef, vrijheer van Zuid-Polsbrcek (1571-1636), is een gedeeld wa-
pen overgeleverd met in keel een rechtop staande spade van zilver
met de steel naar omlaag en in azuur een valk van zilver, gekapt en
geriemd van kee1.118

Voorts zijn er vele variaties, waarin de edele vogel acte de présence
geeft. Van valken op zegels is al gewag gemaakt. A1 evenmin ont-
breekt de jachtvogel op de deur van het valkenhof in het Turnhoutse
gemeente-archief of op de smeedijzeren lichtkroon in de Zutphense
Walburgiskerk. Het ís slechts een greep uit een veel talrijker collectie
waaruit we moeten selecteren en twee bijzondere voorbeelden voor
later bewaren. De Nederlandse kunstenaars die in de negentiende
eeuw de glorie van de Royal Loo Hawking-Club hebben gestalte
gegeven, komen in het laatste hoofdstuk aan de orde. De strijd om
het Valkenswaardse gemeentewapen tussen de H. Nicolaas en een
met een Duitse helm als huif „besmette" valk uit de Tweede Wereld-
oorlog is een verhaal dat net als wijn door het liggen nog beter mcet
worden.119

~ 6. Het jachtrecht

Het oudste economisch recht is het recht op de grond. Zelfs dit
recht vertoont nog al naargelang de graad van honkvastheid wisselen-
de vormen. De weinig economische bedrijfsvoering dwingt al spoedig
definitieF gevestigde volken of groepen daarvan tot nieuwe in bezit-

11) Swaen, a.w., blz. 122; G.A. Valkenswaard, collectie Kateman, map. 1.
1e) S. G. van de Laars, Historische geslachten (Amsterdam 1933), nos. 173 en 431.
"s) Swaen, a.w., blz. 121; Goris, a.w., blz. 180-181.

44



nemíng van de grond en verdelíng van het land. Daardoor ontstaan
vaste rechtsregels, allereerst voor roerend goed. Jacht- en krijgsbuit,
wapens en sieraden komen aan individuele personen. Met het vee
gaat het precies zo, want vee betekent rijkdom en geldt als betalings-
middel. De gedachten dat het woud eigendom van het volk is, heeft
met name in Duitsland lang stand kunnen houden. Zij leefde heel
sterk bij het volk.12o

Het oudste jachtrecht komt voort uit het volksrecht, dat alle mark-
genoten in de Allmende of Meent bezitten. Jonger is het jachtrecht
van de grootgrondbezitters.12t Met name de opkomst van het ban-
begrip heeft in deze oorspronkelijke situatíe veranderingen te weeg
gebracht. Immers om daadwerkelijk te kunnen regeren bedient de
Germaanse of Frankische vorst zich van de koningsban. De beteke-
nissen van het woord ban (imperium) zijn afkondiging, gebod of ver-
bod, voorts de door het bevel of gebod in het leven geroepen toestand
en tenslotte het rechtsgebied, waarover de rechtsban zich uitstrekt.
Het banbegrip is niet uniform, zoals ook uit onderstaande voorbeel-
den moge blíjken. Zo roept de vorst als hoogste gebieder door middel
van de heerban zijn leenmannen en achterleenmannen op tot het
vervullen van hun mílitaire verplichtingen. Steeds meer zal de ko-
ninklijke bevoegdheid zich over alle facetten van het openbare leven
gaan uitbreiden, want het handhaven van de vrede, de regeling van
de staathuishoudkunde en de ordening van het sociale leven dragen
tenslotte bij tot de handhaving van de weerbaarheid.

De koningsban stelt al de oude Merovingers in staat een uniforme
politiek te voeren. Zij leggen de grondslagen, waarop de krachtige
Karolingers kunnen voortbouwen. In de zin van het Frankische
staatsrecht is de ban ook de straf op de overtreding. Dit is steeds een
geldboete, bij de koningsban meestal ter grootte van zestig solidi.
Krachtens de vredesban neemt de koning bepaalde personen of zaken
onder zijn speciale bescherming, bijv. weduwen, wezen, geestelijken,
pelgrims en kooplíeden. Voorts ook kerken, kerkelijke goederen, we-
gen, wouden, waterlopen en tegelijk hiermee worden ook jacht en
vísvangst een regaal of heerlijk recht. Steeds meer ontwíkkelt zich zo

l~o) H. Mitteis, Deutsche Rechtsgeschichte, dl. I(Miinchen-Berlijn 19638), blz. 14;
idem, Deutsches Privatrecht, dl. III (Miinchen-Berlíjn 1963a), blz. 83.
121) Mitteis, Deutsches Privatrecht, dl. III, blz. 84.

45



de gedachte, dat de handhaving van de orde in het algemeen een
zaak van de koning is. In het Frankische rijk zien wij vooral in de
Karolingische tijd een begin van een wettelijke regeling tot handha-
ving van de orde komen. Deze vormen van ban zijn heerlijke rechten bij
uitstek en worden als regalia maiora getypeerd.122 Daarnaast trekt de
vorst ook inkomsten uit de zgn. regalia minora, bijkomende rechten of
ambachtsgevolgen. In de meest uitgebreide betekenis zijn dit alle
rechten, die de koning uit de Frankische tijd zijn overgeleverd, zoals
het recht van munt, tol, konvooi, jacht, zoutwinning, mijnbouw of
markt. Het recht op de nalatenschappen waarvoor geen erfgenaam
bestaat, valt hier eveneens onder. Vaak zijn deze regalia door ver-
lening in het bezit van geestelijke en wereldlijke overheden geko-
men. r2s

In de Frankische tijd verwerft de vorst met het uitsluitend jacht-
recht of wildban ook het „Forstregal" als exclusief recht. In toe-
nemende mate gaan de vorsten terreinen of foreesten voor zich reser-
veren en ontzeggen anderen op straffe van de koningsban van zestig
solidi het jagen. In de vorm van een boete van zestig zwarte tour-
nooizen komt deze bepaling in de veertiende eeuw bij de Brabantse
hertogen terug. Dit koningsrecht ontwikkelt zích ten koste van het
volksrecht en betekent een inbreuk op het vrije jachtrecht dat de
Germanen kennen.124 Uit het foreestenjachtrecht zijn in het alge-
'ts) Mitteis, Deutsche Rechtsgeschichte, dl. II, blz. 45-46; Woordenboek der Ne-
derlandsche Taal, dl. II (1898), kolom 542-551.
rYS) Er heerst geen eenstemmigheid waar precies het criterium voor de onderschei-
ding tussen deze twee soorten regalia gelegd moet worden (informatie prof. mr.
J. P. A. Coopmans); A. S. de Blécourt, Kort begrip van het Oud-vaderlands burger-
lijk recht (Groningen-Djakarta 19508), blz. 230-232; Mitteis, Deutsche Rechts-
geschichte, dl. III, blz. 104-105.
lf4) Zwarte tournooizen: deze lichte Franse munten, nog meer dan de Nederlandse
in waarde gedaald en daarom van sterk koperhoudend donker gekleurd zilver
vervaardigd, worden gewoonlijk o:nschreven als „zwarte penningen" of ,zwarte
tournosen' naar het Tourse gewichtstelsel waarop zij zijn gebaseerd; 1 pond (libra)
is 20 schelling (solidus) is 240 penningen (denarius); H. Enno van Gelder, De
Nederlandse inunten, (Utrecht-Antwerpen 1965), blz. 27; Kosters, a.w., blz. 4 en
9-11; ~litteis, Deutsches Privatrecht, dl. III, blz. 83; J. Rendorp, Verhandeling over
het Recht van de Jagt (Amsterdam 1778), biz. 17; J. P. W. A. Smit, Het Bra-
bantsche Jachtrecht vGór de regeering L~an Karel den Stouten (Amsterdam 1911),
blz. 7-8; Een lid van dé Nederlandse Volkskundecommissie, Kort begrip van de
geschiedenis vnn het Brabants jachtrecht, in Jaarboek van de Geschied- en Oud-
heidkundige Kring van Stad en Land van Breda „De Oranjeboom", dl. IX (1956),
blz. 193; volgens informatie van prof. mr. B. H. D. Hermesdorf is de auteur de
Utrechtse hoogleraar prof. mr. D. Th. Enklaar.
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meen het recht van de heer of souverein om voorschriften ten aan-
zien van de jacht te geven afgeleid. Het geldt ook voor wouden die
particulier eigendom zijn, of bossen die aan de gemeenschap behoren.
In de loop van de Middeleeuwen gaat dit „Forstregal" over op de
landheren, die als de rechtmatige opvolgers van de souvereinen van
het gebied het foreestenjachtrecht in veel gevallen verkregen hebben.
In de vorstelijke gebieden worden de boeren steeds meer uit het bos
verdrongen en hun recht tot medegebruik wordt tot enkel dienstbaar-
heid teruggebracht. De voornaamste beweegreden voor de Duitse
vorsten is niet alleen de jacht, maar ook het winnen van voor de
mijnbouw waardevol hout. Een voordeel van het verwerven van de
souvereiniteit over het bos is, dat de landsheerlijke bepalingen ten
aanzien van het woud de roofbouw verhinderen.125

Het jachtrecht van de grondeigendom gescheiden en een over-
draagbaar regaal geworden ontwikkelt zicli dientengevolge tot een
jachtrecht op vreemde grond, welk de boeren die met het recht op
wapenbezít ook het jachtrecht hebben verloren, zware lasten bezorgt
door de verplichting als drijver bij jachtpartijen beschikbaar te zijn en
vanwege de schade die het wild aanricht en welke niet vergoed wordt.
In de Middeleeuwen wordt het jachtrecht een voorwerp van strijd
tussen vorsten en landedelen en wordt vaak onderverdeeld in jacht
op grofwild (herten, wolven), of op kleinwild.

Resumerend kunnen wij stellen, dat voor ons twee soorten jacht-
recht van belang zijn. Allereerst is er het recht van vrije jacht, ge-
worteld in het oude volks- of gewoonterecht. Vervolgens is er het
jachtrecht dan van overheidswege in al zijn varianten van de koning
naar graven en heren is overgegaan. De opmerking van De Blécourt,
dat het dubieus is of het jachtrecht, althans alle jachtrecht regaal is,
is daarmee in overeenstemming.128

Uit economische beweegredenen hebben de Brabantse hertogen
rechten om te jagen toegekend. Een dergelijk genot wordt door de
abdij van Postel bezeten sinds zo oude dagtekening, dat het juiste jaar
in de acten niet meer te achterhalen is. Wel is door hertog Wen-
ceslaus en zijn gemalin Johanna deze gift op 25 oktober 1359 beves-
tigd. Dit privilege bergt een adder onder het gras. De opbrengst van

izs~ Mitteis, Deutsches Privatrecht, dl. III, blz. 83; Een lid .. ., t.a.p., blz. 194.
ize~ Mitteis, Deutsches Privatrecht, dl. III, blz. 84; De Blérnurt, a.w., blz. 233.
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de jacht is dan „pro usibus vestris hospitum et amicorum vestrorum",
zoals de acte van de abdij van Averbode dit formuleert. In Postel heet
het, dat er dagelijks grote aantallen konijnen en patrijzen nodig zijn
voor het bezoek van edellieden en hun gevolg „welcke naer huere
staeten moeten ontvanghen worden".127

Waartoe de verplichting tot herberg en onderhoud van hertogelijke
jachtgezelschappen hebben geleid, blijkt in 1579 uit een verzoek van
de abt van Postel, Hubertus Simonaert, die de hulp van koning
Philips II ínroept. Sinds de dagen van de Brabantse hertogen blijken
de Postel als basis voor hun jachtactiviteiten kiezende gezelschappen
steeds groter en hun verblijf steeds langer en roeriger te zijn gewor-
den. Tussen Sint-Jansdag (24 juni) en Sint-Maarten (11 november)
is de abdij aan het woelige stadsleven overgeleverd. Jagende edelen
met hun dames, valkeniers en knechten, richten onder de kromstaf
een goed leven aan. Het klooster verstrekt alle dagen twaalf witte-
broden en ongelimiteerd brood voor de jachthonden. Voor de legge-
naars, die als vangers de hutten bevolken en vanaf Maria Lichtmis
(2 februari) kwartier komen maken, zijn er in de vasten wekelijks
zevenentwintig haringen en drie potten rijnse wijn. Buiten de vasten-
tijd staan varkens- of rundvlees op het menu, terwijl de leggenaar bier
naar believen zal kunnen drinken. Twee kaarsen per dag krijgt de
bezoeker om „gesicht te hebben" en goede bedden zullen de vermoei-
de valkenier een verkwikkende nachtrust verschaffen.128

De ongedateerde acte laat weinig twijfel, dat het gebod om de
hongerigen te spijzen in deze vorm opgelegd voor de kloosterlíngen
een jaarlijks terugkerende bezoeking is. Als nevenverschijnsel komt
daarbij, dat de vermoeide jagers op de dagen dat hun valk geen prooi
slaat, meestal in geen beste luim zijn en de knechten die de eerste bui
opvangen, weldra het humeur van hun heer delen. Wanneer door
overmatig drankgebntik twist en tweespalt uítbreken, mogen de gast-
heren van het klooster proberen de vrede te herstellen. 's-Konings
besluit van 27 juni 1579 stelt paal en perk aan deze uitwassen en zal
de monniken ongetwijfeld met dankbaarheid hebben vervuld. Voort-
aan zal de oppervalkenier van de vorst te Postel niet meer leggenaars

lz') Kosters, a.w., blz. 44; Smit, a.w., blz. 135 en 159-160; Coveliers, a.w., blz. 19.
lze) Welvaarts, Poste2, blz. 205-206; Kosters, a.w., blz. 44; Coveliers, a.w., blz.
19-20.

48



statíoneren dan tot 's konings dienst vereist zijn, en tevens zal de abdij
niet langer tot hun onderhoud worden verplicht.12s

Overigens bezitten de Brabanders volgens het gewoonterecht een
bepaald jachtrecht. Dit vrije recht van de Brabanders is door hertog
Wenceslaus en zijn gade Johanna met een beperkte wijziging in de
inhoud in de Blijde Incomste van 1356 erkend. De Brabanders zien
hun vrijheid om te jagen „al Brabant dore" op hazen, vossen en ko-
nijnen buiten de zgn. vrije waranden, benevens op alle gevogelte
bevestígd. Adel en poorters der steden mogen jagen op het grove
wíld, eveneens „al Brabant dore", behalve in met name genoemde
foreesten en waranden, waarover zodra meer. De Bourgondiërs heb-
ben dit „privilege der Brabanders" bevestigd en uitgewerkt. Hertog
Anton stelt in zijn Blijde Incomste van 1406, dat geen nieuwe
waranden het jachtrecht mogen beperken. Zijn kleinzoon Philips de
Goede bepaalt in 1430 de tijdslimiet, waarbinnen gejaagd mag
worden. lso

De Groningse hoogleraar Kosters ziet in de Blijde Incomste van
1356 een herstel van het Oud-Germaanse vrije jachtrecht. De latere
rijksarchivaris in Noord-Brabant, J. P. W. A. Smit, gaat in zijn uit
]911 daterende dissertatie over Het Brabantse jachtrecht vóór de
regeering van Karel den Stouten verder en stelt, dat het vrije jacht-
recht tot 1356 in Brabant heeft gegolden. Anders dan Kosters betoogt
Smit, dat met de Blijde Incomste geen nieuw recht is geschapen,
maar dat zij een bevestiging van het oude vrije jachtrecht betekent.
Wel met de bovengencemde beperking, dat de konijnenjacht binnen
de vrije waranden taboe is.'sl

Thans lijkt het moment gekomen om het begrip warande nader
uiteen te zetten. Volgens Smit kan het woord achtereenvolgens be-
tekenen woud, foreest, afgeheind park en jachtcomplex. Enklaar, de
materie bekijkende vanuit de bevoegdheíd, omschrijft de warande als

''-a) Welvaarts, a.w., blz. 203-204; Coveliers, a.w., blz. 20.
t~) G.A. 's-Hertogenbosch, A. v. Heurn, Collectanea ... de Resoluties van de Raad
van State van 23 juni 1661 en 15 december 1739 resp. dl. III, blz. 913 en 916
zijn hiervan een nadere uitwerking: R.A. Noord-Brabant, Raad van Brabant no. 320
fol. 421-423, 1760, 2 juni; R. v. Bragt, De Blijde Inkomst van de hertogen van
Brabant Johanna en Wenceslas (Leuven 1956), blz. 104-105 artikel 30 en 31;
Kosters, a.w., blz. 55.
'~') Kosters, a.ia., blz. 57; Smít, a.w., blz. 64-67; Een lid ..., t.a.p., blz. 195.
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„het recht om in een niet-afgesloten terrein, onverschillig of dat aan
anderen toebehoort, met uitsluiting van anderen, waartoe dus ook de
eigenaar van de grond kan behoren, op een bepaalde diersoort of
diersoorten de kleine jacht uit te oefenen". Dit recht kan verworven
zijn door een sinds onheuglijke tijden onweersproken bezit of door
een vorstelijke concessie. Oorspronkelijk betreffen zij alleen de vorste-
lijke domeinen en zijn nagenoeg gelijk aan een foreest. Een warande
betreft echter steeds de kleine jacht, terwijl wij over foreesten spreken
als wij terreinen bedoelen waarop de grove jacht (o.a. op herten)
wordt beoefend.'s2

Voor het vervolg van ons onderwerp dient de term „vrije" warande
verklaard. Hieronder worden verstaan waranden die „gevrijd" zijn
van het jagen van derden. Wanneer de jachtgebieden niet omtuind
zijn heten zij „open". Als „vrije" waranden zijn door Philips van Sint-
Pol, hertog van Brabant, in 1427 bij zijn Blijde Incomste alleen die
terreinen erkend, die sinds 1367, zestig jaar vóór Philips' eigen Blijde
Incomste, bestaan en die men ter leen ontvangen heeft „van degenen
daer 't af behoorde". Híertoe behoren met name de wouden van
Zoniën, Zaventerloo, Grootheyst en Meerdale. Hieruit moet niet
worden afgeleid, dat het aantal vrije ~varanden tot dit kwartet is be-
perkt. Zo wordt o.a. ook nog in 1430 het Grotenhout, het tegenwoor-
dige Gierlebos bij Turnhout, als zodanig gekwalificeerd. Daaren-
boven is nog bij de instructie van de warandmeester van 28 febntari
1545 aan edelen en vazallen een jaar de tijd gegeven om hun recht
op een vrije warande aan te tonen. lss

De loop der historie heeft toegelaten, dat het leenrecht het recht
van warande is gaan beheersen. Dit betekent, dat waranden meer en
meer in leen gegeven worden. Steeds veelvuldiger komt het voor,
dat in een heerlijkheid een warande bestaat die aan een heer behoort

i92) A. van Sasse van Ysselt. Een oud advies over het heerlijk jachnecht in de
Meierij vnn 's-Hert~genbosch, in Tnxandria, jrg. XIV (1907), blz. 3; Smit, a.w.,
blz. 90; Een lid ..., t.a.p., blz. 197.
is9) Groot Placaet-Boeck; rervauende placaten, ordonnantien ende edicten, bijeen-
gebracht door mr. Cornelis Cau, dl. I('s-Gravenhage 1658), blz. 140 vlg., 145 vlg.,
en 152 vlg.; Codex Belgicus ... o fte de Nederlandtsche nieuwe soo geestelijcke als
wereltlijcke rechten getrocken uyt de vier placaetboecken tot Gendt ende Antwerpen,
uytgeáeven bij Antonio Anselmo (Antcverpen 1649), blz. 102; Van Sasse van Ysselt,
t.a.p., blz. 129-130; Een lid ..., t.a.p., blz. 197; Kosters, a.w., blz. 55; Smit,
a.w., blz. 105-106 en 110.
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en zich over diens hele grondgebied uitstrekt. Zo verkrijgt de heer
een jachtrecht over zijn gehele heerlijkheid.

Door voortschrijdende feodalisering kan de warande een heerlijk-
heidsgevolg worden, wat zij oorspronkelijk niet is. In Brabant doet
zich o.a. bij de heerlijkheid Heeze en Leende het verschijnsel voor
dat bij eerste uitgifte van een heerlijkheid niet het jachtrecht onder
de pertinentia daarvan wordt vermeld. Later, op het einde der Mid-
deleeuwen of pas in de zeventiende eeuw, blijkt dit jachtrechtwel aan
de heerlijkheid verbonden. Zo brengt naar aanleiding van een verzoek
van heer Jan van Tuyll van Serooskerken om te worden erkend in
het recht van vrije warande over dc heerlijkheid Heeze en Leende
op 2 juni 1760 de Raad van Leenhof van Brabant en den Lande van
Overmaze een voor heer Jan positief advies uit aan de Staten-Gene-
raal van de Verenigde Nedcrlanden. De souvereiniteitsrechten van
graven en hertogen zijn - het zij hier ten overvloede vermeld - na
de „verlatinge" van Philips II in 1581 op de Staten-Provinciaal van
elk gewest afzonderlijk overgegaan. Voor het generaliteitsland Bra-
bant komen zij aan de Staten-Generaal. Van Tuyll van Serooskerken
nu claimt dit recht op grond van een uitgiftebrief uit 1172, dus
bijna twee eeuwen voordat Johanna en Wenceslaus het privilege
der Brabanders erkennen.'s'

Heer Jan staat sindsdien op zijn erkende en herstelde rechten.
Dit ervaren de Valkenswaarders Jacobus Heerings en zijn zoon
Adriaan, beiden in díenst geweest van de Keulse prins-bisschop Cle-
mens August, wanneer zij op 29 september 1763 door heer Jan wor-
den betrapt op de heide onder Leende. Jacobus Heerings, gekleed
in het liverei van zijn voormalige Keulse opdrachtgever, en zijn zoon
Adriaan zijn de hei opgetrokken met een slechtvalk om een reiger te
slaan, doch zetten valk en weitas bij de nadering van het gezelschap

sa4) 1172: In een acte van overdracht van de hoeve te Sterksel aan de abdij van
Averbode wordt niet gerept van „warande". Van Tuyll van Serooskerken baseert
zich op het gegeven dat Heeze vóór ] 367 reeds een volledige heerlijkheid is; R.A.
Noord-Brabant, Raad van Brabant no. 320, fol. 426-429, 1760, 2 juni; A. van
Oirschot, De Heren en Kaste'en van Heeze-Leende, in Heeze, een heerlijkheid in
Brabant (z.pl. 1963), blz. 72; W. Meindersma, De heerlijkheid van Heeze, Leende
en Zes-Gehuchten (Zaltbommel 1911), blz. 33-34; B. de Roy van Zuydewijn, Het
Heerlijk Jachtrecht van Zes-Ge?auchten, in Taxandria, jrg. XI (1904), blz. 274; Van
Sasse van Ysselt, i.a.p., blz. 130-133; De Blécourt, a.w., blz. 226; Smit, a.w., blz.
154.
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van de heer van Heeze en Leende achter een wal van hakhout en
wenden voor op eigen grond turf te steken. Heer Jan die de valk
ziet, vraagt hen wat zij van plan zijn. Jacobus antwoordt, dat zij hun
eenjarige valk willen treinen op reigers. Hierna ontspint zich een
woordenwisseling, waarop heer Jan hen er op attendeert, dat zij in
een vrije warande van de Vrouwe van Heeze en Leende vertoeven,
en Jacobus tegenwerpt dat zij „door geheel Holland vliegen". Niette-
min is duidelijk, dat de valkeniers in overtreding zijn en zelf nattig-
heid vcelen getuige het verstoppen van hun valk en het ijlings gaan
steken van turf. Ofschoon heer Jan Adriaan Heerings garandeert
dat zijn slechtvalk niets zal overkomen en hem uitnodigt mee te gaan
naar Heeze, durft deze niet uit angst zijn jachtvogel te verliezen.
Hierop gaat vadcr Jacobus mee. Vader en zoon verklaren later
voor notaris Judocus de With, dat zij het recht van vrije warande
erkennen en erop geen inbreuk meer zullen maken. lss

Voor de handhaving buiten de vrije s~~arande van het privilege
van 1356 vinden wij o.m. een voorbeeld bij Philips, baron van Leef-
dael, heer van Waalwijk en Beek bij Aarle, die in zijn Beschrijving
der Meierij van 's-Hertogenboscl2 rond 1645 gewaagt, „dat die heere
van Helmont magh patriseren ende foretteren all Peellant door".136
Dit voorrecht heeft met een onderbreking van drie jaren gegolden.
Op 23 augustus 1675 verbiedt de Raad van State in een Placaet te-
gens de exercitie vande Jacht in de Meyerye van 's-Hertogenbosch
tot 1678 aan iedereen „Edel of on-Edel op eenigerhande maniere, het
zy door hem selven, ofte yemandt anders sal hebben te Jagen ofte
doen Jagen". Als reden voor deze tijdelijke opschorting van de jacht-
rechten wordt opgegeven, dat de wildbaan in de Meierij door zowcl
geoorloofde als ongeoorloofde jachtpraktijken steeds verder wordt
geruïneerd en alleen door een periode van gedwongen rust kan
worden hersteld. Na deze jaren zijn de voorrechten weer hersteld.137

"s) Vrouwe van Heeze en Leende: Jan baron van Tuyll van Serooskerken koopt
de Iteerlijkheid in 1760 van Pau] Henrich Dietrich, baron de Holbach. Wanneer
heer Jan in 1762 overlijdt, laat hij de heerlijkheid Heeze en Leende na aan zijn
tweede vrouw, Johanna de Geer. Waarschijnlijk is het testament al eerder op-
gemaakt en is na de aankoop de heerlijkheid op naam van de Vrouwe of Douarière
gekomen; G.A. Eindhoven, N 1285, no. 51, 1763, 10 november; Van Oirschot,
t.a.p., blz. 86-87; De Roy van Zuydewijn, t.a.p., blz. 278.
13e) Philips, baron van Leefdael, a.w., blz. 31.
I'7) Groot Placaet-Boeck; a.w., dL III ('s-Gravanhage 1683), blz. 628.
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In 1773 getuigen de Valkenswaardse valkeniers Jan Willem Daems,
Jochem Verbruggen, de valkenier van de prins-bisschop van Luik,
Willem Goossens, de in Franse dienst staande Bartholomeus Beckers,
Francis Daems en Francis Coppens ten behoeve van hun dorpsgenoot
Johannes Janssen Beckers. Zij verklaren, dat binnen de heerlijkheid
Waalre en Valkenswaard nimmer een valkenier is belet om met de
vogel en zijn eigen hond te jagen en zij nooit anders hebben gehoord
dan dat zulks vrij mag geschieden overal behalve in zogenaamde vrije
waranden.'sa Hctzelfde constateert ook dominee Stephan Hane-
winkel in zijn Reize door de Majorij en voegt er nog aan toe, dat het
vliegen met valken duur is en daarom weinig wordt gebezigd. tss
Ten overvloede zij als bevestiging van het bovenstaande nog vermeld,
dat de advocaat-consulent bij de opperhoutvesterij, Malecotius, op
21 april 1840 aan A. H. Verster van Wulverhorst bericht, dat tot aan
1795 door de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden als souve-
rein dezer landen in de Generaliteitslanden het jachtrecht is uitge-
oefend „overeenkomstig de regten en privilegiën in deselve vanouds
bestaan hebben, allen van regalen aard, met uitzondering van de
Meierij van 's-Hertogenbosch, eens deel uitgemaakt hebbende van
het hertogdom Brabant, waarin volgens de Blijde Incomste voor alle
geboren Brabanders het Jagen haar met haar en veer met veer met
uitzondering van de vrije warande bestond".14o

Tot slot willen wij niet voorbijgaan aan een fenomeen, waarvan
herkomst en volle omvang nog weinig is onderzocht. Onzerzijds zal
het daarom bij een signaleren blijven in afwachting van de studie
van de Turnhoutse ere-archivaris R. Peeters over dit onderwerp. Wij
doelen op het bestaan van een Valkhof te Turnhout, dat hier is
geweest „van alle oude tijden en alleen" en „alwaar die valckeníers
van de seventhien provincien malcanderen te recht staen ende roepen
over de schulden van valcken, leveringhe der selve, alsook over de
leggen, sitten op de selve en rooven van edele vogels". Deze recht-
bank bestaat uit een luitenant-oppervalkenier met drie weigezellen

ise) R.A. Noord-Brabant, Rentmeester Generaal 348, 1773, 24 oktober.
'se) S. Hanewinkel, Reize door de Majory van 's-Hertogenbosch in den jaare 1798
(Amsterdam 1799), blz. 160; Van Sasse van Ysselt, t.a.p., blz. 7.
l40) Collectie Klinkhamer, portefeuille Verster van Wulverhorst, brief van H. Male-
rntius, advocaat-consulent bij de opperhoutvesterij, aan A. H. Verster van Wulver-
horst, 's-Gravenhage, 21 april 1840.
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van Arendonk en vier leenmannen van Turnhout. Aan dit college
leggen valkeniers hun moeilijkheden ten aanzien van het vlucht-
bedrijf voor. De rechtspraak van het Valkhof steunt op het gewoonte-
recht. Alleen valkeniers zijn met de ongeschreven wetten vertrouwd.
Hun kennis is doorslaggevend bij de uitspraak en de integriteit van
de Arendonkse valkeniers heeft het systeem eeuwenlang soepel doen
functioneren. De kracht van het Valkhof ligt in het karakter van
vredegerecht, waar tussen valkeniers gerezen geschillen in der minne
worden geschikt.141

Hertog Anton van Bourgondië stelt bij dit Valkhof in 1410 een
„Consistorie van den Hoorn" (jachthoorn) ín, dat ook rechtbank van
jacht en weyhof genoemd wordt. De oprichting van een Consistorie
van den Hoorn naast het bestaande Valkhof wordt verklaard uit de
noodzaak de steeds toenemende overtredingen op jachtgebied te be-
teugelen. Over een mogelijke relatie tussen beide tribunalen bestaan
slechts gissingen. Sommigen zien in de oprichting van het Consistorie
vooral een voorzichtige poging van de hertog tot centralísatie, aange-
zien de Bourgondiërs die het recht van vrije jacht in hun stamland
niet kennen, met het privilege der Brabanders niet gelukkig zijn
geweest. Vast staat, dat alle plaatsen alsmede de abdij van Postel,
die dichter bij Turnhout liggen dan bij een van de vier Brabantse
hoofdsteden Brussel, Leuven, Antwerpen en 's-Hertogenbosch ondcr
de jurisdictie van dit Consistoríe vallen, wat de belangrijkheid van
deze streek voor het jachtbedrijf nog eens onderstreept.142 Om paal
en perk te stellen aan de dagelijkse stroperijen van valkeniers van
„Valkenswaert", Arendonk en andere plaatsen op de gronden van de
abdíj van Postel wordt deze in 1610 onder aartshertogelijke bescher-
ming geplaatst, zoals hierboven reeds is vermeld. Een boete van víer
ponden Vlaams staat de schender voortaan te wachten.149 Herhaalde
lat) Jansen, a.w., blz. 123-124; Goris, a.w., blz. 48.
~4Y) Weyhof kan een rechtbank voor jachtzaken zijn (mededeling van prof. dr. A. A.
Weynen); M. van Haegendoorn en E. Sabbe, Inventaire des Archives de la Vénérie
de Brabant et du Consistoire de la Trompe, opgenomen in J. Cuvelier, Travaux du
Cours pratique d'Archivéconomie donné pendant les années 1928-1931 (Tongeren
1932), blz. 3-5; A. L. Galesloot, Recherches historiques sur la maison de chasse des
ducs de Brabant et de 1'ancienne cour de Bruxelles (Brussel-Leipzig 1854), blz. 13-
19; Jansen, a.w., blz. 124-126.
1~) Van Es, a.w., blz. 116, 1 pond Hollands is 15 stuivers; 1 pond Vlaams is 8
pond Hollands is 120 stuivers; 4 ponden Vlaams ís 24 gulden; Welvaarts, Aren-
donk, blz. 61-62; Coveliers, a.w., blz. 21-22.
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plakkaten en ordonnanties tegen het euvel der stroperij schijnen
weinig effect gesorteerd te hebben. Zelfs de verordeningen van de
aartshertogen Albertus en Isabella van Oostenrijk van 31 augustus
1613 zullen weinig indruk gemaakt hebben op de overtreders, die wel
geweten hebben dat gebrek aan jachtopzieners en wildschutten de
wetgeving van deze vorsten in feite tot een dode letter maakt. De
opnieuw oplaaiende oorlogshandelingen na het Twaalfjarig Bestand
in het ook na de Munsterse Vrede van 1648 nog vele malen door ge-
regelde trcepen, deserteurs en vagebonden geteisterde Brabant heb-
ben, zoals ook door de herhaalde plakkaten wordt bevestigd, een
oplossing van het probleem zeker niet bevorderd.144

~ 7. Het vangen en africhten van valken

Algemeen brengt men de valkeniers in twee categorieën onder.
Deze indeling berust op het „uitgangsmateriaal": de „Schotse school"
werkte met nestlingen en de „Hollandse school" met wildvangen.
Het uithalen van de valkenhorsten die dikwijls op ontoegankelijke
plaatsen in de rotsen gelegen zijn en slechts met veel inspanning en
durf bereikt kunnen worden na een riskante klauterpartij of door
risicovol afdalen aan een touw, is veelvuldig toegepast op de Britse
eilanden, met name in Schotland. Ofschoon deze methode ook elders
met succes is gebruikt, hebben beroemde Schotse oppervalkeniers als
John Anderson (1745-1833), Peter Ballantyne (1798-1884) en de
Barr-family, vader William en zijn trio zonen William, Robert en
John, door hun kundigheid naam gegeven aan deze treiningswijze.
Met grote omzichtigheid zijn de leden van de „Schotse school" te
werk gegaan, omdat te vroeg uit het nest genomen jongen stuipen
kunnen krijgen of hun zwakke beenderen kunnen breken. Deze
„Schotse school" is gespecialiseerd in het vangen en treinen van
nestlingen, terwijl men in de Kempen, met name in Arendonk en
later te Valkenswaard, de kunst verstaat de vogels, vooral slecht-
iaa) G.A. 's-Hertogenbosch, A. van Heurn, Collectanea dl. II, Resolutie van de
Raad van State van 27 juli 1660; idem, Eerste vervolg H-Z, Resolutie van de Raad
van State van 17 juni 1749 fol. 258; H. F. J. M. van den Eerenbeemt, In het
spanningsveld der armoede; agressief pauperisme en reactie in Staats-Brabant (Til-
burg 1968), blz. 19, 21-22, 27 en 32-33; Informatie R. Peeters; Goris, a.w., blz. 53.
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valken, op de trek te verschalken. De zogenaamde „Hollandse
school", die algemeen geroemd is, niet alleen vanwege de superieure
vangwijze, maar evenzeer om de resultaten met het africhten van
wildvangen behaald, heeft boven de Schotse het voordeel, dat haar
valken reeds in het wild hebben gejaagd. la5 De vangwijze in het Bra-
bantse land is nagenoeg identiek aan die in IJsland, „land van her-
komst" voor vele vogels. De geschiktste tijd is de herfst, de periode
van de jaarlijkse trek.

De eigenlijke vangwijze laat zich gemakkelijk aflezen op onder-
staand schema uit 1614 van de legge van de Arendonkse valkenier
Vivarius.

Afb. I Reconstructie van een legge door J. Goris o.m. gebaseerd op gegevens van
van J. Vivarius uit 1614.

De vanger houdt zich schuil in een kleine plaggenhut, ook wel
tobhut (A) geheten, uitgegraven in de hei. Van bovenaf gezien lijkt
het een kleine heuveltje, één met het heidelandschap. Vanuit deze
schuilplaats heeft de tobber via kijkgaten een goed overzicht op de

'~) Swaen, Valkerij, blz. 69-70; Verster van Wulverhorst, a.w., blz. 33; Lascelles,
a.w., blz. 343-345; Salvin, a.w., blz. 6 en 73.
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gehele legge of vangplaats. Op ongeveer vijftig meter afstand ligt
het klapnet (B) gereed. Het is verbonden met de hut, en zo geconstru-
eerd, dat het met één ruk kan worden overgehaald. De tobber of
legger kan tevens middels een koord dat aan de top van een paal strak
getrokken kan worden, een lokaas of loer (C), gewoonlijk een nage-
bootste duif, de lucht in trekken. Vlakbij de tobhut bevindt zich op
een plaggenheuveltje een klapekster, ook wel handwerk (H) ge-
noemd. Tenslotte is er nog de prooiduif (F), een levende vogel, op-
gesloten in een hokje, waarvan de toegang bediend wordt vanuit de
tobhut. Losgelaten kan de duif aan het uiteinde van een draad tot op
een bepaalde hoogte wegvliegen. De draad loopt door een oog in het
middelpunt van het boognet en als de duif door de valk geslagen is,
kan men beide naar dit middelpunt trekken.

Aan de hand van het schema volgen we nu de vangst. Op het ver-
schijnen aan de einder van een valk reageert de klapekster paniekerig
en vlucht haar hutje op het heuveltje binnen, waardoor zij de vanger
de komst van een vogel verklikt. De lokduif (C) wordt nu geroerd
door het koord (D) strak te trekken. Hierdoor aangetrokken komt de
valk dichterbij, maar vóór hij de lokduif kan slaan, laat men die in de
heí vallen. De valk stijgt op en kijkt uit naar z'n verdwenen prooi.
Daarop wordt met een touw (G1, G2) het duivenkotje opengerukt (F)
en de duif probeert naar liuis te vliegen en aan de naderende valk te
ontsnappen, doch wordt daarin belemmerd door de leidraad (G1). De
valk stoot nu op de prooiduif, grijpt die en laat niet meer los, zodat
de vanger beiden via de draairing (L) onder het net kan trekken (G2),
dat hij laat dichtslaan. De vogel is gevangen, de prooiduif door snel
ingrijpen van de valkenier, onbeschadigd. De valk wordt van een
liuif of kapje voorzien en in een valkenzak of sok gestoken, waarmee
de eerste episode voorbij is.148

In de loop der eeuwen heeft men deze vangwijze verbeterd, waar-
schijnlijk hiertoe gedwongen door het zeldzamer en schuwer worden
van de valken. In het begin der negentiende eeuw heeft men in Val-
kenswaard de legge zijn definitieve vorm gegeven. De hut is dezelfde

1~) cf. A. P. de Bont, Dialekt in Kempenland, dl. III, (Assen 1969), blz. 72; Hoe
valken gevangen worden, in De Meyerijsche Courant, 10 november 1923; Schlegel
en Verster van Wulverhorst, a.w., blz. 42-44; Verster van Wulverhorst, a.w., blz.
33-34; Swaen, a.w., blz. 68 en 7o-72; Goris, a.w., blz. 23-25.
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gebleven, maar op ongeveer vijftig meter er vandaan heeft men drie
tobrceden geplaatst, loodrecht op de kijkrichting en vijfentwintig
meter van elkaar. Boven op de eerste bevestigt men een houten valk,
„de dove", die de tobber zo nu en dan kan bewegen waardoor deze
de indruk wekt dat een valk bezig is een prooi te kroppen. Zodra
het handwerk (ook hangwerk genoemd, omdat de klapekster wel
bidt) tekent, „tobt men de dove" en de valk nadert zijn soortgenoot,
die blijkbaar daar succes heeft gehad. Lang kan de dove de valk niet
misleiden, dus trekt men de lijn naar de tweede tobrcede strak, waar-
door een minder waardevolle valk de lucht ingetrokken wordt en ook
een bos veren, die samen de indruk moeten wekken dat een valk daar
bezig is een prooi te jagen. De wilde valk nadert meer en meer, men
laat de tamme valk in de hei zakken en trekt de derde lijn strak.
Daaraan zit een duif, die heen en weer gaat vliegen en door de wilde
valk onmiddellijk met grote snelheid wordt aangejaagd. Op het juiste
moment laat de tobber ook deze duif in de hei zakken en die weet
instinctief, dat een onbeweeglijke prooi voor een valk onopgemerkt
blijft (het kenmerk „prooi" verliest). De valk, geactiveerd door deze
listen, steilt op boven de legge op zoek, uitkijkend naar zijn prooi en
dan is het voor de tobber om uit te maken, wanneer hij met betrek-
king tot de wind gunstig staat ten opzichte van de duif aan de vang-
lijn. Die wordt dan te voorschijn getrokken, wil wel naar het ver-
trouwde duivenkot, maar wordt door de wilde valk gegrepen. Beiden
worden onder het boognet getrokken en gevangen. De duif is bij een
ervaren tobber ongedeerd: Karel Mollen heeft eens een duif gepensio-
neerd, waarop hij acht valken heeft gevangen. Men heeft tenslotte de
legge dubbelwerkend gemaakt door naar het Noord-Oosten en naar
het Noord-Westen een boognet, compleet met duivenhutje te maken;
zelfs vindt men bij Schlegel, dat er drie boognetten waren, ook nog
een op het Zuiden. De resten der hutten, die in de dertiger jaren
dezer eeuw nog om Valkenswaard te vinden waren op Valkenhorst
en in de Hasselsvennen, werkten echter met twee boognetten.147

De africhting of het treinen van jachtvogels heeft door de eeuwen
heen op kleine punten wijzigingen ondergaan. In grote trekken zul-

~a~) Informatie G. A. van Nie; Schlegel en Verster van Wulverhorst, a.w., blz.
43-44; Engelmann, a.w., blz. 597.
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len we dit temmen of „zeeg" maken van de valk volgen, daarbij ons
beperkend tot het africhten van de wildvangen volgens de werkwijze
can de Hollandse school. Wij keren daarom terug naar de hierboven
verschalkte vlieger, die inmiddels in het valkhuis is ondergebracht en
daar heeft overnacht. Om te voorkomen, dat de vogel zijn slagpennen
breekt, waardoor zijn vlucht ernstig wordt belemmerd, zet een valke-
nier hem nooit in een kooi. Breekt onverhoopt een veer af, dan zoekt
de valkenier een gelijksoortige uit zijn voorraad en monteert een
nieuwe veer, met de zogenaamde aansteeknaald.14B In het valkhuis zit
de vogel bevestigd aan een ongeveer één meter lange smalle riem, of
langveter, op een op de grond staand blok dat met gras is bedekt of
op het hoge rek, waar de vogels op vastgebonden worden. In een
later stadium kan híj in de buitenlucht op het grasveld worden neer-
gezet of wanneer het weer minder is onder een afdak verblijven.
Momenteel vertoeft hij zonder huif in het donkere huis en wanneer
we binnen treden zien we, dat hij zijn gewel (braakbal) heeft uitge-
worpen. De treining, die in fases zal geschieden en alle geduld zal
vergen, kan nu beginnen.14e

Allereerst wordt getracht de gevangene voedsel uit de hand te laten
eten en hem daarmee zeeg of mak te maken. Wij plaatsen hem
daartoe op de linkervuist, die bekleed is met een sterke lederen hand-
schcen om de scherpe dolkachtige klauwen te vermijden. Met de
rechterhand geven wij hem stukjes vlees, die hij kan verscheuren.
De eerste dagen beperken wij ons hiertoe tot hij gewend is. Wij on-
dcrbreken geen dag en overhaasten niet. Het is zinloos iets nieuws te
proberen als de leerling de vorige oefening nog niet onder de knie
heeft.150

Na verloop van een dag of vijf is de valk zeeg op de hand. Het ge-
bruik van verschillende huiven heeft hiertoe bijgedragen. Dit zijn
kapjes, die naar verluid wordt, door de kruisvaarders uit Syrië in
Europa zijn geïntroduceerd. In de eerste dagen na de vangst, wanneer
de vogel aan omgeving en voedsel moet wennen, wordt de reushuif
gebezigd. Dít is een eenvoudige huif die op elke valkenkop past en

~~) Swaen, a.w., blz. 46.
i~) Glasier, a.w., blz. 15; Swaen, a.w., blz. 41, 47 en 73; Verster van Wulverhorst,
a.w., blz. 34.
iso) ~ris, a.w., blz. 43; Swaen, a.w., blz. 50; Schlegel en Verster van Wulverhorst,
a.w., blz. 46-53.
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waardoor de vogel zijn gewel kan kwijtraken. De afgerichte valk
krijgt een steekhuif, een uit drie leren stukken bestaand masker, ge-
woonlijk bekleed met fluweel of laken, dat ogen en bek vrij laat. Op
de top bevestigt men een sierlijke pluim, terwijl de achterkant een
spleetvormige opening toont, welke door de valkenier met behulp
van de tanden moet worden gesloten, omdat hij slechts één hand vrij
heeft. i5t In deze periode draagt men de valk 's morgens en 's middags
eerst binnenshuis, later in de openlucht, rond, waarbij hij steeds
wordt afgehuifd en met een beetje vlees gepaaid, waarna het kapje
weer op gaat. Vcedsel speelt bij de africhting een allesbeheersende rol.
De liefde van de vogel gaat werkelijk door zijn maag. Elke oefening
moet met aangepast aas worden beloond. Terwijl zo onze vogel steeds
minder schuwheid toont en leert zonder huif te azen, strelen wij
hem met een veer, een manoeuvre, die hem dcet wennen aan bewe-
ging. Aaien met de hand zou rampzalíg zijn, omdat het natuurlijke
vet van onze huid de waterdichte laag van de veren zou aantasten.
Het spinnen of gewennen van de vogel op de hand te worden gedra-
gen sluit de eerste termijn af,152

De valkenier probeert nu de vogel over enige afstand op zijn hand
te laten springen. Met gefluit lokt hij de valk, die via de langveter
met de gehandschoende meester is verbonden, terwijl hij een stukje
vlees in de rechterhand houdt of op de handschoen legt, omdat er
altijd enige vrees bestaat voor de hand. Dit geluid moet onveranderlijk
zijn. Lukt deze tactiek, dan mag de valk wat vlees nemen. De oefe-
ning wordt steeds herhaald en duurt twee à drie weken, waarbij de
afstand geleidelijk wordt vergroot.153 Nu gaat de meester over op
levend aas. Een duif aan cen draad is de prooi voor de aan een vlieg-
draad gekoppelde valk. Met „hallo"-geroep wordt de valk op de prooi
geattendeerd en krijgt de gevangen duif als beloning. Steeds moet
de oefenende vogel loon naar werken krijgen in de vorm van aange-
past aas. Deze exercitie, waarbij de afstand steeds groter wordt, krijgt
een vervolg in een vlucht op hoenders, maar het aas blijft een
duif. 154 ~durende drie weken wordt intensief getreind, waarbij de
valk tenslotte wordt losgelaten.
'sl) Glasier, a.w., blz. 30; Swaen, a.w., blz. 33-34.
'sY) Glasier, a.w., blz. 29; Swaen, a.w., blz. 73-74; Coveliers, Valkerij, blz. 17.
~ss) ~ris, a.w., blz. 43; Swaen, a.w., blz. 74; Verster van Wulverhorst, a.w., b1z. 35.~sa) Swaen, a.w., blz. 75; Verster van Wulverhorst, a.w., blz. 35.
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Thans begint de africhting op de wildsoort, waarvoor men de vogel
wil gebruiken. Nu komt de loer er aan te pas. Dit lokaas bestaat uit
een leren zakje gevuld met werk (geplozen touw), waaraan de vleu-
gels van de bedoelde wildsoort zijn vastgemaakt. Met zijn rechter-
hand begint de valkenier nu de loer aan de lange lijn in verticale
cirkels rond te zwaaien. Op zijn vertrouwd gefluit reageert de valk
opmerkzaam en wendt zich in de richting van de lokvogel. De tech-
niek is nu de loer naar de naderende valk toe te zwaaien, zodat deze
toestoot. Op het beslissende ogenblik trekt de meester de loer weg,
zodat hij net boven de valk uit gaat. Deze blijft de loer volgen met
verdubbelde inzet. Op het klimmen van de lokvogel reageert de valk,
die sneller vliegend en stotend aan kracht en tempo wint, totdat hij
op de wilde prooi kan worden ingezet. De kunst is de loer zo dicht bij
de valk te brengen, dat de vogel in de overtuiging dat de prooi niet
kan ontsnappen, reageert. De tijdspanne, waarin men met de lok-
vogel oefent, is belangrijk. Treint men te lang, dan verliezen de
vogels hun jachtinstinct en stoten niet meer op een levende prooi.15s

De africhting is nu voltooid. Enige aanvullingen moeten nog wor-
den verstrekt. Allereerst dragen getreinde valken steeds schoenen of
werpriemen, bestaande uit smalle riempjes van zacht leer. Door mid-
del van een draal worden ze met een langveter verbonden. Belang-
rijk zijn ook de bellen, die aan elke poot hangen. Zij wijzen de weg
naar verdwaalde of vastgeraakte vogels. Beroemd zijn de Indische bel-
len, maar die van eigen bodem voldoen ook.

De laatste Valkenswaardse valkenier, Karel Mollen, maakte voor
afnemers in vele landen deze bellen, alsmede andere hier genoemde
treiningsattributen.158 Voor het vervocr van vogels gebruikt men een
draagrek of cagie, gedragen door een knecht aan twee zelen, die
gekruist over zijn schouders lopen.15'

Natuurlijk zijn er meer bijzonderheden. De treining van een nest-
ling is anders dan die van een wildvang. Aangezien dit verhaal han-

lss) H. F. M. Portasse, Torenvalken kregen de vrijheid ... en hoe dat in zijn werk
ging, in Artis, jrg. XVII (1972), blz. 210-213; La Faaiconnerie (chasse au vol)
quelques détails sur les faucons, et 1'art de les dresser d la chasse ( 's-Gravenhage
1840), blz. 6; Swaen, a.w., blz. 52; Glasier, a.w., blz. 44-45; Goris, a.w., blz. 44;
Coveliers, a.w., blz. 18.
ise) Swaen, a.iv., blz. 45; Michell, a.tv., biz. 42.
ts7) Hermans, t.a.p., blz. 73; Swaen, a.w., blz. 46; Merula, a.w., blz. 30.
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delt over de vangers van de wildvangen tijdens hun herfstige tocht
naar de warme streken, menen wij hieraan voorbij te kunnen gaan.
Wel zij opgemerkt, dat haviken vanwege hun andere aard zelden
worden gehuifd. Deze vogels worden snel zeeg, omdat ze aan de
geluiden van elke dag snel gewend raken. Dit in weerwil van hun
wispelturige en nerveuze karakter.lse

~ 8. De handel

a. De Teuten

Wie het handelsleven in de zeventiende eeuw bekijkt, moet, waar
het de handel te land betreft, wel stuiten op het merkwaardige ver-
schijnsel van de teut. Ofschoon de activiteiten van deze nijvere lieden
reeds tot menig artikel hebben geïnspireerd, tasten we over de naam
teuten nog steeds in het duister. Een indrukwekkende reeks hypothe-
sen, soms even snel weer verworpen als opgezet, biedt een bonte
variëteit, die meer de scherpzinnigheid van de menselijke geest dan
de doopceel van de teutennaam licht. Gewogen en te licht bevonden
zijn zo het tuiten op een hoorn, die de komst van de marskramer
aankondigt, het tuitelend versjacheren, de trage, teutende manier van
handelen of activiteíten met of onder de Teutonen. De verwijzing
naar het gotische tiuhan, trekken, en het daarmee verwante tjódden,
trekvogel, heeft alleen maar weer een verwoede pennestrijd ontke-
tend. Laat het begrip ons in de steek, over de aard en de werkzaam-
heden van deze lieden zijn wij beter geïnformeerd.159

De opkomst van de teutenhandel ligt in het eerste kwart van de
zeventiende eeuw en is waarschijnlijk begonnen in de Deense periode
van de Dertigjarige oorlog. Dan vinden Luyksgestelse teuten de weg
naar Denemarken, waar hun grote succes pas volgt in het laatste
kwart van de zeventiende eeuw. Nog later, wanneer in 1763 in
Denemarken een algemeen verbod tegen het particulier stoken van
jenever van kracht wordt, worden Luyksgestelse teuten van het op-
kopen van oude koperen ketels en het leveren van nieuwe voor de

isa) Glasier, a.w., blz. 15.
'so) H. Mandos, Het oude znkboekje van de t~uten Claes, ín Brabants Heern, jrg.
III (1951), blz. 26; W. H. Th. Knippenberg, De teuten in de Kempen, in Bra-
bants Heem, jrg. XIX (1967) blz. 149-150.
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stook van sterke drank steenrijk.180 Als een ander centrum kan Lom-
mel worden genoemd, ofschoon in de gehele Brabantse Kempen,
met name in Eersel en Bergeyk, teuten voorkomen. De eerste opzet
is simpel geweest. Het zijn rondtrekkende kramers die met een grote
variëteit van waren de bcer op gaan. Geleidelijk aan breiden zij hun
arbeidsveld uit en bereizen Vlaanderen, Duitsland, Engeland en
Scandinavië, ja zelfs Hongarije. Zij hebben de handel op Dene-
marken nieuwe impulsen gégeven, weten zích in korte tijd op te
werken tot groothandelaar en komen, mede door hun grote spaar-
zaamheid, tot rijkdom. tel

De teut werkt in kleine groepen of compagnieën van vier of vijf
leden, soms ook minder, die een gildekarakter hebben en een eigen
gebied bestrijken. Het lidmaatschap gaat van vader op zoon over. De
mogelijkheid om door adoptie na een leerpraktijk van zes jaar
in een handelsgilde te worden opgenomen, is aanwezig. Na een
leertijd van zes jaar wordt de teut meester en gaat op reis om
te kopen of te verkopen. Hij besluit zijn actieve dienst met wederom
zes jaar werkzaamheid op een vast kantoor. Daarna wacht hem een
welverdiende rust, waarbij hij geniet van zijn winstdeel uit de com-
pagnie. De verscheidenheid van de handel komt tot uiting in namen
als kant-, linnen-, porselein-, glas- en koperteuten, terwijl ook hande-
laars in menselijk hoofdhaar tot de teutenfamilie behoren.182 Behalve
de Kempische tak kennen wij ook een Westfaalse loot aan de teuten-
stam. Beide groepen staan met elkaar in contact en nemen elkaars taal
en typische woordenschat over. tsa

1e~) Knippenberg, t.a.p., blz. 151; W. H. Th. Knippenberg, Luyksgestelse teuten
in Denem.arken II, in Brabants Hecrn, jrg. XXIV (1972), blz. 129; Koperteuten
nit Luyksgestel verdienden in Denemarken een flinke hap geld, in Eindhovens
Dagblad, 4 december 1961.
11i1) H. Hezemans, Uit hetzelfde hout gesneder: (Sprundel 1970), blz. 27; R.
Knaepen, Lommel de Vrijheid en het Teutendorp (Brussel 1972), blz. 57; Kníp-
penherg, t.a.p., blz. 151; Smulders, t.a.p., hlz. 83; Panken en Sasse van Ysselt, a.w.,
blz. 71.
~"9) D. de Jong, Het kerkdnrp Borkel en Schaft (Achelse Kluis 1951), blz. 8;
Knippenberg, t.a.p., blz, 150; Mandos, t.a.p., blz. 27; Knaepen, a.w., blz. 57-61;
Panken, a.u~., blz. 72 en 76; Hezemans, n.w., blz. 25; Eindhovens Dagblad, 4 de-
cember 1961.
18~) Centen en anonimiteit, Elsevier-rapport over een grote onbekende, in Elseviers
Magazine, jrg. XXVII (1971), no. 29, blz. 10-11; Knippenberg, t.a.p., blz. 150;
Hezemans, a.w., blz. 32; Knaepen, a.w., blz. 63.
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Wanneer de winter voorbíj is, zwermen de teuten in de lente uit
en keren pas tegen Kerstmis terug. Vanwege de onveiligheid op de
wegen reizen ze in de regel met tweeën. Van hun succesvolle activi-
teiten getuigen nog de koningsschilden. De schuttersgilden hebben
wel geprofiteerd van hun vrijgevigheíd. Het Sint-Jansgilde in Leen-
derstrijp bezit een koningsplaat uit 1796, waarop het beroepsteken
van de teut, een huifkar, staat gegraveerd. Het gilde van Sint-Cathe-
rína en Barbara te Eersel is gesierd met de aEbeelding van haarteut
Simon van Hoven, afgebeeld in reistenue en met een bos haar in
de hand. Het fraaiste vers prijkt op een koningsschild in Leende,
waarin de schenker heeft laten graveren: Hendrik Engelen zoekt
geluk ~ In het land van Osnabruk ~ Daar gaat hij snijden paart en
zwijn ~ Nu ziet men hem hier Koning zijn.184 Dikwijls worden de
teuten in één adem genoemd met de valkeniers. De wegens ketterij
uit Eindhoven verbannen Jan Bierens is reeds genoemd. Hij combi-
neert het halen van valken met negorie in linnenlakens „reysende om
valcken ende andere vogelen ende met biën" en „hem generende met
biën, met lijnelaecken ende met valcken te haelen ende te locken,
waertoe hij bij sijnen selven eenen goeden gereeden penninck ende
veel gelts hadde".lss Vormen de naamgenoten in Lommel een be-
kend teutengeslacht, de Valkenswaardse Heesmansen houden zich
bij voorkeur met de valkerij bezig. lss

Algemeen wordt erkend dat deze groepen kramers het stempel van
eerlijkheid en betrouwbaarheid niet onthouden mag worden. Sober
en spaarzaam leven zij in den vreemde, maar thuis kunnen zij de
tering naar de nering zetten en worden zij tot openbare functies ge-
rcepen. In Eersel is voor de teuten die samen met de valkeniers tot de
voornaamste burgers gerekend worden, het burgemeestersambt weg-
gelegd. Het houden van de zondagsplicht is ook in den vreemde voor
hen een hoog gebod en kelken, monstransen en met zilver beslagen
missaals schijnen de conclusie te rechtvaardigen, dat voor hen „de
winnende hand de milde hand voor de Kerk" doet zijn.'s'

tea) Knippenberg, t.a.p., blz. 153-155; Hezemans, a.w., blz. 25.
'es) Swane, t.a.p., blz. 175-176.
188) Hezemans, a.w., blz. 35 en 38.
1ei) Mandos, t.a.p., b]z. 27; Smulders, t.a.p., blz. 84; Knippenberg, t.a.p., blz. 150
en 154.
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De economische invloed van deze teuten heeft zich het sterkst
doen gelden in hun geboortestreek, maar het gehele vaderland heeft
geprofíteerd van deze nijvere pioniers. Met de valkeniers vertonen
zij grote overeenkomst. Beide groepen bewonen dezelfde streek en
maken verre reizen. Zij huwen pas op latere leeftijd of blijven onge-
huwd. In hun leefgemeenschap worden zij al evenzeer gerespecteerd
als waar zij hun werk uitoefenen, waarbij de valkeniers het vertrou-
wen van de vorsten genieten, terwijl de teut onder het volk zijn
klanten vindt. Hun verbondenheid met de valkeniers en hun handels-
contacten met IJsland en Denemarken geven hen recht op een plaats
in dit verhaal.168

b. IJsland

Vanouds hebben de IJslandse valken als de beste gegolden. Reeds
in De arte venandi cum avibus blijkt Frederik II deze opvatting te
huldigen. De vraag naar die superieure jachtvogel, vooral naar de
zeer kostbare wítte exemplaren, heeft op het einde van de zestiende
eeuw de stoot gegeven aan een intensieve vangst en handel, die vooral
in de eerste helft van onze gouden eeuw hun beslag krijgen. De
vangwijze op IJsland is nagenoeg idenriek aan de methode die in de
lage landen in zwang is. De hele íngewikkelde problematiek van de
valkenhandel in die streken is door Marie Simon Thomas aangepakt
in haar dissertatie Onze IJslandsvaarders in de 17de en ISde eeuw,
welke voorlopig het laatste woord ís over dit boeiend bedrijf. Marie
Simon Thomas vertelt van de moeilijkheden die deze pioniers door-
staan. Risico's en ontberingen gaan zij niet uit de weg in het vertrou-
wen het rad van het fortuin een juiste wending te kunnen geven. De
hoofdrollen in dit stuk vol commercie en intriges zijn voorbehouden
aan de Valkenswaardse valkeniersfamilie Verbrugge en de Sleeswijkse
intrigant Johan Mumme of Mom.

De proloog ís voor de Hamburgers, met name de vooruitziende
koopman Matthías Hoep. A1 in 1584 zendt deze gemachtígden naar
IJsland om valken te vangen, die volgens contractueel vastgestelde
prijzen hem deze voor doorverkoop bestemde vogels leveren. Met de
africhting houdt Matthias Hoep zich niet op. Tot zijn agenten beho-
iee) Hezemans, a.w., blz. 38-39.
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ren de gebroeders Augustijn, Marcus en Jochem Mumme. De
Deense vorst Christiaan IV (1588-1648) ziet deze ontwikkeling on-
gaarne. De activiteiten van Engelsen en Hamburgers die zich niet
beperken tot vangst en koop van valken maar op steeds grotere schaal
handelsinvloed in het gehele gebíed nastreven, is hem een doorn in
het oog. In 1614 maakt Christiaan de hele IJslandse handel tot zijn
monopolie en wordt met name de valkenvangst en verkoop een pre-
rogatief van de Kroon. Voortaan richten de Europese vorsten zich
rechtstreeks tot hun Deense „neef" om permissie voor hun valken-
vangers te verkrijgen. De betrekkingen met Hamburg worden weldra
bevroren. Het doek valt over de transacties van Matthias Hoep. tes

Waar negotie is, is ook het vaderland van de famílie Mumme. Zij
verzet de bakens en vestigt zich in het Brabantse Weerde, ook
v~el Verckensweert geheten, een plaats, die hard op weg is een cen-
trum van valkerij te worden. De Duitse naam wordt verdietst tot
Mom en de familie past zich met kameleontisch gemak aan de nieu-
we situatíe aan. Marcus en Johan Mom bieden met succes hun
diensten aan de valkenier van prins Maurits, johan Verbrugge, aan,
waarmee de poort naar het valkenwalhalla op een kier opengaat. De
Oranjeprins Maurits weet in het jaar, waarop het Twaalfjarig Bestand
ingaat, voor zijn valkenvanger Antonius Hendriksen vergunning voor
de jacht op IJsland te verkrijgen. Sinds 1602 is de Valkenswaardse
valkenier Willem Verbrugge in 's prinsen dienst. Belangrijker dan
de vader echter zijn voor ons de activiteiten van zijn zoons Pieter en
Johan. De eerste, die reeds in 1612 leggen mag inrichten op alle ge-
schikte terreinen in Holland, wil zijn brood beter belegd zien. Daar-
toe sluit hij in 1620 met voorbijgaan van 's konings verbod een con-
tract met de gebroeders Tobias en Claes Vosters om naar IJsland te
reizen om valken en „andere coopmanschappen" te kopen. Hier
komen de belangen van teuten en valkeniers samen in eenzelfde
raakvlak en zien we dat de vrees van Christiaen IV niet zonder grond
is. vo

Voor Pieters jongere broer Johan die in 1577 in Valkenswaard het
levcnslicht ziet, is een mooíc toekomst weggelegd. Hij zal het brengen

189) M. Simon T'homas, Onze IJslandsvnnrders in de 17de en 18de eeuw (Amster-
dam 1935), blz. 37; Van Voorst tot Vuorst, n.w., blz. 172.
"") Swaen, a.w., blz. 91; Simon Thomas, a.w., blz. 38.
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tot oppervalkenier, een functie die meer is dan een lege titel. In feite
doen de Oranjeprinsen die als stadhouder van Holland en West-
Friesland door de Staten met de waardigheid van grootvalkenier zijn
begiftigd, deze functie over aan een luitenant. Deze geniet het privi-
lege om in het Valkhuis op het Buitenhof te wonen en mag aan zijn
mede-valkeniers het ambt verpachten. Tevens heeft hij, in overeen-
stemming met het plakkaat van Karel V uit 1539, het recht om voor
zich over koop en verkoop der gevangen en geleverde vogels te beslis-
sen. De gebrceders Mom vertonen een fijne jagersneus, wanneer zij
Johan, die over ongelimiteerde mogelijkheden schijnt te beschikken,
hun diensten aanbieden. Via dienstverband naar compagnonschap en
van partner tot alleenhandelaar is de weg, die Johan Mom voor de
toekomst uitstippelt. l'1

Met ingang van 31 december 1620 krijgt Johan Verbrugge machti-
ging tot de valkenvangst op IJsland voor een periode van twaalf jaar.
Vier jaar later wordt het jachtterrein uitgebreid. De beide Johannen,
Mom en Verbrugge, zijn dan reeds compagnons. Hun rechten wor-
den steeds gecontínueerd, in 1632 weer voor twaalf jaar. Hierbij
wordt uitdrukkkelijk bepaald, dat het vertrekpunt van elke expeditie
Kopenhagen is. Ter voorkoming van smokkelhandel moet worden
scheep gegaan op vaartuigen van de IJslandse Compagnie.12

Johan Verbrugge die zijn zoon Willem als zijn opvolger in het
Valkhuis voorbestemt, stelt in 1623 met Mom ecn werkplan op. Mom
krijgt daarbij op IJsland de vríje hand, maar de verkoop van vogels
behoudt Verbrugge nadrukkelijk voor zichzelf. Aangezien zijn part-
ner door zijn functie sterk plaatsgebonden is, kan Mom die alleen
de loop van het geld als vaststaand erkent, zijn aspiraties gaan reali-
seren. De nieuwbakken Hollander Mom pakt zijn zaken groots aan.
Zonder de contacten met het africhtingscentrum voor valken, zijn
vorige woonstee Valkenswaard, te verwaarlozen, koopt hij aan de
Baanstraat in Rotterdam een pand dat hij typerend en toepasselijk
„De Witte Valk" doopt. De koninklijke witte vogel, de kostbaarste
en krachtigste uit de rij, wordt het symboo] van een Mom, die zích
naar de top vecht in een stijl die sterk aan het gedrag van de jacht-
vogels doet denken. l's

171) Dam, a.w., blz. 114-115; Simon Thomas, a.w., blz. 38-39; Merula, a.w., blz. 27.
t~z) Simon Thomas, a.w., blz. 39.
t~~) Simon Thomas, a.w., blz. 39-40.
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Vanuit Valkenswaard verkoopt hij vogels naar Engeland en Duits-
land. Op IJsland, waar hij kind aan huis is, breidt hij met doorzet-
tingsvermogen zijn belangen uit. Gebruikmakend van de niet water-
dichte formules in de verstrekte vergunningen stort Mom zich in
eindeloze processen, waarbij de fortuin hem welgezind blijft. De
hoge investeringen en grote belangen die bij vangplaatsen, vangst en
verkoop op het spel staan, leiden tot gespannen verhoudingen en
gecompliceerde situaties, welke uitvoerig zijn belicht in het proef-
schrift van dr. Simon Thomas. Voor ons is slechts van belang te we-
ten dat Mom door schone beloften, intimidatie, onderhandelingen
met het mes op tafel, soms zelfs via handtastelijkheden langzaam
maar zeker de stichting van zijn handelsimperium verwezenlijkt. In
1638 treedt Mom ín de rechten van 's koníngs schatbewaarder Jens
Andersen Boldmeester. Het hoogtepunt komt in 1641. Mom die ook
aan het Deense hof valken levert, krijgt samen met zijn beide zonen,
weer een Johan en een Marcus, van koning Christiaan IV voor zijn
leven het octrooi om met voorbijgaan van alle anderen op IJsland
valken en haviken te jagen. De monopoliepositie is hem daarmee ten
deel gevallen. De witte valk lijkt zijn geluksvogel en onder het ge-
sternte van 's konings gunst kan Mom zijn zaak consolideren.14

Om volledig munt te kunnen slaan uit zijn handelsmonopolie is
het noodzakelijk, dat Johan Mom de vcrbindingen met IJsland ver-
betert en intensiveert. Zijn dynamisch karakter en koopmansgeest ver-
zetten zich tegen de omweg via Kopenhagen, die de met vogels be-
vrachte boten moeten maken. Daarbij varen de schepen van de IJs-
landse Compagnie in de regel pas zo laat in de zomer uit, dat de
goede tijd voor de jacht voorbij is. De late terugkeer in de herfst
schaadt in ernstige mate zijn transacties. Om zijn relaties en zichzelf
te helpen bedient Mom zich van Engelse schepen, hetgeen echter
bij plakkaat van 16 april 1636 door de Deensc vorst verboden wordt.
Vanzelfsprekend wordt Mom hierdoor ernstig belemmerd in ziin
activiteiten, maar zijn inventieve geest zoekt naar een voor hem
gunstíge oplossing. Hij beweegt in 1646 Willem Verbrugge die sinds
1643 in zijn vaders rechten is getreden, diens heer, prins Frederik
Hendrik, te verzoeken om een aanbevelingsbrief te schrijven aan

I") Simon 1'homas, a.w., blz. 41-42.
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koning Christiaan. Mom speelt hierbij het krachtige argument uit,
dat hij zonder toestemming om de overtocht naar IJsland op Engelse
schepen te maken niet kan voldoen aan het met Johan Verbrugge
gesloten akkoord van 1623, waarbij in vier IJslandse districten Mom
de vangst en Verbrugge de verkoop voor zich bedingt. Met de ver-
klaring, dat hij van 1643 tot 1646 niet op IJsland is geweest, beroept
hij zich op overmacht. Dit is bezijden de waarheid, want in mei
1645 reist Mom met de „Waterhondt" van schipper Cornelis Starre-
man naar IJsland en keert na twee maanden terug met negentien
vogels en andere lading.17~ Het is niet verwonderlijk, dat de ver-
standhouding tusen Verbrugge en Mom verslechtert, aangezien de
valkenier van de prins niet onkundig is van Moms handelwijze. De
concurrentie die Mom in transacties met de Staten-Generaal de zoon
van zijn voormalige partner aandoet, en zijn weinig elegante poging
om Willem met een onwaar verhaal aan het lijntje te houden en voor
zijn karretje te spannen laten weinig ruimte meer voor hartelijke
gevoelens. Verbrugge stelt een eigen vertegenwoordiger op IJsland
aan en doet Mom een proces aan.

Johan Mom kijgt al etende steeds meer honger. Hij is veel te
gewiekst om alles op één kaart te zetten. Daarom treedt hij in contact
met Martin Tancke, de Deense resident in 's-Gravenhage, die in
1648 voor twintig jaar het privilege voor de zalmvisserij heeft verkre-
gen, samen met zijn landgenoten Marcus Raadebant en Hans Nan-
sen, burgemeester van Kopenhagen. Mom fungeert als de grote geld-
schieter van het project dat echter nauwelijks van de grond is ge-
komen. Volgens Tancke leidt Moms provocerend gedrag „sijne quade
directie uijtvoeren van verboden waren off coopmanschappen", zulks
in strijd met het octrooi van de IJslandse Compagnie te Kopenhagen,
waarvan Hans Nansen notabene directeur is, tot het intrekken van de
vergunning. r's Inderdaad lieeft Mom de zon willen grijpen. Het
gesdiil tussen Tancke en Mom loopt in 1655 tot voor de Hoge Raad
van Holland. Dat Tancke aan het kortste eind trekt in 1661 is voor
ons niet van belang. Moms handelwijze doet hem de gunst van de

1'S) Simon 1'homas, a.w., blz. 44; A. J. Servaes van Rooyen, Iets over de valken-
vangst in de 17de eeuw, in .qlbum der Natuur (Haarlem 1897), blz. 85.
tzs) Simon Thomas, a.w., blz. 4445.
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Deense koning verliezen en hij, de buitenlander, verbeurt zijn privi-
lege en zijn ster verbleekt nog sneller dan zij gerezen is. t"

Een tiental jaren blijft het rustig rond de IJslandse valkenvangst.
Wanneer echter de Denen in de Noordse oorlog met Zweden wor-
den gewikkeld en door absentie van de IJslandse Compagnie de kust
vrij is, weet Mom voor korte tijd iets van zijn vroeger imperium te
herstellen. In 1660 echter begint de laatste acte. Petrus Charisius,
Deens resident te 's-Gravenhage, protesteert namens de Kroon bij de
Staten-Generaal tegen het optreden zonder vergunning van de bui-
tenlandse valkenvangers. Een reeks van beschuldigingen en dementies
volgen dan tot 1667. De Denen eisen genoegdoening voor de smaad
hun vorst aangedaan en willen terugbetaling van de revenuen die de
verkoop van de clandestien bemachtigde vogels heeft opgeleverd. Nog
eenmaal is Mom al zijn tegenspelers te slim af, wanneer hij de zaak
aanhangig maakt bij de „dingbank" van de heerlijkheid Waalre en
Weerde (Valkenswaard), waardoor hij buiten schot kan blijven. Wan-
neer Johan Mom, moegestreden, in 1667 eindelijk overlijdt, verdwijnt
de zaak in de doofpot.18

Met het verscheiden van de strijdbare figuur die de hele valken-
handel van begin tot eind heeft beheerst, en aan wie Rotterdam zijn
connecties met IJsland dankt, valt ook het doek over deze negotie.
In 1662 verbiedt koning FrederikIII de verkoop van valken aan
buitenlanders. Het door de expedities sterk gedaalde aantal vogels
heeft de hand.having van deze verordening vergemakkelijkt. In de
handelsbetrekkingen met IJsland ontbreekt sindsdien de prachtige
valk die in zijn witte verschijning gedurende een mensenleeftijd de
hoogste inzet waard is geweest.179

177) A.R.A. 's-Gravenhage, Archief Hof van Holland, no. 1158, 1654, 10 maart en
t.a.p., no. 773, 1661, 30 september; idem, Archief Hoge Raad van Holland no.
896, 1655, 26 juli.
17e) Jan Marcus Mom had een bestreden vordering op Paulus Mathijsen en
Mathijs Pauwels in Eindhoven. Tijdens de procedure hierover, legt hij beslag op
gelden, die Anthonius Coolen te Valkenswaard aan Paulus Mathijsen en Mathijs
Pauwels schuldig was. Voor schepenen van Eindhoven wordt overeengekomen, dat
die gelden, hangende de procedure, onder Anthonius Coolen zouden blijven be-
rusten. Vandaar dat de poging van Charisius, om op zijn beurt in verband met zijn
vordering op Jan Marcus Mom beslag te leggen op deze gelden, niet kon slagen;
R.A. Noord-Brabant, R(Waalre en Valkenswaard), 10 fol. 58-59v, 1658, 2 januari
en fol. 63-64, 1663, 28 juni; Simon Thomas, a.w., blz. 49-52.
l~e) Simon Thomas, a.w., blz. 53; Swaen, a.w., blz. 94.
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HOOFDSTLIK II

DE VALKENIERS: VAN BUIS TOT LIVREI

Le fauconnier est Dieu
(Victor Hugo: Marion Delorme)

~ 1. Le fa~uconnier est Dieu

Bekend is het Franse gezegde „Le fauconnier est Dieu". Het is
een koninklijke uitroep in Victor Hugo's toneelstuk Marion Delorme,
waarin de liefde van de vorst voor liet weispel wordt uitgebeeld.
Swaen veronderstelt, dat Hugo hier een algemeen verbreid anagram
voor Lodewijk XIII van Frankrijk citeert dat de vader van de Franse
valkerij-literatuur Charles d'Arcussia de Capre, heer van Esparron
in zijn „La Conférence des Fauconniers" (1598) heeft gebezigd. Zijn
„Conférence" is doortrokken van een zeer gedetailleerdz maar ook
volledige kennis van het vluchtbedrijf opgetekend door een man, die
heel subtiel de letters van de woorden Louys treizièsme, roy de France
et de Navarre manipuleert tot een anagram dat zijn vorst als de beste
valkenier van zijn tijd eert: Roy très-rare estimé Dieu de la faucon-
nerie. t

De opvatting, dat de valkenier een bevoorrechte positie heeft en
over zo'n voortreffelijke eigenschappen beschikt dat hij de paradijse-
lijke situatie het dichtst benadert, valt in vele toonaarden en variaties
te beluisteren. De bewondering voor deze wakkere mannen die door
zachtheid van gemoed en een eindeloos geduld de argwanende jacht-
vogels tot bereidwillige helpers weten om te scholen, is algemeen.
Om uren in een ongezonde tobhut te kunnen wachten, of langdurig
te klauteren over rotsen en te klimmen naar nesten, is een gcede
lichamelijke conditie een eerste vereiste. De valkenier mcet beschíkken

1) E. Julíen, La Conférence des Fauconniers de Charies d'Arcussia, réimprimé sur
I'édition de 1644 (Parijs 1883), blz. LXXXII; P.-A. Pichot, La Fauconnerie
d'autrefois et la fauconnerie d'aujourd'hui, in S. Arcos, Fauconnerie, Catalogue
illustré (Parijs 1890), blz. 59-61; A. E. H. Swaen, De valkerij in de Nederlanden
(Zutphen 1937), blz. 19.
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over een scherp gezicht en een uitstekend gehoor, alsmede een luid-
klinkende stem. Zijn sobere levenswijze en voortreffelíjke vakkennis
maken hem tot een graag geziene medewerker aan de hoven. Het
voortdurend verblijf in zo'n voorname omgeving zal hem doen uit-
groeien tot een echte gentleman. Geleidelijk aan rijst het beeld op
van een werkelijk compleet mens die als meester over en staande in
de natuur zich gunstíg onderscheidt van het wufte hofleven. Al vóór
1250 proclameert Frederik II in zijn De arte venandi cum avibus de
oprechte valkenier tot de meest volmaakte vertegenwoordiger van
het mensenras. 2 Om die reden zal in opdracht van koning Jan II de
Goede (1350-1364) diens hofkapelaan Gace de la Bigne in dichtvorm
Le Roman des Oiseaux samenstellen. Het werk, waarmee in 1359
wordt begonnen, instrueert zijn lezer over alle details van het ingewik-
kelde vluchtbedrijf en is geschreven voor 's konings zoon Philips van
Bourgondië, om de koene hertog die zijn vader Jan II het leven heeft
gered in het in adeldom voor hem niet onderdoend jachtbedrijf in te
wijden.s

De valkeniers hebben nooit een gesloten kaste gevormd. Wel heb-
ben eenzelfde gerichtheid en belangstelling geleid tot onderlinge
verwantschap. Van deze onderlinge verbondenheid getuigen de vele
notariële acten alsook de geboorteregisters, waarin het peter- en me-
terschap veelvuldig tot uiting komen, alsmede de trouwboeken. Dik-
wijls ontmoeten wij meerdere generaties valkeniers aan hetzelfde hof,
wat mag wijzen op trouw tegenover de broodheer. Door hun reizen
en trekken en de ervaringen die ze in vreemde streken opdoen,
groeien ze boven hun medeburgers uit. Zij hebben wat van de wereld
gezien, mensenkennis opgedaan, maatschappelijke verhoudingen le-
ren beoordelen; een andere reden is dat zij vrij geboren mannen zijn

Y) L. Coveliers, Valkerij en valkeniers van Arendonk (Arendonk 1950), blz. 22 en
37; P. G. F. P. N. Merula, Placaten ende Ordonnancien op 't stuck vnnde Wilder-
nissen ('s-Gravenhage 1605), blz. 31; G. Lascelles, Coursing and Falconry (Londen
1912), blz. 240; N. J. A. P. H. v. Es, De Hippische Sport en het Korps Rijdende
Artillerie 1793-1908 (Arnhem 1908), blz. 85; Swaen, a.w., blz. 101.
s) L. Magaud d'Aubusson, La Fauconnerie au Moyen-Age et dans les temps
modernes (Parijs 1879), blz. 6; R. Souhart, Bibliographie générale des ouwages sur
la chasse (Parijs 1886), kolom 203-205; J. H. Dam, De Nederlandse valkerij-
literatuur, in Jaarboek 1968 van het Nederlands Valkeniersverbond „Adriaan
ILlollen", blz. 5; Jhr. A. Martini van Geffen, Jagers-zakboek ('s-Hertogenbosch
1837), blz. 13-16; Van Es, a.w., blz. 79.
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en door de hierboven beschreven hoedanigheden als de primus inter
pares gelden. Ofschoon ze geen politieke ambities hebben, worden ze
als notabelen geroepen tot belangrijke functies in de gemeenschap.
A1 is het hinderlijk, wanneer door de mobiliteit van de gekozene het
ambt niet steeds wordt vervuld, toch verkiest de gemeenschap het
voordeel om door ervaren, wijze mannen te worden bestuurd ondanks
het eraan verbonden nadeel. Zo zien wij de valkeniers als schepen,
burgemeester, kerk- en armmeester optreden. Bij absentie zorgt hij
voor een plaatsvervanger, zoals Wouter Heesmans doet die de gemeen-
tesecretaris en zijn zuster Catholijn de belastinginning toevertrouwt. 4

De naam die de Valkenswaardse vogelafrichters verwerven, heeft
een uítstekende klank. De eerder reeds ten tonele gevoerde d'Arcussia
probeert aan te tonen, dat tijdens de bloeitijd van het Franse vlucht-
bedrijf onder LodewijkXII1 (1610-1643) de Nederlandse valkeniers
hun Franse collega's niet ín bekwaamheid overtreffen. Het lijkt of
voor hem de druiven te zuur zijn, wat niet belet te concluderen, dat
de Franse valkeniers op-hun-best de Nederlanders evenaren. De kwa-
liteit van de Valkenswaardse valkeniers die rasvalkeniers worden ge-
noemd, staat evenals de geschiktheid van de vogels die ze afleveren,
buíten kijf. De kwalificatie aan het begin van deze paragraaf slaat zo
ook op deze voortreffelijkheid.5

Het jachtseizoen voor het vluchtbedrijf gaat open op Sint-Jansdag,
24 juni, en eindigt op Sint-Maarten, 11 november, de dag waarop
het folkloristisch gebruik om de ronde te doen met een uitgeholde
biet met daarin een brandende kaars in ere wordt gehouden. s Het
~veispel staat zo hoog in ere, dat de valkeniers zelfs in oorlogstijd
geen strobreed in de weg wordt gelegd. Waar soms in de pauzes tus-
sen het schieten hartstochtelijke beoefenaren nog tijd vinden voor
het vederspel, is het begríjpelijk, dat de valkeniers die dit vermaak
in stand houden met onderscheiding worden behandeld. Een
autoriteit als de oppervalkenier van prins Frederik Hendrik, de
vanwege zijn afspraken met Johan Mom reeds genoemde Johan

4) H. Hezemans, Valkeniers uit Valkenswaard, in Brabants Heem, jrg. XIX (1967),
blz. 23; Coveliers, a.w., blz. 36-37 en 39.
5) J. H. Dam, Het jachtbedrijf in Nederland en West-Europa (Zutphen 1953),
blz. 117; M. Simon Thomas, Onze I)slandsvaarders in de 17de en 18de eeuw
(Amsterdam 1935), blz. 34; Lascelles, a.w., blz. 240; Julien, a.w., blz. 49.
e) Coveliers, a.w., blz. 19.
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Verbrugge, heeft zelfs geen paspoort nodig. Desgevraagd is voor hem
een „solemnele eede" voldoende. Sauvegardes, vrijgeleiden, paspoor-
ten of reispassen worden zonder meer aan valkeniers of voor het
transport van valken verstrekt.' Van landgraaf Moritz van Hessen
is bekend, dat wanneer in 1614 een witte valk van de keurvorst van
de Palts in zijn domein wordt gevangen, hij deze per koerier naar
Heidelberg laat terugbrengen. De Engelse vorst Hendrik VIII laat
eveneens een door Frans I van Frankrijk tijdens een jacht op kraanvo-
gels vermiste valk retourneren aan zijn koninklijke eigenaar met de
ridderlijke mededeling, dat de vogel een pand van hechte vriend-
schap is. Wanneer de jagerscode zozeer de etiquette en hoffelijkheid
in ere helpt houden, is het niet verwonderlijk, dat valkeniers onge-
liinderd kunnen gaan en staan waar zij willen. e

~ 2. De Kempische valkeniers in de zestiende en
zeventiende eeuw

a. Madrid via Brussel

In zijn minutieus bijgehouden reisverslag over een tocht van de
zoon van Maximiliaan van Oostenrijk, Philips de Schone, naar Span-
je, verhaalt Antoine de Lalaing, heer van Montigny, dat de beste
valkeniers van Castilië hun vogels aan de vorst komen tonen. Later
in het jaar, wij schrijven 16 juni 1501, is er het bericht dat koning
Philips zijn hartstocht voor het weispel tweemaal per week, van de
vrcege ochtend tot de avond valt, uitleeft. Zesentwintig valkeniers,
elk met een valk, dragen bij tot het welslagen van deze grote jacht-
partijen, waarbij een menigte milanen, reigers, patrijzen en andere
vogelsworden buitgemaakt. 9

7) A. J. Servaes van Rooyen, lets over de valkenvangst in de 17de eeuw, in Album
der Natuur (Haarlem 1897), blz. 83-90; H. Brugmans, Uit de Protocollen der
Haagsche notarissen II, in Die Haghe ('s-Gravenhage 1909), blz. 73; Coveliers,
a.w., blz. 23.
8) Swaen, a.w., blz. 32.
9) A. de Lalaing, Voyage de Philippe le Beau en Espagne en I501, in M. Gachard,
Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, dl. I(Brussel 1876), blz. 153 en
184185.
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Te beweren dat de bijna spreekwoordelijke passie van de Bourgon-
dische en Oostenrijkse vorsten ook op Philips zoon Karel V is over-
gegaan, lijkt ons te vergaand. Wel hebben Karels epigonen en verte-
genwoordigers van de noblesse d'épée en dragers van het Gulden
Vlies het vederspel in ere gehouden. Of zij daarmee boven hun finan-
ciële mogelijkheden leefden, is nooit onderzocht. Behalve door de
vorsten is in de Nederlanden echter nooit op grote schaal gevlogen.
Van Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren en heer van Eind-
hoven en Cranendonk, is bekend, dat hij door een zich plotseling
openbarende ziekte in Brussel geveld, zich in zijn laatste uren be-
kommert om zijn valkenier. Hij beveelt deze, die zich vanwege zijn
schamele kleding op de achtergrond houdt, bij Granvelle bisschop
van Arras aan, om de man die hem en zijn vader trouw heeft ge-
diend, een pensicen uit te keren.'o

De opvolgers van Karel V hebben op het Iberisch schiereiland
veelvuldig van hun interesse voor het weispel blijk gegeven. Philips II
moge de Nederlanders politiek gezien verkeerd beoordeeld hebben,
zijn taxatie van de Kempische valkeniers is volkomen juist. Regel-
matig doet hij via zijn plaatsvervangers in Brussel een beroep op hun
bekwaamheid en laat zo o.a. aartshertog Ernest van Oostenrijk be-
middelen bij de aanschaf van jachtvogels. " Het wordt gebruik om
tot het einde der achttiende eeuw jaarlijks vier valkeniers met tweeën-
dertig valken naar het Escuriaal te zenden. De oppervalkenier van

Spanje toont de vorst de vogels die met zorg gekozen zijn en een
grote waarde vertegenwoordigen. Om verwisseling met minderwaar-
dige exemplaren te voorkomen wordt in Brabant vóór het vertrek bij
elk der vogels een veer gecoupeerd. Bij aankomst in Spanje wordt de
ontbrekende veer weer aangestoken en keren de valkeniers met een
bewijs van goed gedrag huiswaarts.12

Zijn het in Spanje de Arendonker Martijn de Mol en wanneer hij
overlijdt zijn zonen Pieter en Jan die vanaf 1553 de leiding hebben

to) P. Kannengiesser, Karl V. und Maximilian Egmont, Graf van Buren (Freiburg
i.Br. 1895), blz. 9.
11) A. L. Galesloot, Recherches Historiques sur la Maison de Chasse des Ducs de
Brabant et de 1'Aneienne Cour de Bruxelles (Brussel-Leipzig 1854), blz. 196;
J. Goris, Aloude valkerij in de Kempen en aan de vorstelijke hoven (Arendonk
1966), blz. 90; Swaen, a.w., blz. 14-15.
lp) Galesloot, a.w., blz. 197; Goris, a.w., blz. 91; Swaen, a.w., blz. 15.
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over de koninklijke valkerij, de aanvoer van de begeerde vogels be-
rust bij de eveneens uit Arendonk stammende familie Robbrechts
Moors, kortweg Robbrechts geheten.13 Zij kunnen gelden als de op-
volgers van Adolphe van der Aa, befaamd valkenier en Spanje-
ganger. t'

De koninklijke valkerij is een geldverslindend bedrijf. In 1610
dragen de aartshertogen Albertus en Isabella Willem Robbrechts op
om tegen een jaarlijkse vcrgoeding van 1800 florijnen een complete
uitrusting voor een reigerjacht alsmede twee vluchten op kraaien te
verzorgen. Daartoe dient hij voor de reigerjacht acht geervalken, vier
paarden met twee rijders en een aantal voetknechten te leveren. Voor
de andere jacht die een parforce karakter draagt, zullen hazewind-
honden, zes patrijshonden en o.m. drie haviktarsels worden gebe-
zigd.15 Bij de hier genoemde opdracht gaat het slechts om een onder-
deel van de Spaanse hofvalkerij. De kardinaal-infante die de controle
heeft over de uitgaven, vermeldt nog vierentwintig valken, zes
knechten, zes paarden en zeven koppels patrijshonden, die jaarlijks
nog eens 7181 florijnen vorderen.1e

Willem Robbrechts wordt de grote organisator van de koninklijke
valkerij. Lange jaren levert hij reeksen kwaliteitsvalken. Uit een re-
kening van 1631 vernemen wij een aantal prijzen. Voor zeventien
Noorse geervalken van f 66,- per stuk, zeven Noorse hagaards à f 70,-
twaalf slechtvalken die f 40,- kosten en vier tarsels die f 20,- per
exemplaar doen, krijgt hij een ordonnantie tot betaling van „2212
ponden van 40 groten vlaams", een bedrag van f 3690,-. t' In 1639
en 1640 koopt de Arendonkse valkenier voor bedragen van resp.
f 3874,- en f 3298,- de koninklijke vogels voor zijn opdrachtgevers in
Madrid. Wanneer ten gevolge van de oorlog met Frankrijk hij extra

19) Galesloot, a.w., blz. 193; Goris, a.w., blz. 91 en 147.
l4) Adolphe van der Aa: plaats van herkomst onbekend; hij overlijdt in 1559 en
is dus niet dezelfde persoon als de gelijknamige Mechelse edelman, die in 1568
sneuvelt in de slag bij Jemmingen. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek,
dl. I(Leiden 1911), kolom 2; Collectie Klinkhamer, portefeuille Verster van
Wulverhorst, Aanteekeningen rakende de Houtvesterij van Holland en Westfries-
land, no. 1, fol. 37, 1559, 15 en 20 maart; Galesloot, a.w., blz. 201; Swaen, a.w.,
blz. 14.
~S) Galesloot, a.w., blz. 198.
1e) Galesloot, a.w., blz. 199.
'~) A.R.A. Brussel, Conseil des Finances 212, no. 116 en 122; A. G. J. Hermans.
Jagerswoordenboek (Schiedam 1947), blz. 134.
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uitgaven heeft, omdat hij overzee moet reizen en eerder mcet ver-
trekken, vraagt hij in 1640 ecn voorschot van 720 florijnen voor elke
reis die hij moet ondernemen om de Spaanse vorst zijn geschenk-
vogels te bezorgen.18 In de volgende jaren 1641 en 1642 blijkt uit de
ingediende wissels, dat in het vorstelijk vluchtbedrijf de besnoeiende
hand van de markies De Castel-Rodrigo zich doet gevoelen. Voor de
valkerij is dan nog slechts een bedrag van 3000 florijnen per jaar
beschikbaar, waarvan naast Willem en Philippe Robbrechts als mees-
ter-valkeniers, nog vier andere valkeniers moeten worden betaald,
alsmede aanschaf en het onderhoud van zeventien valken, drie paar-
den, twee hazewinden en zes patrijshonden. la De bezuiniging blijkt
slechts van tijdelijke aard. Koning Philips IV (1621-1665), beschik-
kend over een weer ruimere marge, kan in 1648 jaarlijks ongeveer
7800 florijnen voteren om de vervallen Spaanse valkerij weer van de
grond te helpen. De gebroeders Robbrechts die in een brief van de
vorst als „fauconniers des plus habiles en sans rivaux aux Pays-Bas"
worden geprezen, krijgen de beschikkíng over acht helpers, een gelijk
aantal paarden, twintig patrijshonden en twee hazewinden, terwijl
het detachement jachtvogels weer op het streefgetal van tweeëndertig
wordt gebracht. 20

In de volgende decennia vinden wij de eerste sporen van de tragiek
die de Robbrechtsfamilie beschoren zal zijn. Philippe Robbrechts ont-
vangt als „halconero de son Majestad" weliswaar in 1664 een som
van 1000 florijnen en nog eens f 2000,- voor gekochte valken die
naar Madrid moctcn worden begeleid, maar tevens is er sprake van
een achterstand in de betalingen. In een verzoekschrift, waarin hij
verlof vraagt om via Oostende scheep te gaan naar Spanje, wijst hij
de koning op een openstaande rekening ten bedrage van f 2605,- en
verzoekt hem deze te willen voldoen, daar hij niet bij machte is nog
langer dergelíjke sommen voor te schieten.21

Het lijkt er op, of de krap bij kas zittende Spaanse vorst die meer
om zijn prestigeobject dan om zijn leverancier geeft, tijdelijk een
andere valkenier de eer van zijn opdrachten gunt. Omdat de jachten
moeten doorgaan plaatst het hof ook bij ene Hans Vogel orders voor

1e) A.R.A. Brussel, Conseil des Finances 212, nos. 67 en 69.
~s) Idem, 212, nos. 125, 173 en 204; Galesloot, a.w., blz. 199.
Eo) Galesloot, a.w., blz. 199; Goris, a.iv., blz. 91.
sl) A.R.A. Brussel, Conseil des Finances 212, nos. 258, 260 en 268.
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vogels en zal bij hem voor onderhoud van valken, honden en voor-
schotten aan helpers, over het jaar 1666 voor 3466 livres en 11 solidi
in het krijt komen. 22

Ondanks financiële moeilijkheden blijft het contact tussen vorst en
hofleverancier bestaan, al worden de betrekkingen wel een stuk
koeler. Ambrosius Robbrechts, een nieuwe naam maar met dezelfde
kwaliteiten, heeft in enige bittere brieven aan het thuisfront van
zijn in het Escuriaal beleefde ervaringen verslag gedaan. In zijn brief
van 20 juli 1684 verklaart hij te popelen om „dit misraebel lant" te
kunnen verlaten, maar hij wacht nog op 's konings tcestemming en
zijne majesteits geld. Vermakelijk is de passage, waarin hij het wach-
ten beu, tot ontsteltenis van de kamerheren ongevraagd de vorst heeft
aangesproken en hem tcevoegt, dat Ambrosius Robbrechts „tot in de
gront bedorven" is door twee van de grootste monarchen ter wereld.
Op de verbaasde reactie van koning Karel II (1665-1700) om uitleg,
flapt hij er woedend uit, dat de koning van Frankrijk of zijn volk
thuis alles gebrand en geplunderd heeft. KarelII, raast hij verder,
is verantwoordelijk voor de financiële strop die Ambrosius haalt aan
de grote kosten die hij in 1Vederland en op zijn reizen heeft gemaakt.
Tot opluchting van iedereen schiet de vorst die het voorval kennelijk
als een „practical joke" savoureert, in de lach en Ambrosius die heet
van de naald van zijn opluchting blijk geeft, hoopt morgen met zijn
heer tot zaken te kunnen komen. 23 Hij blijkt het hof slecht te kennen.
Mismoedig deelt hij op 14 september mee, dat hij „noch niet eenen
stuyver" heeft ontvangen. Inbreuk op de etiquette of niet, over een
paar dagen zal hij ten einde raad de vorst nog eens aanspreken en
hem „alle dingen recht uyt zeggen al soude hij mij op een galeye
zetten". 24

De wanhoopsdaad van Ambrosius krijgt reliëf wanneer we weten,
dat hij naast de gebruikelijke tweeëndertig stuks op speciaal verzoek
van de koning nog acht valken extra heeft geleverd. Van de be-
nodigde f 4611; ontvangt hij f 3000,-. De rest van het bedrag betreft
de speciale order van Karel II. Voor twee valkeniers, die 1 februari
1683 in Madrid arriveren en op 28 maart weer thuis zijn, noteert hij

~) Idem, 212, nos. 275-281.
49) Idem, 213, no. 20.
E') Idem, 213, no. 21.
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zesenvijftig reisdagen à 50 stuivers. Het andere paar valkeniers weet

zich pas op 8 juli, na honderdachtenvijftig dagen, met het gezin ver-

enigd. De reis- en verblijfkosten voor dit kwartet valkengeleiders be-

lopen 428 florijnen. Dit is een interessant gegeven. Ambrosius betaalt

zijn mannen een aardig bedrag voor reís- en gevarengeld.
De historie zwijgt verder over Ambrosius. Of hij het resterend be-

drag van f 1611,- ooit heeft gezien, weten wij niet. 25

Een ander lid van de familie, Ernest, zit al even zeer tussen hamer

en aambeeld. De Spaanse schatkist mag dan berooid zijn, de relaties

met het hof verbreken betekent, dat de kans op het beloofde goud

helemaal in het niet verdwijnt. Daarom gaan de leveranties door, ter-

wijl Ernest zijn hoop stelt op een fata morgana. In 1683 sluit de

laatste vertegenwoordiger van deze Arendonkse hofleveranciers met

's konings gouverneur-generaal markies De Grana een overeenkomst,

waarin de herhaalde adviezen van de Raad van Financiën om de

uitgaven voor het vluchtbedrijf te matigen, doorklinken. In plaats van

5000 worden nog 4000 florijnen per jaar gevoteerd. Gezien de reke-

r.ingen van 1694 tot 1699 heeft de status en het prestige het van het

gezond verstand gewonnen. 26 in de ongedateerde brieven hopen de

saldo's zich snel op: f 3787,- voor tweeëndertig valken en vergoeding

voor vier valkeniers, alsmede een som van 300 pattacons, 750 gulden,

voor de trip naar Denemarken om kostbare witte geervalken te ver-

schalken. Een stapeltje brieven verder is Karel II Ernest ongeveer

13.600 florijnen ten achter. Zijn valkerij telt dan zeven tot acht per-

sonen, twintig vogels, vier rossen, zes koppels Spaanse paarden of

„espanots", één hazewind, allemaal ten koste van Robbrechts. Ernest

wendt zich opnieuw tot de vorst, omdat eigenlíjk nog acht geervalken

en drie reigervalken, acht valken voor de eksterjacht, één paard en

een cagie ontbreken, welke hij onder geen beding meer kan leveren,

omdat hij aan de grond zit. Wil zijne majesteit witte valken, dan zal

voor de reis naar Denemarken eerst f 4000,- gefourneerd moeten wor-

clen. 2'

zs) Idem, 213, nos. 14 en 16.
2e) Idem, 213, no. 45; Galesloot, a.w., blz. 200.
'-~) Pattarnns of patagons: nieuwe zilverstukken ter waarde van achtenveertig

stuivers, ingevoerd door de aartshertogen Albertus en Isabella; A.R.A. Brussel,

Conseil des Finances 213, nos. 2, 9 en 12; H. Enno van Gelder, De Nederlandse

munten (Utrecht-Antwerpen 1965), blz. 124.
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Zo de dringende beden om geld al wat geholpen hebben - het
eindsaldo beperkt het verlies in 1699 tot 8412 tlorijnen en 15 so-
lidi - voor Ernest Robbrechts komt een faillissement onafwendbaar
nader. Op 23 maart 1699 meldt hij dat hij de f 4.000,- met de rente,
welke hij voor het in stand houden van 's konings prestige heeft
geleend, niet kan terugbetalen. Drie maanden later blijkt dit voor nog
eens f 2000,- extra te gelden. Achtervolgd door schuldeisers vraagt hij
tenslotte surséance van betaling om zo een dreigende executie te ont-
lopen.2B Dit heeft niet mogen baten. Nog in 1727 probeert de
Valkenswaardse valkenier Bartholomeus Verhoeven die dan in Brus-
sel in dienst staat van de aartshertogin van Oostenrijk, om namens
Peter Jaspers van de erfgenamen van wijlen Ernest Robbrechts Moors
f 150; voor geleverde „botter, hennen en duyven" in te vorderen. 29

Het overlijden van de vorst, op wiens verscheiden politiek Europa
vijfendertig jaar heeft gewacht, zal na veel intriges de Spaanse Suc-
cessie-oorlog teweeg brengen. Zijn heengaan heeft zonder twijfel ook
de doodsteek voor Robbrechts betekend. Wanneer na veel gemar-
chandeer de tweede achterkleinzoon van Lodewijk XIV, Philips V
in 1713 de Spaanse kroon definitief de zijne mag noemen, is het
voor Ernest Robbrechts te laat. De ondergang van deze Arendonkse
valkeniersfamilie die haar lot, haar trouw en haar ijver verbonden heeft
aan de twijfelachtige eer zich hofleverancier en meester-valkenier van
een berooid vorst te mogen noemen, waarschuwt ons voor het gevaar
het klatergoud van een koninklijke betrekking als rijkdom te kwalifi-
ceren. Wij zullen zien, dat de bekwame en onverschrokken mannen
die met moed en geduld de valken bemachtigen, zeeg maken en
treinen, voor een vorstelijk honorarium, cen livrei en de titel „ma?tre-
fauconnier" grote financiële risico's lopen. Misschien zijn de „valets",
de valkengeleiders met cen vaste vergoeding, beter af geweest dan
menige meester-valkenier die van zijn bruto-gage alle kosten van
vogels, valkenknechten en fournituren moet betalen en die het niet
aanvullen van gedane voorschotten of het wegvliegen of het vroeg-
tijdig sterven van zijn vogels, als een bijna niet te dekken risico
achtervolgen en bedreigen. Een harde realiteit, die in het zo romantisch

~e) Idem, 213, nos. 50, 51, 56, 60, 66, 67, 70, 165, 176, 177 en 179.
~) R.A. Noord-Brabant, R(Waalre en Valkenswaard) 153, fol. 31~, 1727, 17
maart.
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aandoende spel steeds een geweldig gevaar vormt voor de man die
zich buitenslands nieuwe kansen wil scheppen. Alleen in de geëxal-
teerde benadering van het toneel geldt „le fauconnier est Dieu".

b. Den Haag via Scandinavië

Een oude schoolplaat voorstellende Jacoba van Beieren op de
valkenjacht is voor menígeen de enige herinnering aan de beoefening
van het vluchtbedrijf in het Westen van ons land. Tot de weinige
edellieden, die in deze streken op grote schaal het weispel beoefen-
den, behoort Jacoba's vierde echtgenoot, de Zeeuw Frank van Borse-
len. Als heer van Voorne staat een uitgestrekt duingebied tot zijn
beschikking en tot zijn hofhouding rekent hij een groep valkeniers.
Van 1436 tot het overlijden van hun heer Frank van Borselen in
1472 zijn een meester-valkenier, vier valkeniers en twee knechten in
touw om de valkhuizen te Oostvoorne, Brielle, Sint-Maartensdijk en
's-Gravenhage in goede staat te houden, zodat hun heer zijn passie
voor het vederspel ten allen tijde kan uitleven. 30

Als opvolger van Jacoba van Beieren reserveert hertog Philips van
Bourgondië, graaf van Holland en Zeeland, in 1450 het recht om het
weispel te bedrijven in het Haagse bos voor zichzelf. In 1478 gelasten
Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië, dat elk die
de valkerij in Holland wil uitoefenen een consent moet hebben van
de opperhoutvester. Hun kleinzoon Karel V dicteert, dat alle ge-
vangen vogels op het valkenhuis in Den Haag moeten worden ge-
bracht om gekeurd te worden. Dit geldt zo~~~el voor inheems gevangen
als geïmporteerde valken. In hun k~~~aliteit van stadhouder van Hol-
land en West-Friesland worden de Oranjeprinsen met de waardig-
heid van opper- of grootvalkenier begiftigd. Vanvt~ege staatkundige
beslommeringen delegeren zij deze functies weer aan één of ineerdere
luitenants. Onder prins Maurits bekleedt Willem van Bloys dit
ambt, onder Frederik Hendrik en Willem II is het Jan van den
Kerckhove, heer van Heenvliet. g'

Blijkens een instructie uit 1586 behoort een valkenier in Holland

M1~) A.A. Arkenbout, De valkerij in Voorne tijdens de rniddeleeuwen, in Holland,
Regionaal-Historisch Tijdschri ft, jrg. III (1971), blz. 70 en 73.
~j~) A.R.A. 's-Gravenhage, inv. no. 539, fol. 134, 1669, 18 juni en inv. no. 323,
1737~Valkhuys; Swaen, a.w., blz. 26; Merula, a.w., blz. 27; Servaes, t.a.p., blz. 89;
Dam, a.w., blz. 114115.
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niet alleen zijn uiterste best te doen om valken te vangen en te
„meynteneren alle manieren van weytswarck den edelen valck aan-
gaande", maar tevens de gevangen valken te keuren en van de over
het grondgebied van Holland getransporteerde jachtvogels „boven
twee valcken ten hoochsten van elcke cagie nyet en zal nemen, be-
taelende daarvoor den nrijs daertoe gestelt zijnde". sQ

Wij zagen reeds, dat de Valkenswaarder Johan Verbrugge en zijn
zoon Willem als meester-valkeniers van de stadhouders Maurits en
Frederik Hendrik fungeren. Hoe groot hun invloed is moge blijken
uit het feit dat Johan Verbrugge op 8 juni 1640 op verzoek van de
valkeniers van de kardinaal-ínfante, gouverneur van de Spaanse Neder-
landen verklaart dat alle valkeniers, weilieden en hun knechts steeds
zonder daartoe een paspoort van de kardinaal te hoeven vragen de gren-
zen hebben kunnen passeren. Op grond van deze verklaring van Johan
Verbrugge die dan al een staat van dienst van een halve eeuw heeft,
kunnen wij aannemen dat de in de vorige paragraaf gencemde activi-
teiten van de Arendonkse familie Robbrechts Moors gesteund zijn
door valkeniers uit nabij gelegen dorpen als Leenderstrijp, Val-
kenswaard en Aalst. Een bevestigíng hiervan is een getuigenverkla-
ring welke Anthonis Robbrechts Moors aflegt ten overstaan van de
schepenen van Leende. Voorts blijkt de autoriteit van Verbrugge vol-
dcende om paspoortperikelen, visitaties of controles te voorkomen. ss

Behalve invloedrijk is de functie die de Verbrugge's bekleden
lucratief.

Willem Verbrugge brengt in 1639 voordeafríchting van vier witte
geervalken f 384,- en 3 stuivers in rekening, terwijl hij in 1641 f 117,-
declareert voor onkosten „van beddingen en bequaem sitten voor de
vogelen", alsmede reis- en verblijfkosten voor hem en zijn knechts.
In genoemd jaar vergezelt hij prins Willem naar Engeland, waar de
Oranjetelg Maria Stuart, dochter van koning Karel I gaat huwen. s4

32) A.R.A. 's-Gravenhage, Archief Graaflijke Rekenkamer, no. 498, 4e reg. der
comm. fol. Ibv-17, 1586, 26 november; Collectie Klinkhamer, portefeuille Verster
van Wulverhorst, Aanteekeningen ... no. 1, fol. 57, 1586.
a3) A. F. N. van Asten, Rondom valkeniers en valkerij in Leenderstrijp (17de en
18de eeuw), in Heemkronyk, jrg. XI (1972), blz. 47; Brugmans, t.a.p., blz. 19.
~4) A.R.A. 's-Gravenhage, Res. Staten-Generaal, 1639, 25, 26 en 29 november;
1640, 3 en 4 januarí, 30 maart en 18 april; 1641, 5 januari en 3 april; idem,
Register der Ordonnantiën der Staten-Generaal, no. 3280, 1641, 10 april; Het
Leven van Wille~r: den II, dl. I('s-Gravenhage 1738), blz. 130; Simon Thomas,
a.w., blz. 45.
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Wanneer Willem Verbrugge in 1643 zijn vader definitief opvolgt
probeert hij zijn positie nog te versterken. Spanningen met mede-
valkeniers blijven op den duur niet uit en in 1648 treedt de vete
met een collega-valkenier van de prins, die de voor dit bedrijf toepas-
selijke naam Hendik de Gyer draagt, aan het licht. De poging van de
Verbrugge's om hun vangstgebied in Noorwegen, waar vader Johan
in 1638 leggen gaat plaatsen, tegen indringers te beschermen leiden
tot heftige twisten met de Gyer, die hier oudere rechten beweert te
hebben. Het is niet onwaarschijnlijk, dat Verbrugge die de handel op
IJsland steeds meer aan Johan Mom moet overlaten, naar nieuwe
mogelijkheden heeft gezocht in Noorwegen. De Deense vorst, Chris-
tiaan IV, die het belang van de Kroon bij deze lucratieve negotie
steeds in het oog houdt, verklaart in 1638 dat Johan Verbrugge ten
onrechte in Noorwegen vangt. Inmiddels heeft de concunentie tus-
sen Johans zoon en De Gyer geleid tot een gespannen verhouding die
onder hun díenaren in het Noorden tot openlijke vijandigheden
leidt. (}p 3 december 1646 wordt echter voor de Haagse notaris,
Pieter van Groenevelt, de vrede getekend, waarbij Willem Verbrug-
ge op zich neemt aan De Gyer jaarlijks tien vogels te bezorgen zolang
Verbrugge het octrooi van de Deense vorst geniet. De Gyer die dan
al bijna zijn diamanten jubileum als valkenier kan vieren, zal vijf
geervalken en vijf geertarsels per jaar ontvangen, te leveren in twee
termijnen. De overeenkomst is in 1649 herroepen. Uit het feit dat De
Gyer erkent bij zijn jongere collega voor f 150; in het krijt te staan
„uyt saecke van coop van vier vogelen", mag ~~~orden afgeleid, dat
de heren nog steeds met elkaar zaken doen. De hoog bejaarde
Hendrik de Gyer gaat het dan ~~~at kalmer aan doen ten gunste van
Willem Verbrugge. Wanneer hij ín 1653 de hoge leeftijd van tachtig
jaar bereikt, wacht hem een pensioen van f 600,- per jaar. S5

Tussen de gewiekste handelaar Mom en 'sprinsen valkenier Wil-
lem Verbrugge wordt eveneens voor de Haagse notaris Pieter van
Groenevelt eind 1646 een contract gesloten waarbij Mom zich ver-
plicht in 1647 de valkenier van twintig exemplaren van het „witte
goud" te voorzien. Voor de fraaiste ~vitte valken en tarsels uit IJsland
verplicht Verbrugge dertig rijksdaalders per stuk neer te tellen terwijl

~b) Simon Thomas, a.w., blz. 44 en 49; Servaes, t.a.p., blz. 87; Brugmans, t.a.p.,
blz. 7475.
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voor IJslanders van mindere kwaliteit de prijs zal variëren van tien
tot vijfentwintig rijksdaalders. Vóór Allerheiligen 1648 verplicht
Mom zich nog eens twintig jachtvogels in Den Haag af te leveren
maar nu is de prijs voor een witte geervalk opgelopen tot vijfendertig
rijksdaalders. De valken zullen in goede conditie behoren te zijn. Ver-
brugge heeft het monopolie van de koop. Zal Mom aan derden
nog jachtvogels verkopen dan zullen die „ten profijte van de armen
alhier" worden verkocht. sg

Om niet geheel afhankelijk te zijn van Mom die het toch niet la-
ten kan voor eigen rekening te werken zendt Willem Verbrugge
wanneer Hendrik de Gyer zich terugtrekt uit Noorwegen in 1649 de
Valkenswaarder Hans Adams derwaarts om jachtvogels te vangen,
wat Verbrugge bij speciaal octrooi van de Deense vorst vergund is. Al
in het volgend jaar ontstaan mceilijkheden wanneer Adams met zijn
vangst van de legplaatsen terugkeert. Plaatsgenoot Hendrik Jansz.
Verrijt, een van de valkeniers van de l~ertog van Lunenburg, neemt
hem onder het argument dat het octrooi niet geldig is voor de leggen
aan de zeekant zestien geervalken af. De onderlinge naijver blijkt
groot en vergeefs beroept Willem Verbrugge zich op de autoriteit van
zijn heer. De tegenwerking blijft, zelfs wanneer Willem Verbrugge als
valkenier van de Staten van Holland en West-Friesland op 7 augustus
1660 een vergunning verwerft om levenslang en met uitsluiting van
anderen in Noorwegen jachtvogels te vangen. s'

De koek is dan echter bijna op. Het verbod van de Deense vorst
FrederíkIII (1638-1670) om vanaf 1662 valken aan buitenlanders
te verkopen, betekent een tijdelijke stop in de activiteiten van de
vaderlandse valkenvangers. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen
wij de ervaringen van de Valkenswaardse valkeniers aan de vreemde
hoven volgen, daar zij in eigen land nauwelijks aan de slag kunnen.
Alleen de stadhouders Willem III en Willem V hebben belangstel-
ling gekoesterd voor het vederspel, dat met het Loo als centrum hier
te lande op bescheiden schaal beoefend is. In 1686 weet stadhouder
Willem III zich het Loo, destijds het oude jachtslot van de Bentincks,
te verwerven. De wildrijke Soerense bossen hebben bij de stadhouder
de doorslag gegeven en met succes beweegt hij de eigenaar Johan

3B) Brugmans, t.a.p., blz. 76-77.
") Swaen, a.w., blz. 93-94.
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Carselis van Ulft tot een transactie. De ideale combinatie van de uit-
gestrekte heidevelden van Hoog-Soeren gelegen rond het visrijke
water van het Uddelermeer lokt de reigers in grote getale uit de
bossen naar de kalme oeverzoom. 3e

De Valkenswaarder Jan Beckers heeft als reigerbewaarder op het
Loo gefungeerd. Om zijn achterstallig tractement via de graaf van
Portland, Hans Willem Bentinck, van Willem III, dan „Zijne Maje-
steit van Groot Brittannië", uitgekeerd te krijgen, hebben zijn erf-
genamen zich veel moeite moeten getroosten.39

Willem IV, zwak van gezondheid en zelfs enigszins gebrekkig,
heeft de valkerij niet beoefend. Zijn zoon, stadhouder Willem V,
houdt het vederspel dat hij vanaf zijn zeventiende jaar beoefent wel
in ere. In juli 1767 slaat zijn valk een reiger, die blijkens een ring
uit 1737 al eerder door de Pruisische vorst is gevangen. Afgezien van
de vluchten van deze stadhouders is er in de welgedane koopmans-
republiek voor de valkerij, een vermaak van vorstelijke allure, geen
plaats geweest. 40

~ 3. Valkenswaarders krijgen in de achttiende eeuw het toezicht
op de IJslandse valkenvangst en de levering van jachtvogels
via het Deense hof aan Euroyese vorstenhuizen

Over de aanvang van de valkerij in Denemarken tast men in het
duister. Uit sages en overíeveringen bereikt ons de naam van ene
Rolf Krake, die in de zesde eeuw, evenals zijn manschappen, bij een
bezoek aan koning Adils in Upsala een valk op de schouder draagt.
Iets minder ver in het schimmige verleden der duistere Middeleeuwen
is er een getuigenis dat de Deense vorst Harald Blaatand (ongeveer
985 overleden) van zijn vazal Hakon Jarl als schatting voor zijn leen
Noorwegen hondcrd mark in goud en zestig jachtvogels, valken of
haviken, opeist. Naar de aard van de heffing krijgt Noorwegen de

~) Van Es, a.w., blz. 128; Simon Thomas, a.w., blz. 53; Swaen, a.w., blz. 94.
3a) Van Es, a.w., blz. 130.
40) G.A. Evers, De Jncht op de „Soerensche Daghuurders", in Buiten, jrg. VIII
(1913), blz. 590; dertigjarige reiger: het moderne ríngonderzcek kan dit niet
bevestigen doch kan de mogelijkheid evenmin uitsluiten (informatie van het Rijks-
instituut voor Natuurbeheer te Arnhem).

85



naam „Hank-ei", wat havikeiland zou betekenen. Van latere heersers
als Waldemar de Grote (1157-1182) en Waldemar Atterdag (1340-
1375) ver~rneldt zekere Saxo, dat zij vurige beoefenaars zijn geweest
van het vederspel. Met het atlopen van de Middeleeuwen lijkt het
vluchtbedrijf in de Deense landen in vergetelheid te raken. Een mes-
heft met de afbeelding van een edelman (Sint-Bavo?) met valk uit
omstreeks 1300, dat bij opgravingen in Ribe (Zuidwest-Jutland) is ge-
vonden, is een van de schaarse indicaties dat het weispel niet geheel
een dode letter is geweest.

Pas in de zestiende eeuw vliegt de valk weer ons gezichtsveld bin-
nen. Op 13 oktober 1571 benoemt FrederikII (1559-1588) Niels
Lilfstand van Barcebíik tot opperjagermeester. De poging om de
valkerij níeuw leven in te blazen strandt al anderhalf jaar later wegens
totale ongeschiktheid van de oppervalkenier. 41 Op een valkerij-tradi-
tie kan Denemarken daarom niet bogen.

Het zijn vooral de buitenlanders geweest die de jachtvogels uit de
noordelijke landen halen om vorstelijke opdrachtgevers te gerieven.
Van de ondernemende Reynier Reynders uit Waalre weten wij, dat
hij in 1556 rond het feest van Sint-Jacob, apostel, 25 juli, in Dene-
marken valken heeft gevangen. Terug in onze streken wil hij ze ge-
bruiken en verkopen om zo zijn kost te winnen.42 Voorts noemden
wij in dit verband reeds de Hamburgse koopman Matthias Hoepp
die met zijn agenten, de gebroeders Mumme, in 1584 het sein geeft
tot een georganiseerde valkenvangst op IJsland.'~ Hier is het alleen
autochthonen of houders van patenten toegestaan geervalken te van-
gen, terwijl het doden van de vogel ten strengste verboden is. Een
oude wet welke tot 1752 op IJsland formeel blijft gelden, stelt op dit
vergrijp zelfs de doodstraf. De levendige handel welke het gevolg is
van de activiteiten der buitenlanders, leidt tot naijver tussen de val-
kenvangers onderling en tot twisten met de plaatselijke bevolking.
Het misbruik maken van concessies alsmede de tengevolge van inten-
sieve vangst sterke daling van het aantal valken brengen koning Fre-

u) P. V. Jacobsen, Bidrag til en Skildring af Falkevaesenet og Falkejagten forhen,
navnlig i Danmark (Kopenhagen 1848), blz. 107-108; C. J. Tillisch, Falkejagden
og dens historie (Kopenhagen 1949), blz. 129; E. Kammerer, Falknerei in Diine-
mark, in DFO (1969), blz. 104.
~) R.A. Noord-Brabant, R(Waalre en Valkenswaard) 88, 1556, 10 februari.
~) M. Simon Thomas, a.w., blz. 37.
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derik II 1662 in tot een verbod van verkoop van jachtvogels aan
buitenlanders, zoals wij reeds zagen. 44
De lucratieve negotie is daarmede, althans op IJsland, definitief van
de baan, maar de vraag naar de vogels blijft groot. Kroonprins Chris-
tiaan, vanaf 1670 als de vijfde van die naam regerend vorst, sticht in
1664 te Kopenhagen bij het slot Frederiksberg een complete valkerij.
Vergeleken met de voormalige door middel van uitgifte van vergun-
ningen geregelde vangst betekent de daad van de troonopvolger een
volledige kentering. In het hedendaagse Kopenhagen herinneren nog
tal van straten, een winkelcentrum en een groot hotel, die alle
hun naam ontlenen aan de in die wijk gevestigde valkenierstuin of
Falkonergaarden, aan de invloed die van het koninklijke valkenhof
is uitgegaan. In de Falkonergaarden worden de valken zeeg gemaakt
en getreind, hier ook zijn de jachthonden en prooivogels in kennels
en kooien ondergebracht.4s

De door een professionele aanpak snel tot bloei komende konink-
lijke valkerij brengt de vangst op IJsland definitief onder vorstelijk
toezicht.

Aan het hoofd van de organisatie, waaronder alles wat de jacht
betreft ressorteert, staat de opperjagermeester. Deze functie van opper-
valkenier is in de achttiende eeuw in handen van de ridders, later
baronnen Von Gram die deze kwaliteit combineren met die van ge-
heimraad en kamerheer van de koning. De opperjagermeester is de
man die de vorst informeert en de correspondentie voert met collega's
aan andere hoven als baron Von Polnitz, Obrist-Falkenmeister van de
markgraaf van Ansbach, de keizerlijke gezant Von Berckenthin en
de Keulse jagermeester baron Von Burgay.4s

Direct onder Von Gram staat de valkenmeester, een man van de
praktíjk, aan wie de dagelijkse leiding van de valkerij is tcevertrouwd.
Híj zorgt voor valken en valkeniers, voor reispassen en vrijgeleiden,
hij regelt de vangsten en stelt de distributielijst op voor de opperjager-

44) Idem, a.w., blz. 53; G. P. Dementiew, Der Gerfalke (Wittenberg-Lutherstadt
1960), blz. 52.
~) Tillisch, a.w., blz. 129; Kammerer, t.a.p., blz. 105; J. P. Trap, Kongeriget
Danmark, dl. I(Kopenhagen 1929), blz. 807-808.
1e) Tillisch, a.w., blz. 132; Jacobsen, n.w., blz. 100; R.A.K., Rentekammeret
333.633, Kopibog over udgáede breve om islandske falke (OJ) 1731-1741, o.a.
Fol. 1, 3, 14 en 29.
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meester. Volgens hiërarchieke weg behoort alles via hem te lopen
en hem passeren is een onduldbaar vergrijp tegen het protocol en een
laakbare aanslag op zijn positie. Dit wordt de valkenjongen Mad
Larsen gewaar die zich de woede van zijn superieur Jacobus Verhoe-
ven op de hals haalt, wanneer hij op een zaterdagavond naar baron
C. C. Von Gram stapt om toestemming te vragen om te trouwen. ~~

Aangezien de Denen in de valkerij weinig ervaring hebben, is de
valkenmeester nagenceg steeds een buitenlander. De roem van Val-
kenswaard manifesteert zich al vroeg in de namen van Martin Ver-
braken, Hendrik Verhagen en Jacobus Verhoeven die allen dit ambt
hebben bekleed. Verbraken is eerste man in 1704, terwijl Verhagen
van 1722 tot 1755 in deze functie werkzaam is, waarna zijn stiefzoon
Verhoeven hem opvolgt en zich in deze kwaliteít handhaaft tot zijn
dood in 1784. Frideríck Pedersen, de laatste valkenmeester aan het
liof tenslotte, is een Deen.4s

De valkenmeester heeft zes man onder zich. Volgens een opgave
uit 1744 zijn dat een meesterkneclit Hendrik Govers, en de valken-
jongens Johan Kersmacker (Kaarsmakers), Gotfried Rombens (Rom-
bouts?), Christiaan Jensen, Jacob Hendrik Govers en Willem Ver-
hagen. De meesterknecht treedt ook op als reisvalkenier en heeft het
toezicht op de valkenvangst op IJsland. 49

Bankier-valkenier Carl Johan Tillisch, een van de weiníge Denen
die over het vederspel geschreven heeft, gewaagt van herhaaldelijk
voorkomende onenigheden tussen de verschillende jongens die on-
danks lang dienstverband nauwelijks promotiekansen hebben. Het is
het bekende nadeel dat aan plaatsing bij een kleine afdeling is ver-
bonden. Een man als Johan Kaarsmakers heeft dit geweten. In 1732
heeft hij de leiding van de vangst op IJsland, terwijl zijn conduite-
staat in 1742 hem als valkenjongen kwalificeert. De enige reden

a~) Idem, 333.639, Falkejagtsager (OJ) I, ]741-1763, Lit. Xa no. 71, 1761, 28
februari.
~) Jacobsen, a.iv., blz. 94; Kammerer, t.a.p., blz. 105; R.A.K., Rentekammeret
333.637, Sager ang. islandske falke (OJ) 1663-1728, Lit. N. no. I, 1704, 6
februari; idem 333.647, Falkonerisager (OJ) 1784-1787, 1784, 18 april; idem,
333.639, Lit. Xa no. 32, 1752, 14 mei en no. 54, 1755, 27 december.
'b) Idem, 333.639, Lit. Xb no. I, 1742, 28 juli; no. 8, 1744, 4 augustus; no. 9,
1745, 11 juni en no. 11, 1746, 21 december; idem, 333.640, Falkejagtsager (OJ)
II, 1741-1763, Lit. Xe no. 18, 1745, I1 januari; no. 35, 1745, 6 augustus; no. 84,
1754, 6 augustus en no. 101, 1758, 4 augustus.
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voor deze „degradatie" is waarschijnlijk gelegen in de slechte staat van
's konings financiën. Na een trouwe dienst van dertig jaar overlijdt
Kaarsmakers die hier te lande als meester-valkenier te boek staat, op
vierenvijftigjarige leeftijd in 1760. Zijn kwalificatie is dan „gezel".5o

Kennelijk is deze voor het personeel onverkwikkelijke situatie
gewijzigd. In 1765 blijkt opnieuw dat jongens met een lange staat van
dienst opklimmen tot knecht of gezel, maar het aantal bij de valkerij
werkzame personen blijft onveranderd zes.5t

Het salaris van de valkenmeester is onbekend, maar de meester-
knecht ontvangt aan kost en loon jaarlijks 150 rijksdaalders. Knechts
komen met kost en loon aan 110 rijksdaalders, terwijl voor elk van
de jongens een bedrag van 70 rijksdaalders ís uitgetrokken. Daaren-
boven ontvangt ieder een rok, vest, broek, hoed en een paar kousen.
In 1737 belopen de uitgaven van de koninklijke valkerij 1373 rijks-
daalders, een cijfer dat correspondeert met Tillisch gegevens over
deze tijd. Buiten de salarissen vermeldt de rekening de aankoop van
tien slechtvalken welke 40 rijksdaalders kosten. Met voedsel van in
totaal twintig valken en twee haviken zijn 250 rijksdaalders gemoeid,
terwijl er voor zeventig reigers 532 rijksdaalders zijn uitgetrokken.
Het restant wordt aan het onderhoud van paarden besteed.52
De bedragen die aan het vorstelijke vluchtbedrijf zijn gespendeerd,
vertonen een geleidelijke stijging, waaruit bloei kan worden afgelezen,
Rond 1750 worden gemiddeld 1670 rijksdaalders gevoteerd, in de
periode 1760 tot 1769 oplopend tot 1800. Tegen de eeuwwisseling zit
zoals overal elders de klad in het weispel. In 1791 worden nog slechts
twaalf jachtvogels, in 1806 nog maar twee valken gehouden. De ge-
middelde jaarlijkse kosten verminderen dientengevolge tussen 1795
en 1808 tot 470 rijksdaalders met als dieptepunt een uitgave van 196
rijksdaalders in 1807.5s
so) Tillisch, a.w., blz. 130; Swaen, a.w., blz. 97; H. Schlegel en A. H. Verster van
Wulverhorst, Traité de Fauconnerie (Leiden-Diisseldorf 1853), blz. 82; L.A.S.K.,
Trinitatis Kirkes Ligprotokol 1757-1781, 1760, 27 december; R.A.K., Rente-
kammeret 333.641, Falkejagtsager (OJ) 1763-1771 1763, 27 september; idem,
333.638, Indkomme breve ang, islandske falke (OJ) 1731-1741, Lit. B nos. 1, 2
en 3 (1731-1733).
51) Idem, 333.641, 1765, 20 juli; Tillisch, a.w., blz. 134.
sY) Tillisch, a.w., blz. 130; R.A.K., Rentekammeret 333.638, Lit. R, 1737, 16
oktober; idem, 333.639, Lit Xb no. 9, 1745, 11 juni.
5') Tillisch, a.w., blz. 130; R.A.K., Rentekarruneret 333.649, Det kgl. falkoneri
(Rtk) 1795-1809.
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Vóór het verbod van Frederik III om valken aan buitenlanders
te verkopen plegen de IJslanders de vogels zelf te vangen en te koop
aan te bieden aan ieder, die er belangstelling voor toont. Tegen het
einde van de zeventiende eeuw is de valkenhandel niet alleen op pa-
pier maar ook in feite een privilege van de Deense kroon. Sinds 1690
zeilt jaarlijks een schip naar IJsland om de valken te verschalken.
Vroeg in de zomer gaat de kapitein voor anker in de omgeving van
Reykjavik bij Bessastadir. 54

De expeditie wordt geleid door de reisvalkenier die aan het Kopen-
haagse hof als meesterknecht in rang direct onder de valkenmeester
staat. Niet steeds is de reisvalkenier een gekwalificeerde meester-
knecht. Zíjn taak kan worden waargenomen door ervaren vaIkeniers
die lager in functie zijn. Op een enkele uitzondering na heeft de
vangst op IJsland steeds onder tcezicht van onze landgenoten gestaan.
Valkenswaarders als Jan Kaarsmakers, Willem en Hendrik Verhoe-
ven en Dielis Hogers hebben vanaf 1731 in nauw samenspel met de
valkenmeesters Hendrik Verhagen en Jacobus Verhoeven de vangsten
tot een succes gemaakt. s5

Op IJsland staat de reisvalkenier in contact met gewoonlijk acht
tot elf inheemse vangers. Dezen hebben een vergunning en kennen
de horsten welke zij zorgvuldig beschermen. De gevangen valken
brengen zij steevast op Sint-Jan (24 juni) naar het valkenhuis te
Bessastadir om ze aan de reisvalkenier aan te bieden. Deze kiest de
beste vogels uit en geeft een kwitantie af die later verzilverd wordt.
De aankoopprijzen voor de valken liggen vast sinds het vorstelijke
monopolie een feit is.

Sinds 1663 ontvangen de vangers voor de koninklijke witte geer-
valk 15 rijksdaalders, een halfwitte levert 10 rijksdaalders op en een
grauwe is goed voor 5, vanaf 1740 zelfs 7. Deze lage prijzen worden
door de vorst gedurende bijna de gehele achttiende eeuw gehand-
haafd. Wel wordt de vangers vanwege de zeldzaamheid van de exem-
plaren vanaf 1764 in de regel voor een witte geervalk een bonus van
4 en voor een halfwitte een toeslag van 2 rijksdaalders toegekend.

64) Tillisch, a.w., blz. 133.
'S) R.A.K., Rentekammeret 333.638, o.a. Lit. B no. 1, 1731, 7 september; no. 7,
1737, 8 augustus; no. 10, 1740, 7 augustus; idem, 333.640, no. 26, 1744, 11
september en no. 84, 1754, 6 augustus; idem, 333.641, 1768, 24 augustus.
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Pas in 1787 stijgen de beloningen voor de vangers, die dan voor een
witte, halfwitte en grauwe valk respectievelijk 20, 15 en 10 rijksdaal-
ders kunnen incasseren. 86

De gekochte valken worden vanaf 24 juni tot de datum van de te-
rugreis naar Kopenhagen vastgehouden en verzorgd in het konink-
lijke valkenhuis, terwijl de reisvalkenier de rekening van inkoop op-
maakt. De kosten van onderhoud tot het vertrek in augustus zijn
steeds aanzienlijk. Voor de consumptie van de valken worden van-
wege de schaarste van deze dieren op IJsland vanuit Denemarken
ossen en schapen aangevoerd. Deze proviand krijgen de vogels ook
tijdens de overtocht. In 1764 worden door 211 valken tijdens het ver-
blijf op IJsland en onderweg 72 ossen, 39 schapen en 65 lammeren
genuttigd. b'

Een nare bijkomstigheid is, dat de oversteek een ongewisse onder-
neming blijft die kan variëren van drie tot zeven weken. Immer weer
liggen „contraríewínden" op de loer en de verzuchting „God geve
hen gunstige wind" gaat steevast aan de verscheping van de aan de
elementen blootgestelde kostbare lading vooraf. Om de vogels een
optimale bescherming te bieden verblijven zij tijdens de trip beneden-
deks ín twee valkenkamers, terwijl maatregelen worden genomen om
hen voor verwondingen tijdens het rollen van het schip te be-
hoeden. 58

Tegenslagen worden de bemanning niet bespaard. Een plaag in
het vooronder doet in 1758 zes vogels kreperen, terwijl in 1769 en
1771 twee valken de overtocht niet overleven. Zware stormen en
tegenwinden dwingen in 1760 het valkenschip, dat op 8 augustus
vanuit IJsland zee kiest de twaalfde daaropvolgend de haven weer op
te zoeken. Op 15 augustus is het schip weer zeevaardig en begint een
tocht, die pas na een reeks nachtmerries op 2 oktober in Noorwegen

58) Dementiew, a.w., blz. 52 en 54; R.A.K., Rentekammeret 333.637, no. 102,
1663, 16 auQustus; idem, 333.641, 1764 en volgende jaren; idem, 333.647
Falkonerisager (OJ) 1784-1787.
57) Tillisch, a.w., blz. 135; R. Waller, Der wilde Falk ist mein Gesell (Neudamm
1962), blz. 36 voor 1762, evenals Dementiew, a.w., blz. 53; R.A,K., Rentekammeret
333.639, Lit. X no. 71, 1763, 23 juni; idem, 333.640, no. 115, 1760, 5 december;
idem, 333.641 o.a. 1764, 12 augustus; 1765, 24 september; 1766, 23 augustus;
1768, 24 augustus; 1769, 11 augustus; 1770, 10 november en 1771, 30 september.
5s) Idem, 333.639, Lit. X no. 25, 1756, 4 september; no. 52, 1760, 14 november;
no. 64, 1762, 13 december en no. 71, 1763, 23 juni.
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eindigt. Van de 68 jachtvogels hebben dan één halhvitte en drie
grauwe geervalken het avontuur met de dood moeten bekopen. De
uitgeputte bemanning seint, dat zij nog voor slechts vier dagen provi-
and aan boord had. ss

Dergelijke jobstijdingen, even zo goed als gunstiger berichten over
voorspoedige reis en behouden aankomst bereiken de opperjager-
meester via de valkenmeester. De brieven van vooral Verhoeven ver-
raden de spanning die tussen vertrek en binnenlopen van het valken-
schip zich van alle betrokkenen meester maakt. De vorst die steeds
op de hoogte wordt gehouden, deelt in de jaarlijkse koorts. De som-
men die met de expeditie gemoeid zijn, mogen niet onbelangrijk
heten. Mede door de lage prijzen op IJsland ís de uitzending van het
dure valkenschip met zíjn kostbare lading en prijzige proviand te re-
aliseren. Onberekenbaar blijven factoren als aantal en kwaliteit van
de vangst en de hachelijke oversteek. De meetbare gegevens van de
IJslandse vangst in de periode 1731-1793 zijn verwerkt in bijlage II,
waaraan de hierboven beschreven problematiek mede is ontleend. so

Op de eerste berichten over de omvang van de vangst en de
komst van het valkenschip komt de valkenmeester in actie. Hij meldt
zijn superieuren de gang van zaken en geeft een specificatie in witte,
halfwitte en grauwe exemplaren. Zijn uitvoerig verslag voorziet in
bijzonderheden als het ophouden van het schip bij Helsingër in af-
wachting van een gunstige bries. Attent belooft hij bij de inkwartíe-
ring van de jachtvogels op de valkeniershof Von Gram een concept-
distributielijst voor verzending naar buitenlandse hoven voor te leg-
gen. De enkele keer dat een ziekte hem velt, excuseert hij zich om-
standig. Dan ligt de verdeling enige weken stil, want de ontstentenis
van de valkenmeester doet de afwikkeling van het proces langs hiërar-
chieke weg stokken. sl

Uit de voorlopige verdelingslijst blijkt de voorkeur die de vaste af-
nemers genieten. Naast de Deense vorst zijn dat de Duitse keizer,
de Franse koning, later ook de Portugese monarch en een aantal

S9) Idem, 333.639, Lit. X no. 49, 1760, ]7 oktober.
80) Waller, a.w., blz. 35-36; R.A.K., Rentekammeret 333.639, Lit. X no. 22,
1752, 27 augustus en no. 48, 1760, 18 september.

et) Idem, 333.639, Lit. X no. 25, 1756, 4 september; no. 31, 1757, 4 september;
no. 36, 1758, 4 september; no. 42, 1759, 1 september; no. 47, 1760, 24 augustus;
no. 53, 1761, 8 augustus en no. 60, 1762, 4 november.
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Duitse keurvorsten, o.a. van Keulen, Beieren, Hessen-Kassel en Sak-
sen, alsmede de markgraaf van Ansbach. Het laatste woord bij de
verdeling van de vogels heeft de Deense koning. 82

Dit gebruik dateert uit de dertiende eeuw, wanneer koning Hakon
van Noorwegen (1204-1263) als eerste de rij opent. Van de Deense
monarch Christiaan IV (1588-1648) is bekend, dat hij zijn zwager
Jacobus I van Engeland jaarlijks met vierentwintig valken vereert. In
de achttiende eeuw nemen de giften toe. gs Zij zijn een waarlijk ko-
ninklijk gebaar. Het staat buiten twijfel, dat de Deense monarch van
zijn IJslandse monopolie een winstgevende zaak had kunnen opzet-
ten. De heersers uit het Ancien Régime echter verlagen zich niet
tot koopmansprakrijken. De Deense vorsten hebben, gezien de reacties,
vele gekroonde hoofden door deze edelmoedige „presenten" aan zich
verplicht. Dat het jachtvermaak ongestoord kan voortgaan, danken de
koningen aan hun Deense „cousin". Tillisch veronderstelt, dat de
laatste van zijn cadeaustelsel wellicht politieke voordelen heeft ge-
noten, maar hij staaft zijn bewering nergens. 64

De distributie over de vorstenhoven geschiedt niet willekeurig.
Aan de verdeling liggen diplomatieke overwegingen en protocollaire
voorschriften ten grondslag, die blíjkens de staten van 1731 tot 1793
geleidelijk tot een traditie uitgroeien. De uitgebreide correspondentie
tussen de opperjagermeester en zijn gelijken in rang elders in Europa
behelst een fraaie collectie verzoeken om jachtvogels, vormelijke be-
dankjes, klachten over het gebodene en in keurige stijl verpakte
beden van heren van bescheiden allure die in de jaren van goede
vangst pogen op de nominatie te komen voor de zo begeerde valk. es
Dat lukt wel eens, maar de vorst wil de waarde van de gift op peíl
houden. Om de IJslandse vogels die allerwege vermaard zijn, niet in
handen van lieden te laten komen die wel tot vermogen maar niet tot

R-) Idem, 333.639, Lit. X no. 43, 1759, 11 september.
89) Tillisch, a.w., blz. 131; Kammerer, t.a.p. blz. 105; Dementiew, a.w, blz. 54.
e4) Tillisch, a.w., blz. 134; Kammerer, t.n.p, blz. 105.
s~) R.A.K., Rentekammeret 333.633 geheel; idem, 333.634-36, Kopibeger over
udgáede breve ang. falkejagten og falkene (OJ) 1741-1779 geheel; idem, 333.638,
Lit. A, 1737 en 1738 (graaf van Harrach) en Lit. K no. 9, 1737, 28 december
(Von Polnitz); idem, 333.641, 1764, I6 februari (prins de Conti); idem, 333.643
Falkes levering til fremmede hoffer (OJ) I, 1741-1763, Lit X, 1743 (prins van
Wales); 1744 (Von Polnitz), 1752 (Geervalken voor de hertog van Lotharingen en
de graaf van Uhlfeldt) en 1750 en 1751 (prins de Conti).
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adeldom zijn gekomen, besluit FrederikV (1746-1766) in 1762, wan-
neer er „geen waardige bestemming" is voor de omvangrijke vangst,
vierentwintig valken te laten afmaken. Dit lot zal de twee volgende ja-
ren nog eens achtenzestig en tweeënvijftig grauwe geervalken treffen.88

De koning schenkt meer dan hij ontvangt. De bepaling, dat zijn
oppervalkenier alsmede de lagere valkeniers cadeaus en „drinkgel-
den" van andere vorsten mogen accepteren, betekent voor de aan-
bieders van de geervalken een aardige neveninkomst. Baron Von
Gram verwerft op deze wijze in de loop der jaren een collectie gou-
den en zilveren snuifdozen afkomstig van de Prince of Wales en de
markgraaf van Ansbach. De hertog van Richmond zendt hem in 1763
drie renpaarden, terwijl de Portugese koning tussen 1755 en 1761
jaarlijkse relatiegeschenken in baar goud doet toekomen, want aan
de ware vorst is het liever te geven dan te ontvangen. 87

De valkeniers die overal in Europa de geschenkvalken afleveren,
ontvangen reisgeld en vertering. Willem Verhoeven, die eerst naar
Berlíjn en vervolgens naar Ansbach trekt, waardoor hij dertien weken
afwezig is, ontvangt aan het Pruisische hof derrig rijksdaalders, terwijl
de markgraaf zijn waardering met zestien dukaten of negentig flo-
rijnen laat blijken. 88 Jacobus Verhceven incasseert als fooi twintig
Louis d'or uit Waldcck en de jonge valkeniersgezel Johannes Bertel-
sen Lindt die Marokko als bestemming heeft, wordt twintig pistolen
rijker. 88

In dit hoofs gezelschap valt Frederik II van Pruisen zeer uit de
toon. De gift van negen IJslandse valken behoudt deze cynicus niet
zelf, maar biedt ze op zijn beurt de markgravin van Ansbach aan.
Over deze handelwijze van de bewoner van Sans-Souci is zijn Deense
„cousin" zo verstoord, dat Frederik van verdere geschenken wordt
uitgesloten. Gelukkig kan Von Gram melden, dat vanuit Potsdam het
normale drinkgeld is gestuurd, waarvan de valkenmeester voor trans-
port en onderhoud wordt betaald. Enigszins paniekerig vraagt hij de

88) Tillisch, a.w., blz. 134; Kammerer, t.a.p., blz. 105; Dementiew, a.w., blz. 55;
R.A.K., Rentekammeret 333.639, Lit. X no. 39, 1758, 14 oktober; idem, 333.645
Falkes levering til fremmede hoffer (OJ) 1763-1779, 1763, 28 september; 1764,
13 september en 1765, 24 september.
"') Tillisch, a.w., blz. 136.
88) R.A.K., Rentekammeret 333.639, Lit. Xa no. 4, 1743, 27 juni.
89) Idem, 333.641, 1764, I april en 25 juni.
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vorst wel wat te doen als zo iets ongehoords weer mag voorvallen. Het
antwoord is onbekend, maar uit alles blijkt dat een dergelijke inbreuk
op de étiquette zonder weerga is.'o

Een verzamelstaat, de Tabel over de Jislands Fal~cke som til Uden-
lands ho ffer, waarop de tussen 1690 en 1705 naar buitenlandse hoven
geëxpedieerde valken staan, verleent aan het bovenstaande meer
reliëf. Naast de geleverde vogels staan de „reisepenge", de aan
onderhoud, transport en bezoldiging gemaakte kosten die voor de ont-
vanger zijn. De bedragen zijn afhankelijk van het aantal dagen dat
de cagiedragers onderweg zijn (de afstand) en het aantal personen
dat met het transport is gemoeid (vergelijk bijlage III). Wij moeten
daar niet te licht over denken. Het vervoer van de kostbare geer-
valken is een tijdrovende operatie. Een dergelijk transport van slecht-
valken van Rotterdam naar Kopenhagen duurt volgens een brief
tweeënveertig dagen. Het blijkt daarbij raadzaam om na twee reis-
dagen steeds een rustdag in te lassen. "

De cadeaus, waaruit de erkentelijkheid van de vorsten voor hun
Deense weldoener blijkt, zijn minder talrijk. De Duitse keizer zendt
liem jaarlijks eníge vaten Tokajer wijn. LTit Marokko arriveren in
1783 van Mohammed Ben Abd-Allah als dank voor IJslandse valken
enige exemplaren uit zuídelijke streken. De gift gaat vergezeld van
een complimenteuze brief die de verzekering behelst dat „de vrede
tussen ons een onverbrekelijke basis kent".72

Bij zijn verdeling heeft de valkenmeester rekening te houden met
de status van de afnemers. De distributielijsten spreken in dit opzicht
duidelijke taal. De twee elkaar bestrijdende vorstenhuizen Habsburg
en Bourbon krijgen steeds een nagenoeg identiek aantal jachtvogels
toebedeeld. De Duitse keurvorsten van Keulen, Beieren, Saksen
(Polen) en Hessen-Kassel ontvangen op elkaar afgestemde series
vogels. Het Anshachse hof toont zijn bezetenheid van het vluchtbe-
drijf door voor de markgraaf en de markgravin aparte wensen over te
brengen, waarbij de kostbare voorkeur van de markgravin voor witte
geervalken in hermelijnen tooi opvalt. In totaal worden een kleine

~~) Tillisch, a.w., blz. 135; Dementiew, a.w., blz. 55; R.A.K., Rentekammeret
333.639, Lit. X no. 4, 1742, 17 november.
~t) Idem, 333.637 tabel over de Jisland Falcke som til Udenlands hoffer 1690-
1705; idem, 333.645, 1764, 22 juni.
7Y) Tillisch, a.w., blz. 136.
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4600 jachtvogels tussen 1731 en 1793 over in totaal 39 vorsten en
edelen, na een selectie van de Valkenswaardse valkenmeesters Ver-
hagen en Verhoeven, verdeeld (zie bijlagen IV en V)."

Volgens oud gebruik zendt baron Von Gram eind september de
door de valkenmeester verstrekte „feder", een veer uit de vleugel
van iedere valk, met een begeleidend schrijven naar de hoven, opdat
men zich bij aankomst van het valkentransport kan vergewissen, dat
de ontvangen vogel dezelfde is als de afgezondene.74 In oktober volgt
daarop de verzending van de valken. Daartoe staan twee wegen open.
De vogels die via land vervoerd worden gaan eerst scheep naar
Rostock (Polen en Rusland) en Lubeck. Deense of Valkenswaardse
valkeniers nemen daar de valken verder onder hun hoede en begelei-
den ze naar Potsdam, Munchen, Ansbach, Wenen, Parijs of zelfs naar
Lissabon.75 Voor Spanje en Portugal worden de valken soms in
Brabant overgegeven aan daar woonachtige valkeniers als de Ber-
geykenaren Dionysius Bijnen en Christiaan Verhoeven, of aan Ja-
cobus Weymans die in dienst staat van het Portugese hof. De cor-
respondentie daarover wordt gevoerd door Jan Gildemeester Jansz.,
consul-generaal van de Portugese koning in Amsterdam, of inciden-
teel door de ambassadeur in Den Haag De Mello.7e Sommige vorsten
laten de valken zelf halen door hun valkeniers die dan bij de defíni-
tieve verdeling de vogels kunnen keuren. De Valkenswaarders Fran-
tsois Daems en Bartel Hertroys, respectievelijk verbonden aan het
Franse en Oostenrijkse hof, verschijnen daartoe in de Deense hoofd-
stad. "

7~) Bijlagen IV en V samengesteld uit R.A.K., Rentekammeret 333.638 (1731-
1740); 333.643 (1741-1763) I; 333.644 (1741-1763) II; 333.645 (1763-1779);
333.646 Falkonerisager (OJ) (1780-1783), (1784-1787); 333.648 (1787-1793).
74) Cf. Swaen a.w., blz. 15; Tillisch, a.w., blz. 135; R.A.K., Rentekammeret
333.639, Lit. X no. 18, 1749, 18 september en no. 21, 1751, 5 oktober.
75) Tillisch, a.w., blz. 135; R.A.K., Rentekammeret 333.638, Lit. K no. 38, 1737,
28 december; idem, 333.639, Lit. X no. 4, 1742, 17 november en Lit. Xa, nn. 10,
1744, 3 september; no. 4, 1743, 27 juni; no. 15, 1746, 15 maart; no. 45, 1754,
10 september en no. 60, 1757, 24 november; ide~n, 333.641, 1765, 3 oktober;
1770, 6 juni en 1771, 31 december; idem, 333.642, 1772, 27 oktober; 1773,
27 januari; 1775, 13 april; 1779, 24 september, 26 juli en 19 oktober.
'R) Idem, 333.639, Lit. X no. 6, 1743, 29 juli; no. 50, 1760, 22 oktober en no.
51, 1760, 1 november; idem, 333.642, I'77, 2 oktober; 1779, 26 juli en 24
september; idem, 333.643, Lit. X, 1754 en map Breve fra Falkonermester Jacobus
Verhuven (1763-1779) 1771, 16 september en 1774, 7 oktober.
'') Idem, 333.641, 1769, 15 april; idem, 333.642, 1773, 27 januari.
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Een enkele keer breken menselijke trekjes de ban, waarin de on-
derzoeker van deze zo vlot lopende valkenexport raakt. Op 2 mei
1744 schrijft Christiaan Verhoeven vanuit Valkenswaard Von Gram
of hij deze zomer thuis mag doorbrengen. De angst voor de oorlog
weerhoudt hem op pad te gaan. In deze gevaarlijke tijden wil hij zijn
vrouw Petronella Wagtelaars en twee kleine kinderen niet graag al-
leen laten en het weinige dat hij bezit niet verliezen. Wegens ziekte
is hij niet in staat geweest naar Kopenhagen te reizen, maar hij heeft
een broer die geen betrekking heeft en de dienst kan waarnemen,
als „onze meester en stiefvader hem wil accepteren". Zo introduceert
„Llwe koninklijkc majesteits gehoorzame valkenier en onderdaan"
Chrístiaan zijn broer Jacobus Verhoeven bij Von Gram en hun stief-
vader valkenmeester Hendrik Verhagen. Het dubbele verzoek wordt
ingewilligd.78 Christiaan Verhoeven is een aantal maanden ver-
enigd met zijn gezin en het bevalt hem uitstekend. Hij benut de gege-
ven tijd om naar Bergeyk te verhuizen en waagt in september een
nieuwe poging om iets dichter bij zijn jong gezin te kunnen blijven.
A1 negen jaar brengt hij voor de Deense vorst geschenkvalken naar
het Franse hof en hoopt hiervoor ook ditmaal weer in aanmerking
te komen. Hij zal de „presenten" in Lubeck overnemen en ze naar
die hoven brengen die de monarch beveelt. Kennelijk liever niet in
Kopenhagen gestationeerd probeert hij zijn verzoek redelijker te
doen klinken door het een kleine aanbeveling mee te geven. Vorig
jaar heeft hij de „presenten" na een lange reis naar het Spaanse hof
gebracht, waar ze in goede conditie zijn gearriveerd. i9

Ontroerend is de getuigenis van valkenmeester Jacobus Verhoeven
in 1764, wanneer hij Von Gram bericht, dat de oude moeder van
valkenier Friderick Pedersen naar Rusland is getogen, omdat zij
sedert februari nog geen brief van haar zoon heeft ontvangen en
vreest dat hij is omgekomen. Haar zorgen blijken ongegrond. Fride-
rick zal later nog vele opdrachten vervullen. 80

Niet alleen over land gaan de valkentransporten. Indien mogelijk
worden de vogels naar verre bestemmingen verscheept. Engeland,
Tunis, Marokko en ook Portugal worden via goederen- en oorlogs-

73) Idem, 333.639, Lit. Xa no. 9, 1744, 2 mei.
79) Idem, 333.639, Lit. Xa no. 10, 1744, 3 september.
~) Idem, 333.641, 1764, 25 juni.
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schepen die Kopenhagen aandoen, van valken voorzien. 81 Zo stapt
op 21 september 1759 Jacobus Verhoeven naar de Deense admirali-
teit om met de generaal-auditeur over het meenemen van een trans-
port valken naar Lissabon te spreken. Het lukt; op 25 september gaan
de jachtvogels aan boord van het oorlogsschip Delmenhorst. Ideaal
is de situatie niet, omdat met een bemanning van ruim 500 koppen
voor Jacobus en zijn valken niet alle plaats overblijft.

Per oorlogsbodem naar Lissabon of per vrachtboot naar Newcastle,
steeds vergezellen valkeniers op koninklijke reispassen de kostbare
lading die na de traditionele bede „God geve hen gunstige wind",
het zeegat uitvaart. es

De spil waarom de hierboven beschreven organisatie voor het
vorstelijke vermaak draait, zijn de Valkenswaardse valkenmeesters en
hun assistenten. Na pioniers als Bartholomeus Roelants en Jacob
Verhoeven die al in 1663 aan het hof een belangrijke functie hebben,
na de koninklijke valkenier Martin Verbraeken, valkenmeester in
1704, is het vooral Hendrik Verhagen die een dertigtal jaren de
touwtjes in handen krijgt. gs Waarschijnlijk al in 1722 in koninklijke
dienst heeft Verhagen in de volgende decennia een indrukwekkende
carrière opgebouwd. Op 18 december wordt de valkenmeester in
Kopenhagen ook als erkend brouwer tcegelaten. Van deze kwalifi-
catie bedient hij zich dan al enige tijd, onder andere wanneer hij na
de grote stadsbrand van 1728 een stuk grond koopt aan de Kiobma-
gergade in het Rosenborg-kwartier. e4 Later laat hij hier een huis
bouwen en in 1737 bezit hij reeds tcvee panden.85 Verhagen heeft
met deze aankoop een gouden greep gedaan. Zijn grote woning in de
Kiobmagergade no. 3 nabij de Trinitatiskirke gelegen heeft een
voorfront van twintig meter, terwijl het perceel een diepte heeft van
-~ honderdtwintig meter en zich uitstrekt tot de parallel achter
deze straat gelegen Springgade. Hier koopt Verhagen zijn tweede

s') Idem, 333.641, 1764, 9 noi~ember en 1765, 24 april.
Nz) Idem, 333.639, Lit. X no. 44. 1759, 21 septe~nber; no. 45, 1759, 26 september;
no. 52, 1760, 14 november; no. 55, 1761, ll oktober; no. 61, 1762, 17 november;
no. 62, 1762, 4 december en no. 64, 1762, 13 decemher.
~~) Idem, 333.637, no. 102, 1663, 16 augustus en Lit. N no. 1, 1704, 6 februari.
B') K.S.A., Borgerskabsprotokol 1724-1749, 1741, 18 o december, fol. 178; idem,
1~4andtall og beregning over Rosenborg Quarteer af 20 Augusti 1743, fol. 2v en 12~.
es) H. U. Ramsing, Rosenborgkvarteer 1-35, bd. XIII, 1737, 21 september.
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woning, waardoor hij een kapitaal bezit het zijne kan noemen. ee
Verhagen, de buitenlander die fortuin maakt, zal merken dat zijn

positie aan het hof hem in een glazen huisje plaatst. Roddels, waar-
schijnlijk door afgunst ingegeven, leiden in 1745 tot op het eerste
gezicht vrij ernstige verdachtmakingen die zich toespitsen op de
persoon van de valkenmeester. In een kapel op het bezit van Ver-
hagen aan de Kiobmagergade zouden enige papen, jezuïeten, in sa-
menwerking met de secretaris van de Weense ambassade, kinderen
„verleiden tot de roomse godsdienst". Verhagen, immigrant en katho-
liek, heet de spil te zijn in dit complot tegen de evangelisch-lutherse
staatskerk. Zijn vrouw, Kierstine Sophie Zuber, heeft hij overgehaald
haar protestantse geloof af te zweren voor de paapse confessie, terwijl
ook knechten die evangelisch-lutherse vrouwen hebben, geen kans
tot lucratieve buitenlandse reizen krijgen als hun echtgenoten zich
niet tot het katholicisme bekeren. Niet-katholieken worden door
Verhagen niet in dienst genomen. Voorts bevordert de valkenmeester
dat de vrouw van valkenier Jan Theissen papistisch onderwijs geeft.

Koning Christiaan VI (1699-1746) die zich voornamelijk wijdt aan
het uitleven van zijn bouwwoede, richt zijn toorn nu op Verhagen en
beveelt Von Gram deze mede te delen, dat als straf voor het over-
treden van 's konings wetten en verordeningen de valkenmeester 2000
rijksdaaldersboete moet betalen, dat hij geen van'skonings onderdanen
in de paapse leer mag onderwijzen of buiten de evangelisch-lutherse
confessie opvoeden. Zonder toestemming mag hij voorts geen katho-
lieken het land binnen brengen. A'

Verhagen repliceert, dat hij wel weet heeft van het bestaan en ge-
bruik van de kapel, maar dat hij niemand zijn godsdienst of overtui-
ging wil opleggen en dat zijn vrouw katholiek is van huis uit. Fel
weerlegt hij de aantijgingen die hij als botte onwaarheden bestempelt,
waarachter geen rechtzinnig mens zich kan stellen. Hij onderwerpt
zich aan de vorst voor een onpartijdig oordeel en biedt aan zijn valke-

BB) K.S.A., Indkvarterings' Mandthal 1757-1758, Rosenborg Quarteer en Stads-
kondukt0ren, Kebenhavn 1690-1940, (Kopenhagen 1940) met kaarten in 1757
vervaardigd door Geddes Kort. Op de plaats van het voormalige huis van Verhagen
staat thans (1972) aan de Kiebmagergade no. 50 een bouwwerk uit 1885 waarin
zijn gevestigd Bernenes Boghandel en de Alphi Posters. De Springgade bestaat
niet meer.
"~) Idem, 333.639, Lit. Xa no. 17, 1745, 18 juni.
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niers als getuigen à décharge te doen horen. 88 De hele kwestie schijnt
in de doofpot terechtgekomen, maar Verhagen weet voortaan dat zijn
gangen worden nagegaan en zijn val sommigen welkom is.

Bekomen van de schrik keert de valkenmeester terug naar de gewo-
ne dagelijkse beslommeringen, als het onderzoeken van klachten van
valkenjongens over te weinig genoten bezoldiging voor het dragen
van valken naar Ansbach en Parijs of de vereiste reparatie van het
valkenhuis op IJsland dat op ínstorten staat. 89

Zijn positie als valkenmeester aan het hof stelt Verhagen in staat
de Noorse valkenvangst te pachten. Naast IJsland, prerogatief van de
kroon, en Groenland dat te ver weg ligt ~~aardoor de proviandering
van de valken ter plaatse en tijdens de overtocht moeilijkheden zou
opleveren, bieden de Scandinavische landen broedplaatsen aan de
vogels. 90 Vanwege de mogelijkheden tot vrije vangst hebben Dene-
marken, Noorwegen en Zweden van oudsher op onze landgenoten
een enorme aantrekkingskracht uitgeoefend.

De verhachting van de Noorse vangst vindt rond het midden van
de achttiende eeuw plaats bij publieke veilíng voor telkens zes jaar.
In 1740 verwerft Hendrik Verhagen de rechten voor 350 rijksdaalders
jaarlijks, en ook in 1752 en 1758 is hij de hoogste bieder met respec-
tíevelijk 200 en 180 rijksdaalders. De lagere opbrengst van de pacht-
sommen vindt zijn oorzaak in het feit dat zonder met de gegeven
licentie rekening te houden de Deense kroon vreemde vorsten het
recht blijft geven op dezelfde plaatsen te vangen. Daarbij daalt lang-
zamerhand in Europa de belangstelling voor de valkerij. Al

In 1747 is er een ruzie tussen de mannen van Hendrik Verhagen
en Ansbachse valkeniers, wier vogels en fournituren in beslag worden
genomen. Ofschoon uit de correspondenrie blijkt, dat niemand bui-
ten de koninklijke valkenmeester Verhagen in Noorwegen valken
mag vangen en dat ook geen vreemde valkenier door dit land mag
reizen, worden op 's konings bevel de geconfisceerde vogels en werk-

PB) Idem, 333.639, Lit. Xa no. 18, ] 745, zonder datum.
A9) Idem, 333.639, Lit. Xa no. 15, 1746, 13 maart en idem, Lit. Xc no. 5, 1748,
22 april.
'o) Dementiew, n.w., blz. 52; Brugmans, t.ap., blz. 74-75; Swaen, a.w., blz. 94.
ot) Tillisch, n.w., blz. 131; Schlegel en Verster van Wulverhorst, a.w., blz. 81;
R.A.K., Rentekammeret 333.639, Lit. Xd no. 1, 1740, 21 mei; no. 5, 1749, 1 maart;
no. 6, 1752, 22 april en no, 8, 1758, 1 april.
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tuigen met excuses aan de markgraaf geretourneerd. De vorst komt tot
deze beslissing, omdat op het moment van hun arrestatie de Ansbach-
se valkeniers zich bevínden op door hem aangewezen wegen, waarop
geen valken gevangen kunnen worden. De beschuldiging van clan-
destiene valkenvangst is dus niet ontvankelijk. Het konvooi dat vier-
entwintig valken en twintig duiven meevoert, is geen termijn voorge-
schreven waarbínnen het de Sont moet passeren. Verhagen wordt
gedwongen bakzeil te halen en zijn excuses aan te bieden. s2

Na de dood van Verhagen zal Godfried Rombens de valkenvangst
pachten voor de weer lagere som van 160 rijksdaalders, zoals uit een
brief van veel latere datum, 1768, is op te maken. sg In 1772 dient
zich niemand aan om het recht te verwerven, waarna in 1776 de
opperjagermeester zich tot de koninklijke rentekamer wendt. Op zíjn
instigatie krijgt de Britse liefhebber lord Orford de licentie voor zijn
Valkenswaardse valkenier Frans Beckers die op een tijdelijke vergun-
ning al een jaar eerder zes geervalken heeft gevangen voor de hertog
~an Zwei-Briicken. De laatste pachter is weer een Valkenswaarder in
Deense dienst, Jacobus Verhoeven, die in 1783 slechts 50 rijksdaal-
ders neertelt voor de pacht. De devaluatie van het vluchtbedrijf wordt
hiermee treffend geïllustreerd. s'

De poging van Verhagen zich na zijn dood door zijn zoon Johan
Peter Verhagen te laten opvolgen zal in de ogen van de vorst geen
genade vinden. Wanneer hij op oudjaar 1755 zijn functie als konink-
lijke valkenmeester neerlegt, zal zijn stiefzoon Jacobus Verhoeven
het ambt verwerven. s5 Verhagen wijdt de hem nog resterende tijd
aan de Noorse valkenvangst. In de herfst van zijn leven ontvallen
hem zijn getrouwen. Op 17 januari 1755 wordt zijn vrouw Kierstine,
dochter van de kamerheer Joseph Zuber, ten grave gedragen. In 1760
sterft Jan Kaarsmakers, die drie decennia met Verhagen de herinne-
ringen aan het ven e Valkenswaard heeft levend gehouden. Wanneer
ook Engelke, zijn tweede vrouw, op 17 juni 1762 overlijdt, ontzinkt
Hendrik de moed tot verder leven. Tweeënzeventig jaar oud wordt
hij, oud-valkenmeester, „brëger" (brouwer) en „catholik", zoals het

a-) Idem, 333.639, Lit. Xd no. 3, 1748, 2 maart en no. 4, 1748, 9 maart.
aM1) Idem, 333.641, 1768, 11 oktober.
aa) Schlegel en Verster van Wulverhorst, a.w., blz. 81, R.A.K., Rentekammeret
333.642 1776, 25 maart.
a~) Idem, 333.639, Lit. Xa no. 32, 1752, 14 mei en no. 54, 1755, 27 december.
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begraafboek aangeeft, op 18 september 1762 ter aarde besteld bij de
Trinitatiskirke in welks schaduw zijn panden liggen, stille en toch
welsprekende getuigen van zijn succes. 98

Jacobus Verhoeven, de nieuwe valkenmeester, heeft eveneens het
grootste deel van zijn leven buiten zijn geboortedorp Valkenswaard
gesleten. De bronnen zijn wat terughoudend, maar Jacobus en zijn
brcer Christiaan schijnen op jeugdige leeftijd hun vader verloren
te hebben, waarna Hendrik Verhagen, die zij beiden als „stiefvader"
betitelen, zich over hen heeft ontfermd. Christiaan krijgt een plaats
aan het Deense hof en heeft als voornaamste taak geschenkvalken
van Liibeck naar Versailles en Madrid te begeleiden. Hij introduceert
zijn broer Jacobus vergeefs bij Von Gram, want Verhagen heeft in
zijn afdeling geen plaats voor zijn stiefzoon. Jacobus probeert daarna,
volgens eigen getuigenis, zijn geluk aan vele hoven en zal o.a. in
Salva Terra de Magos twee jaar de Portugese valkerij dienen. Als
afhaler van „presenten" heeft hij jarenlang de verzending van geer-
valken uit Denemarken naar Lissabon onder zijn hoede gehad. 97

De werkkracht van Jacobus komt bij zijn benoeming in 1755 de
Deense valkerij zeer te stade. Zijn talloze brieven, rapporten en me-
mories leren hem kennen als een plichtsgetrouw man die echter zijn
eigenbelang niet uit het oog verliest. Vasthoudend aan de uit zijn
positie voortvlceiende rechten, zal hij niet tcestaan dat buiten hem
om contact wordt gezocht met de opperjagermeester, zoals in het
geval van de trouwlustige valkenjongen Mad Larsen reeds bleek.98

Verhceven benut de laatste dagen van het jaar 1760 om Von Gram
erop te wijzen, dat er twee vacatures komen voor de plaats van valken-
jongen. De dood van valkeniersgezel Kaarsmakers en de hoge leeftijd
van zijn collega Willem Verhoeven maken verjonging van het tableau
de la troupe tot een dwingende noodzaak. De valkenmeester stelt
Von Gram voor het pensioen van wijlen Kaarsmakers te laten over-
gaan op de tweeënzeventigjarige Willem Verhoeven, die onmogelijk

~) L.A.S.K., Trinitatis Kirkes Ligprotokol 1740-1756, 1755, 17 januari en idem,
1757-1781, 1760, 27 december; 1762, 17 juni en 18 september; R.A.K., Rente-
kammeret 333.639, Lit. Xa no. 82, 1762, 17 september.
D7) Idem, 333.639, Lit. Xa no. 9, 1744, 2 mei; no. 45, 1754, 10 september en
no. 50 1755, 17 september; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 137, fol, 246~,
1754, 2 juli.
oe) R.A.K., Rentekammeret 333.639, Lit. Xa no. 71, 1761, 28 februari.
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nog dienst kan doen omdat zijn benen hem niet meer kunnen
dragen. Sinds acht maanden staat de oude gezel al buitenspel. 09

Wanneer Von Gram informeert naar de leeftijd van een geschikte
valkenjongen, antwoordt Jacobus Verhoeven snel dat die er niet zo
zeer toe dcet. Zijn voorkeur gaat uit naar wakkere knapen van onder
de twintig, gezond van lijf en leden, de Duitse „spraak" machtig en
beschikkend over een goed gezichtsvermogen. Nepotisme is de val-
kenmeester niet vreemd, want hij beveelt zijn twee zonen bij Von
Gram aan.

Tegen het geopperde bezwaar dat de candidaten niet de lutherse
godsdienst belijden, voert Verhoeven aan dat zijn jongens geboren
en getogen zijn in Denemarken en hij er voor in staat dat ze een be-
tere opvceding hebben genoten dan de huidige jongens. Die immers
verzaken hun plicht, omdat ze alleen aan trijntje en wijntje denken.

Von Gram toont zich ten dele ontvankelijk voor Verhoevens oratio
pro domo. Diens zoon Johan Hendrik wordt aangenomen in de door
de dood van Kaarsmakers vrijgekomen functie. Bij pensionering van
Willem Verhceven op 1 mei of 1 juli 1761 zal echter S~rren Ras-
mussen, een Deense jongen, in dienst worden genomen.loo

Jacobus Verhoeven is niet altijd zo snel in zijn optreden als het
om familiekwesties gaat. In juni 1758 verliest hij zijn vrouw Anto-
netta, dochter van de valkenier Wíllem Cornoudus en Petronella
Daems. Jacobus, die met vijf minderjarige kinderen achterblijft, laat
zich dan niet meer veel gelegen liggen aan zijn schoonfamilie. De te-
ruggang in de valkerij zal er de oorzaak van zijn, dat na de dood van
zijn schoonouders de kínderen Cornoudus in de schulden zitten. Ca-
tharina Cornoudus die als enige in Valkenswaard woont, probeert van
de mede-erfgenamen autorisatie te verkrijgen om het bezit van wij-
len haar ouders publiekelijk te verkopen om de tot f 1050; opgelopen
schulden te voldcen. Haar broers Jacobus, Francis en Hendrik,
valkeniers aan het Portugese hof te Salva Terra, geven die toestem-
ming direct, maar Jacobus Verhceven in Kopenhagen kan geen tijd
vinden om zijn schoonzuster te antwoorden. Voor iemand die aan de
lopende band brieven schrijft en die zelfs, wanneer ziekte in zijn
gezin zijn aanwezigheid bij zijn tweede, Deense, echtgenote en kinde-
B8) Idem, 333.639, Lit. Xa no. 70, 1760, 30 december.
~o~) Idem, 333.639, Lit. Xa no. 72, 1761, 12 maart; no. 75, 1761, 4 april; no. 76,
1761, 11 april en no. 77, 1761, 18 december.
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ren doorlopend vereist, nog gelegenheid vindt om Von Gram te ad-
viseren, een merkwaardige zaak. lol

Nog een andere kwestie stelt Jacobus in een minder gunstig dag-
licht. In 1764 overlijdt in Lissabon aan boord van het fregat Hav
Fruen (Havenvrouw) de koninklijke valkeniersknecht Johan Bertels-
sen Lindt. Deze is twee jaar eerder met enkele IJslandse geschenk-
valken van zijn vorst naar Waldeck gezonden en heeft daarvoor als
fooi twintig Louis d'or ontvangen. De geldstukken bewaart hij op
zijn kamer, maar als hij kort na zijn thuiskomst opnieuw uitgezonden
wordt, nu naar Marokko, blijft de som onbeheerd. Na zijn dood eigent
zijn principaal, valkenmeester Verhoeven, zich dit bedrag tce onder-
het motief dat dit soort giften vanzelfsprekend worden geschonken
aan degene die de valken aflevert, maar wettelijk aan zijn meerdere
behoren. Lindt heeft echter zijn einde zien naderen en maakt op oud-
jaar 1763 te Lissabon een testament. Zijn nalatenschap, waartoe ook
zíjn livrei, zilveren zakhorloge en een tegced van honderdtien rijks-
daalders behoren, vermaakt hij aan zijn familie die Verhoeven aan-
spreekt de gouden lodewijken terug te geven. De inhalige valken-
meester capituleert na enig over en weer geschrijf.'o2

De gewiekste Verhoeven die zich na zijn komst in Denemarken
in de Springgade vestigt, heeft een eigen interpretatie van het mijn
en dijn, waarbij het accent op het eerste valt. In 1770 beklaagt Karen
Rasmusdatter, weduwe van Dilis Hogers, zich er over, dat Verhoeven
1:aar man, die eenentwintig jaar de Deense koninklijke valkerij heeft
gediend en verscheidene buitenlandse reizen op zijn conto heeft, fi-
nancieel tekort heeft gedaan. De weduwe van Dilis, die in het jaar
voor diens overlijden nog presentvalken naar Beieren brengt, beweert
van de valkenmeester nog tweehonderdeenenvijftig rijksdaalders te-
goed te hebben voor zes jaar kostgeld (208), achterstallig loon tot 24
juni 1770 (10) en van de laatste IJslandse reis (17), alsmede de zes-
tien rijksdaalders, welke de valkenmeester voor verplegingskosten
meent te moeten inhouden. los

lm) Idem, 333.639, Lit. Xa no. 75, 1761, 4 april; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.)
36, 1777, 2 december en 1778, 5 mei.
'02) K.S.A. Register til hofrets- og borgrets-skifter 1676-1771, 1764, 1 januari;
R.A.K., Rentekammeret 333.641 1764, 11 april, 25 juni en 9 november.
'o~) Idem, 333.641, 1770, 29 mei, 6 juni en 29 juni; L.A.S.K., Trinitatís Kirkes
Vielse Bog 1742 1785, 1759, 20 februari.
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Deze incidentele gegevens vestigen op het eerste gezicht de in-
druk, dat Verhoeven in zijn positie een sterk dominerende figuur is
geweest die zijn valkeniers krap bij kas houdt en regelmatig gelden
van hen incasseert. Zijn correspondentie bevestigt, dat hij van alles
wat er reilt en zeilt weet heeft. Of het nu gaat om het graven van
sloten in de buurt van Falkonergaarden, waardoor het treinen van de
jachtvogels wordt bemoeilijkt, Gotfried Rombens een maand niet kan
werken wegens pijn aan de arm, of het de oude Willem Verhoeven
in zijn hoofd slaat, wanneer hij op voorhand van een pensioen een
liuis koopt, zonder dat het vanzelfsprekend is dat híj het benodigde
bedrag krijgt toegewezen, Verhceven registreert en rapporteert. to'

De leiding van de koninklijke jachten bij Lyngby en Jaegersborg,
de aanvraag van reispassen, het uitrusten van de valkenschepen Jong-
frue Maria en Crnacardia naar IJsland, de verzending van presenten
naar Frankrijk, Portugal, Kassel, Beieren of Oostenrijk, niets ontsnapt
aan de aandacht van deze eerzuchtige man die, wanneer hij op een
terugreis van Versailles in april 1784 overlijdt, het licht zo op zichzelf
heeft laten vallen, dat de levens van zijn ondergeschikten grotendeels
aan ons onttrokken blijven. ros

Toch hebben wij wel enig weet van hun ervaringen in den vreem-
de. Jan Kaarsmakers en Dilis Hogers hebben met Verhagen en Ver-
hoeven gemeen, dat zij Deense vrouwen trouwen. Hetzelfde geldt
ook voor althans twee kinderen van Jacobus Verhoeven, wier doch-
ters Petronella en Angelina respectievelijk Hendrik Bonfils en Frantz
Genner huwen.'oo Het dienstverband van de valkeniers, al dan niet
gevolgd door een pensioen, eindigt eerst met hun dood. Die pensio-
nering is afhankelijk van het vrijkomen van een uitkering door het
verscheiden van een collega-valkeníersgezel. Kaarsmakers zal hon-

ioa) R.A.K., Rentekammeret 333.639, Lit. Xa no. 71, 1761, 28 februari en idem,
333.641, 1765, 24 april; 1770, 3 mei; 1771, 5 april en 31 december.
l05) Tillisch, a.w., blz. 130; R.A.K., Rentekammeret 333.647, 1784, 18 april; idem,
333.639, Lit. X, 1760, 18 september en Lit. Xa no. 60, 1757, 24 november; idem,
333.642, 1772, 27 oktober; 1773, 27 januari; 1775, 13 april; 1777, 29 april en
1779, 19 oktober.
ioe) Idem, 333.639, Lit. Xa no. 3, 1743, 18 juni en no. 61, 1762, 17 november;
idem, 333.641, 1770, 29 mei; L.A.S.K., Trinitatis Kirkes Ligprotokol 1740-1781,
resp. 1755, 17 januari; 1757, 13 augustus; 1762, 17 juni; idem, Trinitatis Kirkes
Vielse Bog 1742-1785, 1759, 20 februari; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 163,
fol. 135, 1788, 14 juni.
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derdtwaalf rijksdaalders pensioen genieten, welke na zijn dood wor-
den toegewezen aan Willem Verhoeven. Waarschijnlijk heeft ook
deze valkenier bij een Deense zijn geluk gevonden. De naam Anna
Margaretha en haar evangelisch-lutherse gezindheid wijzen althans
in deze richting. Godfried Rombens, geen Valkenswaarder voor zo-
ver wij weten, kan na achtendertig jaar zijn taak te hebben uitge-
oefend waarbij hij van valkenjongen tot meesterknecht zal opklim-
men, rekenen op zestig rijksdaalders.'o7

Kaarsmakers komt evenals Verhagen en ongetwijfeld ook Verhoe-
ven tot fortuin. Zijn vrouw Maria Elisabeth Fenter is van goeden
huize en laat bij haar dood aan hun vier kinderen een vermogen na
van 3215 rijksdaalders. De Kaarsmakers kunnen zich beroemen op
de verwerving van een eigen huis, gouden en zilveren voorwerpen,
alsmede liquide middelen tot een bedrag van 2676 rijksdaalders. tos

Karen Rasmussen, weduwe van Dilis Hogers, heeft naast haar vor-
dering op Jacobus Verhoeven, uit Valkenswaard nog 180 gulden te
verwachten, welk bedrag de waarde van het onroerend goed van
haar man in zijn geboortedorp aangeeft.'oa De erven van Jacobus
Verhoeven weten zich verzekerd van een in Valkenswaard uitgegeven
obligatie ter waarde van vijfhonderd rijksdaalders „Deensch courant
off Duysent guldens Hollands". llo

Op hun beurt dragen deze bescheiden gegevens bij tot een ruimere
kennis van de financiële middelen welke de Valkenswaardse valke-
niers zich in dienst van de Deense koninklijke valkerij hebben ver-
worven. Hun persoon, de aard van hun werk en hun levenswijze
zijn in het bovenstaande nagegaan. Het rad der fortuin hebben zij
een richting gegeven die hen in plaats van de eenvoudige buis het
gegalonneerde livrei (rood kleed en groen vest) brengt. t" In het
vluchtbedrijf van de Europese hoven, waarvoor zij met hun door
ondernemingslust geschraagde vakkennis een onmisbare schakel vor-
men, hebben deze Valkenswaarders met zovele anoniem gebleven
anderen geschiedenis geschreven.

l07) R.A.K., Rentekammeret 333.639, Lit, Xa no. 70, 1760, 30 december; idem,
333.641, 1763, 27 september; idem, 333.642, 1775, 20 februari.
ioe) K.S.A., Register til hofrets- og borgreu-skifter 1676-1771, 1757, 10 augustus.
ioe) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 198, fol. 133-138, 1770, 7 oktober.
"o) Idem, R(W. en V.) 163, fol. 135, 1788, 14 juni.
't') K.S.A., Register til hofrets- og borgrets-skifter 1676-1771, 1764, 1 januari.
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~ 4. De Valkenswaardse valkeniers aan de Europese hoven

In het tijdverdrijf van de Europese vorsten heeft met de parforce-
jacht het vederspel een grote rol gespeeld. Aan vele hoven is het vol-
gen van het spectaculaire luchtgevecht tussen stoot- en prooivogel
zelfs het favoriete vermaak. Sommige vorsten zijn zulke verwoede
beoefenaars van het vluchtbedrijf, dat zij de pauze in de krijgshande-
lingen benutten voor het weispel. De hartstocht van Frederik II (1215-
1250) voor de valkerij zal de oorzaak zijn van een vernietigende ne-
derlaag die hij lijdt tegen de bewoners van de stad Parma. Op 18
februari 1248 doen de burgers van deze belegerde veste een verras-
sende uitvalspoging en jagen de troepen van Frederik in paniek
uiteen, terwijl de niets vermoedende vorst zich overgeeft aan de ge-
noegens van het weispe1.112

In het geval van de Vlaamse graaf Lodewijk II van Male (1346-
1384) zal het vliegen met de vogel, een vast programmapunt in zijn
dagelijkse gedragspatroon, zijn redding betekenen. In de beginfase
van de Honderdjarige Oorlog wil Lodewijk zijn graafschap aan de
kant van zijn Franse leenheer brengen. Zijn onderdanen die het
commerciële belang dat zij bij de Engelse wolimport hebben, hoger
achten, willen een hechtere band met Engeland. Zij dwíngen Lode-
wijk tot de belofte de Engelse prinses Isabella te huwen en, aange-
zien zij hun heer slechts matig vertrouwen, bewaken zij hem in
afwachting van de verbintenis als een gevangene.

Niemand is echter zo waakzaam, dat hij nooit rust. Lodewijk
verschalkt zijn bewakers op woensdag in de Goede Week van het jaar
1347. Tijdens het weispel volgt hij zijn valken die proberen een
reiger te slaan. Het lijkt zijn begeleiders toe, dat de graaf in het vuur
van de jacht de vogels volgt, maar in werkelijkheid weet hij te ont-
snappen met behulp van getrouwen die aan de boorden van de Schel-
de met verse paarden zijn geposteerd. Deze wel zeer typische inter-
pretatie van het begrip vluchtbedrijf eindigt in het Franse kamp en

11Y) C. A. Willemsen, Das Falkenbuch Kaiser Friedrichs II. (11941250), in Kosmos,
Handweiser fur Naturfreunde, jrg. XXXXVII (1951), blz. 16; F. Klingender,
Animals in art and thought to the end of the Middle Ages (Londen 1971), blz.
449; G. Knabe, Beizjagd und politische Falkengeschenke in vier ~ahrhunderten
beYm Deutschen Ritterorden in Preussen und dem spáteren Henogtum Preussen
(1226-Anfang 17. Jahrhundert), in DFO (1962), blz. 22.
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de francofiele graaf zal op verzoek van zijn leenheer zich enige
maanden later in de echt laten verbinden met zijn jeugdliefde Mar-
garetha, dochter van Jan III van Brabant.113

Deze twee varianten, beide getuigenissen van onbedwingbaar ver-
langen naar de valkerij, voeren ons indirect naar het hof waar het
weispel het meest luisterrijk is becefend.

a. Frankrijk

Ofschoon de Valkenswaardse valkeniers uitzwermen over geheel
Europa en zowel aan het Deense en Engelse hof te vinden zijn, als-
ook in Polen, Portugal en Parma, beginnen wij ons relaas met het
volmaakte voorbeeld in de Westerse geschiedenis, het Franse hof.
Een beschouwing over Frankrijk trekt de verhoudingen overigens wel
scheef. Het vluchtbedrijf is hier zo ruim gesorteerd en in zoveel af-
delingen onderverdeeld, hier gaan zo grote sommen om, dat de ver-
keerde índruk gewekt kan worden dat de prijzenkast overal zo goed
is gevuld. Belangrijk echter ís het Franse voorbeeld vooral om te
tonen wat een belangrijke plaats het vederspel inneemt, wanneer de
benodigde fondsen kunnen worden aangeboord. Waar Frankrijk de
toon aangeeft, proberen ook op dit terrein in de achttiende eeuw
tientallen vorsten deze staatsie te volgen of te imiteren.

Reeds onder de allerchristelijkste majesteit Frans I(1515-1547)
worden 30.000 florijnen per jaar gevoteerd voor het weispel. Onge-
veer driehonderd jachtvogels staan de vijftíg valkeniers en een even
zo groot aantal hulpvalkeniers ter beschikking. Vogels en honden
worden voor de jacht op verschillende soorten wild afgericht en in
aparte afdelingen ondergebracht. De betekenis van het vederspel kan
het best worden geïllustreerd door de in die tijd heersende opvatting,
dat de volmaakte ridder ook in de kunst van de vogeldressuur behoort
te worden onderricht. Ter bekrachtiging van het verdrag van Bou-
logne zendt koning Hendrik II (1547-1559) zijn maarschalk Anne
de Montmorency naar Londen, waar deze omgeven door zesen-
twintig edellieden met elk een valk op de vuist voor een indrukwek-
kend entree zorgt. 14 Het absolute hoogtepunt van het weispel be-

"g) Magaud, a.w., blz. 42-43; Pichot, t.a.p., blz. 54.
114) Dam, a.w., blz. 123; F. Borchert, Die Jagd in den altfranzósischen Literatur
(mit Ausschluss der Artus- und Abenteuer-Romane) (Gbttingen 1909), blz. 83;
Magaud, a.w., blz. 25 en 31; Coveliers, a.w., blz. 26; Goris, a.w., blz. 99.
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leeft Frankrijk een kleine eeuw later onder Lodewijk XIII (1610-
1643). Deze monarch die volgens d'Arcussia een tweede natuur voor
vogels paart aan een blinde vlek voor mensen, zet zich volledig in om
zijn favoriete genoegen te perfectioneren. De valkerij is dan onder-
verdeeld in La Grande Fauconnerie of de grote valkerij en Oiseaux du
Cabinet du Roi of de vogels van 'skonings kabinet. De grootte van
de eerste afdeling hangt af van de positie van de schatkist, de kosten
van de laatste worden bestreden door „menus frais de la chambre du
rai". De leden van het „Cabinet du Roi" ontvangen hun bevelen
rechtstreeks van de vorst zelf. Voor deze afdeling worden de allerbeste
valkeniers geselecteerd, die de vorst op zijn reizen mogen vergezellen
en onmiddellijk vóór de koning in de stoet meerijden. Zij staan vol-
ledig onafhankelijk tegenover la grande Fauconnerie. Deze laatste
kent verschillende vluchten, zoals op de wouw (vol pour milan), de
kraai en de ekster en vooral de reigerjacht.115

Officieren die met de verschillende vluchten zijn belast, stellen
alles in het werk om de jacht die 's konings gunst geniet te vervol-
maken. Het welslagen van hun streven kan het begin worden van
een carrière die tot fortuin voert, zoals in het geval van de markies
De Luynes. De équipages van de vorst bereiken zo een ongekende
graad van perfectie en d'Arcussia kan zonder een zweem van vleierij
vaststellen, dat het vluchtbedrijf tot kunst verheven een zeldzame
hoogte bereikt. De koning raakt zo in de ban van het vederspel, dat
nagenoeg al het andere hem onverschillig laat. De valkerij prevaleert
boven het staatsbelang. Voor zijn valken ontwijkt Lodewijk zijn
raadgevers en terwijl zíjn legers vechten, leeft hij zijn hartstocht uit.
Naar het getuigenis van d'Arcussia kan geen valkenier ter wereld de
vorst nog iets leren. De koning verbrengt zijn dagen met het verzin-
nen van nieuwe combinaties of het toetsen van zijn ideeën aan de
praktijk. De jacht met het smelleken, de veldvluchten op hazen en
de reviervluchten op waterwild (vols pour rivière) vullen officieel de
maandag, woensdag en zaterdag, maar ook op andere dagen, de dag
des Heren uitgezonderd, geeft Lodewijk zich aan zijn passie over. l~s

De smaak van de vorst wordt in deze periode van de vestiging van

115) Magaud, a.w., blz. 56; Dam, a.w., blz. 123; Goris, a.w., blz. 105-106; Cove-
liers, a.w., blz. 24.
1te) Magaud, a.w., blz. 55-56 en blz. 59-60; Goris, a.w., blz. 105; Swaen, a.w.,
blz. 84.
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het absolutisme algemeen gedeeld door de adel. 's Konings voorkeur
bepaalt de mode en de dood van een souverein betekent veelal, dat de
nieuwe meester andere ideeën doorvoert. De dood van Lodewijk XIII
doet de valkerij zijn glans verliezen. Dit betekent niet, zoals algemeen
wordt aangenomen, dat voor het vluchtbedrijf minder financiën wor-
den gevoteerd, maar wel dat, nu de vorstelijke gangmaker aan het
weispel is ontvallen, er een accentverschuiving plaats vindt. Niet het
genoegen, maar de status overheerst voortaan; geld speelt geen rol
maar waar het weispel alleen dient om de glorie van de Zonnekoning
te demonstreren, wordt het vluchtbedrijf zelf gedegradeerd tot een
decoratieve rol. LodewijkXIV (1643-1715), die liever zelf inet het
geweer schiet dan de valken te laten jagen, heeft het vluchtbedrijf
enkel nog om ermee te pronken. Alleen al de reigerijen kosten de
Zonnekoning tienduizend francs per jaar, terwijl hij ze niet eens be-
zoekt om zich van de noodzaak van deze uitgave te vergewissen. "'

In de achttiende eeuw begint een langzame teruggang zich te
manifesteren. Lodewijk XV (1715-1774) blijkt meer geboeid door zijn
courtisanes dan door zíjn valken, en begeeft zich slechts van tijd tot
tijd en dan als toeschouwer naar Versailles. Het einde komt tenslotte
onder LodewijkXVI (1774-1793), een bijziend man, niet geschikt
voor de jacht, en wiens hobby het sloten maken is. De Valkens-
waarder Frans van den Heuvel die van 1785 tot 1792 in zijn dienst
staat, bericht dat alleen nog op kraaien, eksters en patrijzen wordt
gevlogen. De valkerij is geen schaduw meer van wat zij ooit geweest
ís, en in 1787 deelt de markies De Forget, „capitaine du vol du ca-
binet", aan de Deense vorst mede, dat de hoge vlucht is opgeheven,
waarop de presenten niet meer worden afgezonden. Otficieel houdt
de valkerij echter eerst op te bestaan ín 1792, wanneer alle valkeniers
hun congé krijgen.118

Volgens wettelijk voorschrift dient in Frankrijk een valkenier in
's konings dienst tot de adelstand te behoren, ongeacht of zijn wieg in
Frankrijk stond of dat hij van vreemde bodem komt. Om moeilijkhe-
den te omzeilen bepaalt Loderwijk XIV in 1697 bij decreet, dat wie in

"') Magaud, a.w., blz. 65; Dam, a.w., blz. 124; Goris, a.w., blz. 100.
1'e) E. Muller-R6der, Beizjagd und Falkensport in alter und neuer Zeit (Leipzig
1906), blz. 19; A. Belvalette, Traité de Fauconnerie et d'Autourserie (Evreux 1903),
blz. 175; Magaud, a.w., blz. 69; Goris, a.w., blz. IOQ.
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's konings dienst treedt voor de duur van zijn ambt tot de adelstand
is verheven. Naast de titel jonkheer en de rang van schildknaap heb-
ben de valkeniers een eigen wapenschild en het privilege bij hun
staatslivrei een wapen te dragen. Ongetwijfeld hebben de Valkens-
~vaardse meester-valkeniers Peeter en Hendrick Coppen in deze eer
gedeeld. Als 's konings officieren gelden zij als disgenoten van zijne
majesteit. l's

De leiding van al de verschillende afdelingen en diensten berust
bij de groot- of oppervalkenier, een ambt dat steeds door een hoge
edelman is bekleed. De instelling van deze functie, alsmede de rech-
ten eraan verbonden, doen sterk denken aan de positie die de luite-
nant van de prinsen van Oranje in de Nederlanden bekleedt. Naast
een salaris van zevenhonderd livres geniet de grootvalkenier het
monopolie op de valkenverkoop in geheel Frankrijk en tevens int hij
een hoog invoerrecht op de geïmporteerde vogels. De supervisie op
het reeds genoemde aantal van vijftig valkeniers en vijftig helpers,
benevens driehonderd jachtvogels berust bij hem. Hij legt in de han-
den van zijn vorst de eed af, benoemt de valkeniers en plaatst, wan-
neer de vorst tijdens de jacht een valk wil uitwerpen, de vogels op
zijns meesters vuist.12o

Om een indruk te geven van de honoraria die de valkenier te
beurt vallen, volgt hier een salarislijst uit 1634, tijdens de regering
van Lodewijk XIII, de gouden eeuw van het vluchtbedrijf. De opper-
valkenier ontvangt 7001ivres, een meester-valkenier 3001ivres en voor
een hulpvalkenier worden 273 livres uitgetrokken; voor een pikeur
geldt een bedrag van 250 livres, een hondegeleider krijgt 273 livres,
terwijl de cagiedrager met 2501ivres naar huis gaat. Daarenboven ont-
vangen de valkeniers na twintíg of ineer jaren trouwe dienst nog de
zogenaamde „Lettres de Vétérance" of dienstbrieven met een ouder-
domsrente van 200 tot 300 livres, in de regel dus een compleet jaar-
loon.121 De door L. Magaud d'Aubusson verzamelde en in livres
uitgedrukte cijfers spreken, ondanks de blijkbaar onontkoombare la-
cunes, over de omvang van de valkerij in Frankrijk zeer duidelijke taal.

ila) G.A. Eindhoven, N 1235, 1688, 24 augustus en N 1245, 1705, 25 november;
Coveliers, n.w., blz. 26-27.
1z~) G. Foye, Manuel pratique du fateconnier au XIXe siècle ( Parijs 1886), blz. 11;
Dam, a.w., blz. 123-124; Goris, a.w., blz. 106-107; Muller-Rtider, a.w., blz. 12.
Izt) Coveliers, a.w., blz. 27; Goris, a.w., blz. 107.
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F.~ctrait des comptes de
dépense de Louis XIII L.ouis XIV Louis XV Louis XVI

A. Grande Fauconnerie ( 1634) (1684) (1743) (1777)
Grand Fauconnier - - 4200 4200
1) Vol pour milan 7314 7613 5610 9314
2) Vol pour héron 6024 5641 3600 7138
3) Vol pour corneille 13988 18731 14800 8521
4) Vol pour champs 4121 14121 1500 4481
5) Vol pour riviére 2015 2014 1550 2000
6) Vol pour pie 5164 5000 1000 600

Fournitures, logis, ~
Achat des oiseaux,
nourriture ~ 10400 12000 12700
Officiers 1950 1200

7) Vol pour lièvre 5124 800 3987
B. Oiseaux du Cabinet du Roi

1) Vol pour corneille 5596 4016 5185
2) Vol pour pie 3197 3247
3) Vol pour champs 4521 4621
4) Vol pour émerillons 795 3347 3805

Gages des vieux
officiers 1900

5) Vol pour lièvre 4000

57317 87275 34260 73799

Ofschoon het moeilijk is het vele cijfermateriaal in een uniforme
rekening onder te brengen, volgt uit het bovenstaande, dat de uitga-
ven na de dood van Lodewijk XIII sterk blijven stijgen. In de reke-
ning van 1743 missen wij de gegevens over het Cabinet du Roi. De
revenuen die uit het ambt van oppervalkenier voortvloeien, wor-
den inmiddels in 1743 in het vaste honorarium van 4200 livres of
ponden opgenomen. Achter de cijfers gaan voorts tientallen meester-
valkeniers, helpers en jongens schuil die in de rekeningen naamloos
blijven. De vermelding van vijfentwintig assistenten voor de „vol de
corneille" in 1684 en twintig pikeurs en drieëntwintig helpers onder
LodewijkXV in 1743 bevestigen de indruk van de enorme vlucht die
het weispel in Versailles heeft genomen. Daarenboven hebben ook de
broers van de koning een eigen valkerij.122

'~) Magaud, a.w., blz. 198-217; cf. Belvalette, a.w., blz. 168-176.
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Over de plaats van de Valkenswaarders in dit grote avontuur dat
valkerij heet, is geen volledig beeld te verkrijgen. In de rekeningcn
van de grote valkerij (1585-1785) ontbreken cijfers over 1719 tot
1777, een juist voor dit onderwerp vitale periode. Dat naast veel
Arendonkers ook Valkenswaarders in Versailles hebben gediend kan
de door S. Hanewinkel in 1798 opgetekende anekdote illustreren.
Een der Franse koningen, zo heet het in een in Valkenswaard geliefd
verhaal, heeft een valkenier die hem veel geld kost. 'sKonings biecht-
vader die een hekel heeft aan de valkenier, raadt de vorst aan de man
„den zak te geeven" mede ook omdat het jachtvermaak te veel tijd
neemt. De valkenier die dit hoort ziet zich in zijn bestaan bedreígd.
Tijdens zijn winterverlof in zijn geboorteplaats treint hij een valk op
een met aas gevulde monnikskap te vliegen.

Weer aan het hof nodigt hij de monnik uit de eerste jachtpartij
bij te wonen. Doch zodra de valk is onthuifd en losgelaten, valt hij
op de biechtvader aan en mishandelt hem met zijn bek en klauwen.
Het ingrijpen van de valkenier redt de monnik van blindheid of
erger, en de brave priester die in het voorval een rechtvaardige straf
des hemels ziet vanwege zijn vorig gedrag tegenover de valkenier,
komt tot inkeer. Als boete voor zijn vergrijp adviseert hij zijn vorst
nu evenzeer als hij het eerst had afgeraden de valkenier in ere te hou-
den, aangezien het vederspel „een geheel onschuldig genoegen" voor
vorsten is.123

Onder de Kempische valkeniers die rond 1700 aan het hof van
Versailles met de vogel vt~erken, zijn er een aantal die onbetwist uit
Valkenswaard komen. Tot hen behoort Nicolaas van Gool, leider
van de ekstervlucht, die op 13 december 1692 met vier valkenknech-
ten en een of twee cagies naar Frankrijk reist. In 1694 onderneemt
Aert Hendrik Steymans, leider van de kraaienjacht, met eenzelfde
konvooi de tocht evenals milaanmeester Hendrick Coppen. Ofschoon
de Arendonkse geschiedschrijver Goris er niet aan twijfelt, dat zijn
dorpsgenoten met twaalf ineester-valkeniers en „minstens een negen-
tigtal hulpvalkeniers" het leeuwendeel van de koninklijke valkeniers
leveren, bewijst hij toch ook Valkenswaard, met de meester-valkenier,

1E3) Archives Natíonales Paris (A.N.P.), Z lA 493 Grande faumnnerie, comptes de
1585 à 1785; S. Hanewinkel, Reize door de Majory in den jaare 1798 (Amsterdam
1799), blz. 50-51.
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Hubert Booms en Waalre met Anton Francken, en vijftien hulpen,
enige eer. Te weinig naar het schijnt, want een aantal van de door
hem geciteerde namen staat in Valkenswaard ingeschreven. t24

Van hen bewijzen dr~e generaties Coppen, Hendrik, zijn zoon Peter
en kleinzoon Francis, hun trouwe diensten aan de allerchristelijkste
koningen van Frankrijk en maken er redelijk fortuin.125

De activiteiten van de Familie „Coupon", zoals hun naam in Frank-
rijk wordt verbasterd, overlappen de jaren die de continue bericht-
geving missen en slaan een brug naar de laatste jaren van het Franse
vluchtbedrijf, waarmee weer de namen van Valkenswaarders zijn
verbonden.

Bij koninklijke beschikking van 1 november 1787 wordt een aantal
van deze lieden gepensioneerd. De bekendste is Fran~ois of Frans
Daems, milaanmeester van de grate valkerij en vanwege zijn grote
kwaliteiten regelmatig naar Denemarken gezonden om geschenk-
valken te halen. Als woordvoerder van nog elf andere Valkenswaar-
ders regelt hij in Parijs de betaling van achterstallige honoraria en de
hen toekomende pensioenen. Zelf incasseert hij het maximale pen-
sicen van 3001ivres, evenals Bartholomeus Beckers, meester-valkenier
voor de veldvluchten. De anderen zijn allen „piqueurs" en ontvangen
200 livres. Naast zijn zoon Adriaan die zich in Valkenswaard als loge-
menthouder gaat vestigen, en zijn zwager Bartel Stokmans vermeldt
de lijst de namen van Peter Bekkers en Adriaan Bekkers, Willem
Goossens, Peter Coppen, Willem Hoogers die verklaart het schrijven
niet machtig te zijn, en de cagiedrager Jan Verheyden. De namen van
Jacobus en Hendrik Daems, broers van Frans, versterken de indruk
dat het hier bijna een familie-zaak betreft. Tegenover dit dozijn Val-
kenswaarders staat slechts een k~~~artet valkeniers uit Arendonk.128

'E') Goris, a.w., blz. 101-103; G.A. Valkenswaard, Collectie Vorsterman 152, no.
12, 1690 en no. 14, 1697; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 130, fol. 121~,
1697, 31 juli; idem, R 131, fol. 138~, 1703, 17 november.
'-5) Idem, R(W. en V.) 130, fol. 121v-122, 1697, 31 juli; idem, R 131, fol. 3,
1696, 28 januari; idem, R 132, fol. 44v-45, 1708, 12 maart en fol. 105, 1712,
I8 juni; idem, R 137, fol. 217v-219, 1753, 24 november; idem, R 152, fol.
233, 1723, 30 september; idem, Valkenswaard N 8040, 1737, 11 maart en 1738,
17 februari.
'YS) F. A. baron van Voorst tot Voorst, Handboek v~or den Jager (Leiden 1875),
blz. 167; A. F. N. van Asten, Genealogie Maas, in De Brabantsche Leeuw, jrl;.
XVIII (1969), blz. 149; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 163, fol. 157, 1788,
15 november en R 161, fol. 159v, 1788, 12 november; R.A.K., Rentekammeret
333.642, 1773, 27 januari.
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Voor de laatste grcep Valkenswaarders valt het doek in 1793. De
oudgedienden Fran~ois en Hendrik Cornoudus die vanaf 1748 en
1749 aan het Franse hof dienen, ontvangen voor het laatst hun gage
van 1083 francs en krijgen 100 francs pensicen. Hendriks zoon
Peter, eenentwintig jaar oud en toch al met dertien dienstjaren,
krijgt evenals valkenjongen Frans van den Heuvel, neef van Frans
Daems, 689 francs. Pensioen is er voor hen niet bij, evenmin als voor
valkenier Fran~ois Coppen die negenendertig jaar is, gehuwd is,
een kind heeft en wiens tweeëntwintig dienstjaren gced zijn voor
een salaris van 999 francs. Ook Bartel Booms, 46 jaar, krijgt geen
pensioen. Zijn dienstverband van negenentwintig jaar geeft recht
op een salaris van 1074 francs, waarin vergoedingen zitten voor het
aantal werkdagen, kleding, gratificaties, huisvesting en verwar-
ming.127 Deze laatste rekeningen bevestigen dat veel Valkenswaar-
ders de lucratieve weg naar Versailles hebben gevonden en hun bij-
dragen leverden aan het rijk geschakeerde vluchtbedrijf dat in zijn
opzet een voorbeeld is geweest voor andere Europese hoven.

b. Het Weense hof

De Habsburgers, eeuwenlang dragers van de keizerlijke waardig-
heid, hebben het vluchtbedrijf als statussymbool en jachtvermaak in
ere gehouden. Keizer Maximiliaan I(1493-1519) is meer geweest dan
een geestdriftig animator van kunst en wetenschap en de schepper
van een nieuwe artillerie. Zijn kennis van het vederspel bewijst het
Handschrift fur die Falknerey, waarin hij een inzicht biedt in de
jacht op de grens van Middeleeuwen en nieuwe tijd.

Deze echtgenoot van Maria van Bourgondië oefent ten onzent een
grote invloed uit op het vluchtbedrijf, zoals uit het plakkaat van
1478 reeds is gebleken. 's Keizers venatorische activiteiten komen
aan de orde in het historisch-allegorisch gedicht Theuerdank dat tot
onderwerp heeft de tocht naar Bourgondië, waar hij naar de hand
van Maria dingt. Naast technische aanwijzíngen informeert het
„Handschrift fiir die Falknerey" ons over de geschenkvalken die de

~Y') P.-A. Pichot, Les oiseaux de sport (Parijs 1903), blz. 96; Belvalette, a.w., blz.
175; Foye, a.w., blz. 13; A.N.P., Ol 977 Grande faurnnnerie XVIIème-XVIIIème
siècles, no. 16 (Pensioenen) en no. 38 Liste civile, 1793, 4 mei.
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Habsburgers verkregen, maar ook over de vele Brabanders die ter
valkenjacht tijgen in Denemarken en Noorwegen.12s

Maximiliaans valkerij telt vijftien valkeniers en zestig knechten,
een getal dat naargelang de interesse en financiële middelen van zijn
cpvolgers gelijk blijft of daalt. Een eeuw later zal keizer Matthias
(1612-1619) de inlossing van het in 1577 verpande goed Laxenburg
bij Wenen bevorderen, waarmee hij opnieuw de beschikking krijgt
over een schier volmaakt jachtterrein, waarop een reigerhuis wordt
gebouwd. Onder keizer Leopold I(1658-1705) is dit huis vernieuwd.
Tevens bepaalt deze vorst, dat in de voor de valkerij onontbeerlijke
prooivogels moet worden voorzien.12a

In de eerste helft van de achttiende eeuw stijgen de uitgaven voor
het vederspel tot 24000 Elorijnen. Met Laxenburg als centrum krijgt
onder keizer Karel VI (1711-1740) het vluchtbedrijf zijn definitieve
vorm. Er komen naar Frans voorbeeld gespecialiseerde afdelingen als
de „Raygerparthey", de „Millanparthey", de „Kraapartey" en de
„Revierparthey", welke laatste zich toelegt op de vlucht op water-
vogels. lso

Voor zover zij de weg naar Wenen nog niet eerder hebben ontdekt,
dcen in deze tijd de Valkenswaardse valkeniers hun intrede te Laxen-
burg. De gegevens zijn schaars en onvolledig maar een aantal van hen
is ons overgeleverd. Tot de bekendste behoort Jan Geven die zich
met zijn gezin omstreeks 1732 te Laxenburg vestigt, waar na zíjn
dood zijn weduwe blijft wonen. In 1751 dienen zijn zoons Jan en
Michael als valkenjongens respectíevelijk bij de reiger- en de milaan-
afdeling tegen een salaris van achttien gulden per kwartaal. ls'

Jan Geven sr, heeft twee zusters, Elisabeth gehuwd met Anthony
van der Heydcn, en Hendrina die met de gefortuneerde Pcter van

'"") F. Engelmann, Die Raubvógel Europas Naturgeschichte, Killturgeschichte und
Falknerei ( Neudamm 1928), blz. 529-532; H. Voss, Die grosse Jagd (Miinchen
1961), blz. 70; H. von Kumerlceve, Habsburgische Beizjagddokumer:te ( 16.~18.
Jahrhnndert), in DFO (1962), blz. 35; Dam, t.a.p., blz. 5.
1P9) Kumerlceve, t.a.p., blz. 36.
"o) E. Bormann, Die Jagd in den altfranzósischen Artus- und Abenteuer-Romanen
(lV4arburg 1887), blz. 83: Borchert, a.w., blz. 19; Kumerloeve, t.a.p., blz. 37.
'~') Osterreichisches Staatsarchiv Wíen (O.S.W.), Hoffalknereiamtsschriften und
-amtsrechnungen 1751-1759, 1751, fol. 7 en 10; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.)
134, fol. 170, 1ï32, 14 november; idem, R 135, fol. 147v, 1740, 27 augustus;

1 gulden is 60 kreuzer.
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den Broek trouwt. Peter heeft als vennoot in de valkenvangerscom-
pagnie van Govert van der Linden deel aan de lucratieve vangst in
Scandinavië en de levering tot in Turkije. Van der Heydens zoon Ni-
colaas vertoeft evenals zijn oom Jan Geven aan het Weense hof, waar
hij als valkenknecht bij de milaanjacht vijfenveertig gulden per kwar-
taal verdient.'s2

Tot de Valkenswaardse kolonie op Laxenburg behoort voorts Ja-
cobus Verhoeven, collega van Jan Geven sr., die al in 1720 als keizer-
lijk valkenier in Wenen wordt gesignaleerd en die in opdracht van de
weduwe van zijn overleden strijdmakker diens goederen in Valkens-
waard publiekelijk laat verkopen. Verhoeven staat daarbij borg voor
een bijdrage in het onderhoud van de kinderen (Geven van twíntig
gulden per jaar. Het aandeel ín de erFenís van Peter van den Broek
die ín 1741 overlijdt, stelt de weduwe Geven daarnaast in staat haar
gezin draaiende te houden tot haar zoons gaan verdienen. tss

Tot het kleurrijke Brabantse contingent valkeniers, dat de bloeitijd
onder de op politiek terrein door zijn Pragmatieke Sanctie bekend
geworden Karel VI beleeft, behoort voorts de Dommelse valkenier
Hendrik Hertroys die het schuttersgilde Sint-Martinus in zijn woon-
plaats in 1716 met een koningsschild vereert. Hertroys is weer ver-
want aan Jacobus Verhoeven welke Hendriks zuster Elisabeth
trouwt. Hieruit blijkt wel dat de reis naar verre hoven niet op goed
geluk wordt ondernomen, maar familierelatíes bij een dergelijke stap
de kcersbepaling beïnvloeden. ls4

Niet ieder die naar den vreemde gaat, wordt gedragen door sterke
benen. Tot verdriet van zijn vader Hubert Laureys Bijnen, oud-mees-
ter valkenier van de hertog van Celle, past zoon Johan niet goed op.
In 1716 betaalt vader de door zijn zoon gemaakte schulden die in

"P) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 135, fol. 6, 1736, ]0 februari; idem, R
135, fol. 135, 1740, 30 maart; idem, R 135, fol. 148, 1740, 31 augustus; idem,
R 185, fol. 167v, 1741, 9 maart; idem, R 153, fol. 202~-203, 1732, 13 februari;
idem, R 154, fol. 100v-105, 1734, 20 oktober; ídem, R 154, fol. 167, 1736, 20
maart; O.S.W., 1751, fol. 8.
"~') R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 133, fol. 138, 1720, 16 januari; idem R
135, fol. 72v, 1738, 18 oktober en fol. 147v, 1741, 27 augustus; G.A. Eindhoven,
N 1272, 1739, 1 auwstus.
'~") J. A. W. Swane, Valkeniers in Brabant, II (Van) Hemoy(s), in De Brabantsclie
Leeuw, jrg. XVIII (1968), blz. 184-185; Swaen, a.w., blz. 97; De Gildetrom XIV,
(1967) no. 39, blz. 665; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 133, fol. 76v, 1717,
13 november.
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Valkenswaard f 200; en in Oostenrijk zelfs f 500; bedragen. Voorts
wordt zoonlief voortaan kort gehouden. Hij kan, zolang zijn ouders
blijven leven, rekenen op een jaarlijkse toelage van honderd gulden
die met mondjesmaat van f 25,- per kwartaal wordt verstrekt. Be-
halve dit bedrag betalen de ouders niets meer aan het onderhoud
van hun zoon en zijn schulden zullen op zijn erfdeel worden gekort.
Tenslotte besluit zijn vader Johan naar Oostenrijk terug te zenden.
Aan reisgeld krijgt hij vijftig gulden mee, voor kleding is nog eens
honderd gulden uitgetrokken. Johan Bijnen reist naar Wenen, uít het
oog en uit het hart van zijn ouders. Hij overlijdt in den vreemde
in 1738.'~

De hoogste bloei beleeft de valkerij aan het Weense hof onder
keizerin Maria Theresia (1740-1780). De politieke rivaliteittussen de
belangrijkste hoven van ons continent, Wenen en Versailles, mag dan
in 1756 door het „renversement des alliances" een tijd van verzoening
en vriendschap inluiden, waar het de valkerij betreft dcen de Habs-
burgers in status niet onder voor de Bourbons. De leveringen van het
Deense hof aan Frankrijk en Oostenrijk tonen aan, dat ook de Deen-
se vorsten hiervan doordrongen zijn. Aantal geschenkvalken per jaar
naar Oostenrijk en Frankrijk gezonden:

Oostenrijk Frankrijk Oostenrijk Frankrijk

1739 8 8 1751 14 14
1740 10 10 1752 16 16
1741 - 12 1753 31 31
1742 12 12 1754 30 30
1743 17 17 1755 12 12
1744 21 21 1756 8 8
1745 - 20 1757 7 7
1746 20 17 1758 9 9
1747 - 14 1759 15 15
1748 9 9 1760 12 12
1749 7 7 1761 24 24
1750 9 9 1762 58 58

"s) Idem, R152, fol. 105~-106, 1715, 28 september; idem, R135, fol. 60, 1738,
5 januari.
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Oostenrijk Frankrijk Oostenrijk Frankrijk

1763 59 59 1ï74 20 20
1764 30 30 1775 11 11
1765 30 30 1776 15 15
1766 21 20 1777 14 14
1767 15 18 1778 19 19
1768 18 18 1779 13 13
1769 21 21 1780 9 9
1770 19 19 1781 9 9
1771 30 30 1782 14 14
1772 20 34 1783 13 13
1773 20 20 tse)

De verschillende jachtafdelingen worden onder het bewind van
deze vorstin uniform georganiseerd. Alle vier de vluchten (reiger-,
milaan-, kraaien- en revierjacht) komen onder een oppervalkenier
die wordt bijgestaan door een secretaris. De eerste ontvangt 1500
gulden, de tweede krijgt 530 gulden per jaar. Het kwartet afdelingen
telt elk zeven personen, te weten een meester-valkenier, vier knech-
ten en drie jongens. De mester-valkenier heeft een salarís van
f 240,-, de knechten komen op 180 gulden en voor de jongens is 72
gulden per jaar uitgetrokken. Daarnaast ontvangt elk een halfjaarlijk-
se toeslag voor fournituren (handschoenen en loeren), waardoor het
totaalbedrag per jaar voor de meester-valkenier 437 gulden wordt. De
valkenknechten komen dankzij deze vergoeding van tweemaal 75
gulden en 30 kreuzer op 331 gulden, terwijl door de jongens totaal
126 gulden en 36 kreuzer te incasseren valt.

Naast de broedplaats voor reigers te Laxenburg bestaat er ook een
reigerij in Neustadt. Over de eerste is als oppasser een Oostenrijker,
Andreas Krendl, aangesteld die waarschijnlijk de opvolger is van
Willem Royers uit Waalre, die in 1735 te Wenen overlijdt. In Neu-
stadt houdt Michael Bijnen toezicht op de reigers en ontvangt daar-
voor dezelfde tcelage als een valkenknecht.'g~
198) R.A.K., Rentekammeret 333.635 (1757-1760), 333.638 (1731-1741), 333.643
(1741-1756; 1761-1762), 333.645 (1763-1779), 333.646 (1780-1783).
137) Kumerloeve, t.a.p., blz. 38; O.S.W., 1751, fol. 5-15; R.A. Noord-Brabant,
R(W. en V.) 154, fol. 158v-159, 1735, 15 december.

119



Tot de bekendste Valkenswaardse valkeniers onder de regering van
Maria Theresia behoren de reviermeester Hendrik Bekkers en Bartel
Hertroys. Bekkers is misschien in het voetspoor van Geven en Ver-
hoeven naar Wenen gereisd, want reeds in 1738 onder de regering
van Karel VI dient hij in de afdeling die zich toelegt op de vlucht
op waterwild. Als oudgediende is hij in 1751 als „verzorger" van
jachtvogels nog werkzaam tegen een salaris van 200 gulden, wat te-
vens als een pensioenregeling kan worden geïnterpreteerd.13e Bartel
Hertroys staat officieel te boek als knecht bij de reigerjacht, maar
daarmee krijgt deze neef van de hierboven al genoemde Hendrik
Hertroys te weinig eer. Als „valkenier van de koningin van Bohemen
en Hongarije" dient hij zijn vorstin ook in haar ertlanden. Daarnaast
is hij als reisvalkenier in opdracht van de Oberfalkenmeister Graf von
St. Julien te vinden in Kopenhagen om gesclienkvalken te keuren
of in Brabant om geervalken te kopen. Na zijn pensionering zal hij
in 1772 weer te Valkenswaard domicilie kiezen. Uit zijn huwelijk
met Maria Sleeuwens worden tussen 1744 en 1780 negen kinderen
geboren, waarvan Paulus als valkenier in de voetsporen van zijn vader
zal treden. Bijna zeventig jaar oud overlíjdt Bartholomeus in 1778
in zijn geboortedorp dat in de tijd, dat hij als valkenier actief is, ook
mannen als Jacobus van den Weyngaart en Jan, Lorenz en Joseph
Hollen naar Oostenrijk ziet vertrekken. ls9 Samen met minstens ze-
ven Eerselse valkeniers en een onbekend gebleven aantal anderen
hebben zij gestalte gegeven aan het keizerlíjke vluchtbedrijf dat in
de periode tussen 1751 en 1759 ruim 15000 gulden per jaar omzet,
waarbij een vast bedrag van 660 gulden voor de brengers van de
Deense „Verehrv~gel" is begrepen. "o Wanneer Maria Theresia in

19a) O.S.W., 1751, fol. 15; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 135, fol. 85, 1738,
8 november; idem R 137, fol. 69, 1749, 20 juni.
Isb) Swane, t.a.p., blz. 188; Kumerloeve, t.a.p., blz. 38; O.S.W., 1751, fol. 6-7 en
14-16; R.A.K., Rentekammeret 333.641, 1769, 15 april; R.A. Noord-Brabant,
R(W. en V.) 135, fol. 155, 1740, 30 november; idem, R 136, fol. 93, 1744, 2
december; idem, R 157, fol. 187, fol. 195v-199, 1761, 15 december; idem, R 139,
fol. 201~, 1772, 10 augustus.
140) F. W. Smulders, De teuten in Eersel in de 17e en 18e eeuw, in Brabants
Heern, jrg. VI (1954), blz. 84; O.S.W., 1751-1759, 1751, fol. 50: f 12.602; 1752,
fol. 59: f 15.877; 1753, fol. 59: f 17.105; 1754, fol. 59: f 16.857; 1755, fol. 62:
f 17.605; 1756, fol. 63: f 16.944; 1757, fol. 63: f 18.375; 1758, fol. 66: f 17.942;
R.A.K., Rentekammeret 333.647, 1792 laaute jaar van levering; R.A. Noord-
Brabant, R(W. en V.) 135, fol. 175~, 1741, 9 augustus.
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1759 voor de laatste keer te Laxenburg, de valk op de vuist, het sein
tot de vlucht geeft en haar zoon en opvolger Joseph II in de edele kunst
van het weispel inleidt, is de eigenlijke bloeitijd voorbij. Haar op-
volger die door koning Frederik II van Pruisen als „mon frère le sa-
cristain" zo treffend in zijn kerkelijke bedilzucht wordt getypeerd,
zal, ofschoon hij in 1786 incognito als graaf Von Falkenstein Valkens-
waard bezoekt, het eigenlijke vluchtbedrijf overlaten aan zijn broer,
de latere Leopold II. Officieel wordt tot 1807 het vederspel bedreven,
maar de sport leidt vanaf het begin der Franse Revolutie reeds een
kwijnend bestaan.14t

c. Beieren

Een oude acte uit 1449 maakt melding van de benoeming van een
meester Thomas tot valkenier van hertog Hendrik van Beieren. Het
is een vroeg getuigenis dat gevolgd wordt door twee eeuwen van
zwijgen.142 Incidentele meldingen rechtvaardigen niettemin de veron-
derstelling van enige continuïteit in het Beierse vluchtbedrijf. Zo
lezen wij over een valkenier Balthasar Verhoeven die in 1605 een
vrijgeleide krijgt om naar „Vlaanderen" te reizen om geervalken te
kopen, waarvoor hij twintig „daler" per stuk ontvangt. Daarnaast
duikt in 1625 de naam van een valkenier Simon Dellinger op, terwijl
in 1656 een Michael Dellinger in dezelfde kwaliteit wordt ge-
noemd. l'3 Eerst na de verschrikkelijke Dertigjarige Oorlog (1618-
1648) die diepe sporen van vernieling en ontvolking heeft getrokken
door de Duitse landen, wordt de valkerij aan de vorstenhoven weer
mode. De opleving valt ook te signaleren aan het keurvorstelijke
Beierse hof, waar door de landsheer liefst drie terreinen voor de be-
oefening van het vluchtbedrijf worden gereserveerd. In Haldenberg
aan het Lechfeld, in Leonsberg bij Landau aan de Isar en aan de
andere kant van deze rivier in Erdinger Moos, waar Sempt en Strogen

"') Kumerlceve, t.a.p., blz. 38 en 40; Swaen, a.w., blz. 95; Dam, a.w., blz. 118;
Ackersdijck, t.a.p. blz. 180-181.
14f) Bayerisches Hauptstaatsarchiv Miinchen (B.H.M.), Staatsverwaltung 3531, fol.
316, 1449.
'4s) Idem, Furstensachen 645a, fol. 99, 1656; Staatsarchiv Munchen (S.A.M.), HR
185~10, (Die kleine Jagd und Falknerei 1552-1797), 1605, 2 augustus; 1607, 11
juni en 1625, 31 juli.
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samenvloeien. Híer hebben tussen 1680 en 1770 de vluchten plaats
die in de sterkste momenten herinneringen oproepen aan het profes-
sionele jachtbedrijf, dat in Versailles en Wenen wordt uitgeoefend. t'4

Het Beierse jachtbedrijf kent drie afdelingen. Naast de Franse
parforcejacht en het Nederlandse vluchtbedrijf op milanen en reigers
is er ook de zgn. „Teutsche Falcknerey oder Kraaypartey". De reke-
ningen geven de indruk, dat de vluchten op milaan en reiger het best
zijn georganiseerd. De Valkenswaardse valkeniers Hendrick Dielis
en Jan Jacob Dielis Vermeulen komen in 1680 als meester-valkeniers
in dienst van de keurvorst. Bijgestaan door hun knecht Hubert Adri-
aan Hertroys zetten zij vakkundig het vluchtbedrijf op en elk jaar
trekken zij in de zomer huiswaarts om het valkenpotentieel met in
eigen streek gevangen slechtvalken en uit IJsland en Scandinavië
gehaalde geervalken aan te vullen en tevens fournituren als weitas-
sen, met hondenhuid overtrokken handschoenen, huíven en uit Enge-
land afkomstige bellen te kopen. Zilveren ringen om de gevangen
reigers of milanen te merken worden in Munchen besteld en ter
plaatse voorzien van het Beierse wapen en de initialen van de vorst. t45

De aanvoer van jachtvogels is gedurende de gehele periode dat de
Beierse valkerij opgeld dcet, in handen van Kempenaren. Naast de
jaarlijkse trips van de Vermeulens zijn er berichten over levering van
vijf geervalken in 1645 en in 1679, wanneer de Valkenswaarder Die-
lis Smulders Noorse en IJslandse vogels levert aan de hertog. In
1731 geven de Arendonker Hendrik Breyriaerts, de Waalrese valke-
nier Gijsbert Rooyers en de weduwe Anneke Bogers-Daems, deel-
neemster in een compagnie die valken in Zweden vangt, ieder aan
Wouter Heesmans die in Munchen als valkenier werkt, een getrein-
de valk mee. Wouters erfgenamen zullen hiervoor lionderddertien
gulden per vogel aan de leveranciers uitbetalen.146 Het spreekt van-
zelf, dat ook de jaarlijkse presenten van de Deense vorst voor de uit-
oefening van het weispel een onmisbare bijdrage zijn gaan vormen.

~a') A. Mitterwieser, Beim Falkenmeister, Vogelweidman, Rokelier und Enten-
fiinger, in Bayerische Heimat, August 1928, blz. 330.
1'6) Mitterwieser, t.a.p., blz. 330; S.A.M., HR 185~10, 1736, 22 februari en
1767, 1 september.
'ae) H. Hezemans, Uit hetzelfde hout gesneden ( Sprundel 1970), blz. 35-36;
S.A.M., HR 185~10, 1645, 4 maart en 1679, 22 oktobet; R.A. Noord-Brabant,
R(W. en V.) 153, fol. 175, 1731, 17 november.
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Evenals elders worden deze geschenkvalken zo hoog gewaardeerd,
dat een vaste post van 200 gulden is uitgetrokken om de Deense
valkeniers met het „gewone" tegengeschenk terug te zenden, wan-
neer de vooruitgezonden veren in de vleugels van de valken passen.147

Behalve het najaar zijn de maanden maart en april gereserveerd
voor de hofjacht. Het enthousiasme waarmee op het eind van de
zeventiende en de eerste helft van de achttiende eeuw het vederspel
wordt beoefend, doet naast jachtvogels een tcenemende vraag naar
prooivogels ontstaan. Daarom wordt rond 1680 een vogelvanger, Jo-
achim Dietl geheten, aangetrokken, die de leiding krijgt over een
aanzienlijk contingent helpers en honderden kwartels, patrijzen en
duizenden leeuweriken vangt. Zijn succes leidt tot de benoeming
van soortgelijke vangspecialisten ter verschalking van kraaien en wilde
eenden. Met de laatste categorie wordt weer een valkenier Dellinger
belast, die uit hoofde van zijn vak ervaring heeft met lokvogels.148

Onder de vorsten die met hun nieuwe aanpak de Beierse valkerij
tot blcei brengen, valt hertog Maximiliaan EmanuelII (1679-1726)
op. Als landvoogd over de Spaanse Nederlanden is hij zonder twijfel
goed op de hoogte van de bekwaamheden van de Valkenswaardse
valkeniers en trekt Jan Hertroys als valkengeleider aan. Als bond-
genoot van de Oostenrijkers tegen de Turken maakt hij de veldtoch-
ten tegen de Osmanen in Hongarije mee, en herhaaldelijk verwisselt
hij de reigerjacht voor het echte en bloedige strijdtoneel. In de Spaan-
se Successie-oorlog (1701-1713) verbindt de hertog zich met de
Fransen, waarop de Oustenrijkers na de slag bij Hochst~dt (1704) zijn
landen bezetten en de strijdlustige keurvorst verbannen. Eerst in
1714 krijgt hij zijn hertogdom terug. Voor die tijd is hij echter al
bezig met plannen om de gehavende valkerij door aanvullíng met
IJslandse vogels weer op peil te brengen.14e

Zijn opvolger Karel Albert (1726-1745) wordt in de Oostenrijkse
Successie-oorlog door Beierse en Franse troepen in triomf naar Praag
gevoerd om tot koning van Bohemen te worden gekroond, waarop de
andere keurvorsten hem als Karel VII tot tegenkeizer van Maria The-
resia kiezen. Deze beslissing heeft geen definitieve veranderingen

la7) S.A.M., HR 185~10, 1731, 20 juli en 1746, 4 november.
iae) Mitterwieser, t.a.p., blz. 331.
14D) Mitterwieser, t.a.p., blz. 331; S.A.M., HR 185~10, 1701, 9 augustus en 1712,

3 juli.
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gebracht. De politieke bezigheden van de Beierse vorsten hebben wel
consequenties voor hun jachtactiviteiten. De staatskas blijkt niet vol-
doende gevuld om de voor de verschillende afdelingen van het wei-
spel stijgende bedragen te kunnen verstrekken. In 1731 worden de
kosten van het vluchtbedrijf begroot op 10.350 gulden, waarvan de
zgn. Niederl~ndische Falknerei 6200 gulden eist. De uítgroei is het
gevolg van het in 1680 door Hendrick Dielis Vermeulen begonnen
beleid. De valkenier heeft voor de continuering van het weispel de
aanstelling van zijn zoons Bartel in 1700 en Johan in 1707 bevorderd
in een functie die ook voor Johans zoon Jacob Vermeulen zal zijn
weggelegd. lso

In een nota van 20 juli 1731 wijst Johan Vermeulen zijn brood-
heer er op, dat het voortzetten van de vlucht op kraaien en het hand-
haven van de reiger- en milaanjacht op gelijk niveau niet raadzaam
is. De twee jachtafdelingen eisen te veel personeel en belemmeren
elkaars ontplooiing. Het aantal vaste posten als aankoop en onder-
houd van vogels (5500 gulden) en paarden (500 gulden), alsmede
de f 200,- die de Deense valkeniers plegen te ontvangen, laten bij
een bezetting van een oppervalkenier, een secretaris, twee meesters,
zeven knechten en vier jongens geen speling toe. Hij pleit dan ook
voor liquidatie van de minder spectaculaire vlucht op kraaien en
pensionering van de oude garde. Wanneer het aantal personen dat
in de valkerij werkzaam is, kan worden teruggebracht, zal het bedrag
dat jaarlijks aan de aanschaf van livreien wordt uitgegeven, met de
helft verlaagd kunnen worden tot f 394,-. Het verdwijnen van de
kraaienvlucht zal de uniformiteit in aanschaf van fournituren bevor-
deren en na de afvloeiing van meester-valkenier Jean Benno die voor-
lopig driehonderdvijftig gulden pensioen zal geníeten, straks een
besparing betekenen van f 420,-. Daarbij zal de status van het vlucht-
bedrijf niet worden aangetast, omdat de reiger- en milaanjacht het
meest spectaculair zijn en daarvoor nu extra gelden, verkregen uit de
liquidatie van de kraaienvlucht (f 2800,-), kunnen worden gevoteerd.
Door hetzelfde geld te verstrekken trekt de vorst veel meer profijt van
zijn jacht.151

'SO) S.A.M., HR 185~10, 1700, 12 augustus; 1707, 10 juní en 1735, 5 augustus;
R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 133, fol. 256, 1727, 8 januari.
'st) S.A.M., HR 185~10, 1731, 20 juli.
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De knoop wordt niet meteen doorgehakt. Naast de beslommerin-
gen van de vorst kan de dood van Wouter Heesmans in 1731, wiens
plaats niet wordt aangevuld, daartoe hebben bijgedragen. In 1735
vraagt keurvorst Karel Albert advies aan Bartholomeus Vermeulen.
Diens raad leidt tot het besluit van 5 augustus van datzelfde jaar,
waarbij de Teutsche Falcknerey of Kraaypartey wordt stopgezet. De
reorganisatie leidt tot de pensionering van Bartel Vermeulen en zijn
vier knechten, van wie Marten Baltus Joordens in elk geval een Val-
kenswaarder is. Vermeulen die een honoraríum heeft van 305 gulden,
krijgt voortaan 100 gulden pensioen. Zijn knechten die elk 225 gulden
ontvangen, kunnen een pensioen van f 50,- tegemoet zien. De vergoe-
dingen voor livrei, huisvesting en stook vervallen. tsz

Johan Vermeulen zal nog een veertiental jaren als reiger- en milaan-

meester zijn vorst dienen, voordat hij tussen 1749 en 1753 in het huis
van zijn zoon Jacobus te Leenderstrijp zal overlijden. Met Jacobus
heeft hij de nieuwe fase in het keurvorstelijke vluchtbedrijf ingeluid.

Daarbij deed zich in 1747 een merkwaardige situatie voor. De graaf

Johann von Kaisersteín, wiens hartstocht voor de jacht niet even-

redig is aan zijn beurs, doet de opvolger van Karel Albert, Maximili-

aanIII (1745-1777), het voorstel voor hem de reigerjacht te organi-
seren om de keurvorst nog meer te laten genieten van het weispel.
De graaf die zich in de dertiger jaren kan verheugen over de toezen-

ding van enkele Deense presentvalken, verlangt als tegemoetkoming

voor zijn inspanningen het recht om met de uit IJsland afkomstige

valken die de Deense kroon aan Beieren toewijst, te mogen vliegen.

Daarnaast is het nodig dat Von Kaisersteín de nodige reigers tot oefe-

ning van zijn valkeniers in Beieren mag vangen, evenals trouwens
slechtvalken die naast de geervalken voor de jacht onontbeerlijk zijn.
Tenslotte verzoekt de berooide graaf die zelf plezier wil beleven aan

het organiseren voor anderen, het valkenhuis te mogen gebruiken.

Het antwoord van de keurvorst is niet bekend. Het is niettemin wel

mogelijk, dat Maximiliaan díe aan een vrede met de Oostenrijkers

meer belang hecht dan aan de valkerij, voor het keurig verpakte

bewijs van onvermogen van de standophoudende graaf is gezwicht.15s

tss) Idem, 1727, 14 juli; idem, 1731, 20 juli en 1735, 5 augustus; R.A. Noard-
Brabant, R(,W. en V.) 152, fol. 244-245, 1724, 18 juli; idem, R 134, fol. 60~,
1729, 23 september.
tss) S.A.M., HR 185~10, 1747, 7 mei; R.A.K., Rentekammeret 333.638, 1731,
1734, 1735 en 1737.
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d. Hessen-Kassel

In een brief aan zijn naamgenoot prins Maurits van Oranje belijdt
landgraaf Maurits van Hessen zijn grote interesse in het vluchtbedrijf.
De vorst kampt echter wel met een gebrek aan gced afgerichte val-
ken en heeft voor de reigerjacht een hond nodig. Zijn valkenmeester
Hans Thilen von Werden (uit Valkenswaard?) overhandigt de Oran-
jeprins dit schrijven in 1593, het jaar waarin een bestendig contact
tussen de landgraaf en de stadhouder begint. Liit Holland zal de
landgraaf een groot aantal blauwe- en purperreigers betrekken. In
1604 zendt de stadhouder zijn beste valkenier naar de landgraaf die
krachtens verordeningen van 1593 serieuze pogingen onderneemt
om de jacht van veer op veer als een prerogatief van de landsheer te
verzekeren. Wanneer de landgraaf in december 1605 zijn valkenier
wederom naar Holland zendt om valken te kopen, bericht de stad-
houder hem, dat de tijd waarop de jachtvogels in het land arriveren,
verstreken is. ls4

Met landgraaf Maurits begint de nieuwe episode in het Hessische
vluchtbedrijf dat al dateert van de veert~ende eeuw, wanneer te Mar-
burg reeds een valkenhuis en havikenkamer zijn ingericht ten dienste
van de valkeniers van het hof.155 In 1635 ontvangt landgraaf Philips
van Hessen via de Duitse ridderorde acht slechtvalken en gelast hij
zijn onderdanen elke tiende duif ter beschikking te stellen voor zijn
valkerij.158 Het onder landgraaf Maurits verder opblceiende weispel
krijgt na een inzinking in de Dertigjarige Oorlog, een succesrijk ver-
volg. Getuigenissen van een valkenhuis te Waldau, de retournering
van een ontsnapte valk aan de toenmalige landgraaf Willem VI, maar
vooral de jaarlijkse toezending van IJslandse valken door de Deense
koning aan de landgravin Hedwig Sophie, zijn hiervan debevestiging.
In 1670 ontvangt zij liefst veertien jachtvogels en in 1673 nog eens
vijf valken. Landgraaf Karel mag zich eveneens in de gunst van de
Deense vorst verheugen, die hem met eníge tussenpozen in 1676 (3),
1677 (8), 1681 (10), 1684 (6) en 1685 (6) met IJslandse geervalken
vereert. ls'

isa) G. Landau, Die Geschichte der Jagd und der Falknerei in beiden Hessen
(Kassel 1971i), blz. 336-337.
iss) a.w., blz. 334.
15e) Knabe, t.a.p., blz. 64; Van Es, a.w., blz. 87.
ls~) Landau, a.w., blz. 339.
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Op het eind van de zeventiende eeuw is het de Valkenswaarder
Adam Daems die op 27 oktober 1693 in dienst treedt van het Hes-
sische hof. Zijn voorbeeld zal in de achttiende eeuw door vele Kem-
pische vogelafrichters worden gevolgd die tijdelijk in dit zich tussen
Main, Rijn en Werra uitstrekkend gebied hun jachtterrein vinden.
Adam Daems ontvangt in 1693 een bezoldiging van 482 rijksdaal-
ders bruto, waarvan hij een valkenknecht, een jongen en twee paar-
den moet houden. De knecht dient hij 43 rijksdaalders te betalen
aan loon en nog eens 64 aan kostgeld. Voor de jongen gelden 10
rijksdaalders loon en 52 voor de kost. Na aftrek van het voer voor
de paarden en eigen kost- en kleedtoelage houdt Adam netto 68
rijksdaalders over.158

Dit inkomen biedt hcm in de weinig florissante periode waarin het
Kempenland en zijn geboortedorp door oorlogsgeweld en hoge be-
lastingen worden beproefd ( zie hfdst. III blz. 169), ruim voldoende
armslag om samen met Catharina, dochter van de in dienst van de
Ansbachse markgraaf staande valkenier Hendrik Smulders, een
mooie toekomst op te bouwen. Na hun in 1703 gesloten huwelijk
trekt Adam weer naar zijn opdrachtgever, wiens dienst hij verkiest
boven een burgemeestersfunctie in zijn woonplaats. lss

In welke mate de valkerij profiteert van de verhoogde status van
landgraaf Frederik I die door zijn huwelijk met Ulrike Leonore, zuster
van koning Karel XII van Zweden, in 1719 zijn zwager als vorst
opvolgt, is niet vast te stellen. Het statussymbool dat het weispel
voor elkc vorst vormt, maakt echter in Hessen een gestage groei door.
De opvolger van Adam Daems als meester-valkenier aan het hof in
Kassel ís zijn plaatsgenoot Adriaan Royers die op 29 april 1727 zijn
aanstelling verwerft. Hij heeft reeds een drietal knechten en twee
jongens onder zich, terwijl zijn honorarium f 305,- en het saldo voor
de valkerij 1021 rijksdaalders bedragen, een niet onbelangrijke stij-
ging sinds 1693.'0o Tijdens de regeringsperiode van deze Frederik I
(1719-1751) zullen naast Adriaan Royers, zijn zoon Michael, Frans

159) Hessisches Staatsarchiv Marburg ( H.S.A.M.), 5. Hessischer Geheimer Rat,
12814 Falkoniers (1693-1801), fol. 2 en 4, 1693, 27 oktober.
139) ~;.,~, Eindhoven, coll. Swane, Valkeniers in Brabant, Daems; coll. B. Bots
Valkenswaard, 1704, 11 maart.
180) H.S.A.M., 12814 Falkoniers ( 1693-1801), fol. 9, 1727, 29 april; R.A. Noord-
Brabant, R(VV. en V.) 134, fol. 124v, 1731, 10 november.
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Bekkers en Willem Verbrugge als valkenknechten het Valkens-
waardse contingent in Kassel versterken. De dood van Adriaan
Royers die waarschijnlijk tijdens een expeditie naar Zweden in 1737
omkomt, betekent voor diens zoon Michael de promotie tot meester-
valkenier. Wanneer de laatste op 21 augustus 1744 een jaarlijks
pensioen van 40 rijksdaalders verwerft, zal de valkeniersknecht Wil-
lem Verbrugge de post van meester-valkenier ten deel vallen. In de
plechtstatige formulering van zijn werkzaamheden zien wij, dat de
aanschaf, de naamgeving en de verzorging van de jachtvogels tot zijn
taak worden gerekend, opdat de vorst ten allen tijde zich kan over-
geven aan het genot van de vlucht op haas, reiger of kraai, alsmede
aan de revierjacht. Onder direct gezag van de Oberj~germeister Von
Canstein zal hij met twee knechten, twee jongens en drie paarden als
een eerlijk en trouw valkenier zich maximaal inzetten en zich naar
best vermogen van zijn functie kwijten. De leiding van het Hessische
vluchtbedrijf blijft tot de opheffing van de valkerij in 1796 in Val-
kenswaardse handen.1e'

De vermaardheid die het Hessische hof op het terrein van de
valkerij heeft verkregen, dankt het vooral aan de twee landgraven,
Willem VIII en Frederik II. Terwíjl elders in Europa, met name in
Pn.tisen (1742), de Palts (1742) en Saksen (1756) het weispel wordt
beëindigd, wordt in Hessen steeds intensiever gevlogen. De Deense
vorst ontvangt rijke geschenken voor zijn presenten en vooral de
reigerjacht maakt furore zowel te Waldau als ook te Wabern, waar
de wijde vlakte zich uitstekend leent voor deze jachtvorm. De talrijke
reigerhorsten worden met zorg omringd, terwijl het vorstelijk gezel-
schap een riant slot tot zijn beschikking staat.182

In Waldau sterft op 26 juni 1760 Willem Verbrugge, sinds januari
van dat jaar weduwnaar van Maria van Gestel. Met het onroerend
goed dat zijn vrouw bezat, bedraagt de totale nalatenschap van deze
meester-valkenier f 2300,-, een respectabel maar geen buitensporig be-
drag. Zijn opvolger aan het hof in Kassel is Joachim Verbruggen, wel

's') H.S.A.M., 12814 Falkoniers (1693-1801), fol. 15, 1745, 23 december; idem,
12811 Falkoniermeister (1736-1772), fol. 2, 1736, 16 januari; idem, fol. 5, 1737,
1 april; idem, fol. 6, 1737, ] 0 december; idem, fol, 7, 1744, 21 augustus; idem,
fol. 12, 1745, 18 februari; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 135, fol. 228v,
1742, 29 december; R.A.K., Rentekammeret 333.648, 1793.
SBY) Schlegel en Verster van Wulverhorst, a.w., blz. 83; Landau, a.w., blz. 339;
R.A.K., Rentekammeret 333-638, 1734 en 333.643, 1742 en 1756.
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een naamgenoot maar geen naaste verwant, aangezien Matthijs van
Gestel, zwager van de overledene, universeel erfgenaam is. lss

Joachim Verbruggen vormde met Frans Bekkers en de jongens
Hendrik Verhoeven en Jacob Goossens een vast team onder Willem
Verbrugge. Zijn benoeming tot meester-valkenier op 2 oktober 1760
valt midden in de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) en de situatie aan
het Hessische hof is minder rooskleurig dan in het verleden. Land-
graaf Frederik II (1760-1785) die pas het heft in handen heeft, krijgt
van zijn Obristfalkenmeister L. von Canstein op eerste Kerstdag
een in een zorgelijke toon gesteld rapport over de staat van de valkerij
in Hessen-Kassel. Voor een complete équipe, rekent Von Canstein
voor, zijn een meester, twee knechten en drie jongens nodíg, die met
de drie paarden door de meester-valkenier worden aangenomen en
onderhouden. Voorts moet gerekend worden op zes tot acht IJslandse
geervalken en zestien slechtvalken voor rekening van de landgraaf,
terwijl de meester-valkenier op zijn beurt weer de benodigde haviken
en andere, niet verder omschreven vogels, uit zijn toelage bekostigt.
Evenals Willem Verbrugge kan ook Joachim rekenen op 552 rijks-
daalders voor zichzelF en zijn helpers, waarbij elke knecht behalve de
kost 50 en elke jongen 15-20 rijksdaalders aan loon ontvangt. De
bedragen echter die de gewone jaarlijkse livrei vergt, waarbij gevoegd
worden 120 rijksdaalders voor rundvlees, zeshonderd hoenders, hon-
derdzestig duiven, de verzorging van drie paarden en twee honden,
stook en nog 20 rijksdaalders voor huiven, bellen en loeren, gaan
voor het moment het vorstelijk vermogen te boven. ls4

Omdat een complete équipe niet haalbaar is, luidt het voorstel te
bezuinigen op livreien, vogels en honden en de bezetting van de
valkerij terug te brengen tot de meester en één knecht. Als trieste
noot merkt Von Canstein op, dat Joachim Verbruggen nauwelijks
een paard tot zijn beschikking heeft en dat de aanvulling van jacht-
vogels de laatste jaren achterwege is gebleven. Een kostenspecificatie
van de verschillende livreien moet de ernst van de zaak nog extra
benadrukken.les

183) H.S.A.M., 12814 Falkoniers ( 1693-1801), fol. 29, 1758; R.A. Noord-Brabant,
R(W. en V.) 197, fol. 145-149 en 165~-177, 1760.
t8') H.S.A.M., 12814 Falkoniers (1693-1801), fol. 26, 1760, 2 oktober; idem,
Falconier Etat (1760-1796), fol. 7, 9 en 10, 1760, 25 december.
186) H.S.A.M., idem, fol. 8, 1760, 25 december; idem, fol. 11 en 15, 1761, 13
februari.
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De zaken nemen echter een gocde keer. In 1762 en 1763 komen
weer achttien geschenkvalken uit Denemarken aan. In dezelfde jaren
wemelt het plots van nieuwe bedrijvigheid. Verbruggen arriveert met
in Brabant afgerichte jachtvogels, de staf wordt weer uitgebreid, de
vlucht op hazen en reigers rond Wabern gaat weer beginnen.186 In
1763 kan de meester-valkenier 120 rijksdaalders besteden voor het
onderhoud van valken, reigers en milanen en nog eens 50 rijksdaal-
ders voor de aanschaf van vlees. Het vluchtbedrijf floreert, want er
mag een derde valkenknecht, Joachims zoon Willem Verbruggen,
worden benoemd, tcrwij] van de in Keulen opgeheven valkerij als
tweede jongen Adriaan Hcerings overkomt. Voor loon en kost brengt
Verbruggen meteen 106 rijksdaalders verhoging in rekening, hetgeen
vlot wordt toegestaan. De crísis is duidelijk voorbij. Landgraaf Fre-
dcrik deelt mede, dat hij naast de reiger- en hazenvlucht nog een
kraaienjacht wenst om ~~~at meer afwisseling in het vederspel te
brengen. De suggestie wordt gedaan om Hendrik Verhoeven te belas-
ten met de milaan- en kraai-afdeling.'~'

Het jachtslot te Wabern herbergt veel gasten in deze jaren. Omge-
ven door een schitterend en talrijk gevolg, krijgshaftig uitgedoste
militairen en valkeniers in opvallend livrei neemt de landgraaf elk
voorjaar híer zijn intrek voor het jachtfestijn dat tot in juli voortduurt.
Zijn hoftheater zorgt met een Frans repertoire voor vertier, er zijn
balletvoorstellingen en Italiaanse zangers bieden de ncxlige verstrooi-
ing. In deze omlijsting krijgt Izet onder auspiciën van de Valkens-
waardse équipe staande vederspel nog meer glans. In hun scharlaken
met zilveren tressen versierde livrei-jas waarmee de lichtblauwe revers
en kraag fel contrasteren, met de witte pruiken in een zwarte zijden
strik gevat, de hoed versierd met een reigerveer, volgen de adellijke
heren te paard de vcrrichtingen van de door Verbruggen en de zijnen
getreinde jachtvogels. Concerten, manoeuvres, parades en welvoor-
ziene tafels verlenen het Hessische vluchtbedrijf een grandioos aan-
zien en brengen de landgraaf roem.188

1Re) H.S.A.M., idem, fol. 26, 1762, 4 maart; idem, fol. 30, 1762, 6 mei; R.A.K.,
Renteka~nmeret 333.643, ]762, 1763.
'"') H.S.A.M., idem, fol. 51, 1763, ] 1 ianuari; idem, fol. 59-60, 1753, 8 februari;
idem, fol. 65, ongedateerd; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 33, 1774, 14 januari;
idem, R 137, fol. 213~, 1753, 20 oktober.
'"A) E. Lutze, Furstliches ~agen (Frankfurt am Main z.j.), ongepagineerd; Landau,
n.w., b]z. 339-340; Dam, a.u~., blz. 126.
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In 1765 vermeldt de valkeniersstaat een omzet van 3763 rijksdaal-
ders, terwijl steeds weer reigers uit Holland en Brabant naar Wabern
worden aangevoerd, waarop Verbruggen het indrukwekkend aantal
van achttien slechtvalken en dertig geervalken kan beproeven. Deze
periode tot het begin van de zeventiger jaren, vormt het absolute
hoogtepunt van het weispel in Hessen-Kassel.169 In de rekeningen
duiken steeds weer nieuwe Valkenswaarders op die overigens al jaren
in dienst kunnen zijn. In 1767 krijgt Bartel Royers na zesendertig
dienstjaren pensioen, omdat hij na de breuk van een arm, een been
en een aantal ribben getoond heeft de landgraaf „niet onwaardig te
zijn". De vorstelijke waardering bedraagt ~0 rijksdaalders, terwijl dc
oude meester Verbruggen die op 19 juni 1772 de valkenhandschoen
definitief opbergt, 70 rijksdaalders „ad dies vitae" worden toege-
kend. l'o

De opvolger van Verbruggen als leider van het vluchtbedrijf wordt
Hendrik Verhoeven die zijn loopbaan in Kassel als valkenjongen be-
gonnen is en de functie van milaanmeester bekleedt. "' De situatie
waarin de valkerij verkeert, dreigt na alle ups en downs weer een
ongunstige keer te nemen. Verhoeven wordt op zijn beurt geconfron-
teerd met bezuinigíngsvoorstellen. Aan de hand van een door de se-
cretaris van het vluchtbedrijf, J. Schmincke, opgestelde balans wordt
nagegaan, welke onderdelen van het weispel gemist kunnen worden.
De vraag of bij het vederspel niet met de helft van de reigers gewerkt
kan worden, is eigenlijk al beantwoord, want het verzoek van de val-
kenjongen VVeymans om op de reigerij aangesteld te worden, wordt
afgewezen. Enigszins prematuur wordt beslist, dat wanneer de hui-
dige reigerbewaarder de dienst verlaat, de functie niet meer vervuld
zal worden. Tegen het voorstel om de twee windhonden te verkopen
wordt door Von Canstein aangevoerd, dat men zich mcet hoeden
voor een totale liquidatie van het vederspel: als men de valkeniers

teB) Landau, a.w., blz. 339; Dam, a.w., blz. 126; H.S.A.AZ., Falconier Etat (1760-
1796), fol. 82, 1764, 17 januari; idem, fol. 91, 1764, 2 februari; idem, fol. 120,
1765, 22 januari en idem, Falconier Etat 1765.
"~) H.S.A.M., Falkonienneister Verbrughen (1745-1760), fol. 48, 1772, 19 juni;
idem, Falconier Etat (1760-1796), fol. 136-138, 1767, 29 mei; R.A. Noord-Brabant,
R(W. en V.) 139, fol. 249v, 1773, 13 oktober.
1i~) H.S.A.1~1., 12813 Falconiermeister Verhuven (1772-1796), fol. 2, 1772, 2 juli;
idem, fol. 10, 1772, 3 juli; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 139, fol. 78v, 1769,
30 november.
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geen valken ter beschikking stelt, waardoor geen vluchten meer op
reigers en hazen kunnen worden gehouden, is het beter de valkerij
helemaal af te schaffen.172

De balans van Schmincke doet wat paniekerig aan in een jaar dat
voor het weispel aan Verhoeven in totaal nog steeds 3056 rijksdaalders
worden verstrekt. In dit licht moet ook de in enigszins ironische toon
gestelde repliek van Von Canstein worden gezien, die de aan cen
bureau gerezen besnoeiingsdenkbeelden als het overhaast hanteren
van de botte bijl lijkt te willen k~~-alificeren. Uiteindelijk houdt val-
kenmeester Verhoeven nog drie knechten en twee jongens tot zijn
beschikking.13

In hoeverre de levering van twaalfduizend Hessische soldaten aan
Engeland, dat huurtroepen nodig heeft om de Amerikanen die de
Vrijheidsoorlog hebben ontketend, te kunnen beteugelen, voor het
jachtbedrijf soelaas heeft gebracht, is onbekend. De rekeningen van
1783 en 1784 vestigen wel de indruk dat landgraaf Frederík II de
crisis heeft over~n~onnen. De valkenierséquipe is nog steeds volledig,
reigerbewaarder Pfluger ontvangt zijn normale salaris van vijftig
rijksdaalders, de gepensioneerden krijgen hun uitkering, de verzor-
ging van windhonden en vogels laat niets te wensen over en de ge-
kochte slechtvalken worden zonder mankeren betaald. De aanschaf
van twce zilveren en dertig messingreigerringen, de gebruikelijke
douceurs voor de door het Deense hof geleverde geervalken en de
orders voor nieuwe uniformen zijn evenzovele getuigenissen van het
zoveelste herstel van de meermalen ten dode gedoemd lijkende Hes-
sische valkerij. l'4

De opleving is evenwel van korte duur. De dood van de landgraaf
in 1785 luidt voor Hessen-Kassel het einde van een tijdperk in. Met
andere facetten van zijn in grote staat gevoerde bewind verdwijnt
met de vorst ook het luxe statussymbool van het weispel. Frans van
den Heuvel die in deze laatste vijf jaren in Kassel het vak heeft ge-
leerd, trekt naar het hof van Versailles. De oude garde sterft, maar
niet in het harnas. In 1786 zijn er naast Verhoeven nog een knecht

12) H.S.A.M., Falconier Etat (1773-1776), fol. 5, 1773, 17 augustus; idem, fol. 10,
1773, 13 au~ustus; idem, fol. 21, 1773, 4 oktober.
"') H.S.A.M., Falconier Etat 1773.
"') H.S.A.M., Extract aus die Jagdschreibereirechnungen 1783-1785, fol. 18-19.
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en een jongen, die beschikken over zes IJslandse valken, vier slecht-
valken en twee haviken. Tot 1793 komen er uit Denemarken nog
jachtvogels, maar Frederik IX (1785-1821) ontslaat daarna reigerbe-
waarder Pfluger en de valkenjongen Otto. De knechten Walther
Bekkers en Peter Verhoeven wordt een maandelijks pensioen van
vier rijksdaalders tcegekend en de meester-valkenier Hendrik Verhoe-
ven wordt uit piëteit als hofbeambte in dienst gehouden. "s

De afgang lijkt volledig. Een dergelijk oordeel is te hard. Waar
andere vorsten reeds veel eerder hun jachtvermaak hebben moeten
opgeven, is het de Hessische landgraaf gelukt om in de nadagen van
de valkerij in Europa zijn vluchtbedrijf in de Duitse landen zo'n
aanzien te geven, dat de valkerijliteratuur in onze dagen van deze
bloei nog steeds doordrongen is. Waar de veranderende tijdgeest die
zal culmineren in de Franse Revolutie, overal op het vasteland als
scherprechter juist ook voor het vluchtbedrijf heeft gefungeerd, is
tenslotte ook Hessen aan de gewijzigde omstandigheden niet ont-
komen. Wel behoort het tot de laatste der Mohikanen, uit welke ge-
schiedenis tevens blijkt, hoe moeilijk liet is geweest om een vlucht-
bedrijf in stand te l~ouden in een staat, die in de achttiende eeuw
op het politieke toneel geen enkele rol van betekenis was toebedeeld.

e. Keulen

In de keten van vorstenhoven die vanwege hun verdiensten voor
liet vluchtbedrijf de revue passeren, neemt de Keulse schakel een bij-
zondere plaats in. De valkerij aan de oevers van de Rijn kent de
luister van een hof uit het Ancien Régime, dat met de keurvorst Cle-
mens August als stralend middelpunt een ongewone hoogte bereikt.
Ofschoon ook zijn voorganger en oom, Jose Clemens, op bescheiden
wíjze het vederspel heeft beoefend, is hier de geschiedenis van de
valkerij in wezen synoniem met de prachtlievende Wittelsbacher
Clemens August (1700-1761).

Wie rond 1700 in het Keulse vertoeft, ervaart dat onder leiding
van de in Valkenswaard domicilie houdende valkenmeester Timmer-

"s) Foye, a.w., blz. 13; Landau, a.w., blz. 340; H.S.A.M., Falconier Etat (1760-
1796), fol. 198; idem, fol. 215, 1796, 13 augustus; idem, Falconiermeister Verhuven
(1796-1801), fol. 45, 1796, I 3 augustus.
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mans de jacht van veer op veer ondermeer mogelijk is door de jaar-
lijkse levering van vier à vijf IJslandse geervalken, waarvoor Josef
Clemens de Deense schenker zeer erkentelijk is.17e In 1707 wordt de
Valkenswaardse valkenier Frans Cornoudus aangesteld tot keur-
vorstelijk valkenier ter vervanging van zijn plaatsgenoot Johan Her-
troys díe in Beierse dienst is getreden. Frans Cornoudus ontvangt
een jaarloon van honderd rijksdaalders, vermeerderd met twee rijks-
daalders per week aan kostgeld. Daarnaast incasseert hij voor twaalf
niet nader omschreven vogels en zes „geerstucken" 30 rijksdaalders
per stuk, terwijl voor zes slechtvalken er nog eens 120 rijksdaalders
bijkomen. De handel in getreinde valken, gecombineerd met een
vaste baan heeft Frans Cornoudus geen wíndeieren gelegd. "' In
1730 laat hij zijn dochter Anna Maria en zijn vier zonen Willem,
Jan, Baltus en Jacobus ieder geld of goederen ter waarde van f 1000;
na. Zijn zoons treden als valkenier in vaders voetspoor. Willem dient
onder meer de hertog van Lotharingen en de prins De Conti. Jan
trouwt de valkeniersdochter Christina Adriaan Geven, zoals Anna
Maria de valkenier Jan Hendrik Steymans haar ja-woord schenkt,
terwijl Jacobus in Salva Terra de Magos de Portugese koning dient.
De bekendste Cornoudus is evenwel Baltus, die het tot meester-
valkenier brengt van de aartshertogin van de „Spaanse" Nederlanden
die dan echter reeds aan Oostenrijk toebehoren.178

In de twintiger jaren van de achttiende eeuw duiken de namen
van vier valkeniers en een jongen op. Van hen komt Peter Bijnen uit
Waalre, terwijl afgaande op de acten de wieg van de anderen, te
weten Hendrik van Dommelen, Jacob Verhoeven, Peter Mulders en
de valkenjongen Hubert Verhoeven, in Valkenswaard blijkt te staan.
De rentmeestersrekeningen van het Keulse hof tonen aan, dat zij zo-
wel onder Josef Clemens als onder diens neef Clemens August die hem

~~e) A. Beckers, K:~rfiirst Clemeizs August, ein fiirstlicher Falkner des I8. Jahr-
hunderts, in DFO (1962) 1962, blz. 15-16; R.A.K., Rentekammeret 333.637, 1690-
1705, R.A. Noord-Brabant, Valkenswaard Retroacta Burgerlijke Stand, 1696, 24
november.
ill) Hauptstaatsarchiv Dusseldorf (H.S.D.), Kurk6ln II 856, 1707, 6 september;
S.A.M., HR 185~10, 1701, 9 augustus; idem, 1712, 3 juli.
ize) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 153, fol. 149-151, 1730, 10 februari; idem,
R 134, fol. 193, 1733, 14 inaart; idem, R 135, fol. 108v, 1739, 23 juli; idem,
R 135, fol. 217v, 1742, 9 september; idem, R 135, fol. 152v-153, 21 oktober;
idem, R 138, fol. 83, 1760, 7 juli; idem, R 36, 1778, 5 mei.
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in 1723 opvolgt, in het vluchtbedrijf nabij Keulen zijn werkzaam
geweest. Per kwartaal ontvangen zij ruim 25 rijksdaalders, behalve de
jongen, die voor 17 rijksdaalders op de lijst staat.19

Clemens August, aartsbisschop en keurvorst, deelt met veel vorste-
lijke tíjdgenoten een diep gewortelde passie voor jacht- en vlucht-
bedrijf, waarvan schitterende kunstwerken getuigenis afleggen. Zo-
zeer is de keurvorst aan zijn valkerij verknocht, dat als symbolen van
het vederspel handschoenen en huiven zijn slaapvertrek sieren. Zijn
ook als „Falkenlust" bekende slot Augustusburg in Bruhl bewaart
naast andere schatten een rond 1730 geschilderd portret, waarop de
vorst is vereeuwigd als valkenier, gekleed in het blauw-zilveren
kostuum van zijn valkerij en met een witte geervalk op de gehand-
schoende vuist. lle blauw-witte kleuren van het huis Wittelsbach
zijn ook de valkerij waardig bevonden op een schilderij, dat door zijn
grootte de salon waar het hangt, beheerst. De afbeeldingen van zijn
lievelingsvogels, de witte IJslander „K~nigin" en de slechtvalk „Bra-
b~nder", benadrukken met een twintigtal andere schilderijen, dat de
naam Falkenlust hier terecht gekozen is. tso

De jacht op de reiger, die in de maanden april tot juli gehouden
wordt, is het jaarlijks terugkerende hoogtepunt van het vluchtseizoen.
De vlakten rond Falkenlust maar ook die bij Zons ten noorden van
Keulen scheppen ideale voorwaarden voor de vlucht op milaan en
reiger. Dramatische luchtgevechten tussen de van hun visgronden
aan de Rijn naar hun broedplaatsen terugkerende prooivogels en de
aan hen gewurpen jachtvogels ontspinnen zich hier ten gerievc van
de op snelle paarden gezeten volgers. Met op de verre achtergrond de
toppen van liet Zevengebergte en het prachtige kasteel Falkenlust
als coulissen probrren de valken hun prooi naar de aarde te dwingen
en wanneer dit lukt wordt de reiger in aanwezigheid van de aartsbis-
schop-keurvorst geringd. Dc reiger herkrijgt zijn vrijheid, soms zelfs
tot vijfmaal toe, zoals het exemplaar dat in 1725, 1728, tweemaal in
1734 en opnieuw op 19 mei 1738 wordt bedwongen. De succesvolle

~ro) Beckers, t.a.p., blz. I6; H.S.D., KurkSln IV 2785, no. 342-356; idem, 2786 en
2788; R.A. Noord-Brabant, P, (W. en V.) 155, fol. 37~, 1742; idem, R 133, fol.
136~, 1720, 16 januari; idem, R 153, fol. 205v, 1732, 5 april; idem, R 154, fol.
124, 1735, 18 januari; idem, Valkenswaard R.B.S., 1698, 2 september; idem,
Valkenswaard R.B.S., 1730, 1 januari.
tao) Beckers, t.a.p., blz. 11 en 13; Dam, a.w., blz. 126.
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valkeniers ontvangen enige veertjes van de snelle tegenstanders.
Deze trofee, evenveel waard als lauwerkrans of gouden plak, tekent
hun vakbekwaamheid, zoals de geslagen reiger symbolisch met de ring
wordt bestempeld tot de verliezer van de mens die in samenspel
met de door hem afgerichte valk op sportieve en beheerste wijze de
tegenstander zíjn superioriteit oplegt. ls'

De leiding van dit edele spel berust tijdens de regering van Cle-
mens August bij de Valkenswaardse broers Peter en Hendrik Frans
Danckers. De ondernemingslust van deze twee meester-valkeniers
die ook hun zwager Bartel Goossens laten delen in hun succes, hun
keiharde mentaliteit in zaken, alsmede de zorgvuldige beleggingspolí-
tiek die zij voeren om hun verworven kapítaal te behouden, komt in
het volgende hoofdstuk aan de orde. Thans moge de aandacht gerícht
worden op het contract dat op 6 juli 1725 tussen de vorst en de Ne-
derlandse valkeniers is opgemaakt. Deze overeenkomst, waarvan de
beide broers Danckers als de uitvoerders kunnen gelden, geeft een
uitstekend idee hoe Clemens August zijn valkerij tot een geoliede
organisatie weet te maken.

Het vluchtbedrijf dat geheel in handen ligt van onze landgenoten,
wordt onveranderlijk met Nederlandse valkerij aangeduid. Volgens
decreet van de keurvorst zal de voltallige équipe, groot vijftien per-
sonen, zich jaarlijks in het voorjaar in Bruhl melden. De formatie telt
aanvankelijk een reiger- en milaanmeester, een haas-, kraai- en ekster-
meester, acht knechten en vijf jongens. Peter Danckers, al in 1723
in dienst, wordt in 1726 als leider van de vluchten op hazen, kraaien
en eksters aangesteld. Op 8 oktober 1731 volgt zijn promotie tot haas-
en milaanmeester. Sinds 1734 staat hij als reigermeester te boek,
terwijl zijn broer Hendrik milaanmeester wordt, onder gezag van
Obristfalkenmeister Georg Freiherr von Arzt.182

Volgens het contract van 1725 ontvangen zowel meester, knecht als
jongen jaarlijks, wat hier alleen de wettelijke diensttijd van negen
maanden inhoudt, aan loon tien rijnsguldens en een dagelijks kost-
geld van 45 kreuzer. De meester krijgt weer voor negen maanden een

18') Beckers, t.a.p., blz. 1 S.
te4) H.S.D. Kurkáln II 857, 1723, 5 december; idem, 1726, 14 november en 1731,
8 oktober; idem, Kurkóln IV 460, 1734, 24 juli; cf. C. Rauch, Eene Reigerjacht
met Valken bij Himinelkron, in Nederlandsch Tijdschri ft voor lief hebbers der
)agt en Visscherij, jrg. V(1857), blz. 201-211.
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tcelage voor reisgeld van tien gulden per maand, terwijl de knecht die
eenzelfde bedrag ontvangt dit echter slechts vier maanden krijgt
uitgekeerd. Zelf behoren zij voor de paarden te zorgen, maar beiden
incasseren zes gulden kleedgeld voor laarzen, tassen en handschcenen.
Blijkens het testament van Hendrik Danckers is dit later omgezet in
vijfduizend gulden bruto voor elke meester-valkenier, die echter hier-
van alle onkosten aan manschappen, vogels, paarden en fournituren
moet bekostigen.

Onder die vaste lasten vallen de in Valkenswaard verstrekte or-
ders voor het vangen van prooivogels en de huur van de reígerkotten
bij collega-valkenier Jan Willem Beckers, de aan hulpen betaalde
penningen bij het zoeken naar weggevlogen jachtvogels en de in de
regel van Jacobus Daems betrokken huiven. De aankoop van geer-
valken, die vijfenzestig gulden kosten, net zo veel als een „schímmel-
peert", ís voor rekening van de keurvorst die tevens jaarlijks twee-
honderd gulden verstrekt aan de Deense valkeniers die de presenten
komen brengen. les

De meester-valkeniers zijn verantwoordelijk voor knechten en jon-
gens. Het staat hen vrij deze zo nodig zonder verlof van boven te
straffen of namens de keurvorst te ontslaan. Daarmee wordt hun po-
sitie tegenover de helpers zeer sterk. In feite bepalen de gebroeders
Danckers wie er bij hen een al dan niet belegde boterham kan ver-
dienen.

De équipe van reígermeester Peter Danckers telt in 1734 vier
knechten en drie jongens, terwijl milaanmeester Hendrik Danckers
over hetzelfde aantal knechten kan beschikken maar het met een
jongen minder moet doen. Uit de afrekeningen blijkt duidelijk, dat
aankoop en onderhoud van de jachtvogels het zwaarst op het budget
drukken. Tweeëntwintig geervalken à f 60,- en dertig slechtvalken
voor elk f 32; betekenen al een uitgave van f 2280,-. Aangezien de
vorst volgens het contract van 1725 voor elk exemplaar, ongeacht
of het in de muit of rui is of niet, dagelijks aan vcedsel zes kreuzer
voteert en voor elke reiger en milaan vier kreuzer toestaat, beloopt dit
voor onderhoud van tweeëntwintig valken in negen maanden
f 1419; en 36 kreuzer. Voor twaalf vogels die tezamen tweeënnegen-

1eS) H.S.D., Kurki7ln II 857, 1725, 6 juli; idem, Kurk~ln IV 460, 1734, 24 juli;
R.A. Noord-Brabant R(W. en V.) 38, 1751, 1 april.
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tig dagen muiten, komen er nog f 110; en 24 kreuzer bij. Tevens
hebben de valkeniers een havik ter beschikking die voor tachtig
gulden op het budget drukt. De vijftien reigers die voor het treinen
van de valken worden gebruikt, verorberen per jaar voor f 273,-. De
totale afrekening van de reigervlucht waarvoor liefst vierenzestig
valken en een havik kunnen worden ingezet, komt op 6972 gulden.

De begroting van milaanmeester Hendrik Danckers is bescheidener
van opzet. Voor de milaanjacht wordt alleen met geervalken gevlogen,
waarvan er zeventig zijn aangekocht, terwijl er tien in de muit ver-
blijven. Dertig milanen die voor de africhting van de geervalken zijn
aangeschaft, kosten tezamen f 120,-. De milaanafdeling vraagt in
1734 f 4487,-, een bedrag waarmee Freiherr Von Arzt zich kan
verenigen.1B4

Aangezien 1734 het enige jaar is, waarvan wij de bedragen kennen
die met het vluchtbedrijf zijn gemoeid, weten wij niet in hoeverre
deze representatief kunnen heten. Misschíen ís de hartstochtelijke
liefhebber Clemens August toch wel geschrokken van de enorme tol
die zijn passie eist. C~p 4 oktober 1735 schrijft hij aan landgraaf Wil-
helm van Hessen, dat hij enige valkeníers wil afstoten. Deze ant-
woordt, dat hij tot zijn spijt de Keulse valkeniers niet kan overnemen.
Waarschijnlijk heeft de keurvorst daarop besloten voortaan voor elke
afdeling van zijn vluchtbedrijf vijfduizend gulden toe te staan, waar-
mee de gebrceders Danckers maar moeten zien uit te komen. tes

De vluchten gaan door en de Valkenswaarders blijven de toon
aangeven. Rond 1750 vullen Jacobus Marten Heerings en Peter
Smulders de plaatsen aan van de overleden Hendrik en de inmid-
dels gepensioneerde Peter Danckers. Peters zoon Clemens August,
in wiens naamgeving de erkentelijkheid van zijn vader voor de keur-
vorst tot uitdrukking is gebracht, is in 1759 als valkenier verbonden
aan het hof te Bruhl, waar ook Huybert, Clemens en Ignatius Smul-
ders als valkenjongens dienst doen.1ee

iea) Beckers, t.a.p., blz. 17; H.S.D., Kurkóln II 857, 1725, 6 juli; idem, KurkSln
IV 460, 1734, 24 juli.
ls5) H.S.D., Kurkáln II, 859, 1735, 4 en 7 oktober; R.A. Noord-Brabant R(W. en
V.) 38, 1751, 1 april.
1ge) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 136, fol. 184, 1748, 2 februari; idem,
R 137, fol. 53, 1749, 27 febntari; idem, R 137, fol. 65~, 10 juni; idem, R 137,
fol. 317v, 1756, 7 september; idem, R 137, fol. 200~, 1753, 29 mei; idem, R 138,
fol. 54, 1759, 1 september.

138



De activiteiten worden weerspiegeld in de jaarlijkse corresponden-
tie met het Deense hof, waarin Clemens August zijn goedkeuring
uitspreekt over de tcegezonden veren, dankt voor de ontvangen val-
ken en getuigt van het grote genoegen dat hij aan het vederspel be-
leeft.

Soms halen zijn meester-valkeniers de vogels zelf af in Kopenha-
gen, maar in de regel worden zij door in Deense dienst staande
valkengeleiders gebracht. De waardering voor de Deense opperjager-
meester baron Von Gram wordt in 1750 daadwerkelijk getoond door
het zenden van twee kostbare zilveren schalen. De goede verstand-
houding blijft, want ook in voor de valkenvangst magere jaren re-
serveert de Deense koning jachtvogels voor de enthousiaste Keulse
keurvorst1B7

Van de prins-bisschop van Luik krijgt Clemens August tcestem-
ming om zijn Valkenswaarders in de drie marken Aken, Lille en
B~ldt hun valken op hazen te laten africhten. ie8 Het kleurrijkst komt
het gehele vluchtbedrijf echter tot uitíng in de bijlagen van de reke-
ningen van 1734, waar de dorre cijferreeksen worden onderbroken
met menselijke trekjes. Zo is er de meevaller voor een boer die voor
een teruggevonden valk van de verheugde vorst de forse fooi van
twee gulden mag incasseren. Acht stadsmuzikanten die op Falken-
lust enige serenades komen brengen, zien hun muzikaal onthaal met
negenentwintig gulden beloond. Peter Smulders verzorgt wijn voor
de trompettisten die welluidend het startsein tot de vluchten aan-
kondigen, terwijl Ferdinand Laudtschlager goede zaken doet met de
levering van reigerringen.189

Tijdens de honderd dagen, waarin Clemens August zich over-
geeft aan de vlucht op reiger en milaan, schitteren in de omgeving
van Bruhl de prachtige uniformen die jaarlijks worden vernieuwd.
Voor de kleding van de vorst zelf worden 106 rijksdaalders uitgege-
ven, terwijl de jongens de rij sluiten met een kostuum dat op 46 rijks-

1er) o.a. H.S.D., Kurk~ln II 858, 1728, 2 augustus; idem, 1746, 17 september en
16 oktober; idem, 1747, 14 en 28 januari en 6 juni; idem, 1748, 27 september;
idem, 1749, 23 september; idem, 1750, I8 september, 22 oktober en 22 december;
idem, 1751, 24 oktober; idem, 1753, 29 september en 2 oktober; idem, 1754, 21
september en 17 oktober; idem, 1755, 20 september en 5 november; idem, 1756,
21 september.
iee) H.S.D., Kurkóln II 859, 1728, 31 juli en 17 september.
ie9) idem, Kurk~ln IV 460, 1734, 24 juli.
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daalders komt. Voor de dertig livreien die in 1755 door de fa. Fisquet
zijn geleverd, worden 3661 rijksdaalders in rekening gebracht. lso

Het sprookje kan echter niet eeuwig voortduren. De vorst die de
laatste jaren die hem gegeven zijn, lichamelijk niet meer in staat is
de grandioze jachtpartijen te paard te volgen, slaat het machtige spel
zo lang mogelijk vanuit een calèche gade. Bij zijn heengaan in 1761
staan de jachtvogels die hij hartstochtelijk lief had, als levende ge-
tuigen van zijn passie in het valkenhof te Falkenlust te pronk. Voor
Keulen valt dan het doek over de valkerij. De Deense leveringen
houden op, want na de dood van Clemens August wordt het vlucht-
bedrijf opgeheven. Valkenknecht Adriaan Heerings, vindt in Hessen-
Kassel een onderkomen. Hoe de Valkenswaarders van de status van
hun heer hebben geprofiteerd getuígt een simpel regeltje in de inven-
tarislijst van Hendrik Danckers. Tussen de afgedankte livreien ligt er
een, waarvan het zilver is afgesneden. Want wat in Bruhl zijn waar-
de verloren heeft, kan in het arme Valkenswaard nog geld opbren-
gen. ioi

f. Ansbach

Beperking en bescheidenheid zijn geen gewilde criteria aan de
absoluut regerende vorstenhoven van de achttiende eeuw. In de
Duitse landen met name lijken de heersers elkaar in de nadagen van
de Barok te willen overtreffen en aftroeven vooral ook in opzet en
beoefening van het weispel. Clemens August van Keulen moge een
der begenadigste valkeniers van zijn tijd blijken, de absolute climax
in deze sport bereikt markgraaf Carl Wilhelm Friedrich van Bran-
denburg-Ansbach (1712-1757), wiens gehele leven in het teken van
het vederspel heeft gestaan.

Crp elfjarige leeftijd verliest hij zijn vader en ... slaat hij zijn
eerste reiger. Beide gebeurtenissen, hoe verschillend ook, zijn be-
palend voor zijn toekomst. De knaap die het vaderlijk gezag ontbeert,
geeft zich uitsluitend over aan genoegens zonder dat opvoeders zijn
fouten corrigeren. Zijn enige grote liefde is de valkerij: de gehele dag

loo) Beckers, t.a.p., blz. 17; H.S.D., Kurkóln IV 461, 1755.
ial) Beckers, t.a.p., blz. 17; H.S.A.M., Falconier Etat (1760-1796), fol. 51, 1763,
11 januari; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 38, 1751, I april.
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draagt hij zijn favoriete vogels op de hand. Zijn huwelijk met Frede-
rika Louise van Pruisen, zuster van Frederik de Grote, strandt binnen
vijf jaar en in 1734 sluit de markgraaf onder de naam „Falk" een
tweede verbintenis met Elisabeth Wunsch, een meisje uit het volk.
Hij bestemt het slotje Georgental dat midden in zijn favoriete jacht-
gebied ligt, tot haar domicilie en verheft de uit deze relatie geboren
zonen tot Freiherren von Falkenhausen.'s2

De prachtlievende graaf, wíens belangstelling voor de schone
kunsten resulteert in talrijke opdrachten, bereikt rond 1750 zijn
hoogtepunt. Daarna dreigt in veler opzicht een bankroet. De gevcerde
staat brengt l~em aan de financiële afgrond, zijn politieke verhouding
tot zijn zwager Frederik in Berlijn verslechtert, en onmatigheid en
drankzucht slopen zijn lichaam. De bezetenheid waarmee hij zijn
passie voor het weispel uitleeft, blíjkt uit de summiere gegevens
van de sinds 1737 verschijnende Hoch-Fiirstlich Brandenburg-
Onoltzbachiser Address- und Schreib-Calender, die de uitgroei van
zijn valkerij-apparaat toont. lss

De organisatíe omvat vijf klassen. De hoogste wordt gevormd door
de Ansbachse adel, waarvan de ook in de Deense correspondentie op-
duikende Oberststallmeister Christoph Ehrenfried von Pbinitz (1737-
1750) de bekendste vertegenwoordiger is. ls4

De tweede groep is het waard om uítgebreider te behandelen dan
de nog volgende klassen. Zij telt de hooggekwalificeerde specialisten,
die op de Ansbachse valkerij hun stempel hebben gedrukt. Als leiders
van de verschillende equipes treden de reiger-, milaan- en kraaien-
meester op onder toezicht van een valkenmeester en bijgestaan door
een meesterknecht. De rangorde wordt bepaald door de moeilijkheids-
graad van de verschillende gebruikte jachttechnieken. Opvallend is,
dat de revierjacht niet wordt beoefend en dat de vorst sinds 1740 zich
laat bijstaan door een lijfvalkenier, gewoonlijk de bekwaamste van
de valkeniersknechten. Tot dit uitgelezen gezelschap behoort ten-

1BS) K. Lindner, Ein Ansbacher Beizbiichlein aus der D4itte des 18. Jahrhunderts
(Berlijn 1967), blz. 13-14.
193) Lindner, a.w., blz. 15-17; S.A.N., (Hoch-Furstlich Brandenburg-0noltzbachiser
Address- und SchreibCalender 1737-1757), Kalendersammlung no. 114, 1737.
1'a) Lindner, a.w., blz. 18-19; S.A.N., Kalendersammlung nos. 114131, 1737-1750;
R.A.K., Rentekammeret 333.643, Lit. X, 1744; idem, 333-638, Lit. K no. 9, 1737,
28 december; idem, 333.633, fol. I, 1731.
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slotte nog een op een ander vlak bekende specialist, nl. de hofschilder.
Aan de persoon van Christoph Anton Hirsch die deze kwaliteit bezit,
danken wij schitterende olieverfschilderijen van jachtvogels en valke-
niersknechten, waarin de pracht van het vederspel gestalte heeft
gekregen. las

De Bambergse dr. dr. h.c. Kurt Lindner wijst terecht op de Ne-
derlanden als het reservoir, waaruit de Europese hoven zonder be-
perking ervaren valkeniers betrekken. Zijn visie dat het voornamelijk
Vlamingen zijn geweest delen wij niet. Zowel de Calender als de
Ansbacliische Beam~tenleartei bieden naast Duitse veel Nederlandse
namen, waarvan een zeer aanzienlijk gedeelte aanwijsbaar van Val-
kenswaardse herkomst is. De Valkenswaarders bekleden voorts de
topfuncties, zodat de kenschetsing „Vlamingen" als onzuiver mcet
worden beoordeeld.198

Hendrick Daems, wiens vader Hendrick ook al in Ansbach valkenier
is, wordt in 1737 als valkeniersknecht genoemd. Hij geniet bekend-
heid onder de roepnaam „Hess", mogelijk een verbastering van het
Brabantse „Hais". Tot 1742 blijft hij knecht, daarna bereikt hij met
als tussensporten lijfvalkenier, meesterknecht, milaanmeester snel de
top van de hiërarchische ladder als reigermeester. In 1756 wordt hij
gepensioneerd. Zijn neef Jacobus Daems, wiens „Kobus" in Ans-
bach „Godes" wordt, maakt onder markgraaf Carl Wilhelm Friedrich
eveneens carrière. Na acht jaar als valkeniersknecht te hebben ge-
diend, wordt hij in 1746 meesterknecht, wat hij blijft tot de dood
van zijn opdrachtgever in 1757. Diens opvolger, de ín het vluchtbe-
drijf niet geïnteresseerde zoon markgraaF Alexander, zet Jacobus
Daems op de pensioenlijst.

Een soortgelijke loopbaan is weggelegd voor Huybert Hertroys, die
drie decennia de Ansbachse valkerij dient, waarvan de laatste víjftien
jaar op de hoge post van reigermeester (1751-1766). Op een beschei-
dener niveau dienen de eveneens uit Valkenswaard afkomstige valke-
niersknechten Christiaan Jochem Verbruggen, Willem Daems en
Jan Verhagen, die pas wanneer de oude garde „Emeritus" wordt in

t96) Lindner, a.w., blz. 18-21.
'~) R. Corneli, Die Jagd und ihre Wandlungen in Wort und Bild (Amsterdam-
Leipzig 1884), blz. 23; Lindner, a.w., blz. 27-28; S.A.N., Kalendersammlung nos.
114-131, 1737-1750; idem, Auszug aus der Ansbachisen Beamtenkartei.
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rangorde opschuiven. Bekende namen als Jan Paulus Snoex, Chris-
tiaan Petitville, Hubert Snoex, Francis Bogers, Adam Verbruggen
en Francís Smulders completeren de Valkenswaardse bijdrage aan
het Ansbachse vluchtbedrijf, dat rond 1750 ruim vijftig personen in
dienst heeft.19'

Door het noemen van het Valkenswaardse contingent is de in-
deling van het jachtapparaat enigszins doorbroken. De valkeniers-
knechten, evenzeer als de meesters in de tweede groep, zijn beroeps-
valkeniers, waaruit zoals wij zagen de opvolgers van de équipeleiders
worden gerecruteerd. Het aantal van deze knechten, die de derde
klasse vormen, ligt tussen de negen en de zestien personen.

Met de oprichting van een vierde groep, de valkeniersjongens, in
1741 neemt de markgraaF een belangrijke beslissing. De opbouw van
zijn valkerij lijkt daarmee afgerond, want deze laatste groep moet de
toekomstige valkeniers leveren. De basis is al vanaf het begin erg
breed, want liefst een dozijn namen sieren de Calender. Hun aantal
loopt binnen enige jaren op tot twintig, omdat Carl Wilhelm Fried-
rich er naar streeft door eigen kweek de buitenlandse specialisten
straks te kunnen vervangen. Misschien vindt hij evenals de auteur
van een „J~gerpractica" dat de Valkenswaarders zeer bekwaam maar
ook ontstellend duur zijn. l9e

Als laatste groep kunnen de „Emeriti" worden genoemd, ofschoon
zij voor de actieve valkerij geen betekenis meer hebben. Hun aantal
stijgt snel na 1757, want de opvolger van Carl Wilhelm Friedrich
maakt haast met de afbou~ti. van het vluchtbedrijf dat loodzwaar op
de begroting is gaan drukken. Carl Wilhelm Friedrich geeft in 1746
43.993 gulden uit voor het vederspel, dat is 4,5 maal het bedrag
dat hij in het eerste jaar van zijn regering in 1730 spendeerde. C~p het
hoogtepunt van zijn jachtactiviteit zullen de jaarlijkse uitgaven de
50.000 gulden overschreden hebben, waarbij de vergelijkbare som-
men van keizer Jozef I(1705-1711) met jaarlijks ca. 24.000 gulden

le:) Lindner, a.w., blz. 18 en 27; Beckers, t.a.p., blz. 17; S.A.N., Kalendersamm-
lung nos. 114-137, 1737-1757; idem, Auszug aus der Ansbachisen Beamtenkartei;
R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 132, fol. 88v, 1710, 16 oktober; idem, R 134, fol.
224, 1734, 12 november; idem, R 135, fol. lllv, 1739, 26 oktobez en fol. 113,
12 november; idem, R 136, fol. 172v, 1747, 15 november; idem, R 137, fol. 213v,
1753, 8 oktober; idem, R 156, fol. 130v, 1752, 5 januari.
lo") H. W. Dóbel, „Jiigerpractica" oder der wohlgeubten und erfahrne Jiiger
(Reckewitz b. Hubertusburg 1746), blz. 440.
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en van de Beierse keurvorst met 10.506 gulden in 1738 in het níet
verdwijnen. De door niets of niemand af te remmen markgraaf heeft
dan ook naast vijftig valkeniers nog negentig personen als jagers en
wildschutten in dienst. los

Van de 452.855 gulden die het vluchtbedrijf in Ansbach van 1730
tot 1747 vergen, gaan 118.665 gulden (26,2qo) op aan bezoldígingen
en kostgelden. De valken-équipage (uniformen, weitassen, loeren en
andere benodigdheden) eist 108.240 gulden (23,9qo), terwijl met de
aanschaf en het onderhoud van valken 64.762 gulden (14,3qo) en van
prooivogels 22.884 (5,05qo) zijn gemoeid. De overige 30qo van de
gevoteerde gelden gaat op aan nog eenentwintíg andere posten, die
variëren van schrijfmateriaal en bodeloon tot de aanschaf van honden
en paarden. Nog één uitgave springt er uit: aan gedenkpenningen,
cadeaus en fooien voor present-valken wordt f 29.270,- (6,46qo) uit-
getrokken. Als blijk van waardering laat de markgraaf zilveren „Fal-
kendukaten" en „Falkentaler" slaan met zijn borstbeeld aan de
voorzijde, terwijl de keerzijde een gehuifde slechtvalk of een door een
jachtvogel geslagen reiger toont. 20o Welsprekender nog worden dezc
voor een markgraaf duizelingwekkende uitgaven, wanneer men zich
realiseert dat in deze jaren in Ansbach een hert twaalf gulden, een
sterke reebok twee gulden en een haas, afhankelijk van grootte en
jaargetijde, twaalf tot dertig kreuzer kosten. Qo'

In de zesentwintig jaar (1730-1756), waarover cijfers beschikbaar
zijn, worden 34.429 stuks wild geslagen, waarvan 4174 reigers en
1753 milanen. Dr. Lindner begroot op basis van de rekeningen over
1730 t~m 1747 het aantal voor de jacht als levende loer gebruikte
duiven op 300.000 stuks. Deze cijfers spreken voor zich. Onder lei-
ding van de Valkenswaarders die voor de volgens Lindner dan gel-
dende prijs van dertíen gulden voor een slechtvalkwijfje of zeven
gulden voor een slechtvalktarsel ook de jachtvogels leveren, worden
kapitalen aangewend om het vederspel een waarlijk vorstelijk allure
te geven. 2oY

19e) Lindner, a.w., blz. 25-26 en 37.
zoo) R. Hoesch en W. Grasser, Jagdliche Darstellungen auf Miinzen und Medaillen
(Hamburg-Berlijn 1969), blz. 22 en afb. 44 en 45; Lindner, a.w., blz. 29-30.
zo') F. Machwart, Die )agd und das Jagdrecht im ehe~maligen Markgrafentum
Ansbach (Erlangen 1914), blz. 58; Lindner, a.w., blz. 31.
zoz) Lindner, a.w., blz. 35, 43 en 45.
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De invloed van onze landgenoten die ook de handel in jachtvogels
beheersen, is zo groot, dat aan het Ansbachse hof hun jachttermino-
logie gemeengoed wordt. Woorden als bek, bel, borst, slechtvalk,
slijmsel en staart bewijzen nergens zo duidelijk als in Ansbach,
de betekenis voor de valkerij van de „Vlaamse", Nederlandse, ja
Valkenswaardse valkeniers. De erkenning voor hun vakmanschap
krijgen zij in oktober 1 ï41, wanneer markgraaf Carl Wilhelm Fried-
rich von Brandenburg-Ansbach Valkenswaard bezoekt, maar waar-
over nadere berichten ontbreken.2os

Misschien is de valkerij nooit zo schitterend, zo kleurig en zo en-
thousiast bedreven als rond het midden van de achttiende eeuw.
Nagenoeg zonder beperkingen, zonder te letten op de enorme kosten
die het weispel met zich meebrengt, is het weispel als een schitterend
vuurwerk van een generatie van vorsten die het „après nous le dé-
luge" van Lodewijk XV in praktijk brengt. De onder invloed van de
Franse Revolutie snel veranderende verhouding tussen vorst en volk
betekent met de verdere ontwikkeling van het jachtgeweer het einde
van een beoefening met vorstelijk allure van het sinds de dagen
van Frederik II snel favoriet geworden weispel. Het geweer, dat ver
genoeg draagt en waarmee precies kan worden gericht betekent voor
de verwoede valkeniers een zo geduchte concurrent, dat zij vol ver-
bittering hun dronk inleiden met de woorden „Heil aan allen, die
schoten en misten". 204 Uit die late achttiende eeuw tonen kunstwer-
ken ons hoe het geweest is, zoals ook de cijfers van de Deense pre-
senten naar een aantal Duitse hoven het gegeven beeld nog verster-
ken. 2os

zoa) Lindner, a.iv., blz. 45, 88-89; H. Schmidt, Die Terminologie der deutschen
Falknerei (Freiburg i. Brsg. 1909), blz. 21-22; J. J. Spiess, Brandenburgischen
historischen Miinzhelzistigungen, dl. IV, (z.pl. 1771), blz. 338;
cf. Báck (bek) voor Schnabel

Bell (bel) voor Schelle
Borst (borst) voor Fliigel
Schhgtfalcke (slechtvalk) vcxir Wanderfalke
Schleimsel (slijm) voor Gewblle
Start (staart) voor Schwanz

zoa) Ch. Seignobos, De Middeleeuwen (Amsterdam 1925), blz. 77; H. Kumerloeve,
Der Streit zwischen ~áger und Falckner auffgehebt, in DFO (1962), blz. 42.
xos) Beckers, t.a.p., blz. 17; Lindner, a.w., blz. 12.
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Llit deze gegevens blijkt, dat de keurvorsten van Beieren, Keulen
en de Palts bij de verdeling van de IJslandse presentvalken van de
Deense koning nagenceg met dezelfde aantallen worden vereerd.
Het vluchtbedrijf in de Palts is van korte duur geweest. De blceitijd
van het vederspel in Keulen, Hessen-Kassel en Ansbach ligt rond
het midden van de achttiende eeuw. De geweldige omvang van het
vluchtbedrijF in Ansbach wordt mede veroorzaakt door de grote aan-
tallen voornamelijk witte en halfwitte valken, waarmee de mark-
gravin door het Deense hof wordt begunstigd. De snelle atbouw van
het weispel in Ansbach na de dood van Carl Wilhelm Friedrich
(1757) spreekt uit dit cijfermateriaal voor zich. 200

g. Portugal

In de leveringslijsten van presentvalken van het Deense hof duikt
in 1752 plotseling de naam Portugal op. Ofschoon vóór die tijd uit
incidentele aanwijzingen blijkt, dat naast Spanje ook het andere
deel van hct Iberisch schiereiland het weispel kent, is onze kennis
over de kwaliteit en kwantiteit van het vederspel hier zeer miniem.
In 1707 is de Arendonker Aert Timmermans, wiens zoon Philip
naar Valkenswaard zal verhuizen, als valkenier aan de koninklijke
hofhouding van Portugal verbonden, een functie waarin wij in zijn
voetspoor talrijke Valkenswaarders zullen aantreffen.2o'

Ofschoon het Portugese archiefmateriaal nog in een Egyptische
duisternis is gehuld, weten wij uit Deense en vaderlandse bronnen,
dat de herleving van het vluchtbedrijf aan het hof der Bragan~a's on-
der Valkenswaardse leíding geschiedt. Aan de wieg van de weder-
geboorte van het weispel staan de Valkenswaardse familíes Hertroys,
Verhceven en Weymans en de eenling Jacobus van den Eynden.
Vooral de gebrceders Willem en Jacobus Hertroys zijn aan het hof
van Lissabon tot fortuin gekomen. Van Willem is dat nader te
preciseren. In 1743 laat hij goud, zílver, obligaties en onroerend goed

R0e) R.A.K., Rentekammeret 333.638 11731-1741); idem, 333.643 (1741-1756;
1761-1762), idem, 333.635 (1757-1760); idem, 333.645 (1763-1779); idem, 333.646
(1780-1783); idem, 333.647 (1784-1788); idem, 333.648 (1789-1793).
-a') Coveliers, a.w., blz. 57; Goris, a.w., blz. 97; R.A.K. Rentekammeret 333.643,
Lit. X, 1752.
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ter waarde van zesduizend gulden na. Zijn neef Jan Hertroys, zoon
van Hendrik en Sophia Spjerings, zal eveneens de weg naar Portugal
vinden. Hij treedt er zelfs in het huwelijk met een Portugese, Anna
Maria da Concei~ao, die hem zes kjnderen schenkt.2os

In 1754 machtigt Jacobus Jan Hertroys, valkenier aan het Portu-
gesc hof, zijn collega Jacobus Verhoeven om in Valkenswaard, waar
de laatste zijn familie bezoekt, aan een andere valkenier in Portu-
gese dienst, Willem Peters Nícolaes Weymans, vier percelen grond
te verkopen. Belangrijker dan de opbrengst van deze transactie, die
f 212; beloopt, is de schakel die hiermee tussen de verschillende Val-
kenswaarders, verbonden aan hetzclfde hof en in den vreemde toe-
nadering zoekend tot elkaar, te leggen valt.2o9 Jacobus Verhoeven
die, voordat hij zijn stiefvader Hendrik Verhagen als valkenjermeester
in Denemarken opvolgt, aan bijna alle Europese hoven zijn diensten
heeft aangeboden, is volgens een brief uit 1754 de laatste twee jaren
verbonden aan de Portugese valkerij. In opdracht van de secretarís
van Buitenlandse Zaken, don Sebastian Joseph de Cadevall, zal hij
de Deense presentvalken naar Portugal begeleiden. Wanneer Jacobus
Verhoeven in 1755 de leiding krijgt over het Deense vluchtbedrijf,
zal de relatie met zijn oude superíeur blijven bestaan, zoals uit een
stijgend aantal presentvalken voor Ljssabon blijkt.210 Overtuigender
nog komt de goede verstandhoudjng tot uiting in de benoeming van
twee zoons van Jacobus, Hendrik en Johannes Verhceven, tot valke-
niers van de Portugese koning. Met hun oom Jacobus Cornoudus,
broer van Jacobus Verhoevens vroutv Antonetta, hebben zij in Salva
Terra de Magos gewoond en er hun werkzaamheden verricht zonder
betrokken te raken in de poljtjeke woelingen díe in 1777 leidden tot
de val van de regeringsleider markies De Pombal. 2"

Aanvankelijk is het de Portugese ambassadeur in Den Haag, De
Mello, die met het Deense hof dc correspondentie over de toewijzing

zoe) Swane, Valkeniers in Brahant, II (Van) Hertroy(s), t.a.p., blz. 166; R.A.
Noord-Brabant, R(W. en V.) 133, fol. 76v, 1717, 13 november; idem, R 135,
fol. 49v, 1737, 13 mei; idem, R 137, fol. 166, 1752, 26 oktober en fol. 246,
1754, 2 juli; idem, R 33, 1743, 25 juli; idem, R 36 1786, 12 juli.
soe) Idem, R 37, fol. 246-248, 1754, 20 juli.
-'o) R.A.K., Rentekammeret 333.639, Lit. Xa no. 45, 1754, 10 september en no.
54, 1754, 27 december.
s~') R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 139, fol. 198v-201, 1722, 2 april; idem,
R 143, fol. 136-137, 1786, 7 november; idem, R 33, 1778, 5 mei.
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en verzending van present-valken verzorgt. In 1779 doet dit Jan
Gildemeester Jansz, consul-generaal van het Portugese hof in Amster-
dam, die aanvraag en verscheping met de opperjagermeester baron
Von Gram regelt. 212 De verzending geschiedt soms per oorlogsbodem,
maar in de regel gaat de reis over land. Dat gaat niet altijd even
voorspoedig, zoals in 1765 blijkt, wanneer de valkenier door een val
van zijn paard wordt uitgeschakeld. In één geval arriveren de
verzonden valken niet (tijdig) in Portugal en wordt uit Kopenhagen
Jan Hendrik Verhoeven op onderzoek uitgestuurd. sts

In een aantal gevallen zijn het Valkenswaardse valkeniers geweest
die een bezoek aan hun geboorteplaats koppelen aan het begeleiden
van de IJslandse jachtvogels. Een van hen is Jacobus Weymans,
valkeniersgezel, die in 1760 daartoe opdracht krijgt. Deze Jacobus
Weymans is een telg uit een niet erg welvarende lamilie, tot welke
ook Willem Peter Nicolaessen Weymans behoort die al in 1754 in
Portugal werkt. Willems nalatenschap zal in 1757 een waarde van
f 1150; vertegenwoordigen. Jacobus' zoon Hendrik trekt eveneens
naar Salva Terra de Magos, waar hij ook overlijdt (1772). De vijftien
stuks onrcerend goed die hij nalaat en die een waarde van f 1380,-
vertegenwoordigen, zijn nauwelijks voldoende om de schulden van
zijn familieleden te dekken. 214

Ondanks politieke verwikkelingen, waardoor eerst de markies De
Pombal en later koningin Maria l Francisca van het regeringstoneel
verdwijnen, maakt onder Valkenswaardse leiding het vluchtbedrijf
een bloeitijd door. Waar elders de valkerij wordt gestaakt, gaat het
weispel in Lissabon door. De Deense presenten arriveren er tot 1806,
vier jaar voordat het weispel aan het Deense hof wordt beëindigd.
Met tussenpozen ontvangt de Portugese monarch de volgende aan-
tallen jachtvogels:

YIY) R.A.K., Rentekainmeret 333.643, 1754 en 333.642, 1779, 26 juli en 19
oktober.
E~g) Idem, 333.639, no. 22, 1759, 26 september; idem, 333.641, 1765, 24 april;
idem, 333.638, Lit. R, 1773, 30 augustus.
Yt') Idem, 333.639, no. 51, 1760, 1 november; R.A. Noord-Brabant, R 137, fol.
246, 1754, 2 juli; idem, R 198, fol. 168-172v, 1772, 21 december; idem, R 34,
1784, 9 december en 1785, 20 oktober; idem, R 36, 1778, 25 juni.
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1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765

1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779

1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793

1794 -
1795 -
1796 -
1797 14
1798 -
1799 -
1800 18
1801 -
1802 -
1803 -
1804 -
1805 -
1806 16

!16)

Valkenswaardse valkeniers die van deze Portugese hausse hebben
geprofiteerd, zijn o.a. Pedro Verbruggen en Peter Weymans. De
eerste, wiens broer Jan zijn vaders voetsporen in Hessen-Kassel drukt,
heeft samen met Peter Weymans die door bezuiniging in Marburg
als reigerbewaarder niet aan bod komt, in Salva Terra de Magos de
mogelijkheid gekregen het vak dat al sedert generaties in de familie
wordt beoefend, in praktijk te brengen.

Met zovelen anderen, meester-valkeniers als bijv. Matthijs Ver-
burght (bij baron Von Wassenbergh, stadhouder van Erfurt), Wouter
Heesterbeek (bij de keurvorst van Hannover), Jacob Goossens (bij
Frederik Albrecht von Anhalt, keurvorst van Saksen), Jan Willem
Beckers, Francis Daems en Johan van Ham (bij de keurvorst van de
Palts), Willem Goossens (bij de prins-bisschop van Luik), Wouter
Goossens (bij de hertog van Saksen-Meissen), Michiel Corstiaen Ver-
hoeven (bij de hertog van Parma) en Hendrik Bijnen in Engeland bij
lord Orford, hebben zij in de achttiende eeuw het gezicht van Val-
kenswaard aan de Europese hoven bepaald en de naam van hun ge-
boorteplaats internationale vermaardheid gebracht. Y1e

!16) Tillisch, a.w., blz. 130; R.A.K., Rentekammeret 333.638 (1731-1741); idem,
333.643 (1741-1756; 1761-1762); idem, 333.634 (1757-1760); idem, 333.645
(1763-1779); idem, 333.646 (1780-1783); idem, 333.647 (1784-1788); idem, 333.648
(1789-1793); 333.649 (1794-1808); H.S.A.M., Falconier Etat 1773-1776, fol. 5,
1773, 17 augustus.
Y1e) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 133, fol. 245v, 1726, 18 januari; idem,
R 133, fol. 256, 1727, 8 januari; idem, R 134, fol. 106, 1731, 1 mei; idem, R
135, fol. 181v, 1741, 24 oktober; idem, R 135, fol. 245, 1743, 29 juni; idem,
R 137, fol. 139, 1751, 6 december; idem, R 137, fol. 235~, 1754, 26 april; idem,
R 138, fol. 111, 1761, 23 november; idem, R 139, fol. 217, 1772, 24 maart; idem,
R 33, ]774, 14 januari; G.A. Valkenswaard, coll. Hogerlinden.
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HOOFDSTUK III

DE MAATSCHAPPELIJKE POSITIE VAN DE VALKENIER
IN VALKENSWAARD

„In Valkenswaard komt een juffrouw
uit een koestal" (Brabants gezegde).

~ 1. De sociaal-economische situatie van Valkenswaard
in de zeventiende en achttiende eeuw

Valkenswaard ligt in Kempenland, een van de vier kwartieren die
samen de Meierij van 's-Hertogenbosch vormen. Mr. C. van Breugel,
die in 1792 een rapport over de economische tcestand van de Meierij
uitbrengt, typeert met uitzondering van Waalwijk, Nieuwkuik, een
gedeelte van Udenhout en de zes Maasdorpen de Meierij als „heyde-
achtig, onbekwaam om uit zichzelf iets voort te brengen. De schraal-
ste gronden onder dezelve zowel als de zwaarste verlangen en roepen
gestadig zonder ophouden de behulpzame hand van de landman".
Hetzelfde geldt voor de beemden, weilanden of groesen. Andere
auteurs laten zích in dezelfde geest uit en wijzen op de schraalheid
van de grond die onophoudelijke bemesting en veel inspanning
vraagt. t Op die zanderige schrale grond ploetert minstens driehon-
derd dagen per jaar van zonsopgang tot het invallende duister de
Meierijse boer, schamel gekleed, zich vcedend met een korst rogge-
brood en zich lavend met een kruik water. Het schrale land verschaft
zijn bewoners een gering loon voor de zware arbeid, want de akker-
bouw is voor de íngezetenen het „voornaamste en zekerste middel

~) R.A. Noord-Brabant, DB Leen- en Tolkamer 380, C. van Breugel, Algemeene
aanmerkingen op de vorenstaande Staat van de Meyerye, fol. 210v-212; J. H. v.
Heurn, Histrnie der Stad en Meierye van 's-Hertogenbosch, dl. I(Utrecht 1776),
blz. 22; V. A. M. Beerman, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot
]672, de eerste vijfentwintig jaren van het Staatsche regime (Helmond 1946), blz.
160; S. Hanewinkel, Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der Stad en
Meyerye van 's-Hertogenbosch (Nijmegen 1803), blz. 15-16; H. v. Velthoven,
Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, dl. I(Amsterdam 1935), blz. 62.
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van bestaan", een bestaan dat zich echter op de grens van een be-
staansminimum beweegt. 2

Wie de literatuur doorneemt over Staats-Brabant en vooral over
de Meierij, krijgt de indruk, dat de toenemende belastingdruk, de
voortdurende oorlogen en schrijnende armoede de bevolking voor
schier onoplosbare problemen hebben gesteld. De Vrede van Munster
(1648) brengt geen verlichting want de Staten-Generaal vragen
nieuwe offers van de bevolkíng die haar draagkracht te boven gaan.
Daarbij worden de belastinggelden niet aangewend voor de Meierij
maar voor de landspolitiek. In 1654 is een heterogeen geheel van be-
lastingen, de gemene middelen, ingevcerd, een paar jaar tevoren de
verponding (1640). In plaats van het gemaal komt in 1687 het hoofd-
geld, waarover later meer.

Van Breugel vraagt op grond van zijn uitvoerig en diepgaand on-
derzoek zich dan ook verbaasd af, hoe het mogelijk is dat de Meíerij
waarvan hoogstens één-twintigste gedeelte bevolkt en bebouwd is,
staande kan blijven. Waar komen jaarlijks de enorme sommen van-
daan die de zware belastingheffing telkens weer mogelijk maken,
want zo constateert Van Breugel pathetísch „het komt er uit en het
komt er jaarlijks uit." Hij geeft een donker beeld van de heersende
armoede onder de volksklasse en bepleit een onderzcek naar de mid-
delen, die een matiging van de belastingdruk „voordeelig voor de
Meijerije zonder schaadelijk te zijn voor het gemeene land". Het mo-
ge gelden als een bevestiging van de door H. F. J. M. van den Eeren-
beemt in zijn „In het spanningsveld der armoede" neergelegde over-
tuiging dat de smalle basis van de agrarische bedrijfshuishouding door
dit systeem van belastingheffing ernstig is aangetast. 3

Daarbij drukken de vele oorlogen zwaar op het gebied en zijn be-
woners. Naast de ellende die de krijgshandelingen met zich mee bren-
gen, heeft het platteland veel te verduren van gewezen huursoldaten,

z) R.A. Noord-Brabant, Van Breugel, t.a.p., fol. 209; S. van de Graaff, Tabellen
behoorende tot het Eerste Stuk der Statistiek van Braband (z.pl. z.j.), La C; Van
Heurn, a.w., blz. 22; H. v. Velthoven, n.w., blz. 178 en 180.
s) R.A. Noord-Brabant, Van Breugel, t.a.p., fol. 202-202v en fol. 210-210v; Th.
Goossens, Het arme Brabant (Tilburg 1929), blz. 6-14 en 20-21; L. P. L. Pirenne,
De Generaliteitslanden van 1648 tot 1795, in Algemene Geschiedenis der Neder-
landen, dl. VIII (Utrecht 1955), blz. 343-344; H. F. J. M. van den Eerenbeemt,
In het spanningsveld der armoede; agressief pauperisme en reactie in Staats-Brabant
(Tilburg 1968), blz. 40-41 en 51.
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vagebonden en geboefte dat rovend en plunderend met name ook
voor de bceren een grote last betekende. Zo is het tijdens de Tweede
Engelse Oorlog (1665-1667) nodig om in Eindhoven vijftig militaire
ruiters en zeventig man voetvolk te stationeren om Peel- en Kempen-
land te beschermen tegen plunderende benden, deels voortkomend
uit de geledingen van de Munsterse trcepen die dan Staats-Brabant
tot hun doelwit maken.4 In 1672~73 kamperen Franse legers in de
Meierij. Hun plunderingen en brandschattingen betekenen een
rampjaar. De Negenjarige Oorlog (1688-1697) maakt het in 1694
noodzakelijk de gemene middelen in Staats-Brabant met l001o te ver-
hogen, en de Spaanse Successie-oorlog, die in 1702 begint, voert de
schulden zover op, dat de belastingen ontoereikend zijn voor rente
en aflossing der geleende gelden.5

De onveiligheid op het platteland noopt de Staten-Generaal tot het
opstellen van ordonnanties, zoals die van 20 oktober 1693. In dit „Pla-
caet tegens Vagabonden, Knevelaers, Rovers, Straetschenders" treedt
de landsoverheid op tegen diefstal, afpersing en brandstíchting. De
kwartierschout van Kempenland krijgt in 1706 van de Raad van Sta-
te machtiging om vier bedeljagers aan te stellen, maar in hoeverre
deze maatregel effect sorteert voor openbare orde en veiligheid is
mceilijk precies vast te stellen. e

Van een bepaalde vorm van afpersing, het verschijnsel brand-
brief, vinden wij een voorbeeld in Leenderstrijp. Hedwig Sophie Bij-
nen, vrouw van de in Beíerse dienst staande valkenier Johan Vermeu-
len ontvangt in augustus 1726 een brief inet het bevel aan „de stangh
of boom in de bergen" in de Leenderstrijper heide de kapitale som
van f 200,- neer te leggen, zo niet dan zullen haar huizen te Leender-
strijp en Valkenswaard in brand gestoken worden. Nicolaas Blint,

4) L. G. A. Houben, Geschiedenis van Eindhoven, dl. II (Turnhout 1890), blz.
102; Van den Eerenbeemt, a.u~., blz. 19, 22 en 32.
5) Van Velthoven, a.w., blz. 214 en 220; V. A. M. Beerman, Stad en Meierij van
's-Hertogenbosch van 1629 tot 1648 (Níjmegen-Utrecht 1940), blz. 195, 214 en
216; H. J. van Xanten en A. M. van der Woude, Het hoofdgeld en de bevolking
van de Meierij van 's-Hertogenbosch omstreeks 1700, in A.A.G. Bijdragen, dl. XIII
(Wageningen 1965), blz. 10 en 13; Pirenne t.a.p., blz. 345; Van den Eerenbeemt,
a.w., blz. 22.
e) „Placaet van de Staten-Generaal tegens Vagabonden, Knevelaers, Rovers, Straet-
schenders, enz.", van 20 oktober 1693, in Groot Placaet-Boeck, dl. IV ('s-Graven-
hage 1705), blz. 507; Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 27 en 100.
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vorster van Leende, gaat daarop op zaterdag 10 augustus samen met
Martinus Huberts tussen zeven en acht uur 's avonds de heide in en
treft daar twee mannen zonder geweer. Uit ondervraging blijkt de
vorster dat ze uit Valkenswaard afkomstig zijn en van de Leendenaar
Gerrit Coolen gehoord hebben dat er in de hei geld moet liggen. De
schepenprotocollen zwijgen over het verdere verloop, maar de rijke
goederen van de uit Valkenswaard stammende valkenier Johan Ver-
meulen zijn gered.'

Oorlog of vrede, de onveiligheid op het Brabantse platteland blijft
gedurende de gehele achttiende eeuw een probleem vormen. In 1739
raakt de Eindhovense bevolking in paniek door het grote aantal ben-
den landlopers.e Na de vrede van Aken in 1748 wordt Staats-Brabant
weer geplaagd met ontslagen huursoldaten, die de plattelanders mo-
lesteren. Tegen de rondzwervende misdadigers wordt in 1750 een
klopjacht in de Meierij gehouden. Valkenswaard, dat drie jaar eer-
der Franse troepen in kwartier heeft gehad, levert een aantal man-
schappen die mogelijk op oude bekenden hebben jacht gemaakt.9
Tijdens de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) terroriseert een rovers-
bende met een ínbreng van gedroste militairen opnieuw de Meierij. to
In 1764 blijkt het stijgend aantal vagebonden zo'n kwelling gewor-
den dat de Eerselse „nagtroeper en bedeljager" evenals zijn Eindho-
vense collega twee dagen per week doende is landlopers de deur te
wijzen. t' Uiteindelijk wordt een nieuwe „generale Jagt", een drijf-
jacht op zwervers en bedelaars gehouden van maandag 28 januari tot
woensdag 30 januari 1771, maar het in functie blijven van de bedel-
jager in Eindhoven geeft niet veel hoop op het slagen van de opera-
tie. Een eenmalig schoonvegen van het gebied is geen middel dat te-

7) R.A. Noord-Brabant R(Heeze) 160, fol. 76v, 1726, 13 augustus; A. F. N.
van Asten, Rondom valkeniers en valkerij in Leenderstrijp (17de en 18de eeaiw),
in Heemkronyk, jrg. XI (1972) blz. 51; Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 60-61.
8) Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 55.
9) A.R.A. 's-Gravenhage, Archief Staten-Generaal, no. 5473: Lias lopende secreet,
Plan geformeert tot het doen van een generale jagt ter uijtroijing van Vagebonden
en Landloopers, bijlage van op 22 april 1750 ingekomen brief van Juvn aan griffier
Fagel; R.A. Noord-Brabant, R(Waalre en Valkenswaard) 137, fol. 7v-11, 1748,
20 augustus; Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 67 en 123-124.
'a) Van den Eerenbeemt, n.w., blz. 68.
~I) A.R.A. 's-Gravenhage, Archief Staten-Generaal, no. 4749: Register van de
Secreete Resolutien, fol. 1-4v, 1771, 4 januari; C. Rijken, Instructie voor den
„Nagtroeper en Bedeljager" Hendrik Baken te Eersel (anno 1764), in Taxandria,
jrg. XLVII (1940), blz. 243; Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 100 en 133.
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gen de hardnekkíge kwaal afdoende helpt.'E Integendeel de getuige-
nissen signaleren eerder een steeds driester optreden van het grauw.
Nog in 1800 is er sprake van een bende landlopers die te Valkens-
waard de euvele moed heeft de burgerwacht onder vuur te nemen,
twee jaar nadat opnieuw een klopjacht is gehouden. tg

Meer nog dan de toch nog beschermde stedeling is de Brabantse
boer het slachtoffer geworden van de hierboven beschreven terreur.
Op zijn hoofd komen de tegenslagen in velerlei vorm neer: herhaalde
overstromingen, misoogsten en vernielingen door derden. Het netto-
inkomen van de plattelander is daarbij zo laag dat de geringste tegen-
slag armoede betekent. Veel landbouwers gaan dan ook ten gronde,
anderen kunnen zich slechts met moeite op hun kleine bezit hand-
haven. Meer dan de helft van de inwoners heeft omstreeks Pasen
geen koren meer en moet door verkoop van vee of door zich te gaan
verhuren bij een ander de tijd tot de nieuwe oogst zien te overbrug-
gen. In 1648 is één-derde van de Meierij „ongebonden en desert".
Voor ontginning ontbreekt kapitaalkracht. Op het eind van de vijf-
tiger jaren moedigt de Raad van State vergeefs ontginning aan door
vrijdom van verponding te beloven aan ieder die ongecultiveerd land
gaat bewerken. "

De nood dwingt tot het elders verrichten van seízoenarbeid, een
structureel verschijnsel in dit gewest. Honderden Brabanders werken
in de Haarlemse blekerijen, maar ook het wegtrekken van teuten en
valkeniers met cagiedragers en valkenjongens kan tot een uitvloeisel
van dit verschijnsel gerekend worden. Daarbij stoot een arm maar kin-
derrijk gezin de oudere kinderen af, die als knecht en meid, voor de
valkerij mogelíjk als oppasser of rekdrager, de kost moeten gaan ver-
dienen.15

'Y) Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 100 en 133-135.
ls) R.A. Noord-Brabant, Resolutien van het departementaal bestuur van de Dom-
mel 1800, 1 december nos. 6, 9 en 15, (inv. Gewest. Besturen no. 2A9); H. F. J. M.
van den Eerenbeemt, Van mensenjacht en overheidsmacht; criminogene groepsvor-
ming en afweer in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1795-1810 (Tilburg 1970),
blz. 21 en 45; G.A. Eindhoven, Register notulen en resolutien 1798, 5 februari
(voorl. inv.no. 42-17).
14) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Armoede en drankmisbruik in de Meierij van
's-Hertogenbosch, in Brabantia, jrg. VII (1958), blz. 311; Van Velthoven, a.w.,
blz. 206; Beerman, a.w., blz. 163; Van den Eerenbeemt, In het spanningsveld,
blz. 35 en 51.
15) Van Xanten en Van der Woude, t.a.p., blz. 17-18 en 39.
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Krachtens het hierboven geschetste beeld is in Staats-Brabant en
met name in de Meierij van 's-Hertogenbosch het pauperisme in de
achttíende eeuw groot. Met name in het hooggelegen en dorre kwar-
tier Kempenland is schraalhans dagelijks keukenmeester. In 1708 be-
draagt het aantal armlastigen in de helft van de dorpen meer dan
71 q van de bevolking. Van volkswelvaart is in de streek rond Eind-
hoven absoluut geen sprake, zoals uit een schrijven uit het begin van
de achttiende eeuw, dat door de vier kwartieren van de Meierij aan
de Staten-Generaal wordt gericht, moge blijken. Zij geven Kempen-
land daarin de weinig benijdenswaardige kwalificatie van „het arm-
ste, onvermogendste en schraalste gebied" van ons land.1e Lijkt er in
deze contreien voor geboefte weinig te halen, de ligging echter dicht
bij het ten aanzien van Peel- en Kempenland wat beter bedeelde
Maasland, doet de gehele Meierij delen in de stroperijen. Het voor-
deel voor de vagebonden daarbij is, dat zij bij onraad zich snel kun-
nen terugtrekken naar „buitenlands" gebied, zodat zij gemakkelijk uit
de armen van de traag ingrijpende Staatse functionarissen kunnen
blijven.'~

Wanneer wij tegen de hierboven geschetste trieste achtergrond het
beeld projecteren van Valkenswaard, dan schijnt deze plaats een wat
gunstiger beeld op te leveren.

Dit „volkrijk, groot en schoon dorp" kent een vermaarde varkens-
markt, die jaarlijks op de eerste dinsdag in december gehouden wordt
en waarop doorgaans de prijs van het varkensvlees voor het grootste
gedeelte van Kempenland wordt bepaald.1e A1 in 1670 gewaagt Ja-
cob van Oudenhove van een valkenierscentrum, dat het dorp „in
vorige tijden van weinig belang", vermaardheid brengt. Een groot
aantal van de bezoldigde valkeniers in Europa keert in de winter-
maanden terug naar de plek waar hun wieg heeft gestaan en bren-
gen in het tot Valke~iswaard omgeturnde middelpunt van varkens- en
bijenhandel vertier en vertering. Het vangen en africhten van vogels

1e) Van Xanten en Van der Woude, t.a.p., blz. 29-33 en 50; Houben, a.w., blz.
177; Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 48-49.
17) Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 66; Van den Eerenbeemt, Van mensenjacht,
blz. 61.
Ie) Hanewinkel, a.w., blz. 425-426; S. Hanewinkel, Reize door de Majory van
's-Hertogenbosch in den jaare 1798 (Amsterdam 1799), blz. 50; S. van de Graaff,
Historisch-statistische beschrijving van het departement Braband (Amsterdam 1807),
blz. 526.
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en honden, de tractementen van de valkeniers en misschien ook de
incidentele vorstelíjke bezoekers, verschaffen met name in de acht-
tiende eeuw een aantal ingezetenen een bestaan, dat gunstig afsteekt
tegen het levenspeil van de boer. De laatste tobt ook in Valkenswaard
op de landerijen, die over het algemeen schraal en zandig zijn en
alleen varkenshandel of seizoenwerk kunnen voor enig scelaas zor-
gen.'9

Om te komen tot een zuíver beeld van de sociaal-economische si-
tuatie der bevolking bezigt men algemeen de hoofdgeldlijsten, aan-
gevuld met gegevens van personele quotisatie. Het hoofdgeld is in
plaats van het gemaal in de Meierij ingevoerd in 1687, zoals hier-
boven reeds is gemeld. Jaarlijks is daartoe de gehele bevolking geteld
en op lijsten genoteerd, ~~~aarbij niet alleen het totaal aantal inwoners
per dorp is gegeven, maar een onderverdeling naar leeftijd en wel-
stand is aangebracht. 20

Van alle gezinnen behoren de regenten van de dorpen lijsten te
maken, waarbij onderscheid naar vermogensklasse (vermogenden en
armen) en naar lee f tijd (boven of beneden 16 jaar) zal worden ge-
maakt. Bedeelden krijgen vrijstelling van de betaling die twintig stui-
vers voor vermogenden van zestien jaar en ouder en tien stuivers voor
vermogende jongeren bedraagt. Zij die langer dan een kwart jaar
door werk buiten de woonplaats afwezig zijn, komen in aanmerking
voor korting op het hoofdgeld. Met genoemde gegevens is het een-
voudig de samenstelling van de gezinnen en een doorsnede van de
bevolking te geven, al moet enig voorbehoud worden gemaakt voor
de betrouwbaarheid der cijfers. Fraude en corruptie woekeren alom
in de Republiek en worden alle plakkaten met afschrikwekkende be-
palingen ten spijt tenslotte als een onvermijdelijk kwaad aanvaard. 2t

Met behoedzaamheid geïnterpreteerde cijfers geven niettemin een
beeld, ontbrekende gegevens roepen alleen vragen op. Voor Valkens-
waard zijn de nominatieve hoofdgeldlijsten onvindbaar evenals de ge-

's) J. B. Gramaye, Taxaradria (Brussel 1610), blz. 111; Jacob van Oudenhove, Een
Nieuwe ende vermeerderde beschrijvinge van de Meyerye van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1670), blz. 11; W. C. Ackersdijck, De valkenjagt te Valkens-
waard en Waalre, in Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1838, dl. II
(Haarlem 1838), blz. 181; Van Xanten en Van der Woude, t.a.p., blz. 18; Hane-
winkel, a.w., blz. 426; Van de Graaff, a.w., blz. 526-528.
Yo) Van Xanten en Van der VVoude, t.a.p., blz. 3-4.
Y') Van Xanten en Van der Woude, t.a.p., blz. 7-8, Goossens, a.w., blz. 21.

157



gevens van personele quotisatie. Daarmede blijft veel waardevols achter
een mistgordijn verborgen, want de totaalbedragen per dorp geven geen
oplossing door bijkomende factoren als seizcenarbeid en uitlandigheid,
waardoor een vergelijking met teutendorpen als Bergeyk, Lommel en
Luyksgestel evenals met zuiver agrarische plaatsen onmogelijk wordt.

Om hoe dan ook te komen tot een met veel voorbehoud gegeven
nadere schets is het mogelijk de wel aanwezige belastinggegevens te
toetsen aan de gemiddelde algemene situatie in Kempenland. Daartoe
bezigen wij onderstaand cijfermateriaal, dat ontleend is aan het on-
derzoek dat H. J. van Xanten en A. M. van der Woude instelden
naar lioofdgeld en bevolking van de Meierij omstreeks 1700 (zie bij-
lage VI).

De beide auteurs waarschuwen regelmatig voor een voorzichtige
benadering van het door hen verzamelde cijfermateriaal. Een eerste
kennismaking al confronteert de gebruiker met een onwaarschijnlijk-
heid. Een vergelijking van de inwoneraantallen van 1698, 1699 en
1700 toont opzienbarende verschillen (resp. 1022, 643 en 1029 inwo-
ners). Valkenswaard vormt op dit gegeven geen uitzondering, want
de gehele Kempen toont dit beeld. Van Xanten en Van der Woude
weigeren in een bevolkingsdaling van ruim 30qo voor 1699 te gelo-
ven en wijten de ongerijmdheid aan grove ontduiking die door ver-
scherping van contróle, acties tegen corrupte ambtenaren en zwaar-
dere straffen bij overtreding door de overheid bestreden moet worden.
De aantallen van 1699 kunnen op grond van deze overwegingen ver-
waarloosd worden.22

In hun kritische analyse van de cijfers van 1716 stellen de samen-
stellers, dat hier wat de verdeling van vermogenden en armen betreft,
is geknoeid. Diegenen díe door de armenkas worden ondersteund en
van alle kwartiers- en dorpslasten ontslagen zijn, mogen, volgens het
plakkaat van 31 januarí 1716, slechts onder de kwalificatie arm in de
hoofdgeldkohieren worden opgenomen. Aan dit nieuwe voorschrift
is onvoldoende gevolg gegeven, aangezien de gecommitteerden van
de Raad van State - aanwezig in verband met de verpachting der ge-
mene middelen - velen bij de vermogenden hebben geteld. De relatief
lage aantallen armen in 1715-17 geven dan ook geen juist beeld van

Zp) Van Xanten en Van der Woude, t.a.p., blz. 20.
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de armoede. De hoogste beschikbare mate van betrouwbaarheíd van
het cijfermateriaal kennen de auteurs dan ook tce aan de gegevens
over de periode 1695-1702, uitgezonderd 1699, en de cijfers van
1715-17, met voorbehoud voor de aantallen armen. ~g

De verschuiving in de verhouding tussen bedeelden, armen of on-
vermogenden enerzijds en niet-bedeelden of vermogendcn aan de
andere kant toont meer gradatie dan de ontwikkeling van het absolute
bevolkingsaantal. Voor het tijdvak 1698-1708 volgt Valkenswaard, zij
het op afstand, de algemene trend die in de drie kwartíeren Peelland,
Kempenland en Maasland waarvan cijfers bekend zijn, een voort-
durende en snelle toename van het aantal bedeelden laat zien. In de
laatste twee jaar van deze periode evenaart Valkenswaard niet alleen
de gemiddelde cijfers voor het aantal niet-belastingplichtigen in Kem-
penland, maar overtreft ze zelfs. 2~

Reden voor de toename van het aantal bedeelden moet allereerst
gezocht worden in de verslechtering van de economische omstandig-
heden, waarbij opgemerkt mag worden, dat de agrarische sector in de
periode 1650-1750 een depressie doormaakt. In de eerste helft van
de achttiende eeuw dalen de prijzen van agrarische produkten sneller
dan die van andere goederen. 25 Daarnaast komt voor de inwoners van
Kempen- en Peelland het oorlogsgeweld steeds dichter bij. Ge-
durende de jaren 1701-1705 wordt een deel van de Spaanse Succes-
sie-oorlog in hun gebieden afgewikkeld. Het ongemak, de inkwartie-
ringen en de plunderingen, veroorzaakt door doortrekkende troepen,
hebben het lot van de bewoners nog verzwaard. De zgn. Franse con-
tributie, een heffing, waarbij de oorlogvoerenden hun kosten afwente-
len op de inwoners van de streek, waar ze opereren, is een plaag. Ten-
slotte zullen de cijfers van de onvermogenden en de werkelijk arm-
lastigen elkaar steeds meer naderen of zelfs misschien gaan samen-
vallen, aangezien het ontvangen van ondersteuning gekoppeld is aan
vrijstelling van hoofdgeldbelasting, een vrijdom die de weerzin tegen
de armlastigheid zeker niet versterkt heeft. De afstand tussen vermo-
gend en onvermogend is voor een groot gedeelte van de bevolking

-~) Van Xanten en Van der Woude, t.n.p., blz. 21-22.
-4) Van Xanten en Van der Woude, t.a.p., blz. 27.
Ys) B. H. Schlicher van Bath, De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-
I8001 (Utrecht-Antwerpen 1960), blz. 114 en 121; Van Xanten en Van der Woude,
t.a.p., blz. 30.
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toch al niet groot geweest en zo betekent - het is reeds opgemerkt -
de geringste tegenslag armoede. 2s

In de Meierij is Kempenland koploper met het hoogste percentage
bedeelden, aantallen die in 1708 en ongetwijfeld in 1709 met zijn
zeer strenge winter recordscores bereiken. Voor 1707 vonden wij voor
Valkenswaard het algemene gemiddelde van 51 q bedeelden, terwijl
de armlastígen een jaar later 65,8qo van de bevolking uitmaken. Nieu-
we gegevens, in 1715 ter tafel gebracht, laten zien dat nog altijd één-
derde van de gehele Kempische bevolking ondersteund wordt. Het
aflopen van de krijgshandelingen heeft kennelijk in Valkenswaard
gunstig doorgewerkt, het percentage onvermogenden is gedaald tot
14,2qo, wat gezien de verdere beschikbare cijfers als normaal kan
worden gekwalificeerd.27

De vraag dringt zich op waarom de situatie in Valkenswaard roos-
kleuriger genoemd mag worden dan het beeld dat het gemiddelde
der percentages voor Kempenland aangeeft. Een verklaring kan gele-
gen zijn in het ruime aantal seizoenarbeiders, welke juist voor deze
plaats door de auteurs consequent worden gencemd. De met seizoen-
arbeid samenhangende korting op het hoofdgeld kan van gunstige
invlced zijn geweest op het geheel der cijfers. Het aantal dat weg-
trekt is inderdaad in het oog springend. Brabanders zijn in de Hol-
landse, met name Haarlemse blekerijen, tot het eind der achttiende
eeuw toe, seizoenarbeider bij uitnemendheid, zoals in het proefschrift
van S. C. Regtdoorzee Greup-Roldanus is aangetoond. 28 In dit licht
bezien is de balans van Valkenswaard overtrokken: het gunstiger
beeld is te danken aan de migratie van harde werkers, die thuis niet
voldoende aan de slag komen en wier verdiensten de slechte situatie
verdoezelen. Dat de valkeniers die eveneens in den vreemde verdiend

2e) Van Xanten en Van der Woude, t.a.p., blz. 30-31; Van den Eerenbeemt,
t.a.p., blz. 311; R.A. Noord-Brabant, Vergadering van Eindhoven en de vier
Prinsendorpen, no. 2, fol. 5-31v, 1706.
2') Van Xanten en Van der Woude, t.a.p., blz. 29 en 33; Van Heurn, a.w., III,
blz. 403.
se) S. C. Regtdoorzee Greup-Roldanus, Geschiedenis der Haarlemmer bleekerijen
('s-Gravenhage 1936), blz. 151-152 en 154, zie ook noot 4 op blz. 152, paspoorten
verleend aan garenblekersknechten uit o.a. Valkenswaard, blz. 154 no. 6 waar
„Valkensweert" een van de plaatsen is waar werklieden vandaan komen; S. Hart,
De trek naar Amsterdam. Syllabus bij voordracht voor de Nederlandse Genealo-
gische Vereniging, afdeling Eindhoven (1971), blz. 27.
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geld in de eigen plaats pompen aan dit portret hebben bijgedragen,
valt niet expliciet uit de cijfers af te lezen, maar is zeer waarschijn-
lijk. Op de overzichtskaarten van de Meierij, waarop de percentages
onvermogenden zijn verwerkt over de jaren 1698, 1703, 1708 en
1715, springt het zwarte jaar 1708 (65qo) daargelaten, het valkeniers-
dorp met minder dan 20qo ondersteunden er, gemeten aan de directe
omgeving, zeer gunstig uit.

Het ontbreken van nominatieve hoofdgeldlijsten en gegevens van
personele quotisatie versluiert zoals nu wel duidelijk is het beeld van
Valkenswaard in de zeventiende en achttiende eeuw. Dankzij de in-
spanningen van Van Xanten en Van der Woude is via omwegen aan
te tonen dat tegen het gehele patroon in de nood te Valkenswaard
minder hoog gestegen is dan in de meeste andere plaatsen, maar het is
een verklaring die op machteloosheid, onvermogen om meer te geven,
stoelt. Ondanks grote hiaten willen wij toch pogen met enige aan-
vullingen een completer of minder incompleet beeld te schetsen.

Door het eeuwenlange gemeenschappelijke gebruik van onbebouw-
de gronden (gemeynten of vroenten) is de gedachte aan onverdeel-
baarheid van deze stukken land diep in de agrarische maatschappij
doorgedrongen. Deze opvatting staat een ontginning op uitgebreide
schaal ín de weg. Daarbij komt dat plaatselijk door te geringe be-
mesting in toenemende mate bouwland wordt afgestoten. Hierover
vergadert in 1719 de vroedschap van het met Valkenswaard in één
heerlijkheíd nauw verbonden Waalre. 29 De ook hiermede in dc hand
gewcrkte verpaupering treedt in 1724, het jaar van een desastreuze
misoogst, schrijnend aan het licht. De Staten-Generaal zien zich ge-
noodzaakt het hoofdgeld in de kwartieren van Peelland, Kempen-
land en Maasland tot de helft terug te brengen, terwijl het meer wel-
varende Oisterwijkse kwartier een verlaging van 25q in het vooruit-
zicht is gesteld. so

'o) Van Velthoven, a.w., blz. 62; Informatie H. J. van Xanten: de verstrekte ge-
gevens berusten op de belastingkohieren, waar steeds sprake is van „uítgaanden"
met soms de vennelding „werkzaam in de landbouw". Aangezien het aantal uit-
gaanden de basis vormt is het niet omnogelijk dat er valkeniers bij zijn, te meer
omdat vele kleine boeren geleidelijk overschakelen op de valkerij. Informatie
A. D. Kakebeeke: te vergaande ontginning van de heide was ook in strijd met de
belangrijkheid van de gemeynt voor het agrarisch bedrijf van die dagen.
30) Van Xanten en Van der Woude, t.a.p., blz. 14-15; R.A. Noord-Brabant, Van
Breugel, t.a.p., fol. 199~, Van den Eerenbeemt, In het spanningsveld, blz. 48.
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In 1729 komt tussen de bestaande kapittels der hoofdgeldkohieren
een derde te staan: dat van de onvermogenden: „Soodaníge Persoo-
nen, die hoewel niet van den Armen leevende, egter niet vermogende
zijn den voorgeschreeven Impost te betaalen". Hen is naar de mate
van hun onvermogen korting op de aanslag verleend. g'

In zijn rapport over het welvaartsniveau in de Meierij (1791-1792)
gaat ook mr. C. van Breugel op basis van de hoofdgeldlijsten uit van
een indeling in vermogenden, minvcrmogenden (een nieuwe klassifi-
catie), onvermogenden en armen. Deze geeft echter níet aan, welke
normen bij deze klassificatic zijn aangelegd. H. F. J. M. van den
Eerenbeemt komt tot de volgende definitie: vermogenden, zij die de
opgelegde belasting volledig kunnen betalen, minvermogenden, zij
die de gevraagde sommen bezwaarlijk kunnen opbrengen cn voor re-
ductie in aanmerking komen (de „onvermogenden" van 1729), on-
vermogenden, zij díe niet ín staat zijn de belasting van dit jaar te be-
talen wegens tegenslag of misoogst en tenslotte armeiz, de groep die
blijvend zonder inkomsten is en van de publieke armenfondsen moet
leven. 32

In het advies dat Van Breugel uitbrengt, stelt hij voor de plaatsen in
de Meierij in drie categorieën onder te verdelen. De eerste klasse be-
taalt het hoofdgeld ten volle, de tweede klasse voor drievierde en de
derde voor de helft. Valkenswaard is in de eerste klasse ondergebracht.
Het door Van Breugel geschetste beeld is dan ook rooskleuriger dan de
werkelijkheid. Zijn gegevens toegespitst op Valkenswaard laten zien,
dat op een inwonertal van 1052 omgezet in percentages, het aantal
vermogenden 79,2qo beslaat, de minvermogenden 5,8qo omvatten,
het getal der onvermogenden op 13,9qo uitkomt en slechts 1,1 qo als
arm moet worden gekenmerkt. Dezr armen staan dus op de bedelings-
rol en genieten een vaste ondersteuning. De daarnaast voorkomende
opgave van onvermogenden slaat op lieden die in behoeftige omstan-
digheden verkeren en op de grens van een bestaansminimum moeten
leven. Onvermogenden en armen tezamen vormen 151o van de totale

11) Van Xanten en Van der Woude, t.a.p., blz. 15.
1s) R.A. Nuord-Brabant, DB Leen- en Tolkamer 379: „Beschreeve Staat van de
i~leyerye van 's-Hertogenbosch, een on~enoek naar de economische toestand in
1792, opgemaakt door mr. C. van Breugel", dl. I, fol. 129~, idem, DB Leen- en
Tolkamer 380, Van Breugel, t.a.p., fol. 213-213~, Van den Eerenbeemt, t.a.p.,
blz. 316.
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bevolking, cijfers die corresponderen met de aantallen van 1716 en
1717 (resp. 14,21o en 14,4qo); zij zijn buiten staat belasting te betalen.
In dorpen als Casteren, Hapert, Meerveldhoven en Woensel is de
situatie nog slechter; hier leefde het overgrote deel der bevolking in
behoeftige omstandigheden. ss

Gezien in het licht dat op het eind van de achttiende eeuw de
bloeitijd van de valkerij voorbij is en in Valkenswaard het aantal on-
bewoonde en vervallen huizen toeneemt, lijken deze feiten wel met
de werkelijkheid overeen te komen. Geen wonder, dat Van Breugel
melding maakt van een in Valkenswaard levend verlangen naar de
voltooiing van de Luikse steenweg „als kunnende voor die plaats niet
dan voordelig zijn, vooral wanneer men daardoor enige koophandel
in dezelve konden bekaomen". Op 27 juli 1789 is het leggen van een
dijk of aardenbaan tussen Valkenswaard en Lommel aanbesteed, die
uiterlijk eind van dat jaar gereed moet zijn. s4

In 1776 betoogt mr. J. H. van Heurn, dat de oplossing voor het
probleem van de heersende armoede bij een bevolkingstoename ge-
zocht moet worden in de agrarische sector. Aangezien deze fysiocraat
evenals Van Breugel de landbouw ziet als de basis van het econo-
mische leven, bepleit hij vurig de ontginning van de heidevelden.
Voor Valkenswaard is dit niet tegen dovemansoren gezegd. De inwo-
ners pakken de ontginning van de heidevelden energiek aan. Tussen
1800 en 1803 worden zeshonderd lopense ofwel honderd hectaren
gecultiveerd. Het inwonertal stijgt van 1054 (1792) naar 1104
(1805). Een nieuwe dageraad lijkt vuor Valkenswaard te gloren. Dc
vestiging van de sigarenindustrie die de plaats haar huidige omvang
heeft bezorgd laat dan nog een halve eeuw op zich wachten. Even-
min als Van Heurn en Van Breugel zien de Valkenswaarders in de
vestiging van industrie veel heil. ss

a'') R.A. Noord-Brabant, DB Leen- en Tolkamer 378: „Memorie van schriftelijke
verklaring van den Ontvanger mr. C. van Breugel", fol. 184-184v, Van den
Eerenbeemt, t.a.y., blz. 316-320; Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 49.
3~) De straatweg als zodanig komt overigens pas gereed in 1818; R.A. Noord-
Brabant, DB Leen- en Tolkamer 379, fol. 248; F. E. M. Vercauteren, De aanleg
van de straatweg Best-Lommel als deel van de verbinding 's-Hertogenbosch-Luik
{1745-I818) (Nijmegen 1958), blz. 79 en 112; Van de Graaff, Tabellen, Lit. A en
Lit. D. a.
a5) J. H. van Heurn, Vertoog hoe nuttig het voor het Gemeene Land en voor de
Meijerije van 's-Hertogenbosch mude zijn, zoveei heide als mogelijk aldaar tot
bouw- en weilanden te maaken ('s-Hertogenbosch 1776); R.A. Noord-Brabant, Van
Breugel, t.a.p., fol. 208v-209; Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 179-I81.
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~ 2. Vij f valkeniersgeslaclaten

Als antwoord op de lof die A. E. M. Swaen zingt op Valkenswaard,
in zijn ogen het dorado van de valkenier, schrijft de Arendonker Jan
Goris zijn Aloude valkerij in de Kempen en aan de vorstelijke hoveu.
In dit werk toont hij aan, dat met Arendonk en Turnhout als oudste
centra de valkerij in heel de Kempen is beoefend. Met de cijfers die
L. Coveliers op tafel legt, kan Gflris tussen 1312 en 1820 259 namen
noemen van Arendonkse beoefenaren van dit bedrijf dat voor deze
plaats eeuwenlang een uitzonderlijke bron van voorspced is geweest.
Coveliers komt voor de jaren 1692 tot 1714 tot 157 en voor 1754-1755
nog eens tot 41 valkeniers. Onder hen schaart hij ook diegenen welkc
ter onderscheiding van de meester als fauconniers-valets of helpers
worden genoemd en die als geleiders van valkentransporten of van-
gers het vak eveneens onder de knie hebben. ss

Naast Arendonk is Valkenswaard als centrum van vangst en africh-
ting van jachtvogels in de zeventiende en achttiende eeuw vermaard.
In vele toonaarden wordt de lof van de Valkenswaardse valkeniers
gezongen. Volgens sommige bronnen ligt Valkenswaard dan wel in
Vlaanderen of is er in België een valkeniersschool. s' Van wrijving of
naijver tussen beide plaatsen zijn geen aanwijzingen. Mogelijk mede
door het feit dat de valkeniers hun werkkring in verschillende landen
hebben, zoals in het vorige hoofdstuk al gebleken is. Soms zijn er zelfs
incidentele getuigenissen van een goede relatie tussen de afzonderlijke
inwoners. Het contact tussen vakgenoten leidt soms tot bezegelíng in
een huwelijksacte, zoals in 1696 wanneer de Arendonkse valkenier
Philip Timmermans de weduwe van zijn Waalrese collega Peeter
Vinckenbeck, de ook al uit een valkeniersfamilie stammende Catha-
rina Royers te Valkenswaard huwt en in die plaats domicilie kiest. 38
In een ander geval is er sprake van een zakelijke relatie, zoals in 1731

'te) L. Coveliers, Valkerij en valkeniers vnn Arendonk (Arendonk 1950), blz. 65-71
en 75-76; J. Goris, Aloude valkerij in de Kentpen en aan de vorstelijke hoven
(Arendonk 1966), blz. 145-152.
1~) R. Corneli, Die Jagd und ihre Wandlungen in Wort und Bild (Amsterdam-
Leipzig 1884), blz. 203; K. Lindner, Ein Ansbncher Beizbiichleitt ans der Mitte
des 18. Jahrhunderts (Berlijn 1967), blz. 28; G. Kotsiopoulos, The Art and Sport
of Falconry (Chicago 1969), blz. 12.
3e) R.A. Noord-Brabant, Valkenswaard Retroacta Burg. Stand: trouwbceken 1696,
2 november.
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wanneer Wouter Heesmans voor de Arendonker Hendrik Breynaerts
een getreinde valk meeneemt naar Munchen. Zijn opdrachtgever, de
Beierse keurvorst, heeft er honderdtíen gulden en tien stuivers voor
over, een royale prijs. 39

Tussen 1600 en 1800 komen in contracten, schepenprotocollen,
delingsacten, testamenten, processen en notariële verklaringen de
namen van 258 Valkenswaardse valkeniers voor, een cijfer dat niet
absoluut is. Ofschoon in de gehele Kempen, met name in Eersel en
Leenderstrijp, valkeniers de tobhutten bemannen, hebben deze ener-
gíeke kerels die als vangers ook tot in het hoge Noorden doordringen
en als gangmakers van het koninklijk vermaak zich aan elk hof dur-
ven te presenteren, voor wat Staats-Brabant betreft, vooral de naam
van Valkenswaard op de lippen van de kenners gebracht.'o

Het is ondoenlijk alle valkeniers in hun doen en laten te volgen.
Sommige namen komen slechts een enkele keer voor, andere laten
meer informatie over hun wel en wee na. Hun veelvuldige „uytlan-
digheit", het niet geringe aantal dat „in patria aliena" overlijdt en
het nagenoeg ontbreken van enige bedrijfsboekhouding versluieren
liet beeld. Niettemin willen wij aan de hand van een vijftal gedeelte-
lijk complete genealogieën proberen een schets te bieden, die repre-
sentatief kan heten voor het geheel. De uit de bespreking naar voren
gekomen vragen zullen alsnog aan het algemene patroon worden
getoetst.

Om een te grote eenzijdigheid te vermijden zal elk geslacht dienen
om een of twee facetten van het complexe totaal te belichten. Voor
de Vermeulens is dat de gehechtheid aan dezelfde vorst en de veilige
beleggingspolitiek van het verworven kapitaal. Bij de familie Daems
valt de nadruk op de generaties lange beoefening, parentatie aan
andere valkeniers en het uittrekken naar verschillende vorstenhoven.
Hetzelfde kan voor het geslaclit Hertroys gelden, al is hier het ver-
spreidingsgebied groter, want de fortuin zal hen naar Portugal voeren.
Van de activiteiten van de broers Peter en Hendrik Danckers bena-

Y") R.A. Noord-Brabant, R(W, en V.) 153, 1731, 17 november; H. Hezemans,
Uit hetzelfde hout gesneden (Sprundel 1970), blz. 35-36.
Qo) F. W. Smulders, De teuten in Eersel in de 17e en 18e eeuw, in Brabants Heem
jrg. VI (1954), blz. 84; H. Heze~nans, a.w., blz. 35 en 39; A. F. N. van Asten,
t.a.p., blz. 46-54.
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drukken wij hun ondernemingszin en risicospreiding, terwijl de ge-
nealogie van de Goossens model staat voor de tegenspoed, die het met
hard werken verworven vermogen snel zal doen afnemen.

a. Vermeulen

Vermoedelijk afkomstig uit Achel vestigt Hendrick Dieliszoon Ver-
meulen of Van der Meulen zich vóór 1687 in Valkenswaard, tcen
nog Verckensweerd genoemd. Hendrick is dan al minstens zes jaar
als valkenier in dienst van de keurvorst van Beieren en naar zal blij-
ken, beslist niet onbemiddeld.41

Van zijn drie kinderen trouwt de enige dochter, Ida Vermeulen,
met de dr. med. Johan Baptist Bijnen, qua beroep en financiële
achtergrond een uitstekende partij. Volgens Swane is deze doctor
Johan een zoon van de gefortuneerde Laureys Bijnen, valkenier van
de hertog van Liinenburg-Celle. Kennelijk is hier sprake van een
huwelijk „in de stand" zodat het kapitaal in de familie blijft.42

De zonen van Hendrick Dielis, Johannes en Bartholomeus, druk-
ken de voetsporen van hun vader als valkenier van de keurvorst van
Beieren, zoals ook later Johannes' zoon Jacobus op zijn beurt ín
Beierse dienst zal treden. Beide broers huwen een zus van Frant:ois
Bijnen, inwoner van Leenderstrijp en valkenier van de Pruisische
koning. Hedwich Sophie Bijnen trouwt in 1690 met Johan Vermeu-
len, terwijl haar zus Maria op 28 december 1697 voor de pastoor van
Leende aan Bartholomeus eeuwige trouw belooft. 4s

De Vermeulens hebben in Munchen goed geld verdiend, terwijl
zij er ook tot aanzien komen. Hoe anders te verklaren, dat bij de doop
te Leende van de oudste twee kinderen van Jacobus Vermeulen, de
keurvorst en de hertogin als peetvader en meter fungeren. De eerste
doet dit in 1731 bij de doop van de naar hem genoemde Carolus AI-

~~) R.A. Noord-Brabant, R(Waalre en Valkenswaard) 12, fol. 224~, 1698, 18
februari; idem, R 128, fol. ]08, 1675, 16 oktober; idem, R 130, fol. 195-195~,
1689, 29 november; J. A. W. Swane, Valkeniers in Brabant, I Verineulen, in
De Brabantsche Leeuw, jrg. IX (1960), blz. 75-76.
~) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 131, fol. 94-94~, 1698, 18 oktober; idem,
R 152, fol. 111-115, 1716, 8 januari; Swane, t.a.p., blz. 76.
~) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 152, fol. 16~, 1710, 14 februarí; idem
R(Mierlo) 82, fol. 9~, 1733, 29 juli; idem R(Heeze) 66, fol. 147v, 1741, 27 okto-
ber; Swane, t.a.p., blz. 77-78; Van Asten, t.a.p., blz. 49 en 51.
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bertus, terwijl in 1735 Maria Amelia, archiducissa Bavariae, haai
namen geeft aan Nlaria Amelia Sophia Vermeulen.'4

Pater familias Hendrick Dielis Vermeulen heeft zijn kapitaal voor-
namelijk gestoken in obligaties ten laste van in geldnood verkerende
gemeenten in de omtrek. In 1689 verstrekt hij het corpus van zijn
woonplaats Valkenswaard een som van 2600 karoliguldens „tot be-
taling van de ticnden bij deze gemeenten van den heer van Eeckaert".
Daarnaast leent hij nog f 2310,-, waarvan 250 karoliguldens in 1693
„tot betaling van de gemeentelasten, in uiterste nood ter voorkoming
van deze dorpsruywienen (...) opgenomen". Ook Eindhoven
(f 3000,-), Tongelre ( f 2200,-), Oerle ( f 1000,-) en Heeze (f 300;)
doen geen vergeefs beroep op Hendricks vermogen.

Zoals zovele valkeniers en teuten verstrekt Hendrick gaarne lenin-
gen buiten zijn woonplaats om zijn plaatsgenoten niet te prikkelen
met zijn bezit. De reeds eerder vermelde bedreiging met een
brandbrief, welke zijn schoondochter Hedwig Sophie in 1726 krijgt
bezorgd, toont aan dat de rijkdom van de Vermeulens in Valkens-
waard en Leenderstrijp genoegzaam bekend is geworden.''

Bij de deling van de nalatenschap van Hendrick in 1705 blijkt dat
van beleggen in landerijen geen sprake is. De voormalige meester-
valkenier van de Beierse keurvorst laat 2 huizen na, alsmede 26 obli-
gaties ter waarde van f 15.457; . Dr. medicus Johan Bijnen plukt
als man van Ida Vermeulen de vruchten van zijn vaders huwelijks-
politiek en incasseert f 5277,-. Bartel Vermeulen ontvangt f 4975; en
voor Johan te Leenderstrijp zijn f 5205,- èn de 2 huizen wegge-
legd.4e Het hoeft geen betoog, dat Hendrick Dielís een formidabel
vermogen vergaard heeft. In de Kempen waar in deze jaren een schrij-
nende armoede heerst kan de rijkdom van deze valkenier-obligatie-
houder dan ook als een uitschieter gelden.

Bartel Vermeulen dient, voordat hij zich in Munchen vestigt, de
koning van Frankrijk. Zijn dochter Elisabeth wordt in de Beierse
hoofdstad, waar het gezin zich vestigt, gedoopt. Bij de dood van
collega-valkenier Wouter Heesmans, in 1731, regelt Bartholomeus
diens geldzaken en zendt 246 pistolen en 27 ducaten, een bedrag van

") Swane, t.a.p., blz. 78-79.
~) Van Asten, t.a.p., blz. 48 en 51.
~) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 152, Fol. 16 ~-25, 1710, 14 februari.
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2455 guldens en 19 stuivers, via Wouters neef Jan naar Valkens-
waard. 4i

Johannes, de andere zoon van Hendrick Dielis, volgt eenzelfde
beleggingspolitiek als zijn vader en leent nagenoeg uitsluitend aan
gemeenten. Wanneer hij in 1749 als gepensioneerd valkenier van
de keurvorst, ten huize van zijn zoon en opvolger Jacobus te Leen-
derstrijp overlijdt, zijn nog slechts twee van zijn elf kinderen in
leven. Bij testamentaire beschikking schenkt hij f 100; aan de
armen in zijn woonplaats Leende, en prelegateert aan Maria, dochter
van zijn zoon Francis een kapitaal van f 600;, direct na zijn dood te
voldoen, terwijl de interest van die som door haar moeder in vrucht-
gebruik genoten zal worden. Jacobus vermaakt hij eveneens 600 gul-
den en tevens bepaalt hij dat de rest van zijn nalatenschap tussen
zijn zonen Jacobus en Francis, als enige erfgenamen, in gelijke parten
zal worden verdeeld.4e

Overeenkomstig zijn wens geschiedt dit op 30 januari 1753. De
waarde van de nalatenschap bedraagt f 14.289,- en zou, prelegaties
in het testament meegerekend, de omvang van de erfenis van Hen-
drick Dielis evenaren. Johannes' kapitaal heeft kennelijk een even
hoge vlucht genomen als zíjn valken plachten te doen. Jacobus krijgt
twaalf obligaties, schuldbekenteníssen van de gemeenten Heeze, Leen-
de, Zesgehuchten, Asten, Oerle en Geldrop, goed voor een bedrag van
f 6890;. De waarde van de elf obligaties die Francis ontvangt
is f 7393,- en bestaat uit leningen aan Heeze, Leende, Geldrop,
Valkenswaard, Asten en de stad Weert. Ofschoon Jacobus minder
heeFt genoten dan broer en bierbrouwer Francis verklaart de eerste
„bij andere wege uit de boedels effecten" een bedrag te hebben ge-
kregen dat beide parten gelijk doet zijn. 49

Het optreden van Hendrick Dielis Vermeulen en zijn zoons beslaat
de periode 1687-1753. Van kleinzoon Jacobus kennen wij geen na-
latenschap. Honkvastheid heeft hun leven niet gekenmerkt, wat ge-
zien de aard van hun beroep ook niet te verwachten is. Hun arbeid
en hun optreden zijn in Miinchen goed gehonoreerd en, gezien de

47) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 153, fol. 174, 1731, 17 november; Swane,
t.a.p., blz. 78.
'a) R.A. Noord-Brabant, Valkenswaard N 8039, 1749, 5 mei.
~) R.A. Naxd-Brabant, R(Heeze) 70, fol. 53-54 ~, 1753, 30 januari.
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vorstelijke peter, zeer gewaardeerd. Het Beiers livrei hebben ze eer
aan gedaan en hun beleggingspolitiek is een succes gebleken.

b. Daems

Wie de onderlinge verwantschap der valkeniersgeslachten wil
aantonen, kan zich geen beter uitgangspunt bedenken dan de familie
Daems of Daams. Aan de bespreking van de afzonderlijke leden van
deze stam is tevens het uitzwermen van valkeniers naar de diverse
Europese hoven te koppelen, zodat twee vliegen in een klap geslagen
worden. A1 in 1390 duikt er een valkeniersknecht Daemtgen op, in
het begin van de vijftiende eeuw gevolgd door een andere, Gherken
Daem (- Adam) geheten.5~ Wie echter in termen van genealogie
denkt, vindt een vertrekpunt bij de echtelieden Hendrick Daems
en Jenneken Jacobsdochter Bijnen (zie bijlage VII). Hendrick, die
wij mogen beschouwen als de stamvader van een vijftal generaties
van valkeniers, blijkt in 1695 reeds te zijn overleden. Hij laat naast
zijn gade Jenneken zes kinderen, van wie de oudste twee zonen,
Adam en Hendrick, alsmede het vierde kind, Elisabeth, ons vanwege
onze hierboven beschreven opzet interesseren.51 Dochter Elisabeth
huwt vóór vaders overlijden met Goyaert Nicolaessen. Zij krijgen
minstens een kind, een jongen, die ze Arnoldus Goyers ncemen en
die zich als valkenier zal vestigen in zijn woonplaats Valkenswaard. 52

Belangrijker zijn voor ons Adam en Hendríck Daems, oudere
broers van Elisabeth en takken aan een boom, die voor de valkerij
vele goede vruchten zal dragen. Adam, tot wiens nageslacht wij ons
eerst bepalen, huwt op 4 november 1703 in Valkenswaard Catharina
Smulders, wier vader Hendrick meester-valkenier is van de markgraaf
van Ansbach. Catharina heeft voorts een brcer Francis Smulders,
die later zijn vader bij de markgraaf zal opvolgen. 53

so) Swane, t.a.p., blz. 89-90.
s~) G.A. Eindhoven, coll. Swane, port. Valkeniers in Brabant, Daems; R.A. Noord-
Brabant, R(W. en V.) 130, fol. 100, 1695, 21 november; zie voor genealogie
bijlage VII.
sE) G.A. Eindhoven, coll. Swane, t.a.p.; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 134,
fol. 90, 1730, 26 april.
59) G.A. Eindhoven, N 1252, 1708, 5 december; idem, coll. Swane, t.a.p.; R.A.
Noord-Brabant, R(W. en V.) 133, fol. 52v-53, 1708, 1 december; idem, R 135, fol.
111 ~, 1739, 26 oktober.
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Van Adam Daems treffen wij in het jaar volgend op zijn huwelijk
een request aan, waarin hij als valkenier van de landgraaf van Hes-
sen-Kassel verzoekt om ontslag uit het burgemeesterschap, omdat hij
deze functie niet kan combineren met zijn werkzaamheden buitens-
lands.5~ Evenals zijn vader verwekt Adam zes kinderen, drie jon-
gens en drie meisjes.

Dochter Hendrina stapt op 16 juli 1731 in de huwelijksboot met
Hendrik Heesterbeek, zoon van Wouter, valkenier aan het hof van
Hannover.55 Als wij ons een opmerking terzijde mogen veroorloven:
ook de dochters van Wouter Heesterbeek vinden een valkenier op
hun huwelijkspad. Zo trouwt Anna met Jan Willem Beckers, valke-
nier van de keurvorst van de Palts, Maria met Dirk Hoppenbrouwers
en wordt Jacobmijna de eerste vrouw van de in Keulse dienst staande
milaanmeester Hendrik Danckers. Broer Willem Heesterbeek geeft
zijn jawoord aan de valkeniersdochter Elisabeth Goossens. ss

Terug naar het uitgangspunt de familíe Daems.
Jan Willem Daems, het vierde kind van Adam, loopt als valken-

knecht praktijk in Keulen en is bekend geworden als valkenier van
stadhouder Willem V, die hij tussen 1770 en 1775 dient. Als we-
duwnaar van Maria, dochter van de valkenier van keizerin Maria
Theresia Bartel Hertroys, overlijdt hij bepaald niet ongefortuneerd in
1794. Zijn huwelijk blijft kinderloos. 57

Zijn jongere broer Hendrik trouwt met Maria, dochter van Bartho-
lomeus Verhoeven, valkenier van de aartshertogin der Oostenrijkse
Nederlanden.58 Jan Willem Daems heeft echter ook een oudere
broer Jacobus, derde spruit van Adam en Catharina, die zijn oog
laat vallen op Ida, waarschijnlijk dochter van de valkenier van de

6r) Coll. B. Bots Valkenswaard, 1704, 11 maart.
ss) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 132, fol. 46, 1708, 1 april; idem, R 133,
fol. 256, 1727, 8 januari; idem, Valkenswaard Retroacta Burg. Stand: trouwboe-
ken 3.
6s) idem, R(W. en V.) 134, fol. 127, 1734, 9 december; idem, R 135, fol. 181 v,
1741, 24 oktober.
s~) Idem, R(W. en V.) 139, fol. 72 v, 1770, 7 maart; idem, R 139, fol. 247, 1774,
2 augustus; idem, R 140, 1775, 30 september; idem, R 162, fol. 152 ~-155 ~,
1784, 14 november; idem; Valkenswaard Retroacte Burg. stand 12; idem, Valkens-
waard N 8043, 1754, 7 april; J. A. W. Swane, Valkeniers in Brabant, II (Van)
Hertroy(s), in De Brabantsche Leeuw, jrg. XV (1968), blz. I88.
68) G.A. Eindhoven, rnll. Swane t.a.p.; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 133,
fol. 245, 1726, 11 januari.
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keurvorst van de Palts, Jan van Ham, met wie hij op 18 augustus
1737 een verbintenis voor het leven aangaat.59 Aan het luisterrijke
Ansbachische hof zal Jacobus, die in de wandeling Kobus heet, op-
klimmen van valkeniersknecht tot meester, zodat hij wanneer hij in
1761 met pensioen gaat, met genoegen kan terugzien op een carrière
die hem vierendertig jaar met zijn valken verbonden heeft gehou-
den. 80 Zijn huwelijk met Ida van Ham is rijk gezegend met het heilig
getal van zeven kinderen.

Jacobus heeft een zoon Francis die vermaard is geworden in bin-
nen- en buitenland. Gedoopt te Valkenswaard op 6 april 1740, huwt
hij in zijn woonplaats op vierentwintigjarige leeftijd de drie jaar
jongere Petronella Stokmans. 81 Ten onrechte veronderstelt Swane,
dat hij als meester-valkenier de jacht van de keurvorst van de Palts
heeft geleid. De Francis Daems die aan dit hof lauweren oogst vóór
de geboorte van zijn naamgenoot en bij zijn dood in 1748 een ver-
mogen van circa 6500 gulden nalaat, is afkomstig uit het Belgische
Balen. In welke graad van verwantschap hij tot het hier beschreven
geslacht staat, weten wij niet.ó2 Francis, de naamgenoot van de
„Belgische" Daems, maar zoon van Jacobus en van Petronella Stok-
mans evenwel kan gelden als de leider van het contingent Valkens-
waarders, dat in de tweede helft van de achttiende eeuw de konink-
lijke jachten in Versailles zijn laatste schittering bezorgt. Zijn ruime
pensioen van 3001ivres stelt hem in staat zijn geboortedorp het schut-
tersgilde Sint-Catharina, waarvan hij koning is, te vereren met een
zilveren schild, waarop een ruiter met valk staat afgebeeld. Voorts
zijn in het zilver nog een op de grond zittende valk en een cagie-
drager met zijn vogels gedreven. Een pronkstuk dat de status van zijn
schenker waardig gestalte geeft. Zijn in 1767 geboren zoon Adriaan,
valkenier van LodewijkXVI, zal „na de zondvloed" zich als post-
meester en logementhouder vestigen in het dorp zijner vaderen.ó3

50) G.A. Eindhoven, coll. Swane, t.a.p.; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 133,
fol. 245, 1726, 18 januari.
80) S.A. Niirnberg, Auszug aus der Ansbachisen Beambtenkartei.
e1) G.A. Eindhoven, coll. Swane, t.a.p.
BY) Idem; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 135, fol. I11, 1739, 16 oktober;
idem, R 155, fol. 352v-354v, 1748, 13 februari; idem, R 197 (Protocol van
taxatiën), 1748, 15 maart.
89) A. F. N. van Asten, Genealogie Maas, in De Brabantsche Leeuw, jrg. XVIII
(1969), blz. 149; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 140, fol. 180v, 1778, 19
augustus; idem R 163, fol. 157, 159v en 161, 1788, 12 november.
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Van de andere kinderen van Jacobus Daems en Ida van Ham
noemen wij voorts Johannes, getrouwd met de valkeniersdochter Jo-
hanna Martina Hertroys en Adam die in 1769 bij een schipbreuk
omkomt. 84 Het doel van Adams reis is onvermeld, zodat wij niet we-
ten of hij ter valkenvangst is uitgevaren. Jacobus Jacobuszoon
Daems huwt met Petronella Gragtmans, eveneens geboortig uit een
valkeniersgeslacht. Hij zal in Franse dienst treden. Zijn zuster Catha-
rina Jacobus Daems vindt in Peter van de Leur de ware Jacob. De
naam Van de Leur wordt door sommígen afgeleid van loer, in welk
geval het nomen est omen volledig opgaat, want Peter is als valkenier
verbonden aan het hof van de Keulse keurvorst. Wanneer Peter in
1773 overlijdt is het hem wel voor de wind gegaan. Uit zijn nalaten-
schap kunnen zijn erven twee huizen, een brouwerij, gronden en
gelden ter waarde van meer dan 5500 gulden verdelen. 85 Als laatste
zoon, tevens voor ons als hekkesluiter van deze tak van de Daemsen,
is er Henricus Daems, valkenier in Frankrijk, die in 1791 met Fran-
cisca Booms een huwelijk sluit. Van hun víer kinderen heeft er geen
het vederspel beoefend. ee

Met Hendrick Hendrickszoon Daems begint de volgende reeks
loten van een befaamde stam. Aanvankelijk als meester-valkenier
in dienst van de hertog van Saksen-Gotha zal Hendrick Daems later
in deze functie in Ansbach werkzaam zijn. Wanneer Hen-
drick Daems in 1707 van superieur verandert, zal hij zijn taken
in Saksen-Gotha overdragen aan Adriaan Verhaegen die hem voor
aankoop van valken, huiven, paarden en reisgeld f 435,- belooft te
betalen. Over de financiële kant van deze overeenkomst dreiger~
moeilijkheden die evenwel in 1715 ín der minne worden geschikt.
Hendrick Daems staat daarbij sterk, omdat hij zijn afspraken met
Verhaegen in 1707 bij de Eindhovense notaris Van den Hurck con-
tractueel heeft laten vastleggen. 87

84) Swane, (Van) Hertroy(s), t.a.p., blz. 183.
"s) G.A, Eindhoven, mll. Swane, t.a.p.; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 159,
fol. 19v noemt in 1773 Maria Bormans als vrouw van Peter v.d. Leur; G.A.
Valkenswaard, no. 152 stuk 15, 1735.
86) G.A. Eindhoven, coll. Swane, t.a.p.
87) G.A. Eindhoven, N 1245, 1707, 11 oktaber; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.)
152, fol. 110, 1715, I1 november.
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De verwevenheid van de valkeniersgeslachten blijkt o.m., wanneer
Hendrick Daems na de dood van Hendrick Smulders, diens weduwe
Hendrina Hollen trouwt. Hendricks broer Adam is zoals wij zagen,
gehuwd met Catharina Hendricksdochter Smulders, zodat Hendrick
Daems nu als zwager en stiefvader van zijn broers vrouw kan gelden.

Wanneer Hendríck in 1718 overlijdt laat hij drie kinderen na. Zijn
oudste en naamgenoot Hendríck huwt in 1728 de uit de Aalster
valkeniersfamilie (?) afkomstige Digna Bierens. Had Hendrick zijn
verbintenis met Digna Bierens ooit willen beschrijven dan had hij
zijn boek als titel „Voordeliger per dozijn" kunnen meegeven, want uit
hun huwelijk worden twaalf kinderen geboren. 88 Hendrick heeft
daarnaast een zuster Petronella, die haar jawoord geeft aan Willem
Cornoudus, valkenier van de hertog van Lotharingen en ook van de
prins de Conti. 89 De naam Cornoudus heeft in valkenierskringen
een bekende klank die doorklinkt in de Zuidelijke Nederlanden en
Frankrijk, landen waar telgen uit deze familie met hun vogel hebben
gevlogen.'o

Terug naar het dozijn van Hendrick Daems en Digna Bierens.
Willem, de oudste zoon, dient als valkenier de markgraaf van Ans-
bach, Helena, het negende kind kiest als levenspartner Bartholomeus
Beckers, leider van de veldvluchten van de Franse koning te Ver-
sailles.'t

Het is echter vooral Jan Daems, oudere brcer van Helena, geweest
die meer dan zijn zwager Bartel Beckers een internationale ervaring
heeft opgedaan. In 1772 treffen wij hem aan in dienst van lord Or-
ford. Later zal hij op verzoek van koníng Lodewijk van Holland de
valkerij op het Loo nieuw leven inblazen. Zijn faam vestigt de ogen
van Napoleon op hem, wanneer in 1811 de parvenu-keizer vergeefs
probeert met het herstel van de Grande Fauconnerie in Versailles
de glorie van het vederspel der Lodewijken te evenaren. Na de val

BB) Coll. Swane, t.a.p.; naar: Frank B. Gilbreth Jr. en Ernestine Carey-Gilbreth,
Voordeliger per dozijn (Amsterdam z.j.).
ea) R.A. Noord-Brabant, R(W, en V.) 135, fol. 217 v, 1742, 9 september; idem,
R 138, fol. 83, 1760, 7 juli; idem, R 152, fol. 237 v, 1723, 7 december.
'") Cf. o.a. R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 138, fol. 111, 1761, 23 november;
A.N. Parijs, O~ 977 (Etat des Employéer) no. 38, 1793, 4 maart; J. Goots, Ge-
schiedenis van Dessel (Dessel 1971), blz. 169.
71) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 141, fol. 15 ~, 1781, 20 januari; idem,
R 163, fol. 159 v, 1788, 12 november.
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van het Franse keizerrijk treedt Jan Daems tezamen met Jan Lambert
Danckers weer in Engelse dienst. Tot kort voor zijn dood in 1831
blijft hij actief. Het is de verdienste van deze Daems geweest, dat hij
als overgangsfiguur tussen de oude valkerij en de hernieuwde bloei
van de Royal Loo Hawking-Club (1840-1855) in de traditie van zijn
geslacht op het moment dat het vluchtbedrijf in het slop verkeert,
een nieuwe generatie van valkeniers heeft opgeleid. De belangrijkste
leerlíng van Daems' compagnon Danckers draagt niet meer de naam
Daems, maar heet Jan Bots en zal met een andere generatiegenoot
van Jan Daems, Frans van den Heuvel, het bedrijf voortzetten en
de naam van Valkenswaard bij de Engelse beoefenaren van het
vluchtbedrijf tot een begrip maken.72

c. Hertroys

Swane ontleent de naam van de (van) Hertroy(s)-stam aan een
oude hoeve „de Hertsrode" genaamd ín Eckart onder Wcensel
gelegen. Pater familias is een Johannes Hertroy, wiens kleinzonen
Johannes, Wilhelmus en Hubertus direct of indirect met het weispel
verbonden zijn. Johannes, de oudste van dit drietal, trouwt in augus-
tus 1681 María Danckers, telg uit een valkeniersgeslacht. Hij over-
lijdt in 1684 en is volgens een mededeling uit 1725 valkenier geweest
(zie bijlage VIII). 73

Zijn brcer Willem huwt Hendrina van Poppel die hem vier kinde-
ren schenkt, te weten Lambertus, Maria, Anna en Johannes. Lam-
bertus, valkenier, komt tot fortuin. Bij zijn dood in 1752 laat hij zijn
kinderen meer dan 7800 gulden na. Van zijn activiteiten als valke-
nier is verder weinig bekend. Zijn dochter Wilhelmina huwt Petrus
Coppen, valkenier in Franse dienst. Hun zoon, de valkenier Francis,
wiens naam in het Frans verbasterd wordt tot „Coupon", laat het
beheer van zijn zaken hier over aan zijn moeder die ook zijn op het
Hotel de Ville te Parijs staande oblígaties beheert.74

~E) G.A. Eindhoven, coll. Swane, t.a.p.; G.A. Valkenswaard, coll. Kateman map. I
no. 3; R.A. Noord-Brabant, overlijdensakte Jan Daems 1831, 21 februari; Swaen,
a.w., blz. 99-100 en 104.
73) Swane, (Van) Hertroy(s), t.a.p., blz. 183-184; R.A. Noord-Brabant, R(W. en
V.) 133, fol. 294, 1725, 19 december.
") Idem R(W. en V.) 133, fol. 103 v, 1719, 21 januari; idem, R 157, fol. 33-35,
1753, 28 februari; idem, N 8040, 1737 en 1738; Swane, t.a.p., blz. 184185.
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Lambertus' oudste zoon en tweede kind, Jacobus, zal een lang
leven beschoren zijn (1696-1771). Hij sluit in Eersel in 1734 een
huwelijk met Martina Bijnen, dochter van de valkenier Dionysius

Bijnen en Joanna Deens. Wanneer Jacobus op vijfenzeventigjarige
leeftijd naar zijn laatste rustplaats wordt gedragen, is zijn met vaders
erfenis versterkte kapitaal aangegroeid tot het hoge totaal van
f 22.887; , een vermogen dat geen verder commentaar behoeft. Zijn
broer Jan Lambert Hertroys wordt van dit fortuin enig en universeel
erfgenaam, omdat Jacobus' enige kind, Petronella, een jaar na de
geboorte in 1733 reeds is overleden.75

Deze broer, valkenier en meer dan twintig jaar regerend schepen
der heerlijkheid Valkenswaard, laat evenals Jacobus zijn oog vallen
op een meisje Bijnen. Wanneer hij Dionys' dochter Johanna in 1738
de zijne mag noemen, heeft een dubbel huwelijk de twee valkeniers-
geslachten, waarvan het ene in Eersel, het andere in Valkenswaard
in het plaatselijk bestuur een belangrijke mate van medebeslissing
uitcefent, vast aan elkaar geklonken. Rijkdom, status en hetzelfde
beroep kunnen als zeer belangrijke drijfveren gelden voor deze ver-
bintenis. De droge acten reppen niet van líefde, maar de vrucht van
dit aspect van de verbintenis tussen Jan en Johanna, Petronella ge-
heten, trouwt Judocus Frans Danckers, zoon van de reigermeester
van de Keulse aartsbisschop.7e

Anna Hertroys, zus van Lambertus en zoals gemeld dochter van
Wilhelmus, sluit eveneens een valkeniershuwelijk door in de echt
te treden met Peter Bijnen." Haar broer Johannes Wilhelmus7.n. doet
hetzelfde, maar dan in duplo. Eerst dingt hij met succes naar de hand
van Jenneke Vermeulen, dochter van de valkenier-geldschieter Jan
Jacobs Dielis. Na haar dood verwerft hij zích in 1716 als bruid Ida,
dochter van Willem Smulders, die eveneens met valken zijn brood
verdient.7e

75) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.l 135, fol. 49 v, 1737, 13 mei; idem, R 198,
(Protocol van taxatiën), fol. 149-152 v, 1771, 11 november; Swane, t.a.p., blz. 187;
J. A. W. Swane, Valkeniers in Brabant, II Danckers, in De Brabantsche Leeuw,

jrg. IX (1960), blz. 95.
78) Swane, (Van) Hertroy(s), t.a.p., blz. 184; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V)
152, fol. 200 v, ]721, 25 november.
7i) Swane, t.a.p., blz. 186; G.A. Eindhoven, N 1245, 1704, 5 augustus; R.A.
Noord-Brabant, R(W. en V.) 155, fol. 143, 1743, 6 november.
7e) Idem, R(W. en V.) 130, fol. 204-2A6, 1692, 24 januari tot 23 februari; idem,
R 133, fol. 255 v, 1727, 8 januari; idem, R 135, fol. 205, 1736, 6 juni; idem,
R 155, fol. 135 v, 1743, 25 september.
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Het huwelijk van Johannes Wilhelmuszn. met Jenneke Jan Jacobs
Dieliszn. Vermeulen is voor ons onderwerp het interessantste. Van
zijn schoonvader die tenminste voor f 1200,- aan obligaties bezit, zal
Jan Willemszn. aardig wat meer geërfd hebben dan de gouden medail-
le, waarmee de Beierse keurvorst Jacob Dielis Vermeulen vereerd heeft.
Zelf is deze Jan, die ook wel als „de Jonghste" te boek staat, valkenier
van de keurvorst van Keulen geweest. In 1707 trekt hij naar Mun-
chen, waar hij de Beierse keurvorst zijn diensten aanbiedt. Mogelijk
heeft zijn schoonvader deze overstap bewerkstelligd.79 Jenneke Ver-
meulen schenkt het leven aan acht kinderen, waarvan de oudste twee
zonen Willem (1696-1743) en Jacobus als valkeniers aan het Portu-
gese hof de weg bereiden voor een aantal Valkenswaarders. Bij
Willems overlijden in Lissabon in 1743 laten de gebroeders Hendri-
cus en Norbertus de Roy uit Breda beslag leggen op de boedel, om-
dat zij voor ; 1500,- aan „coopmanschappen" aan de valkenier heb-
ben geleverd, wlke niet zijn betaald. De vordering wordt snel vol-
daan, want naast veel goud en zilver zijn er landerijen en obligatie~
in de nalatenschap die een slordige 6000 gulden bedraagt. Ro

Voorts is er sprake van een Jan Hendricuszoon Hertroys, oomzeg-
ger van Willem en Jacobus, die in Portugal een meisje met de wel-
luidende naam Anna Maria de Concei~ao leert kennen. Zij besluiten
hun leven samen in te richten en uit hun echt worden zes kinderen
geboren. Wanneer Jan Hemoys in 1778 in de verblijfplaats van de
Valkenswaardse valkeniers Salva Terra de Magos sterft, zal zijn
weduwe via de consul-generaal van de Republiek, Daniël Gildemees-
ter, haar schoonzuster Hendrina bewegen haar voor het onderhoud
van haar gezin haar mans erfdeel te doen geworden. 81

Naast de „Portugese" Hertroys zijn er de broers Bartholomeus en
Huybert die koers zetten naar de Duitse landen. Huybert komt in
dienst van de markgraaf van Ansbach, maar Bartel (1707-1778) over-
treft zijn broer. Keizerin María Theresia dient hij zowel in Wenen

") Hauptstaatsarchiv Dusseldorf (H.S.D.), Kurkóln II 856, 1707, 6 september;
R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 155, fol. 123 e.v., 1743, 24 oktober; :dem,
R 155, fol. 161 e.v., 1743, 25 november; Swane, t.a.p., blz. 186.
ea) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 133, fol. 91, 1718, 1 apríl; idem, R 135,
fol. 259, 1753, 11 november; idem, R 137, fol. 246, 1754, 2 juli; idem, R 154,
fol. 123 v, 1735, 18 januari; idem, R t55, fol. 99, 1743, 9 april.
81) Idem, R(W. en V.) 36, 1786, 12 mei.
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als ín Hongarije. R2 Om zijn meesteres de mooiste geervalken te kun-
nen aanbieden zal hij in Valkenswaard een rel ontketenen met Chris-
tiaan Verhoeven. De laatste biedt op 24 november 1761 een koppel
bijzonder mooie „Noorse geerstucken" aan. Bartel Hertroys wil
f 150,- geven en loopt de deur bij Verhceven plat, maar de laatste
kan de zuiverc prijs van f 225,- voor het koppel geervalken maken
door er een te gunnen aan Jacobus Heerings, díe in Keulen zijn
beroep uitoefent, en een Johannes Keersemakers, die in Engeland
als valkenier werkt. Hertroys die door een verkeerde tactiek de valken
aan zijn neus voorbij ziet gaan, „geeft den duivel van den requirant"
en tiert dat hij hem wel zal krijgen wanneer deze in Wenen komt. 83
De goede beurt die Hertroys op Verhoevens kosten denkt te maken,
gaat niet door. Wel is er kennelijk concurrentie, o~k in Valkens-
waard, om uit het aanbod de mooiste exemplaren voor de opdracht-
gever te bemachtigen.

Bartels dochter Maria trouwt de valkenier van stadhouder Willem
V, Jan Daems. Haar broer Paul (1751-1812) zal als hekkesluíter van
deze bezige valkeniersdynastie zijn diensten aanbieden aan Jeróme
Bonaparte, koning van Westfalen.

De andere leden van de familie kunnen, op enige uitzonderingen
na, onbesproken blijven. Die enkele zijn Maria Hubertusdochter Her-
troys en haar zuster Elisabeth. Hun vader is de derde kleinzoon van
de híerboven genoemde stamvader Johannes. De meisjes trouwen
respectievelijk met de Riethovense valkenier Arnold Bijnen en de
keizerlijke valkenier Jacobus Verhoeven. R4 Met hun broer, de valke-
nier Hendrik, die het Dommelse schuttersgilde Sint-Martinus met
een koningsschild vereert, geven zij cachet aan een geslacht dat zowel
in zijn optreden buitenslands als in zijn huwelijkspolitiek de lijn
doortrekt die hen allen verbindt: het dienen van en verdienen aan
de valk. ~

e2) Idem, R(W, en V.) 136, fol. 93, 1744, 2 december; idem, R 137, fol. 244v,
1754, 26 juli.
84) Idem, R(W. en V.) 157, fol. 187, 1761, 15 november en fol. 195v-199, ]761,
1. ~ november.
84) Swane, t.a.p., blz. 188; Coll. Bots, brief van Paul Hertroys 12 juni 1808.
85) R.A ~loord-Brabant, R(W. en V.) 133, fol. 76 v, 1717, 13 november; De
Gildetrom jrg. XIV (1967), no. 39, blz. 665; Swane, t.a.p., blz. 186.
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d. Danckers

In een rekening van de Franse vorst Frans I(1515-1547) wordt de
naam genoemd van Adrien Donquart, Allemand, handelaar in saker-
valken. Wat Swaen bewogen heeft te veronderstellen, dat deze man
die in 1528 voor 28 livres en 14 sols een slechtvalk en een lanner
levert, vermoedelijk een voorvader geweest is van de Valkens-
waardse valkeniersfamilie Danckers blijft een vraag. Nog afge-
zien van de bijvoeging „allemand" is er een hiaat van anderhalve
eeuw tussen het optreden van Adrien en het Valkenswaardse valke-
niersduo Peter en Hendrik Frans Danckers. 8g

Peter Frans Danckers, geboortejaar onbekend, treedt in 1728 in
Valkenswaard in het huwelijk met Johanna Bijnen, dochter van
de keizerlijke valkenier Arnold Bijnen en Maria Hertroys. Hij is
dan al in dienst van de aartsbisschop van Keulen. Zijn broer Hendrik
Frans Danckers (1688-1745) trouwt in hetzelfde jaar als Peter en wel
met Jacobmijna Heesterbeek. Na het overlijden van zijn vrouw in
1735 zal hij in 1743 zich in de echt laten verbinden met Maria Ca-
tharina van Gastel, die hem overleeft. Beide huwelijken van Hendrik
zijn kinderloos gebleven, terwijl Peter vijf kínderen heeft, waarvan
de naar de roemruchte Keulse keurvorst Clemens August (vorm-
naam) genoemde Johannes Baptista Franciscus de bekendste is. Met
zijn broer Judocus Franciscus zal hij voor 1751 in de voetsporen van
zijn vader en zijn oom treden en als valkenier de Keulse aartsbis-
schop-keurvorst zijn diensten aanbieden. Judocus' kind Jan Lambert
zal als laatste in de rij samen met Jan Daems in Engeland furore
maken. 87

De beide broers Peter en Hendrik Danckers zijn niet alleen ge-
waardeerde meester-valkeniers die op het slot Falkenlust in Bruhl bij
Keulen de leiding hebben respectievelijk over de reiger- en milaan-
jacht; het zijn ook gewiekste handelslui. es

Ae) L. Magaud d'Aubusson, La Fauconnerie au Moyen-Age et dans les temps mo-
dernes (Parijs 1879), blz. 189; Swaen, n.w., blz. 89; A.N.P., KK 93 (Comptes de
dépenses de Fran~ois Ier).
8i) Swane (Danckers) t.a.p., blz. 92-95.
e9) H.S.D., Kurkiiln IV, no. 460 fol. 3 en 5b (1734); A. Beckers, Kurfurst Clemens
August, ein fíirstlicher Falkner des 18. Jahrhunderts, in DFO (1962), blz. 17;
R.A. Noord-Brabant, Valkenswaard N 8044, 1752, 15 april.
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Met hun zwager Bartel Goossens tonen zij zich keiharde zakenlie-
den, bij wie grote bedragen door de vingers gaan. Uit een verklaring
uit 1740 blijkt, dat Peter Danckers in de vijftien jaar dat hij in Keul-
se dienst staat, gewoon is jaarlijks vierentwintig geervalken te bestel-
len welke per koppel } f 112,- kosten. De prijs schommelt naar
gelang het gevangen aantal. Hendrik Danckers plaatst orders ter
grootte van een vijftiental valken, terwijl Goossens uit Noorwegen
voor de vorst van Bernburg vogels van f 225,- per koppel bestelt.89
Het ligt voor de hand, dat de heren op de gedachte komen om zelt
een compagnie te vormen en zo de lucratieve tussenhandel uit te
schakelen. Het uitzenden van expedities naar het Noorden vergt een
flinke investering, zoals wij in ~ 6 zullen zien. Peter Frans Danckers
is evenals zijn broer Hendrik een knap financier die de zaken goed
aanpakt en het geldelijke risico weet te spreiden.

Het salaris dat beide broers voor hun werk in Keulse dienst ge-
nieten, zal elkaar nauwelijks ontlopen hebben, aangezien zij gelijk
in rang zijn. Van Hendrik weten wij, dat hij per jaar voor 5000
gulden op de loonlijst staat. Na aftrek van alle onkosten (zie vorige
hoofdstuk) houdt hij lOolo of f 500,- over. Dit bedrag wordt geïnves-
teerd in tochten als boven beschreven of gedeeltelijk belegd in lenin-
gen of onroerend goed. 90

Tussen 1728 en 1753 leent Peter Frans Danckers geld uit ten
bedrage van f 5497; , terwijl hij voor f 3427,- belegt in onroerend
goed met als grootste successen de aankoop in Valkenswaard van het
huis „Het Paradijs" en deelname voor één-zesde in de VVaalrese
molen. Het Paradijs, eigendom van Maria Baars, tweede vrouw en
weduwe van de keizerlijke valkenier Jacobus Verhoeven, kost met
hof en aangelag alsmede anderhalve lopensaat grond 600 gulden. ai

Zijn aandeel in de molen komt hem op 1300 gulden, maar
de molen doet aan huur f 730,-.92 Tegen deze aankopen staat als
verkoop van onroerend goed slechts f 713,-. Evenals bij zijn valken-

p") R.A. Noord-Brabant, Valkenswaard N 8040, 1740.
po) Idem, R(W, en V.) 38, 1751, 1 april.
91) Idem, R(W. en V.) 134, fol. 48, 60, 191 en 230; idem, R 135, fol. 9, 71 ~, 87 ~,
116 ~, 123, 131 ~ en 145 ~; idem, R 36, fol. 97 ~; idem, R 137, fol. 200 v; idem,
R 154, fol. 58 ~, 59 ~; idem, N 8041, 1740, 1741, 1747 (Leningen); idem,
R 134, fol. 49 ~, 57 ~, 95 ~, 144 ~ en 230; idem, R 135, fol. 73 v , 110 ~ en 181;
idem, R 136, fol. 80, 84 en 101 (Aankoop onroerend goed).
9E) ldem, R(W. en V.) 155, fol. 64 ~, 1742, 12 februari.
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handel is ook hier Peter een keiharde geldschietcr die, wanneer de
pacht niet betaald wordt, beslag laat leggen op de oogst. ~s

Met deze mentaliteit bouwen de broers aan een goede status.
In zijn woonhuis geven een zilveren servies, tien schilderijen, noten-
houten kabinet en lessenaar, alsmede een huishorloge een beeld van
de weelde die Hendrik Danckers zich kan veroorloven. In zijn lin-
nenkast liggen zijden hemden en livreien, pruiken en zijden kousen.
Ondanks zijn vermogen van drie huizen en obligaties ter waarde van
f 1440,- is er mede door een verloren proces tegen Anneke Daems en
geleverde valken bij Hendriks dood een tekort van f 2505; . Broer
Peter eigent zich daarop het leengoed Bokhoven toe, alsmede de na-
gelaten vogels en honden tegen de som van het tekort. De verkoop
van de boedel, de landerijen, de huizen en de obligaties geeft de
erven een bedrag van f 4500; te verdelen. Hun doorzettingsvermo-
gen heeft Hendrik noch Peter windeieren gelegd.9~

e. Goossens

Bij de dood van hun ouders, Willem Goossens en Aletta N., valt
er onder de zes kinderen weinig te verdelen. Wij schrijven 1734 en
er is een huisje, 'n hotlce, wat meubilaire goederen, alles bijeen-
genomen vier lopense en zesenveertig roeden grond. De totale waarde
is circa driehonderd gulden; de kinderen Goossens hebben beslist geen
fortuin geërfd.95

Van de meisjes trou~~~t Elisabeth met de valkenier Willem Heester-
beek, een beroep dat Bartholomeus en Johannes Willem Goossens
cveneens kiezen. Jan Goosens treedt in dienst van de graaf van
Schwarzenburg, terwijl Bartholomeus tussen 1727 en 1735 de hertog
van Bernburg van valken voorziet. ~s Zijn huwelijk met Willemina
Danckers, vóór 1728 gesloten, levert hem ook zakelijk voordeel.
Haar broers, Peter en Hendrik die cen goede positie hebben aan het
Keulse hof, sluiten zoals hierboven uiteengezet met Bartholomeus

p9) Idem, R(W. en V.) 135, fol. 3 en 50~; idem, R 135, fol. 95 en 196; idem,
N 8041, 1745, 13 mei; idem, N 8045, 1753, 20 maart (Verkoop onroerend goed).
B') Idem, R(W. en V.) 38, 1751, 1 april; idem, R 156, 1751, 28 januari; idem, R
157, fol. 1-6, 1752, 21 januari; Hoe het onder 's-Hertogenbosch gelegen leengoed
„Bokhoven" aan Hendrik Danckers is gekomen wordt niet vermeld.
a~) Idem, R(W. en V.) 154, fol. 107-112, 1734, 11 oktober.
o") Idem, N 8040, 1740, 2 juni; G.A. Eindhoven, coll. Swane (Goossens), t.a.p.
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Willem Goossens een compagnonschap. Door hun bemiddeling komt
ook hij als valkenier op het slot Falkenlust te Briihl en voorziet hij
Hendrik Danckers jaarlijks van reigers. De valkenhandel heeft Goos-
sens geen windeieren gelegd. A1 in het begin van de dertiger jaren
bestelt hij jaarlijks gemiddeld tien tot twaalf geervalken die 225 gul-
den per koppel kosten. Met zijn zwagers is hij dan een vaste klant
van de compagnie die Govert van der Linden, Peter van den Broek
en Jacobus Verhoeven hebben gevormd en die in Noorwegen en
Zweden opereert. o'

Zijn activiteiten maken Bartel Willem Goossens tot een kapitaal-
krachtig man die uit zijn liquide middelen het corpus van Valkens-
waard tijdens de troebelen in de Oostenrijkse Successie-oorlog in 1748
met een lening van f 3000,- tegen 2,5qo te hulp komt. Het corpus is
gedwongen deze lening aan te gaan om de gedane verschotten, ver-
oorzaakt door het doormarcheren, cantonneren en inkwartieren van
geallieerde troepen, te kunnen betalen. `'e De erfenis die Bartholo-
meus krijgt na de dood van zijn zwager Hendrik Danckers en die een
waarde van f 2000,- heeft, vergroot zijn vermogen nog aanzienlijk. `'9
Dat zijn ster rijzende is, blijkt ook al bij het opmaken van de staat
en inventaris, nodig geworden wanneer na de dood van Willemina
Bartholomeus gaat hertrouwen met de Eindhovense Anna Magdalena
Doppers. De uithuizige valkenier heeft in haar voor zijn drie min-
derjarige kinderen Marie, Willem en Francis een tweede moeder
gevonden. Bartels landbezit omvat dan vijftien lopense en acht
roeden, ruim het drievuudige van wat zijn vader heeft vergaard. kIet
bestek in huize Bartholomeus Goossens is van zilver, schilderijen
sieren de wanden, terwijl een dozijn wijnroemers en bierglazen een
royaal gastheer doen veronderstellen. Zijn boekenkast, waarin een
dictionnaire en vier „hoogduysse boecken der werelts beschreyvingh",
verraadt een bereisde Roel en man van de wereld. De mededeling dat
tot de bezittingen ook een tijken veren bed en dito kussen op 1"alken-
lust te Bruhl behoren, geeft aan het geheel een menselijk trekje.
Bartholomeus sliep waar ook ter wereld het liefst in eigen bed. loo

o:) R.A. Noord-Brabant, N 8040, 1740, 2 juni; idem, R(W. en V.) 137, fol. 10,
1748, 26 augustus; idem, R 134, fol. 3, 1728, 9 januari; idem, R 38, 1751, 1 april.
oe) Idem, R(W. en V.) 137, fol. 7~-11, 1748, 20 augustus.
oe) Idem, R(W. en V.) 157, fol. 1-6, 1752, 21 januari.
ioo) jdem, R(W, en V.) 155, fol. 207-216 ~, 1744, 19 september.
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Als voorbeeld van een familie díe aan de valkerij zijn voorspoed
dankt en deze met het verdwijnen van het vederspel weer verliest is
het geslacht Goossens zeer illustratief. Blijkens het testament dat
Anna Magdalena Doppers, dan al weduwe Bartholomeus Goossens,
op 12 juli 1769 door notaris Judocus de With te Eindhoven laat
vastleggen prelegateert zij haar stiefzonen Willem en Francis Goos-
sens. De beide broers, van wie Willem sinds 1761 als valkenier bij
de prins-bisschop van Luik in dienst is, kunnen volgens deze be-
schikking bij de dood van hun stiefmoeder rekenen op een rente
van f 250,- jaarlijks, een hoeve met landerijen, groes- en akkerland
te Son, een rente van f 7,- te Diepenbeek, een stuk weiland groot
ca. achttien roeden gelegen onder Alken, een perceel akkerland
(veertien roeden) onder Well, een korenrente van eenentwintig vaten
rogge per jaar, een „bussel" onder Wcensel gelegen met daarbij een
perceel weiland en als klap op de vuurpijl een som van f 8000; . Als
verplichting moeten Willem en Francis de twee zusters van hun
stiefmoeder gedurende haar leven jaarlijks f 150,- uitkeren. Alle
andere goederen gaan naar niet met name gencemde stiefzonen en
stiefdochter Maria Goossens, echtgenote van Jan Rooyaards.'ot

Francis Bartholomeus Goossens echter sterft in 1773. Hij laat zijn
zus Maria onroerende goederen na ter waarde van f 1286,-.102 Dien-
tengevolge ontvangt nu Willem Goossens als prelegarie en als „ver-
gelding voor gewichtige en getrouwe diensten" bij de dood van zijn
stiefmoeder ín 1784 f 10.000,-. De níet genoemde rest wordt ver-
deeld onder Willem, Maria en Victor Frederik Goossens, oudste
zoon van Bartholomeus, tevens valkenier en gehuwd met Allegonda,
dochter van de in Keulse dienst staande Peter van de Leur. tos Het
rad der fortuin echter stokt.

Volgens een bekentenis van Maria Kwinten, weduwe van Willem
Bartholomeus Goossens, moeder van drie minderjarige kinderen, be-
zit zij behalve een huis en goederen te Valkenswaard nog een perceei
land, jaren geleden „van houtbosch tot teulland aangelegd", groot
ca. vijftien lopense en gelegen te Stratum. Haar overleden man heeft

lol) G.A. Eindhoven, N 1285, no. 21, 1769, 12 juli.
ios) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 198 (Protocol van taxatiën), fol. 162-165,
1773, 1 maart.
tos~ Idem, R(W. en V.) 162, fol. 42, 1784, 7 augustus.
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tegen S~Io f 1000; geleend en noch hij bij zijn leven, noch zij thans
ís in staat de rente te betalen, die inmiddels al tot f 300; is opge-
lopen. Tegen oktober van het lopende jaar 1807 is het kapitaal met
de rente opgezegd. Maria Kwinten ziet zich genoodzaakt het perceel
in Stratum te verkopen. De geldloze tijden en vooral het uitblijven
van betalingen van haar ten laste van het Franse keizerrijk staande
obligaties nopen haar tot dit besluit.'o'

De wind is definitief gedraaid en is niet alleen uit de zeilen ge-
nomen maar waait hard tegen. Afgenomen belangstelling voor het
vluchtbedrijf, verkeerde beleggingen en het niet tijdig verzetten van
de bakens markeren de tragedie van de Goossens. In een tijdsbestek
van zeventig jaar van niet tot iet en weer tot niet gekomen. Hun lot
wordt door verschillende andcren gedeeld en zal in Valkenswaard
menigeen nopen naar andere middelen van bestaan uit te zien.

~ 3. De valkeniersgeslachten in cij fers

Wie probeert het bestaan van afzonderlijke valkeniers of van een
gehele familie te schetsen, kan een bepaald facet uit het gehele
patroon lichten en dat gaan analyseren. Ondanks lacunes in de bron-
nen, kan op grond van het voorhanden zijnde materiaal een beeld
worden gecreëerd. Dit wordt evenwel weer beperkt door het gegeven,
dat dit ene facet juist toegepast op die ene gunstige situatie de waar-
de van het verkregen resultaat weer betrekkelijk maakt. Niettemin
kunnen de indicaties die aldus verworven zijn, een nuttige bijdrage
leveren en worden zij bij ontstentenis van andere bronnen met alle
relativering van dien van aanzienlijke betekenis.

Dit uitgangspunt is tcegepast bij de bespreking van de genealogie-
en Vermeulen, Daems, Danckers, Hertroys en Goossens. Moeilijker
wordt het om het verwoorde te toetsen aan hard cijfermateriaal. Juist
dan is het achterwege blijven van cijfers een ernstige handicap die
elke poging tot mislukking gedcemd doet lijken. Het in ~ 1 genoem-
de ontbreken van hooEdgeldlijsten, alsmede mededelingen over per-
sonele quotisatie dwingen tot het inslaan van andere wegen. Testa-

l04) Idem, R(W. en V.) 36, 1807.
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menten, acten van scheiding en deling, schepenprotocollen betreffen-
de verkoop van onroerend goed en het verstrekken van leningen kun-
nen nieuwe aanvullende gegevens opleveren. De interpretatie ervan
zal met reserve dienen te geschieden, omdat wellicht meer verborgen
is gebleven dan in de openbaarheid is gekomen. Het ontbreken van
verpondingslijsten vcíór 1761 is daarbij nog een teleurstelling extra.

Niettemin zijn er mogelijkheden te benutten. Een staat biedt
voor zover mogelijk een overzicht van de stand van het bezit
van generatie tot generatie verzameld. Het betreft wederom de be-
kende valkeniersfamilies (zie bijlage IX).

Ofschoon de nalatenschappen op verschillende tijdstippen vrij-
komen, kunnen wij op het punt van kapitaalsvorming eensluidend
concluderen, dat de conjunctuur daartoe voor de valkenier kennelijk
het gunstigst is geweest tussen 1725 en 1750. In deze periode treffen
wij de meeste valkeniers aan, zoals wij zullen zien. Bij een nadere
beschouwing van de nalatenschappen zal steeds blijken, dat voor het
verwerven van fortuin dit tijdvak de gunstigste mogelijkheden heeft
geboden.

Vóór 1749 ziet Johan Vermeulen kans zijn niet gering kindsdeel
uit te bouwen tot bijna f 15.000,-, tos Adam Daems die in 1728 sterft,
ontvangt in 1723 het part van zijn vrouw Catharina Smulders, groot
f 620,-. Zijn verblijf in Hessen-Kassel heeft tot het opvceren van zijn
vermogen tot f 2200; gunstig bíjgedragen. loo Hetzelfde mag ook
gelden voor zijn in 1716 geboren zoon Jan Willem Daems. Zijn
bezit is in 1784, tíen jaar voor zijn dood f 2380,- waard,
maar het lijkt niet gewaagd te veronderstellen, dat de basis voor dit
vermogen en deze carrière voor zijn vijftigste jaar, dus voor 1760 is
gelegd. Een loopbaan die overigens een eervolle bekroning vindt
door zijn functie als valkenmeester bij stadhouder Willem V.'o'

Hendrik Danckers' nalatenschap bedraagt in 1752 f 4500,-. toe

ios) Idem, R(W. en V.) 152, fol. 16~-25, 171Q 14 mei; idem, R(Heeze) 170,
fol. 53-54 v, 1753, 30 januari; idem, Valkenswaard RBS 10, 1728, 24 april.
ioo) Idem, R(W. en V.) 152, fol. 237v-239v, 1723, 7 december; idem, R 158, fol.
64-65, 1767, 27 maart; idem, Valkenswaard RBS 2, 1716, 20 maart en RBS 12,
1797, 21 januari.
lo~) Idem, R(W. en V.) 162, fol. 52 v-55 v, 1784, 14 november.
loA) Idem, R(W. en V.) 38, 1751, 1 april; idem, R 154, fol. 107 v-112, 1734, 10
november; idem, R 156, fol. I 14-115 v, 1751, 28 januari; idem, R 162, fol. 42,
1784; idem, R 198, fol. 32-40 v, 1763, 12 januari.
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Bartel Goossens die in 1734 een erfdeel van ongeveer f 50; ontvangt,
zit dan al in de lift. Het gunstig verloop van zijn valkenhandel stelt
hem in 1748 al in staat het corpus van Valkenswaard f 3000,- aan te
bieden. Van zijn zwager Hendrik Danckers erft hij f 2000,- en bij
zijn dood in 1763 is zijn vermogen al groter dan de f 10.000,- die zijn
zoon Willem als prelegatie krijgt. De hausse is dan voorbij. Wij zagen
reeds, dat een verkeerde beleggingspolitiek het fortuin als sneeuw
voor de zon doet wegsmelten en Willems weduwe in 1807 tot ver-
koop van het geslonken bezit moet overgaan om de schulden te kun-
nen betalen.loa

De nalatenschap van Lambert Hertroys (1 f 7800,-, kindsdeel
1 f 2600;) in 1753 wordt door zoon Jacobus opgevcerd tot een bedrag
van f 22.88 i,- in 1771. llo Wij willen hier evenwel dezelfde restrictie
maken als bij Jan Willem Daems. In 1750 ís Jacobus al vierenvijftig
jaar en in een carriére daarna geloven wij minder. Wij weten van
deze valkenier te weinig om met zekerheid dit te kunnen stellen,
maar zelfs al is er een doorbraak na 1750 geweest, dan is die te dan-
ken aan de activiteiten voor dat jaar. Waarschijnlijk is de term door-
braak daarbij minder gelukkig: de meeste valkeniers maken door
noest werken geleidelijk naam en bouwen dan als alles meewerkt een
vermogen op.

Wanneer wij deze door het kleine aantal mogelijk niet geheel
representatieve gegevens leggen op alle mededelingen die wij hebben
kunnen verzamelen, dan rijst onmiddellijk de vraag of ze met elkaar
overeenstemmen (zie bijlage X).

Inderdaad is het verkregen beeld in grote lijnen een weerspiegeling
van het op kleinere schaal verrichte onderzoek. De omvang van de
delingen is in de periode 1725-1750 belangrijk groter dan in het tijd-
vak ervoor, terwijl over het algemeen de te verdelen nalatenschappen
daarna weer in aantal en grootte afnemen. Wanneer wij dit aan
enige voorbeelden adstrueren, zien wij bijv. dat de valkenier van
Ansbach, Francis Smulders, in 1749 een vermogen nalaat van
f 9000,-, terwijl zijn vaders erfdeel in 1723 f 620,- bedraagt. ll'

l09) Idem, R(W. en V.) 36, 1807.
ilo) Idem, R(W. en V.) 157, fol. 33-35, 1753, 28 februari; idem, R 198, fol. 149 ~-
152 v, 1771, 11 november.
lli) Idem, R(W. en V.) 152, fol. 237 v-239 v, 1723, 7 december; idem, R 156,
fol. 64 v-71 v, 1749, 13 november.
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Peter van den Broek die samen met Govert van der Linden en
Gijsbert Heesterbeek een compagnie vormt, welke valken op bestel-
ling levert, laat in 1734 naast twee huizen nog eens f 5200; na.
Evenals bij de Vermeulens is zijn kapitaal belegd in obligaties. l'2

Een absolute uitschieter vormt Huybert Laureys Bijnen. Zijn
vader, Laureys Bijnen, legt bij het corpus van zijn woonplaats in
1675 f 7000,- op tafel. tts Zijn zoon, evenals Laureys zelf valkenier
in Lunenburg-Celle, kan naar huidige begrippen als miljonair wor-
den gekwalificeerd. Naast veel land en vier huizen laat hij tweeën-
veertig obligaties na, waardoor de gehele erfenis op het voor Valkens-
waardse begrippen zeer grote bedrag van f 52.157,- komt. Na aftrek
van de schulden resteert voor elk van zijn vijf erflaters f 8276,-.114

Opvallend is de relatie tussen bezít in land en geld. Zijn er weinig
landerijen, dan zullen er ook weinig liquide middelen zijn, uitzon-
deringen als valkeniers die uitsluitend beleggen in leningen, daar-
gelaten. llg Is er een bescheiden nalatenschap rond 1750, dan is dit
vrijwel steeds te herleiden tot een familie die pas korte tijd in het
vluchtbedrijf compensatie zoekt voor de lage verdiensten op de boer-
derij. Duidelijk wordt, dat agrariërs die eerst overstappen naar de
valkerij, wanneer zekerheid verkregen is dat deze job beter betaalt en
de vraag naar valkeniers aanhoudt, pas laat de vruchten van hun
gewijzigde keuze plukken. Voorzichtigheidshalve wordt eerst de kat
uit de boom gekeken en de oude schoenen worden niet weggegooid,
voordat er nieuwe zijn die voldoen. Acten van scheiding en deling,
alsmede staten van inventaris dragen zichtbare sporen van de boeren-
nering die naast het vluchtbedrijf wordt beoefend. Zo is er in het
testament van de valkenier Adriaan Booms sprake, dat zijn tweede
vrouw Helena Willems naast een bedrag in geld ook „de beste koeij"
zal verkrijgen.1e De weduwe van Adriaan Geven, Lijsken Rooyers,
prelegateert haar dochter Christina naast een gouden ring en hon-
derdvijftig karoliguldens eveneens de beste koe uit de stal.'t' In de
11Y) Idem, R(W. en V.) 153, fol. 202 v, 1732, 13 februari; idenr, R 154, fol. 100 v-
105, 1734, 20 oktober.
ils) Idem, R(W. en V.) 128, fol. 108, 1675, 16 oktober.
tia) Idem, R(W. en V.) 12, fol. 217v, 1697, 30 november; idem, R 154, fol. 10-32v,
1733, 8 januari.
t'S) Cf. Marten Baltus Joordens: idern, R(W. en V.) 153, fol. 159-160, 1730,
5 maart; cf. Willem Goossens: idem, R 154, fol. 107-112, 1734, 10 november.
lle) Idem, R(W. en V.) 131, fol. 158, 1707, 2 maart.
117) Idem, R(W. en V.) 153, fol. 81~, 183, 1729, 3 januari.
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boedel van haar broer Christiaen Adriaan Geven wordt geen goud of
zilver aangetroffen, maar wel is sprake van een ploeg, karren, twee
schepen, koebakken en een wan. In de schouw hangen zijden spek,
in de stal staan drie koeien, twee kalveren en twee ossen.11e

Een gelukkig bewijs voor deze stellingen vormen de Weymansen.
In 1757 laat Peter Nicolaessen Weymans bijn dertig lopense grond,
een huisje en f 920,- na, wat elk van zijn vijf kinderen recht geeft
op f 230,-. De drie zonen, Hendrik, Jacobus en Willem, trouwen
geen rijkeluisdochters, maar verdienen in Salva Terra de Magos in
Portugal een redelijke boterham. Hendrik die in 1784 sterft, is dan
goed voor twee huizen en bijna negenendertig lopense, terwijl de
conjunctuur een dalende tendens vertoont. Zijn voortdurende uitlan-
digheid heeft hem voorts verhinderd om zijn geld anders te beleggen
dan wat zijn agrarische herkomst hem als ideaal voor ogen stelt:
meer grond. De waarde van dit onroerend goed beloopt een bedrag
van f 1380,-.1r9

Dat vele valkeniers tot rijkdom zijn gekomen, blijkt uit de vele
getuigenissen van gouden en zilveren sieraden en bestekken, de
vreemde valuta, het gemunte en ongemunte goud, en de luxe inrich-
ting van de soms kapitale panden. De nalatenschap van Wouter
Heesmans bestaat naast o.m. zijn Beiers livrei en bijenkorven ook uit
247 pistolen en 27 ducaten, wat omgerekend in Hollands geld een
bedrag van f 2455,- en 19 stuivers betekent.120 Johanna Rijckers,
vrouw van Hendrik Hertroys, praalt in haar huis met een uitgebreid
zilveren servíes, een verzameling gouden ringen, vier Oost-Indische
schenkblaadjes, tweeëndertig slaaplakens, achttien tafellakens en zes
dozijn servetten.12' Peter Luijcas Smulders bezit goud en zilver,
gemunt en ongemunt, een mededeling welke vaak wordt aange-
troffen.12E
lle) Idem, R(W. en V.) 152, fol. 92 v-95, 1749, 13 november.
Iio) Idem, R(W. en V.) 157, fol. 108 v-110, 1757, 12 juni en 19 september; idem,
R 162, fol. 29 v-33, 1784, 25 juni; idem, R 163, fol. 171, 1788, 6 december; idem,
R 198, fol. 168-172 v, 1772, 21 december.
rso) Idem, R(W. en V.) 153, fol. 165 v-166, 1731, 16 juni en fol. 174, 1731, 17
november.
1~1) Idem, R(W. en V.) 153, fol. 11 v-13, 1726, 19 december.
lYE) Idem, R(W. en V.) 153, fol. 48, 1727, 29 september.
Cf. o.a.: idem, R(W. en V.) 38, 1751, 4 januari; idem, R 153, fol. 11-14 v, 1726,
12 december en fol. 174, 1731, 9 maart; idem, R 154, fol. 21-22, 1733, 8 januari;
idem, R 155, fol. 135-136, 1743, 9 april.
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Uiteraard spant ook hier weer Huybert Laureys Bijnen de kroon
met Spaanse pistolen, goudstukken met de beeldenaar van Georgius
„dei gratia hertog van Bronswijck en Luenenborgh" uit 1634 en van
Sigísmund, koning van Polen en zilvergeld ter waarde van in totaal
negenenveertighonderdtwaalf gulden zestien stuivers en acht pen-
ningen.123 De pensioenen die sommigen uit Frankrijk of elders ge-
nieten, geven hun meer bestaanszekerheid in hun oude dag dan het
gros van hun medeburgers heeft. t24

Tot besluit een opmerking van geheel andere aard. De vele huwe-
lijken onderling kunnen op den duur nadelige gevolgen hebben gehad
voor het nageslacht. Na 1750 beginnen meldingen over innocente
kinderen te verschijnen, welke een indicatie in die richting zijn. t~s

Voorts duidt een toenemend aantal verzoeken om bezit te mogen verko-
pen om aan schulden te kunnen voldoen op de snelle teruggang van
de door valkeniers eertijds ingenomen bevoorrechte positie, zoals aan
het einde van de vorige paragraaf reeds is aangestipt. Het is een
trend welke parallel loopt met de neergang van de valkerij aan de
Europese hoven.126

~ 4. De invloed van de valkeniers op de lokale samenleving

In een overwegend agrarisch milieu zijn vooral in de eerste helft
van de achttiende eeuw de valkeniers tot rijkdom gekomen, welke
een weerslag vindt in hun financiële, sociaal-economische en be-
stuurlijke betekenis. In het laatste kwart van de zeventiende en de
eerste decennia van de achttiende eeuw staan veel corpora der ge-
meenten voor financieel schier onoplosbare problemen. De voort-
durende oorlogen en zware schattingen, het stijgend aantal bedeelden
bij een slechte economische situatie dwingen deze tot het aangaan
van leningen om aan hun verplichtingen te kunnen voldcen. Het
123) Idem, R 154, fol. 21-22, 1733, 29 januari.
's~) Cf. o.a.: idem, R(W. en V.) 137, fol. 200 v, 1753, 29 mei; idem, R 140, fol.
58 ~, 1776, 26 januari; idem, R 163, fol. 157-159 v en 161, 1788, 12 en 15 no-
vember; A.N.P., 01 977, no. 16.
's5) Cf. o.a. idem, R(W, en V.) 33, 1751, 11 december en 1766, 30 juli; idem,
R 36, 1780, 26 januari, 1792, 16 maart en 1807; idem, R 39, 1766, 24 december.
1se) Cf. o.a. R(W. en V.) 33, 1751, I1 december; 1769, 16 maart; 1775, 14 sep-
tember; 1777, 15 februari; 1778, 5 mei; idem, R 34, 1782, 16 augustus; 1785,
20 oktober; idem, R 36, 1777, 2 december en 1807.
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kapitaal dat een aantal valkeniers zich verworven heeft, stroomt naar
de eigen heerlijkheid of naar omliggende gemeenten, die er gedeel-
telijk hun uitgaven tot betaling van de inkwartieringen of militaire
executies, hun belastingachterstand of boetes opgelegd aan de geza-
menlíjke roomsgezinde inwoners mee dekken. De soms langdurige
jaarlijkse rentebetalingen onderstrepen de zwakke financiële positie
van de gemeenten in de eerste helft van de achttiende eeuw en wek-
ken de indruk dat met het ene gat het andere gestopt is. Aan Val-
kenswaard, Waalre, Heeze, Leende, Zesgehuchten, Asten, Tongelre,
Eindhoven, Oerle, Gemert, Lieshout, Aarle-Rixtel, Eersel, Hees-
wijk en Vlierden lenen Valkenswaardse valkeniers bedragen die tus-
sen 1670 en 1680 en ook voor de volgende tien jaren de f 11.000,-
te boven gaan en in het laatstc decennium van de zeventiende eeuw
f 5490,- belopen.127

Soms ontbreken beslissende gegevens van oorzaak en gevolg om
het trcebele beeld geheel zichtbaar te maken. Zo krijgen de geza-
menlijke roomsgezinde inwoners van de heerlijkheid Waalre en
Weerde (- Valkenswaard) waarschijnlijk wegens „paapse stoutig-
heden" een grote bcete opgelegd, waardoor zij bij de valkeniers Hen-
drick Dielis Vermeulen (f 800,-), Peeter Coppen (f 300;), Anthonis
Bartholomeus ( f 300,) en Bartel Berghmans (f 150,-) een lening
sluiten op 18 oktober 1687. t28 Onderhuíds blijft hierover wrevel, die
waarschijnlijk anderhalf jaar later tot de aanslag op de gereformeerdc
secretaris Johan de Jongh leídt. Wanneer deze na de feestelijkheden
ter gelegenheíd van de kroning van stadhouder Willem III en Maria
Stuart tot koning en koningin van Engeland om middernacht de
herberg „In de valck" verlaat, wordt er op hem geschoten, terwijl hij
bij zijn huis gekomen „zijn wattere stont en maeckte".129 Ofschoon

'-~) Cf. o.a.: idem, R(W. en V.) 128, fol. 108 en 124-125, 1675, 16 oktober;
idem, R 130, fol. 176-178 v, 1687, 18 oktober en fol. 194, 1689, 29 november;
idem, R 152, fol. 16 ~-25, 1710, 14 mei; idem, R(Heeze) 170, fol. 53-54 v, 1753,
30 januari; idem, R(W. en V.) 132, fol. 103, 17I1, 11 december; G.A. Eindhoven,
Adm. Arch. Tongelre (voorl. inv.) 1673, 30 juni; 1674, 14 en 17 maart; 1676, 21
maart; 1681, 4 augustus; 1682, 11 september; 1688, 22 december; 1689, 1 en 12
januari; 1691, 7 februari en 24 oktober; 1692, 14 mei; 1718, 24 februari.
''8) R.A. Ncxird-Brabant, R(W. en V.) 130, fol. 177 v-179, 1691, 16 november.
'-") A.R.A. 's-Gravenhage, Staten-Generaal port. no. 7450, fol. 849-852, en 1196
1689, 21 mei; D. Boer, Genealvgisch onderzoek naar het voor- en nageslacht van
Dr. Gerrit de )ongh, van 1842 tot 1873 medicijnendokter te Steenbergen (Assen
1956), blz. 17; D. de Jong, Momenten uit drie eeuwen kluishistorie (Achelse Kluis
1973), blz. 12-13.
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het direct aanwijsbare verband ontbreekt, geeft een dergelijke laf-
hartige aanslag wel een idee, hoezeer de geloofs- en sociale verschil-
len tussen rooms en protestant sommige inwoners steken. Het kapi-
taal van de valkeniers is goed voor het glad strijken van de rimpels.

Niet alleen aan gemeenten wordt geleend, ook tussen particulieren
en valkeniers vinden transacties plaats. Enerzijds proberen de laatsten
door aankopen van onroerend goed en het verstrekken van leningen
hun risico te spreiden, anderzijds helpen ze de andere inwoners om
hun financiële zorgen te verlichten. Welk een omvang die transacties
hebben, moge blijken uit een tabel. Hierbij moet worden aange-
tekend, dat de overeenkomsten in onroerend goed nagenoeg steeds
aankopen door valkeniers betreffen en de financiële transacties
immer geldleningen aan niet-valkeniers zijn (zie bijlage XI).

Over deze zelfde perioden zijn de omzetten in onrcerend goed tus-
sen valkeniers onderling nagenoeg steeds hoger (bijlage XII). Hieruit
moge blijken, dat de verdiensten van de valkeniers allereerst henzelf
met hun beleggingspolitiek ten goede zijn gekomen, maar dat ook
de andere inwoners van Valkenswaard van hun welvaart hebben
geprofiteerd. Op de steeds aanwezige liquide middelen van valken-
vangers en handelaars doen zij nooit vergeefs een beroep. In de peri-
ode 1680-1760 zijn de valkeniers belangrijke financiers in hun
geboortedorp.

Hun welvaart manifesteert zich voorts in het stijgend aantal lieden
dat zich met de valkerij bezig houdt, en in het huizenbezit. De bloei
van de valkerij en de winst die er in deze negotie te behalen valt,
heeft velen bewogen als valkenknecht of valkenvanger een graantje
van de gouden branche mee te pikken. Tellen wij tussen 1675 en
1700 28 valkeniers, in het eerste kwart van de achttiende eeuw
stijgt hun aantal tot 46, om op het hoogtepunt van de Valkenswaard-
se valkerij tussen 1726 en 1750 op te lopen tot 95. Daarna begint de
teruggang met in het derde kwart van de achttiende eeuw 40 be-
oefenaars, terwijl tussen 1776 en 1800 nog 26 personen met het
vluchtbedrijf hun brood verdienen. Hierbij kan aangetekend worden,
dat er hiervan een dozijn in Frankrijk werken. Het ontbreken van de
nominatieve hoofdgeldlijsten speelt ons wederom parten, zodat een
precieze berekening tot de onmogelijkheden behoort.

Wanneer wij echter uitgaan van de beschikbare gegevens van
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Van Xanten en Van der Woude, dan krijgen wij voor de periode
1701-1717 op een gemiddeld aantal van 885 inwoners naast de 461ie-
den, die met de valkerij in hun onderhoud voorzien. Dit aanta] is aan-
zienlijk hoger dan een opmerking van mr. Caspar van Breugel die om-
streeks 1724 meer dan 30 valkeniers signaleert „den een door den
andere vier knegts houdende", doet verwachten. Ofschoon wij van
zijn aanvullende opmerking dat elke valkenier een kwartet man-
schappen in dienst heeft, wel incidentele bevestigingen kunnen op-
sommen, laten wij deze tekst voor wat zij is. Het gaat ons slechts om
de kwestie, of het aantal Valkenswaarders dat zich bezighoudt met
het vluchtbedrijf, aanzienlijk te noemen is óf dat de valkerij zich
beperkt heeft tot slechts enige families.

Llitgaande van het gegeven dat om de grootte van de mannelijke
beroepsbevolking vast te stellen het geheel der bevolking verminderd
kan worden met de personen beneden de zestien jaar ( 363) en dat
van het overgebleven aantal van 522 globaal genomen de helft uit
vrouwen bestaat, komen wij tot een geschat aantal van 261 mannen
voor het tijdvak 1701-1717. Hiervan is volgens onze berekening ze-
ker meer dan 15qo rechtstreeks bij de valkerij betrokken.lso

Op een op grond van de cijfers van 1794 en 1803 geschatte bevol-
king van een kleine duizend zielen rond 1750 constateren wij, dat
met 95 beoefenaars van het vluchtbedrijf tijdens de blceitijd van de
valkerij een redelijk groot percentage van de Valkenswaarders een
bestaan heeft aan deze nering, díe de plaats naast faam ook een
gewijzigde naam brengt.'s' Dít impliceert, dat het meer dan een
neríng van slechts enkele families is geweest.

De bloei van de valkerij vindt zijn neerslag in het aandeel van de
valkeniers in het huizenbestand. Op grond van de kohieren der
huizen en de inkwartieringslijsten van 1748 is het volgende overzicht
samen te stellen.

Jaar: Aantal huizen: Eigendom van valkeniers(erfgenamen):

1736 207 73 (t 35oIo)
1748 208 90 (-F- 45oIo)
1766 207 45 (t 20qo)
1781 207 30 ({- 15010)

180) Van Xanten en Van der Woude, t.a.p., blz. 56-67; R.A. Noord-Brabant, DB
Leen- en Tolkamer 379, fol. 248.
171) Van den Eerenbeemt, t.a.p., blz. 318; Hanewinkel, a.w., blz. 427.
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In 1748 blijken twaalf valkeniers twee huizen te hebben, vijf be-
zitten er zelfs drie, terwijl één een kwartet woningen op zijn naam
heeft. Nagenoeg elke valkenier kan zich verheugen in het bezit van
een eigen huis. Wanneer bij een gelijk aantal woningen het aantal
huizen in eigendom van valkeniers daalt, illustreert deze ontwikke-
ling die parallel aan de recessie in de valkerij loopt, de afbrokkelen-
de positie van de valkeniers in hun woonplaats in de tweede eeuw-
helft.'s2

Als burgers hebben de valkeniers zich niet onttrokken aan het
medebesturen van hun woonplaats. Ofschoon verzoeken als van
Adam Daems die in 1704 afziet van het burgemeestersambt vanwege
verplichtingen jegens de landgraaf van Hessen-Kassel, meer voor-
komen, hebben zij als groep hun partij in het plaatselijk bestuur
krachtig meegeblazen, lss

Volgens de dorpsrekening van 1745 zijn het uitsluitend valkeniers
die als burgemeesters en collecteurs optreden, wat door de voortdu-
rende „uytlandigheit" van deze notabelen tot een achterstand in hun
werkzaamheden leidt.ls4 Soms laten zij zich vervangen door een
familielid, zoals Catholijn Heesmans, die voor haar broer, de Beierse
valkenier Wouter waarneemt. Zij ontvangt hiervoor vijf gulden en
vijftien stuivers.135 Steeds weer nemen valkeniers taken op zich als
schepen of armmeester en veel van hen worden tot „de principaal-
ste inwoonderen" gerekend. lss

Naast deze bestuurlijke kwaliteiten laten zij hun medeburgers
ook van andere hoedanigheden profiteren. Henderina Adam Daems,
Hendrik Heesterbeek, Lambert Heesmans, Adriaan Stokmans en
Huybert Huybert Bijnen drijven een winkel, terwijl Adriaan Booms
en Peter van de Leur een brouwerij exploiteren en Andries Bijnen de

"p) R.A. Noord-Brabant, Q(W, en V.) 54, lijst van inkwartiering 1748, 4 april;
idem, Q 388-389, Líjst van huizen 1736, 1748, 1766, 1781.
'3a) Coll. Bots, 1704, 11 maart.
'g') R.A. Noord-Brabant, Q(W. en V.) 417, fol. 26, 1745, 27 au~ustus.13s) Idem, R(W. en V.) 153, fol. 175 v, 1731, 17 november; Hezemans, a.w.,
blz. 35.
tge) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 130, fol. 177-178, 1691, 16 november;
idem, R 152-159 (1708-1775) voor de schepenen; idem, R 152, fol. 185v-187,
1721, 15 februari; idem R 153, fol. 175-176, 1731, 17 november; idem, R 155, fol
170, 1743, 24 oktober; idem, R 159, fol. 19v-22v, 1773, 3 december.
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herberg „In de valck" bezit.'s' Hun activiteiten zijn zodcende veel-
omvattend geweest.

Om de betekenis van deze groep voor Valkenswaard op zijn juiste
waarde te schatten, moeten wij ons proberen te verplaatsen in dc
situatie, waarin de bewoners van dit kerkdorp zich eind zeventiende
en gedurende de gehele achttiende eeuw bevinden. Gedurende enigc
generaties ploetert de bevolking voort en komt mede door externe
oorzaken als belastingheffíngen en krijgshandelingen niet uít boven
een schamel bestaan in een bijna uitzichtloze situatie. De enige wijze
om meer, voor sommigen vicel meer te verdienen, is gelegen in de
deelname aan het avontuurlijke, beslist niet risicoloze vak van valken
vangen, halen, africhten en verkopen. Wonende aan de rand van
uitgestrekte heidevelden raakt men als vanzelf vertrouwd met het
vangen van de vogels en menige boerenzoon zal als zoeker naar een
verdwaalde valk meer verdienen dan thuis op de akker. De grote
rijkdom van een aantal valkenie~rs en de aanlalik van hun
dure uitrusting, het fraaie interieur van hun rijk gestoffeerde wonin-
gen, en de wetenschap dat men niets te verliezcn heeft, zullen menig-
een bewogen hebben om, zij het aanvankelijk nog schoorvoetend, zich
aan te sluiten bij hen die hun horizon verbreden en hun beurs ver-
ruimen. Als zoeker naar afgedwaalde vogels, oppasser van reigers,
drager van cagies leren zij en route de kneepjes van liet vak en kun-
nen zich als vanger in Scandinavië, in tobhutten op de Brabantse
heidevelden of als valkenknecht aan de hoven ontplooien in de rond
1740 zo begeerde kwalíteiten van het goedbetaalde veel gevraagde
valkeniersvak, met uitzicht op de met het dragen van een vorstelijk
livrei gepaard gaande financiële waardering voor bewezen dien-
sten. ls8

Meer concreet wordt het bovenstaande bevestigd door íncidentele
mededelingen. L1it de boedel van Maria Danckers, weduwe van Jan
Adriaan Hertroys, blijkt dat Hendrik van Ham in 1716 twee haviken
van haar koopt voor samen f 23,-. ts9 Dezelfde Hendrik van Ham
ontvangt voor drie dagen huur van een paard aan de Keulse valke-
nicr Hendrik Danckers twee gulden en vijf stuivers. Andere onkosten
ls:) Idem, R(W. en V.) 38, 1751, I april; idem, R 153, fol. 106-107, 1729, 6
september; idem, R 155, fol. 138, 1743, 24 oktober, idem, R 38, 1734.
tae) Idem, R(W. en V.) 38, 1751, 1 april; ide~ii, R 153, fol. 75, 1731, 14 novem-
her; idem, R 155, fol. 132-136, 1743, 24 oktober.
130) Idem, R 38, 1739.
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van Danckers zijn uitgaven zoals van vijftien stuivers aan Wouter
Goossens voor het zoeken van een vogel, en van f 2,50 voor Jacobus
Weymans wegens het onderhoud van een valk, terwijl Willem Wey-
mans als oppasser van de valken achttien gulden en vijftien stuivers
incasseert. Deze Willem Weymans zal als valkenknecht bij Hendrik
Danckers vijfenveertig gulden verdienen, terwijl het dragen van een
cagie met acht valken van Valkenswaard naar het slot Falkenlust bij
Bruhl hem f 7,50 extra oplevert. De huur van reigerkotten kost val-
kenier Danckers zes gulden per jaar, een bedrag dat collega Jan
Willem Beckers incasseert. Voor geleverde huiven wordt aan Jacobus
Daems zeven gulden betaald. "o Natuurlijk houden deze valkeniers
in vele gevallen hun boerennering of hun bijenhouderij aan.

Wanneer de tijden veranderen, keren zij terug naar hun uitgangs-
punt. In de bloeitijd van het vederspel echter hebben zij, in getal
groter dan aanvankelijk is gedacht, betrekkelijke welvaart gebracht in
hun woonplaats. Negentiende-eeuwse auteurs hebben Van Breugels
opmerking, dat er rond 1724 al jaarlíjks 100.000 gulden onder de
inwoners rouleerde, geïnterpreteerd als verteringen. l" Daarmee wek-
ken zijn ongewild reminiscenties aan d~~ rijkdom van Oost-Indiëvaar-
ders. Valkenswaard is nooit een dorado vol pompeuze praalwonin-
gen geworden. Vergeleken met de omgeving heeft de financiële in-
breng van de valkeniers de plaats goed gedaan. Veelal betekent dit
alleen dat er, waar elders hongcr heerst, hier brood op de plank komt.
De bruto-inkomsten van meesters als de gebroeders Danckers z.ijn
hoog maar niet normgevend en in aanschaf van valken en reigers,
onderhoud en voeding van vogels, salarissen aan jongens en knech-
ten, fournituren en paarden gaat zeer veel kapitaal zitten. Dic
„ma9tre-fauconniers" welke ern kleine vorst als heer hebben, zullen
voor hun uitlandigheid en inspanningen mindcr ruim zijn beloond,
dan op grond van een fraaie titel misschien lijkt. Daarom worden
slechts enkele valkeniers rijk en hebben de meeste bij een gunstige
conjunctuur een redelijk bestaan, dat echter bij het omslaan van de
economie hen meteen weer terugwerpt in dc weinig begerenswaar-
dige positie die elders in Peel- en Kempenland heerst.14'-

'~) Idem, R 38, 1751, I april.
''') Hanewinkel, a.w., blz. 425; Ackersdijck, t.a.p., blz. 180.
'~) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 38, 1751, 1 april; idem, R 153, fol. 175,
1731, 14 november idein, R 155, fol. 132-136, 1743, 24 oktober.
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De faam die Valkenswaard door het optreden van deze kranige
vogelvangers geniet, zal na de Franse Revolutie door de beoefenaren
van het vluchtbedrijf in Engeland nog worden versterkt.

Het moderne Valkenswaard moge aan de sinds 1860 opgekomen
sigarenindustrie het grootste deel van zijn huidige welvaart ontlenen,
ruim tweehonderd jaar geleden hebben zijn valkeniers de plaats in
een eeuw van depressies nog enige welvaart gebracht, waar elders
schraalhans keukenmeester is. De invloed van de valkeniers op de
samenleving wordt treffend geïllustreerd door de uitdrukking „in
Valkenswaard komt een juffrouw uit een koestal". Het betekent,
dat onder invloed van de staatsie welke de valkeniers ten toon sprei-
den, ook de boeren er modern gekleed gaan. i~s

~ 5. Compagnieën naar izet Noorden en transacties in
Valkenswaard in de zeventiende en achttiende eeuw

De stijgende vraag naar geervalken die in kracht de hier te lande
gevangen slechtvalken overtreffen, brengt wakkere en avontuurlijke
lieden er toe om naar het Noorden te trekken teneinde deze uit-
zonderlijk goede jachtvogels te verschalken. Zij wachten níet op de
schaarse geervalken die zich blijkens Hollandse rekeningen ten on-
zent laten vangen, maar zoeken de vogels op in hun leefgebied.144
Ofschoon de Groenlandse valk al in de twaalfde eeuw bekend is,
wordt deze vertegenwoordiger van het bekende geervalkentrio nau-
welijks naar Europa gebracht, omdat het vceren van de jachtvogels
ter plaatse en tijdens de overtocht op teveel moeilijkheden stuit.14s
Als vangstplaatsen resteren gebieden in IJsland, Noonvegen en
vooral Zweden, terwijl ook West-Rusland en de streken rond de
Kolabaai bij het huidige Moermansk gelegen door Valkenswaarders

'as) R.A. Noord-Brabant, Van Breugel t.a.p., fol. 209-210; Suurland's vademecuna:
officiële gids voor de genreeiate Valkenswanrd (1971Y), blz. 11, 13 en 15; Heze-
mans, a.w., blz. 39.
raa) R.A. Noord-Brabant N 8040, 1742, 21 juli en 1743, 7 maart; Collectie Klink-
hamer, portefeuille Verster van Wulverhorst, Aanteekeningen rakende de Hout-
vesterij van Holland en West-Friesland no. 1 fol. 57, 1586; A. E. H. Swaen, Het
Jacht-Bedrijf f, in Ardea, jrg. XVI (1927), blz. 67-68 (rekening 1636).
ta5) G. P. Dementiew, Der Gerfalke (Wittenberg-Lutherstadt 1960), blz. 52.
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worden bezocht. De organisatie en de investeringen die een trip naar
de jachtvelden vergen, leiden er toe, dat evenals bij de teuten de
gemeenschappelijke belangen worden ondergebracht in een compag-
nie.148

Het verband tussen beide soorten compagnieën is niet duidelijk.
Soms treedt een mengvorm op, wanneer valkeniers om de rísico's tc
verkleinen „coopmanschappen" meenemen op hun tocht. Soms zijn
er blijken van een wat duidelijker interesse voor de teutenhandel,
zoals bij de gewiekste Jan Mom. Mom zelf vormt omstreeks 1653 met
Adriaan Pauwels en een onbekende derde een valkenvangerscom-
pagnie, maar steekt in 1648 f 4000,- in een „nering van lynwaed"
van zijn dochters Maayke, Annet en Lysbeth, een som die in 1653
met nog eens f 1000,- wordt vermeerderd. Zijn zoon Marcus neemt in
die jaren voor f 1074,-, 13 stuivers en 8 penningen aan niet nader
omschreven „coopmanschappen" mee naar Polen.14'

In opdracht van de Deense koning vervoert in 1684 een compag-
nie onder leiding van de Valkenswaarder Jan Jochems geschenkvogels
naar Duitsland, Frankrijk en Engeland. Jan Jochems die zich valke-
nier van de Deense vorst noemt, vangt met zijn broer Christiaen
en plaatsgenoot Jacob Henricx op leggen of vangplaatsen in Noor-
wegen, zonder dat zij deze mogen onderverpachten.148

Uit de losse gegevens duikt voorts het bericht op dat ín 1732 An-
neke Hertroy, weduwe van Peter Aert Bijnen, Maria van Gestel,
weduwe van Hendrik van Dommelen, en Maria Peter Baars, huis-
vrouw van de op dat moment in Brussel vertoevende Jacobus Ver-
hocven, de valkendienst van de overleden Keulse keurvorst ontbin-
den. Hun cchtelieden, die in het begin van de jaren twintig in dienst
treden van Jozef Clemens, voorganger en oom van Clemens August,
leveren voor de valkerij te Bruhl valken, haviken, huiven en bellen.
Ofschoon er ín de acte wel sprake is van een IJslandse valk, over-
heerst toch de indruk dat de meerderheid van de naar Keulen ge-
voerde jachtvogels slechtvalken zijn, omdat wanneer er sprake is van

'~) R.A. Noord-Brabant, N 8040, 1740, 2 juni en 9 december; Dementiew, a.w.,
blz, 52-53; Van Beurden, De valkeniers en hun bedrijf, in De Maasbode, 1926,
16 mei; R. Waller, Der wilde Falk ist mein Gesell ( Neudamm 1962), blz. 35;
A. M. Frenken, Valkeniers, in Brabants Heem, jrg. IX (1957), blz. 84.
'a') G.A. Rotterdam, Archief Weeskamer 646, fol. 274275 v.
"R) G.A. Eindhoven, N 1223, no. 125a, 1684, 26 februari.

196



een geervalk, dit steeds nadrukkelijk wordt vermeld. Over de inkom-
sten van deze dienst alsmede de prijzen die zij de keurvorst berekent,
zwijgen de Valkenswaardse en Keulse bronnen. tas

Met de aanstelling van zijn neef Jacobus Peter Bijnen tot zaak-
waarnemer brengt de Valkenswaardse meester-valkenier Jan Willem
Hertroys ons toch weer in de teuten-sfeer. Zelf reist hij met „coop-
manschappen" naar Lissabon, terwijl zijn neef als gevolmachtigde
wollen en linnen stoffen, garen en band in zijn eigen woning voor
Jan Willem verkoopt.'go

Een centrale plaats in het compagnie-bestel neemt Govert van der
Linden in. Sedert 1728 heeft deze zoon van Rogier van der Linden
en Maayke Heesmans de leiding over „de reyse naar Noorwegen",
cen compagnie dic ten dienstc van meester-valkeniers te Valkens-
waard zich bezig houdt met het vangen van geervalken. Govert
levert o.a. de jachtvogels, die zijn oom Wouter Heesmans namens
Anneke Daems, weduwe van Aert Bogers, Gijsbert Roijers en de Aren-
donker Hendrik Breynaerts voor de Beierse keurvorst meeneemt naar
Munchen. De prijs bedraagt per vogel f 113,- en 10 stuivers, een som
die cen van Wouters verre verwanten een royale prijs noemt. Wan-
neer zijn oom in Munchen overlijdt, zet neef Govert evenals Wou-
ters broer Jan zich in om gelden van zijn oom naar Valkenswaard
te brengen.15t

Medeleden van Goverts compagnie zijn Peter van den Broek en
de reigermeester van de keizer Jacobus Janssen Verhoeven, wiens
aandeel enkel uit financiële deelneming lijkt te bestaan. Govert, als
schepen van Valkenswaard een gerespecteerd man, is zakelijk gezien
een keiharde figuur, wiens handelwijze nogal eens verzet oproept. ln
1735 ondersteunen gevestigde valkeniers als Jacobus Hertroys, dan
in dienst van de vorst van Ettingen, Hendrik en Peter Frans Danc-
kers, Francis Daems, Willem Cornoudus, Peter Meulens en Francis
Smulders een klacht van Jan Willem Beckers. Beckers beklaagt zich
erover, dat liem door Van der Linden en compagnie drie zieke geer-

1;9) H.S.D., nos. 2785 t~m 2788, 1722-1723; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.)
153, fol. 205-206, 1732, 5 april; Beckers, t.a.p., blz. 15-16.
iso) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 153, fol. 148, 1731, 31 januari; idem,
R 155, fol. 99-99 v, 1743, 9 april.
Is') Idem, R 153, fol. 101, 1731, 4 maart en fol. 175, 1731, 17 november; idem,
N 8040, 1742, 21 juli; Hezemans, a.w., blz. 35-36.
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valken zijn geleverd, welke hij naar valkeniersgebruik binnen veer-
tien dagen heeft geretourneerd.

Twee vogels zijn „niet naa behooren smeltende", terwijl de derde
die „met het frons in den hals bezet is", inmiddels door Van der Lin-
den is doorverkocht aan de keizerlijke valkenier Jacobus Verhoeven
die dan waarschijnlijk geen deel meer uitmaakt van Van der Lindens
compagnie. Een expertise onder leiding van Cornoudus naar gezond-
heid en leverbaar zijn van de vogels is begonnen met het aftrekken
van de reushuif. Met deze grote kap op kan de vogel ongestoord
zijn vcedsel tot zich nemen en zijn gewel uitbraken. Door de reushuif
te vervangen door een door Francis Meeuwens vervaardigde steek-
huif zullen gebreken niet onder de kap verborgen blijven. Wanneer
Cornoudus zich na enige dagen ten huize van Govert van der Linden
vervoegt om een valk in observatie te nemen, wordt hem de toegang
bot geweigerd, zodat hij de vogel daar moet laten. De valkeniers trek-
ken daaruit hun conclusie over de tcestand der geervalken en dat die
gunstig uitvalt voor Jan Willem Beckers hoeft geen betoog.'aE

Daarmee is het hoofdstuk Govert van der Linden niet afgesloten.
Op 27 juni 1737 zijn hij en zijn compagnie gedaagden in een proces
dat aangespannen wordt door Sara van Ham, weduwe van Jacobus
Booms. Eiseres stelt dat haar man op 9 of 10 december 1731 in het
bijzijn van o.m. Elisabeth Verhagen, vrouw van Govert van der Lin-
den, Peter van den Broek en vanger Jan Gijsbert Heesterbeek een
akkoord heeft gesloten met Goverts compagnie. Van der Linden zal
Jacobus Booms zestien geervalken leveren, welke deze voor eigen
rekening in Turkije wil gaan verhandelen. Jacobus Booms heeft voor
het vervoer van de jachtvogels en als reisgenoten voor de verre tocht
al Jan Peter van den Heuvel, thans valkenier bij de markgraaf van
Ansbach, en Hendrik, zoon van Jochem Verbrugge, aangenomen.
De door Van der Linden te leveren geervalken zullen gezond en
leverbaar moeten zijn en wanneer een van de partijen het akkoord

iss) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 154, fol. 123 v-124, 1735, 18 januari; 1)
Niet naar behooren smeltende: smeltsel in de ontlastíng van de jachtvogels. De
vogels hebben waarschijnlijk diarrhee. Valkeniers beoordelen de gezondheíd van
de jachtvogels naar hun ontlasting, zoals moeders de gezondheid van hun babq's
taxeren naar de luier die ze maken; 2) het frons in den hals: is een uiting van
vogel diphteritis welke epidemisch voorkomt bij houtduiven, maar waar stoott~ogels
niet immuun voor zijn (informatie G.A. van Nie); R.A. Noord-Brabant, R(W. en
V.) 154, fol. 123 v-124, 1735, 18 januari; Swaen, Valkerij, blz. 35.
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niet nakomt, zal zij de andere als schadeloosstelling zes gouden pisto-
len betalen. De overeenkomst wordt met handslag bekrachtigd, maar
de transactie vindt ondanks aanmaningen van Booms niet plaats.

Volgens de lezing van Jacobus' weduwe Sara van Ham zijn aan
wijlen haar echtgenoot alleen ongezonde en niet leverbare valken
aangeboden. Tevens heeft zij van Peter van den Brcek een gouden
pistool ontvangen, wat als een erkenning van het in gebreke blijven
kan worden uitgelegd. Haar getuige Jan Gijsbert Heesterbeek, voor-
malig meesterknecht bij de compagnie, bevestigt haar verhaal en
verklaart niet te hebben gehoord, dat Peter van den Broek ot Govert
van der Linden voor de geldigheid van de overeenkomst als voor-
waarde liebben gesteld, dat hun partner, de reigermeester Jacobus
Janssen Verhoeven, zich eveneens akkoord moet vcrklarcn. Heester-
beek is ecliter niet bij het gehele gesprek aanwezig geweest. Dit
argument grijpt Govert van der Linden aan om zijn zaak sterker te
doen staan. De afwezigheid van de in het buitenland vertoevende
Jan Peters van den Heuvel en Hendrik Verbruggen wordt door
Goverts handige advocaat aangegrepen om te benadrukken, dat Van
Ham met maar één getuige à charge geen afdoend bewijs voor haar
eis heeft opgeleverd. Tegenpartij en schepenen worden door de ju-
rist overstelpt met een vloed van Latijnse citaten, maar de lezer van
de stukken moet toch liet gevoel bekruipen, dat de verdediger pro-
beert recht te praten wat krom is.

Of Sara's eis om de resterende vijf pistolen wordt toegewezen, we-
ten wij niet. Wel werpt het materiaal dat deze koene dochter van
Jan van Ham den Ouden aanbrengt, nog een nieuw licht op de acti-
viteiten van de compagnie. De hoge kosten die aan de reis naar
Noorwegen verbonden zijn, worden door de leden van de compagnie
in de verkoopprijs ingecalculeerd. Voor een koppel geervalken be-
rekenen zij prijzen tot f 225,- aan de meester-valkeniers die deze ko-
pen voor hun vorstelijke opdrachtgevers. Nadat het lot hun volgorde
heeft bepaald, maken deze grote afnemers hun keuze. Wat er aan
geervalken overblijft, gaat naar particuliere valkeniers als Jacobus
Booms. Deze mceten dezelfde (vorstelijke) prijs betalen en trekken
daarop naar Spanje, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Turkije om
de jachtvogels aldaar te koop aan te bieden. Govert van der Linden
berekent voor een tweede keus dan dezelfde hoge prijs als voor de
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beste geervalken. De clandizie van de meester-valkeniers is zeer winst-
gevend. Hendrick Daems, valkenier bij de markgraaf van Ansbach,
is aan Govert voor de levering van een (onbekend) aantal geervalken
alleen in 1745 al f 2525,- schuldig, waarover 3oJo rente wordt be-
rekend.15s

De naam van Van der Linden valt nog een keer. ln 1742 getuigt
hij ten behoeve van Anneke Bogers-Daems, dat hij haar in 1731 één-
derde deel van de winst van haar compagnie heeft geboden, zijnde
een som van honderd ducaten of tweehonderd rijksdaalders.'s4

De gebrceders Peter en Hendrik Frans Danckers stellen zich in
laatstgenoemd jaar in verbinding met Lucas Bogers, zoon van wijlen
Aert Bogers en Anna Daems. Aert Bogers geniet bij zijn leven de
protectie van de Zweedse koning en deze bescherming gaat na zijn
overlijden over op zijn vrouw, die jaarlijks vogelvangers naar het
Noorden zendt om valken te vangen. Met haar zoon Lucas vormen
de gebroeders Danckers een valkenvangerscompagnie, waarbij zicli
iiun zwager Bartholomeus Willem Goossens, getrouwd met Wilhel-
mina Danckers, aansluit. Dankzíj de licentie van Anna Daems zen-
den zij vanaf 1732 de valkenier Jochem Verbruggen met tien knech-
ten uit om „de Sweedse hutten" af te reizen. Het duo Danckers
fourneert f 1407,- voor de tocht, terwijl Verbruggen van Bartholo-
meus Goossens nog eens f 401,- mee krijgt. Lucas Bogers die in
Stockholm domicilie kiest, mcet als de organisator en contactman
ter plaatse gezien worden. Hij zorgt voor de uitrusting, maar steekt
zelf ook negentig ducaten ofwel f 450,- in de expeditie. ts~

Als meesterknecht ontvangt Jochem Verbruggen een gage van
honderd gulden, terwijl hij voor de lopende uitgaven onderweg vijf-
honderd gulden mee krijgt die hij in een geldbuidel bewaart. Kas-
houden is er niet bij. Alles gaat op goed vertrouwen en het restant
wordt op het eind van de reis aan de opdrachtgevers geretourneerd.
De andere vangers, van wíe Adam en Hendrik Verbruggen, Wouter
Goossens, Johannes Heesterbeek, Anthony Danckers en Adriaan

i5s) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 152, fol. 77 v-78 v, 1714, 23 juli; idem,
R 153, fol. 202 v-203, 1732, 13 februari; idem, R 24, inhoudende de processtukken
Lit. A t~m Lit. J vanaf 27 juni 1737; idem, N 8041, 1746, 16 maart.
154) Idem, N 8040, 1742, 21 juli.
iss) G.A. Eindhoven, R 94, fol. 58 v-59, 1737, 18 februari; Frenken, t.a.p., blz. 84;
A. F, van Beurden, t.a.p., 1926, 16 mei.
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Peels, allen Valkenswaarders, met name worden genoemd, verdienen
f 50,- tot f 60,- als loon. Ter bestrijding van de kosten worden vijf à
zes pond thee en tabak, alsmede „coopmanschappen" meegenomen.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, vergt het uitzenden van een
dergelijke expeditie grote uitgaven en levert nogal wat risico's op. De
vangst kan tegenvallen, de vangers kan iets overkomen en de versche-
ping van de kostbare valken is evenmin een sinecure. Anneke Daems
onderkent deze problemen en sluit al vóór de compagnie definitieve
vorm krijgt, een overeenkomst ten huize van de valkenier Adriaen
Royers, waarbíj Goossens en de beide Danckersen haar jaarlijks
f 150,- garanderen en waarbij zij vrij zijn met de vogels te handelen
naar goeddunken. iss

Kennelijk hebben de drie het spel niet correct gespeeld, want vóór
1735 spant Anneke Daems, weduwe van Aert Bogers, een proces te-
gen hen aan, dat via vonnissen en beroep zich meer dan tien jaar
voortsleept. De her en der verspreide stukken van de puzzle werpen
een goed licht op de activiteiten van de Danckersen.157 Het resultaat
van de uitgezonden expeditie is financieel boven verwachting. Het
drietal financiers scheept Anna Daems, die zij alleen vanwege de
verstrekte vergunning nodig hebben, af inet f 150;, een bedrag dat
als garantiesom moet worden gezien, maar door het trio als definitieve
schadeloosstelling wordt beschouwd. Volgens getuigen heeft Anna
Daems recht op één-derde deel van de winst, welke door de mede-
compagnons geheim gehouden wordt, maar door tot een deskundig
oordeel bevoegde Govert van der Linden op tweehonderd rijksdaal-
ders is getaxeerd. Wanneer de weduwe van Aert Bogers te lastig wordt,
erkennen haar mede-firmanten haar rechten niet langer en beschou-
wen zoon Lucas als deelgenoot in hun socíëteit. Het daarop door
Anneke Bogers-Daems voor de schepenen gedaagde trio probeert
door verdraaiingen, achterhouden van stukken en ontkenningen het
proces slepende te houden, aangezien hun banksaldo hen een veel
langere adem geeft in de financiële uitputtingsslag. Maar Anneke
Daems staat op haar recht. Zij toont aan, dat de compagnie met haar
aangegaan nooit ontbonden ís, laat staan dat een nieuwe overeen-
komst met haar zoon Lucas, die mceders partij kiest, tot stand is

iss) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 154, fol. 176-176 v, 1736, 10 juli.
ls7) Idem, R 748 (Raad van Brabant), Sententiën 1740-1759, fol. 152; idem, R 84
(Register van notulen of deliberatiën), fol. 161, 1745, 6 oktober.
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gekomen. Het drietal dat veelvuldig van kwade trouw blijk heeft ge-
geven, wordt alsnog veroordeeld tot het betalen van een winstdeel
van honderd ducaten ofwel tweehonderd rijksdaalders, alsmede de
kosten van de eindeloze procedures.15e C{p grond van de nalaten-
schap van Hendrik Danckers is hiermee een bedrag van f 1570,- ge-
moeid.159

De vogels die de expeditie naar de Zweedse hutten oplevert, leg-
gen de broers Danckers en hun zwager geen windeieren. Met de
schenking van twaalf geervalken aan de Spaanse vorst, herstellen zij
een traditie die sinds de leveranties van Martijn de Mol en Ernest
Robbrechts in de zestiende eeuw bestaat. De Spaanse koning aan-
vaardt dankbaar deze kostbare gift en geeft als blijk van hoge waar-
dering een tegenwaarde van meer dan het dubbele. loo

Na het mislukken van hun opzet om Anneke Daems voor hun
karretje te spannen, rusten de broers nieuwe expedities uit. In 1740
verklaren Jan Bruggen, wonend aan de Leenderbrug, Johannes Hees-
terbeek en Hendrik van de Wiel, dat zij voor rekening van Peter
Frans Danckers onder schipper Barthold Collijn met de „Pieter 8t
Jan" vanuit Amsterdam naar de Kolabaai zijn gevaren. Vandaar is
de tocht met een e~resseboot voortgezet tot Catharinahaven, waar
ze van 26 juli tot 8 september in de vanghutten vertceven. Omdat
Barthold Collijn verstek laat gaan, zien de valkeniers zich genood-
zaakt een Franse schipper uit Duinkerken te charteren om hen terug
te brengen. De reis verloopt in geprikkelde stemming, omdat de val-
kenkamer op het schip te klein is en de schipper geen verandering wil
aanbrengen. Niettemin komt men thuis en krijgt Peter zijn valken.181

Men kan zich afvragen hoe het mogelijk is, dat lieden als Van
der Linden en Danckers expedities kunnen uitrusten, waar toch de
vangst in Noorwegen en Zweden door respectievelijk de Deense en
Zweedse vorst wordt verpacht. Mogelijk blijft, dat Van der Linden

'~e) Idem, R(W. en V.) 14 (civiele dingrol), fol. 447-452; idem, R 15, fol. 2 v en
6; idem, R 24 (processtukken), 1735, 17 september; idem, Valkenswaard N 8040,
1742 en 1746.
l~e) Idem, R(W. en V.) 38, 1751, 1 april.
iso) Idem, R(W. en V.) 155, fol. 278 v-284, 1746, 4 januari; A. L. Galesloot,
Recherches Historiques sur la Maison de Chasse des Ducs de Brabant et de
l'Ancienne Cour de Bruxelles (Brussel-Leipzig 1854), blz. 196-199; Goris, a.w.,
blz. 90-91; Van Beurden, t.a.p., 2 mei 1926.
lsl) Van Beurden, t.a.p., 16 mei 1926; R.A. Noord-Brabant, N 8040, 1740, 9
december.
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buiten het verpachte territoir een vangstterrein weet te verwerven,
terwijl Danckers uitwijkt naar de terreinen rond de Kolabaai, welke
niet onder Zweeds gezag vallen. Volgens een verklaring van de Val-
kenswaarders Goyert Aelbertis Daems, Wíllem Gijsbert Booms, Huij-
bert Andries Tielemans, Arnoldus Beckers en Johannes Jan Beckers
den Jongen trekken jaarlijks een tiental Valkenswaardse valkenvan-
gers naar Zweden. De gevangen jachtvogels brengen zij naar Val-
kenswaard, waar ze worden getreind en „tot de jacht bekwaam ge-
maakt om de valkeniers in dienst van de vorsten te gerieven". Men
maakt een gcede prijs, verklaren deze zegslieden, maar daarover
straks meer. te2

Waarschijnlijk heeft ook Christiaan Verhoeven, oud-valkengelei-
der van de Deense vorst, van zijn relatie tot de koning gebruik ge-
maakt om in Noorwegen een vergunning tot het plaatsen van hutten
te verwerven. Christiaans broer Jacobus, die als valkenmeester aan
het hof een sleutelpositie bekleedt, heeft misschien voor hem bemid-
deld. Goyert Aelbertis Daems trekt jaarlijks met twee helpers voor
Verhoeven naar Noorwegen om geervalken te vangen. Om de prijs
van die vaIken ontketent Bartel Hertroys in 1761 een rel, zoals wij
reeds zagen.1es

Om ons een oordeel te vormen over de prijs van de in de gunst
der vorsten zo hoog genoteerde jachtvogels, kunnen wij uit een
reeks bronnen putten. Allereerst zijn er de Aanteekeningen rakende
de Houtvesterij van Holland en LL'est-Friesland, welke in guldens en
stuivers de prijzen vermelden voor geervalk, slechtvalk, blaat of lan-
ner en havik. Onderscheid wordt gemaakt tussen rode of nog niet
gemuit hebbende eerstejaars valken, en hagaards die de muit achter
de rug hebben. Voorts moet onder valk het wijfje worden verstaan,
en onder tarsel het mannetje. De verstrekte cijfers betreffen jacht-
vogels die in Holland en West-Friesland zijn gevangen. Deze „Aan-
teekeningen" uit 1586 laten zich gced vergelijken met gegevens uit
1636, waarschijnlijk van de hand van de heer Van Heenvliet, luite-
nant-houtvester sedert 1633, en verzameld volgens dezelfde proce-

18Y) R.A.K., Rentekammeret 333.641, Falkenjagtsager (1763-1771), o.a. 9 septem-
ber 1768; R.A. Noord-Brabant, N 8040, 1743, 7 maart.
ies) Idem, R 157, fol. 187, 195 v-199 en 206, resp. 1761, 15 en 16 november en
1762, 14 juli.
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dure als in 1586. Zij leren ons, dat de „prijzen" voor jachtvogels in
Holland en West-Friesland in de halve eeuw tussen 1586 en 1636
vrijwel identiek zijn gebleven. De wijfjesvalk, groter dan het manne-
tje, is begrijpelijk hoger geprijsd.184

Opvallend blijft intussen, dat de Hollandse bedragen van 1586
en 1636 enorm verschillen met de sommen welke in Brussel en
Valkenswaard voor valken worden uitgegeven. Aangezien de Hol-
landse tarieven circa lOqo bedragen, lijkt het dat deze als een hef-
fing op bezit moet worden geïnterpreteerd. Deze zienswijze wordt
door Van Es bevestigd. Niettemin is er verwarring ontstaan omdat
enkele auteurs ten onrechte de licenten in Holland geheven op de
gevangen valken als de prijs hebben geïnterpreteerd. Deze visie zou
van weinig inzicht in de materie getuigen als deze schrijvers de el-
ders voor soortgelijke valken gevraagde prijs hadden gekend, wat
betwijfeld moet worden. Mogelijk ook hebben zij zich laten mis-
leiden door de term „prijs". In dit geval moet het woord niet worden
afgeleid van het Latijnse pretium (waarde), maar is het als ~rise
afkomstig van het Franse prendre (nemen). De vermelding, dat de
gevangen jachtvogel de opper- of grootvalkenier „ten voorkoop"
worden aangeboden moge eveneens als een bevestiging van het hier
betoogde worden uitgelegd. De ordonnantie Op 't vangen van
Valcken, Vakk-tarssels, en ander Edele Vogelen, gegeven door prins
Maurits op 26 november 1612, herhaalt niet alleen de reeds door
Karel V gegeven order om de valken in het Valkhuis in 's-Graven-
hage te brengen, maar beveelt tevens een heffing van twaalf gul-
den „soo tot laste vanden Kooper als Verkooper der selver Vogelen",
voor elk dus zes gulden. Een reconstructie van de totaalprijzen ge-
maakt op basis van deze belasting van círca lOqo geeft voor de in
Holland en West-Friesland gevangen valken een zelfde waarde
aan als de jachtvogels, die in Brussel of Valkenswaard worden aan-
geboden, bezitten 16' (zie bijlage XIII).

In Brussel berekent Willem Robbrechts in 1631 voor Noorse
iea) Collectie Klinkhamer, Portefeuille Verster van Wulverhorst, Aanteekeningen
no. 1, fol. 57, 1586; Swaen, t.a.p., blz. 67-68; A. G. J. Hermans, Jagerswoorden-
boek (Schiedam 1947), blz. 242.
'e5) Groot Placaet-Boeck, vervattende placaten, ordonnantien ende edicten, bijeen-
gebracht door mr. Cornelis Cau, dl. I('s-Gravenhage 1658), blz. 1388-1391; N. J.
A. P. H. van Es, De Hippische Sport en het Korps Rijdende Artillerie 1793-1908
(Arnhem 1908), blz. 124; Swaen, Valkerij, blz. 26.
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geervalken f 66; , voor hagaards f 70;, voor slechtvalken f 40,- en
tarsels f 20;, alle per stuk. Deze zelfde prijzen vinden wij in 1694-
1699 ook in de declaraties van Ernest Robbrechts terug, terwijl
de Keulse keurvorst Clemens August in 1734 voor geervalken be-
dragen variërend van f 60,- tot f 65,- en voor slechtvalken f 32,-
moet betalen.'ss Te concluderen, dat in een tijdsbestek van een
eeuw de prijzen op hetzelfde niveau blijven, is voorbarig. Tegen-
over de eenmalige prijs van f 60; door Clemens August aan de ge-
broeders Danckers betaald voor een zeer groot aantal jachtvogels,
staan een reeks prijzen van geervalken die beduidend hoger liggen.
Zij zijn afkomstig van Valkenswaardse compagnieën. Tussen 1729
en 1743 betalen Bartholomeus Goossens en de gebroeders Danckers
aan Govert van der Linden f 225,- per koppel of circa f 112; per
„geerstuck", een prijs die Christiaan Verhoeven in 1761 eveneens
vraagt en krijgt.ls'

Bij de beoordeling van de prijsfluctuatie moet rekening worden
gehouden met de conjunctuur, de wisselkoers, de geaardheíd van
de rekenmunt, het aanbod en in dit geval zeker ook met de oorlogen.
Gezien het geringe aantal gegevens is het weinig zinvol over de
prijsontwikkeling een oordeel uit te spreken. Wat wij weten is in
hoofdzaak het gevolg van processen, waarbij valkeniers hun soms
ordinaire meningsverschillen om de duiten uitvechten. Niettemin
blijft er het ruime prijsverschíl tussen de door Clemens August
verworven geervalken in 1734 en de door Goossens en Danckers
in andere jaren bestelde exemplaren. Een netelig probleem, te meer
omdat niet exact te lezen valt in welke jaren deze valkeniers hun
hoge prijzen betalen. Zoekend naar een aannemelijke verklaring
springen twee zaken in het oog. Allereerst zijn de jaren 1733-1735
goede vangstjaren op IJsland met resp. 103, 105 en 110 aangevoerde
vogels, welke groot aanbod de prijs in 1734 kan hebben gedrukt.
Tussen 1743 en 1761 is er geen melding van prijzen, wel zijn de
aantallen valken aan een sterke fluctuering onderhevig. In 1761 is
het getal ineens weer hoog, maar misschien heeft Christiaan Ver-
hoeven met zijn prijs geluk gehad. In de volgende jaren worden

'68) A.R.A. Brussel, Conseil des Finances 212, no. 122, 1631, en 213, no. 43,
1694-1699; H.S.D., KurkSln IV, 460, 1734, 24 juli.
18i) R.A. Noord-Brabant, N 8040, 1740, 2 juni; idem, R(W. en V.) 157, fol.
187, 1761, 15 december.
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in Denemarken jachtvogels afgemaakt om de waarde van het pre-
sent op peil te houden. Aangezien veel vorsten de aankoop van
valken in Valkenswaard zullen laten afhangen van het aantal Deen-
se „presenten" dat hun wordt toegewezen, kan worden gesteld, dat
de vangst in IJsland de graadmeter is geweest voor de prijs van de
geervalk in Valkenswaard.188

Een tweede aspect is het gegeven dat de Valkenswaardse com-
pagnieën tot deze forse prijzen zeker hebben bijgedragen. De risi-
co's en investeringen zijn beslist wel aan de klant doorberekend.
Begrijpelijk dat vele vorsten gebrand zijn op de Deense presenten
en dat de gebroeders Danckers zelf een expeditie uitzenden, onge-
twijfeld om de prijzen in de hand te kunnen houden. Voorts zal de
algemene tendens van prijsstijging in de achttiende eeuw ook in de
valkenprijzen hebben doorgewerkt. Tenslotte is er de mogelijkheid,
dat naar analogie van de geschenkzendingen van valken naar Span-
je (zie blz. 202) waarvoor het dubbele van de waarde wordt terug-
geschonken, in een aantal gevallen ook hier van een dergelijke
cadeauzending sprake ís. De drang van de hartstochtelijke jacht-
liefhebber naar steeds nieuwe aantallen valken kan tot het bieden
van prijzen of het belonen met tegengiften geleid hebben, die bui-
ten de normale proporties vallen en met recht vorstelijk mogen
heten. Aan deze theorie kleven ten aanzien van het Keulse hof twee
bezwaren. Allereerst is het onwaarschijnlijk, dat keurvorst Clemens
August in 1734 f 60,- betaalt voor geervalken en in deze zelfde
periode spontaan bijna het dubbele geeft aan de gebroeders Danc-
kers. De vorst mag royaal zijn, maar zijn secretaris volgt de finan-
ciën op de voet. Omdat hij kennelijk krap bij kas zit, wil de keur-
vorst in 1735 zelfs valkeniers afstoten naar landgraaf Wilhelm van
Hessen-Kassel. Het ziet er dan zeker niet naar uit, dat in dezelfde
periode vlotweg het dubbele voor een geervalk wordt gefourneerd.

De herziening van de contracten van de gebroeders Danckers zijn
van dit laatste een bevestiging. Een bevredigende verklaring lijkt
vooralsnog niet te geven. lós

18P) R.A.K., Rentekammeret 333.638, Indkomme breve ang. islandske falke 1731-
1741 Lit. A.; idem 333.640 Falkejagtsager 1741-1763 ( II), Lit. Xe.
tes) H.S.D., Kurkbin II, 859 no. 14, 1735, 4 oktober; R.A. Noord-Brabant, R(W.
en V.) 38, 1751, 1 april.
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De gang van zaken op de valkenmarkt te Valkenswaard is als
volgt te reconstrueren. De aangevoerde jachtvogels gaan, zoals al

gebleken is, grotendeels naar vaste afnemers die voor de levering
van acht tot twaalf, soms vijftien geervalken opdracht geven. Het
restant wordt volgens Dam bij opbod verkocht voor bedragen van
f 100,- tot f 150,-. Van die prijs vinden wij nergens een bevestiging.
Wel kennen wij dankzij een advertentie in de 's-Gravenhagensche
Courant van 9 oktober 1720 de geijkte procedure. In de annonce
wordt bekend gemaakt, dat uit het Noorden valken, tarsels en
hagaards zijn gearriveerd die aan de meest biedende worden ver-
kocht, nadat alvorens aan de kopers veertien dagen gelegenheid is
gegeven de vogels te „brobeeren". Hierna zullen de kopers de jacht-
vogels contant betalen of tot genoegen van de handelaars voor
borgstellingen zorgen.l'o

Dit is alles wat er over de handel in jachtvogels bekend is. Op-
merkelijk is, dat de ter plaatse gevangen slechtvalk nauwelijks
in de bronnen wordt genoemd. Waarschijnlijk is zijn verschijnen
een zo vanzelfsprekendheid, dat de meer gewilde en uit het Noor-

den aangevoerde geervalk alle aandacht krijgt. Overigens zwijgen

de bronnen over omvang en omzet van de handel. Dc geregelde
opdrachten aan compagnieën hebben waarschijnlijk de markt aan
levendigheid doen inboeten. In een vroeger stadíum ís het mogelíjk
anders geweest. Hoe anders te verklaren, dat de hertogen van
Brunswijk een valkeniershuis bezaten te Valkenswaard, zoals een

tekening van een gebrandschilderd raam van de hand van L.

Wucke uit 1664 bevestigt. De Brunswijkers spelen in die tijd

een grote rol in het vluchtbedrijf, niet alleen omdat de Luneburger-

heide een prachtig jachtterrein vormt, maar ook omdat de valke-
niers op hun reízen naar de Zweedse hutten dít gebied moeten
passeren. Door transitorechten te heffen op hun vangst profiteren
de vorsten van Liinenburg-Celle van deze gunstige lígging. In de
tijd dat Wucke zijn pentekening „gans getreu nach der Glasmalerey
ín Valkenswaard" maakt, zijn Laureys Jacob Bijnen en Henrick

170) R.A. Noord-Brabant, N 8040, 1740, 2 juni; idem, R(W. en V.) 24, Littera D,
1738, 20 februari; J. H. Dam, Het jachtbedrijf in Nederland en West-Europa
(Zutphen 1953), blz. 117; Eene advertentie uit een vervlogen tijdvak, in Algemeen
Nederlandsch Familieblad (1883), no. 45, blz. 1.
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Janssen Verrijt valkeniers van de Brunswijkse hertogen. Zij komen
er tot rijkdom, maar over een positie als tussenpersoon bij de aan-
koop van jachtvogels zwijgen de bronnen wederom. "1

Een even vage zaak is de door W. C. Ackersdijck aangesneden en
door andere auteurs kritiekloos overgenomen kwestie van de ko-
ninklijke bezoekers. Ackersdijck stelt het voor, of inet zekere regel-
maat hooggeplaatste liefhebbers van de jacht Valkenswaard bezoe-
ken, waar valkeniers hen tegemoet treden en demonstraties van
hun kunnen geven. Naast „prins Carel van Lotharingen, hertog
van Brabant", die in 1746 Aalst en Waalre met een bezoek vereert,
worden keizer Joseph II onder het incognito Falkenstein in 1781 en
de grootvorst van Rusland en zijn gemalin reizende als de grootvorst
en grootvorstin van het Noorden in 1782 met trots vermeld. Van
de eerste twee visites aan Valkenswaard vinden wij in de burge-
meesters- noch in dorpsrekeningen enige bevestiging. Wel is er in
het Protocol van Resolutiën een kennisname, dat de beide Rus-
sische grootvorsten op 20 juli van 's-Hertogenbosch naar Maas-
tricht zullen reizen via Valkenswaard, maar over een eventuele ont-
vangst in Valkenswaard wordt met geen woord gerept, zoals uit de
rekeningen ook niet blijkt, dat er enig bedrag is gespendeerd.
Ackersdijcks in 1838 opgeschreven verhaal lijkt ons dan ook via de-
zelfde onbestemde bronnen overgeleverd als welke verantwoordelijk
zijn voor de misvatting, dat de f 100.000,- welke volgens mr. Van
Breugel in 1724 jaarlijks rouleren, als verteringen moeten worden
beschouwd. Niettemin blijft interessant, of de verteller die zegt het
geluk te hebben zich bij het rijtuig van de grootvorstin te bevinden
en van haar innemendheid door een vriendelijke toespraak te ge-
nieten, fantaseert of toch een onbekende bron heeft aangeboord. r72

Wat er ook in het schemerige gebied tussen waarheid en verzin-
sel moge liggen, feit blijft dat de Valkenswaarders met hun vangst
en handel redelijk tot goed hebben verdiend. Een valkenknecht
11) Een afbeelding van dit gebrandschilderd raam van het valkeniershuís van de
hertogen van Brunswijk te Valkenswaard berust in de Bibliotheek en Prenten-
kabinet van het Provinciaal Genootschap van K. en W. in Noord-Brabant te
's-Hertogenbosch; Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage, dossiers Beynen
en Bijnen; G.A. Eindhoven, N 1232, 1679, 6 juni en N 1235, 1688, 8 maart;
Frencken, t.a.p., blz. 83.
"Y) R.A. Noord-Brabant, (W, en V.) Protocol van resolutiën 1764-1783, Q 2 fol.
117, 1782, 16 juli; Ackersdijck, t.a.p., blz. 180-181; Swaen, a.w., blz. 95.
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kan de eerste twee jaar rekenen op vijfendertig rijksdaalders in
Duits geld. Het derde jaar wordt zijn gage met ticn rijksdaalders
vermeerderd en het vijfde jaar belopen zijn verdiensten al vijftig
rijksdaalders.173 Met de valken komt voorts de levering van fourni-
turen, van duiven en reigers, voor menigeen een bron van in-
komsten. l74

Eén kwestie is tenslotte nog open gebleven. Het betreft de vraag
waarom juist in Valkenswaard, Leenderstrijp, Arendonk, Turn-
hout, kortom in Kempenland de valkerij zo tot ontwikkeling is ge-
komen. Een bevredigend antwoord geven is wederom niet eenvou-
dig. De vogel waarom het gaat is de slechtvalk, gedeeltelijk trek-
vogel, die nagenoeg in geheel Europa voorkomt, maar als doortrek-
ker van augustus tot in oktober en van maart tot begin mei pas-
seert.175 Wordt deze jachtvogel aanvankelijk door de Duitse ridder-
orde via haar vangplaatsen in Pruisen, Koerland, Lijfland en Est-
land vanaf de dertiende tot het begin van de zeventiende eeuw
als geschenkvogel aan vele vorsten geleverd, na het midden van de
zestiende eeuw loopt het aanbod terug. "s In diezelfde tijd, circa
1560, importeert jonker Johan van Ewsum te Roden uit de Duitse
graafschappen Bentheim en Lingen jachtvogels.l" Aan de vangst
in Holland herinneren valkhuizen in Oostvoorne, Brielle en 's-Gra-
venhage; voorts bewaren Nijmegen in een valkhof en Breda aan
een valkenberg de herinnering aan vangst en africhting.178 Som-

t'a) R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 153, fol. 58, 1730.
1'a) H.S.A.M., Falconier Etat (1760-1796), fol. 120, 1765, 22 januarí, en Falconier
Etat 1765; R.A. Noord-Brabant, R(W. en V.) 152, fol. 253, 1721, 19 januari;
idem, R 153, fol. 176, 1731, 17 november; idem, R 38, 1751, 1 april.
175) R. T. Peterson, G. Mountfort en P. A. D. Hollom, Vogelgids voor alle in ons
land en overig Europa voorkomende vogelsoorten (Amsterdam-Brussel 1969'0),
blz. 112-113.
I~e) G. Knabe, Beizjagd und politische Falkengeschenke in vier Jahrhunderten
beim Deutschen Ritterorden in Preussen und dem spáteren Herzogtum Preussen
(1226-Anfang 17.Jahrh.), in DFO (1962), blz. 24; G. Knabe, Beizvogelgeschenke
der Herzóge von Preussen nach 1525 an europaische Fiirsten, in DFO (1967),
blz. 64.
17') B. I,onsain, De Vnikerij op het huis te Roden, in Nieuwe Drentsche Volks-
almanak (1931), blz. 39.
17B) A. A. Arkenbout, De valkerij in Voorne tijdens de middeleeuwen, in Holland,
Regionaal-Historisch Tijdschrift, jrg. III (1971), no. 3, blz. 73; Th. E. van Goor,
Beschrijving der Stadt en Lande van Breda ( Breda 1744), blz. 63; Swaen, a.w.,
blz. 13.
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mige karspels van het landschap Drente hebben de verplichting de
bisschop van Lltrecht valken te leveren. In de Friese Zuid-Oosthcek
in Opsterland en Ooststellingwerf worden in 1622 drie valkeniers-
hutten gesignaleerd, stadhouder Willem III frequenteert de Veluwe
rond het Loo en Valkenswaarders richten leggen in rondom hun
woonplaats en vangen bij Dessel en bij Brecht in de Antwerpse
Kempen.19

Waar de landschappelijke situatie van heidevelden met kreupel-
hout, schaars beboste zandverstuivingen of duinpannen ideale pleis-
terplaatsen zijn op de trekroute van de valk, worden op vele plaat-
sen pogingen ondernomen om de jachtvogel in de netten te verstrik-
ken. Met uitzondering van de Kempen en van de gebieden der
Duitse orde zijn elders slechts incidenteel leggen geplaatst. De
hoofdoorzaken van het ontstaan van het vluchtbedrijf in deze stre-
ken lijken ons naast de gunstige landschappelijke situatie de op
elkaar inwerkende factoren van de volksaard en de vrije jacht.
Schlegel en Verster van Wulverhorst beklemtonen, dat in de streek
rond Valkenswaard mensen wonen, die over de kwaliteiten beschik-
ken welke voor vangst en africhting van de jacht optimaal zijn: rust,
geduld, soberheid, evenwichtigheid en doorzettingsvermogen. Mogen
deze kwalificaties min of ineer van toepassing zijn op meerdere grce-
pen mensen, de niet in détails te ontleden of in precieze percentages
aan te geven samenstelling van al die eigenschappen die samen het
begrip volksaard vormen, hebben in een eeuwenlang proces er toe
bijgedragen, dat juist in de Kempcn tot op de huidige dag het „vo-
geltjes vangen" de mens in liet bloed zit en hij die kunst in de vingers
heeft. tao

Deze ontwikkeling is ongetwijfeld gunstig bevorderd door het bij
de Blijde Incomste van 1356 erkende, reeds lang bestaande recht van
vrije vangst, cen privilege dat elders ontbreekt, waar de landschap-

"') S. J. van der Molen, Valkeniers uit [~alkenswnard kwamen n.aar Friesland om
ralken te vangen, in Leeuwarder Courant, 1 oktober 1955; F. A. Brekelmans,
Waar een inwoner van hniknnn~~aard op valken joeg, in Brabants Heem, jrg. V
(1953), blz. 91; Goots, a.iv., blz. 69; Swaen, a.w., blz. 13.
'~) H. Schlegel en A. H. Verster van Wulverhorst, Traité de Fauconnerie (Leiden-
Dusseldorf 1853), blz. 86; F. Engelmann, Die Raubviïgel Europas Naturgeschichte,
Kulturgeschichte und Falknerei (Neudamm 1928), blz. 550; Mededelingen van
J. baron de Vicq de Cumptich, G. A. van Nie en R. Klinkhamer.
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pelijke situatie wel tot vangen kan noden.'a' Een extra stimulans is
daarbij uitgegaan van hartstochtelijke liefhebbers van de valkerij als
Anton van Bourgondië die veelvuldig in Turnhout verblijft, en Phi-
lips de Goede en Maximilíaan van Oostenrijk. Over de betekenis van
de landvoogdes en zuster van Karel V, Maria van Hongarije, is al
eerder gerept. Illustratief voor de hartstocht, waarmee hier met de
vogel is gevlogen, is het Itinerarium van hertog Jan IV (1415-1427),
zoon van Anton van Bourgondië, die in 1421 van 22 november tot
22 december en in 1422 van 2 januari tot 5 februari op het kasteel
van Turnhout, uitbouw van het oorspronkelijke jachtpaviljoen van
hertog Hendrik I, verblijft. De hertogen uit het Bourgondische en
Oostenrijkse huis schijnen met de landen ook de hartstocht voor het
vederspel geërfd te hebben van de graven van Leuven, die sinds 1106
hertog van Brabant zijn.182

Bijkomstige omstandigheid is mogelijk, dat de valkenvangers zich
bedienen van een hulp bij de vangst in de vorm van een klapekster
(Lanius Eaccubitor), het „handwerk", een vogel die in Brabant en
Gelderland broedt en in de overige gewesten slechts zelden wordt
waargenomen.le3 ~I'enslotte zijn ook de armoede in het betreffende
gebied en de noodzaak om naar een aanvullende broodwinning uit te
zien van invloed geweest.

~"i) Collectie Klinkhamer, portefeuille Verster van Wulverhorst, brief van Male-
cotius, advocaat-consulent bij de opperhoutvesterij 21 april 1840; R. v. Bragt, De
Biijde Inkomst van de hertogen van Brabant Johanna en Wenceslas (Leuven 1956),
blz. 104-105; B. H. D. Hermesdorf, De vrijheidsgedachte in de Blijde Inkomste
van 1356, in Laetus introitus Brabantiae 1356-1956 (Leuven-Parijs 1960), blz.
17-32.
'~) Itineraire de )ean IV, duc de Brabant, de 1415 à 1427, in Gachard en Piot,
Collection des Voyages des Souverains des Pays-Bas, dl. IV (Brussel 1882), blz.
614-615; E. de Seyn, Geschied- en Aardrijkskundig woordenboek der Belgische
gemeenten, dl. II (Turnhorrt z.j.), blz. 1380; J. E. Jansen, Turnhout in het ver-
leden en het heden (Turnhout 1904), blz. 119-120; A. F. J. de Laat, Turnhout,
de Hoofdstad der Kempen, dl. I(Turnhout 1905), blz. 125, 155 en 165; A. L.
Galesloot, a.w., blz. 189-192.
tes) Mededeling R. IClinkhamer; H. Albarda, Naamlijst van Nederlandsche Vogels
(Leeuwarden 1897), blz. 10 heeft een afwijkende mening hierover; Peterson,
a.w., blz. 221-222.
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HOOFDSTUK IV

DE VALKERIJ NA DE FRANSE REVOLLITIE

Toujours en penne, jamais en peine
(oude valkeniersleuze)

~ 1. Valkenswaardse valkeniers redden het Engelse vluchtbedrij f

Het steeds veelvuldiger gebruík van het geweer heeft de valkerij
in de achttiende eeuw een zware slag tcegebracht. Het eeuwenoude
vederspel, een romantische sport, die culmineert in een soms heroïsch
luchtgevecht tussen belagende valken en afwerende reigers, moet
wijken voor het jachtroer. De open strijd tussen dieren wordt nu
vervangen door een schietoefening met moordend lood op een na-
genoeg kansloze prooi. Het evenwicht is verstoord. Het spel dreigt
slachting te worden, het resultaat de ontspanning te verdringen.
Natuurlijk is ook deze vorm van jacht niet goedkoop, maar het
privilege van de enkeling wordt met de komst van het vuurwapen
gemeengoed voor een steeds talrijker publiek. Het aantal broodjagers
neemt toe en zoals in de Verenigde Staten de buffel valt hier de valk
ten prooi aan een zinloze maar systematische uitroeiing die jachtgenot
mcet verbeelden.

In ons land worden premies gezet op de vrijbuiters van het zwerk.
Volgens art. 30 van de jachtwet van 1852 kunnen premies gevorderd
worden voor het doden van „schadelijk gedierte", waartoe naast
wezel, bunzing, vos en hermelijn ook roofvogels (jachtvogels) worden
gerekend. Het tonen van een afgeschoten arend wordt met een gul-
den beloond, terwijl voor een havik, sperwer, valk, evenals voor wouw
en buizerd dertig cent per geveld exemplaar staat. De nieuwe jachtwet
van 1857 stelt deze premies facultatief, o.m. omdat de schadelijkheid
voor landbouw en jachtveld van een aantal dieren door sommige
deskundigen in twijfel wordt getrokken, zoals al in 1854 in het Ver-
slag over den toestand der provincie Noord-Brabant is opgemerkt.
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Daarbij worden premies afgegeven voor getoonde vogels, die niet tot
de categorie „schadelijk" behoren. Echter eerst de vogelwet van 1912
heeft ín art. 48 met één slag al die premies vervallen verklaard. l In
gemeenteverslagen is deze gesubsidieerde kloppartij in koele cijfers
neergelegd. De resultaten van de moordlust der premiejagers, zoals
die in de Friese Zuidoosthoek, met name in Ooststellingwerf, zijn
geboekt geven de mentaliteitsverschuiving schrijnend weer. In de
gemeente Ooststellingwerf worden tussen 1852 en 1857 2 arenden,
31 valken, 2 haviken, 4 sperwers, 4 wouwen en 6 buizerds neerge-
knald. De twijfel over wel of niet schadelijk zijn van deze vogels
voor fauna of gewas heeft de inwoners van deze gemeente niet ge-
kweld. Van 1857 tot 1860 worden nog 1 arend, 50 valken, 19 ha-
viken, 15 sperwers en 4 wouwen afgeschoten. Latere cijfers van deze
gemeente zijn niet bekend, maar in Opsterland weten broodjagers en
jachtopzieners er weg mee. In 1863 en 1864 leggen 41 valken, 66
wijkels of torenvalken en 115 buizerds het laodje. De vreedzame
vangsten van Willem Hoeks en zijn ooms in de zeventiende eeuw
moeten hierbij verbleken. Begrip voor de edele vogel hebben zij in
elk geval niet gekweekt. 2

In Noord-Brabant lijkt de situatie niet anders. Volgens de offíciële
rapporten zijn in de jaren 1852-1857 premies uitbetaald voor 38
arenden, 585 valken (torenvalk, boomvalk, smelleken), 880 haviken,
4132 sperwers, 788 wouwen en 201 buizerds. A1 zijn de determi-
naties vaak foutief en worden torenvalken sperwers genoemd, voor
de stootvogelstand zijn het rampjaren. 3

Rooskleuriger is de toestand in Kempenland. Voor zover de ge-
gevens over de jaren 1852 tot 1860 beschikbaar zijn, blijkt dat in
plaatsen met een valkerij-traditie als Valkenswaard, Aalst, Waalre het

1) Informatie dr. G. A. Brouwer; niet alle roofvogels worden door de vogelwet 1912
beschermd; sperwer en smelleken blijven als schadelijk vermeld, R.A. Noord-
Brabant, Verslag over den tcestand der provincie Noord-Brabant over 1854 aan de
Staten der Provincie aangeboden, blz. 224; idem 1857, blz. 402-403; W. H. Th.
Knippenberg, De avifauna van Noord-Brabant van de 15de tot de 20ste eeuw, in
Avifauna van Noord-Brabant o.r.v. F. J. H. van Erve e.a. (Assen 1967), blz. 30;
Collectie Klinkhamer, portefeuille Verster van Wulverhorst.
~) S. J. van der Molen, Valkeniers uit Valkenswaard kwamen naar Friesland om
valken te vangen, in Leeuwarder Courant, I oktober 1955.
g) R.A. Noord-Brabant, Verslag over den toestand der provincie Noord-Brabant
over 1851 tot en met 1860; Knippenberg, t.a.p., blz. 30.

213



afschot beperkt is gebleven tot één sperwer (in 1852). Valkenswaard
beschouwt een dergelijke jachtvorm niet van toepassing, al mag
sedert 1858 ene K. Onderwater op hazen en konijnen gaan schieten.
In Eersel blijkt, zo er al een echte valkerij-traditie geweest is, deze
geen rem meer te zijn om 2 haviken en 41 sperwers te doen sneven.
Plaatsen als Oirschot en Oostelbeers schieten veelvuldig prijs, al kan
een groot gedeelte van de premies voor de vertegenwoordigers van de
Beerzen zijn uitgekeerd voor het tonen van vos, wezel en bunzing,
waarop in geheel Kempenland jacht wordt gemaakt. Over de periode
1853-1859 wordt in Oostelbeers voor f 92,40 aan premiemandaten
uitgegeven, wat neerkomt op een afschot van minstens 308 dieren.
De cijfers voor Oirschot over deze jaren zijn alleszeggend: 6 valken, 1
havik, 162 sperwers, 10 wouwen en 3 buizerds overleven de confron-
tatie met de plaatselijke schutterij niet. Arenden komen in de Kempi-
sche staten van afgeschoten „schadelijke" vogels niet voor. Niettemin
heeft ook hier het geweer de vorstelijke vliegers gedegradeerd tot
paria's en de sport tot een ordinair verdelgingsmiddel. 4

Naast de veelvuldige toepassing van het geweer is de veranderde
politieke situatie de oorzaak van het verval van de valkerij. Verlichte
denkers openen in deze Eeuw van de Rede hun kritische aanvallen
op het Ancien Régime. De eeuwenoude waarheid van de standen-
maatschappij heeft zijn langste tijd gehad, de aarde is niet langer het
paradijs voor de rijken. Hun „na ons de zondvloed"-mentaliteit ont-
ketent als een wraakroepende zonde een reeks van woelingen die in
Frankrijk tot de uitbarsting van de Franse Revolutie leiden. De val
van het koningschap, de afkondiging van de rechten van de mens
en de burger, de vlucht van de adel betekenen de doodsteek voor het
oude en luiden een nieuw tijdperk in. Voor het weispel, een schit-
terend aspect van dat verleden, lijkt op het continent geen plaats
meer.

De zondvloed gaat aan Albion voorbij. Hier geven nog steeds de
landlords de toon aan. Zijn afgezonderde ligging en zijn superiori-
teitsgevoel dat het sinds de dagen van Hendrik VIII deed kiezen voor
een balance of powerpolitiek, maken Engeland immuum voor het

~) Centraal Archief van de Provincie Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Gemeente-
verslagen Kempenland 1852-1859; G.A. Eindhoven, Gemeenteverslagen 1852-1859;
Streekarchivariaat Kempenland, Gemeenteverslagen 1852-1859.
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bloedige voorbeeld van het vasteland. Op beschaafde wijze heeft En-
geland al een eeuw eerder op onbloedige wijze de extravagante
macht van de vorst overgeheveld naar het parlement. Hier regelen
de vertegenwoordigers van de hoogste standen, land- of geldaristocra-
tie, 's lands regering. De staatsman Edmund Burke zal in 1790 met
zijn Re f lectiions on the revolution in France het continent van ant-
woord dienen en de grondslag leggen voor het politieke conservatis-
me. Voor ons is belangrijk, dat het weispel voor Engeland behouden
blijft. 5

Een van de oudste Engelse clubs, waarin aanzienlijken het veder-
spel beoefenen, is The Ren frewshire Subscription Hawks. De leiding
berust bij de oude familie van de Flemings van Barochan bij Paisly,
wier naam traditionecl met de valkerij verbonden is. Reeds vanaf de
dertiende eeuw worden de Flemings van Barochan vermeld. Het
geslacht gaat terug op een valkenier uit Vlaanderen en de aanduiding
Vlaming wordt tot familienaam. De Flemings hebben aan het Schot-
se hof als koninklijk valkenier carrière gemaakt. Onder de regering
van koning JacobusIV van Schotland (1488-1513) wordt een voor-
vader, Peter Fleming „for beating the Kings Falcon with his Tiercel"
onderscheiden. Uit handen van de vorst ontvangt hij dan een met
juwelen bezette valkenhuif die als een kostbaar souvenir door de
familíe wordt gekoesterd. Sinds mensenheugenis hebben de Flemings
uitsluitend Schotse valkeniers in dienst. Een nazaat van deze be-
rcemde Flemings, J. Arnold Fleming, heeft zijn bevindingen over de
familie, de valkerij en de Vlaamse invloed in Engeland, te boek
gesteld. 6 Mr. Malcolm Fleming (1819) die zijn Barochan Castle tot
het centrum van de clubactiviteiten maakt, heeft de superieure valke-
nier John Anderson (1749-1833) tot zijn beschikking. Anderson die
geldt als de belangrijkste exponent van de Schotse school, is vóór zíjn
passie voor de valken de overhand krijgt, een tijdlang leerbereider.
Als ondervalkenier komt hij bij de Flemings, waar hij al spoedig

~) A. E. H. Swaen, De valkerij in de Nederlanden (Zutphen 1937), blz. 103.
e) J. Goris, Aloude valkerij in de Kempen en aan de vorstelijke hoven (Arendonk
1966), blz. 93; J. A. Fleming, Flemish influence in Britain, dl. II (Glasgow 1930),
blz. 360, 363, 364 en 369. De Flemings raken zo ingeburgerd in Schotland dat een
gedichtje luidt: Since snow was snow and grass was grass~ There were Craigs in
the Park and Flemings in Knowglass, dl. II, blz. 399. E. B. Michell, The Art and
practice of hawking (Londen 1900), blz. 148.
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John Hainshaw als hoofdvalkenier opvolgt. Tot de dood van zijn
meester in 1819 blijft hij op Barochan Castle zijn beste krachten
geven aan het vluchtbedrijf. Onder leiding van Sir John Maxwell te
Pollock maar zonder Anderson bestaat the Renfrewshire Subscription
Hawks nog voort, tot de club in 1830 wordt opgeheven.'

Belangrijker dan deze Schotse vereniging is de Engelse equivalent,
die door de leiding, de meer centrale ligging en het aantrekken van
Nederlanders tot grote bloei komt. Een aantal Engelse landeigenaren
heeft ingezien, dat een kostbare liefhebberij als het vluchtbedrijf op
de duur slechts te realiseren is door het samenvoegen van belangen.
Hierdoor creëert men de mogelijkheid om de geschiktste jachtterrei-
nen te verwerven en de beste valkeniers aan te trekken. Onder de
stuwende leiding van kolonel Thomas Thornton (1757-1823) wordt
rond 1770 de basis gelegd voor The Confederate Hawks o f Great-
Britain, later meer bekend als de Falconers' Club. De kolonel is
een merkwaardig man geweest, een kleurrijke figuur. Ofschoon
trouw en loyaal aan zijn vorst, George III, presteert hij het tijdens
het Consulaat van Napoleon zich in Frankrijk te vestígen. Hoewel
deze a-politieke figuur zich alleen bezighoudt met agricultuur en
zich hartstochtelijk werpt op de fokkerij van honden, heeft zijn
eigenzinnig gedrag een groot aantal landgenoten van hem vervreemd.
Thornton vindt in Frankrijk talrijke vrienden, veelal voormalige
emigrés, die hem feestelijk onthalen en hem de weldaden vergelden
die hij hen gedurende hun gedwongen verblijf tijdens de dagen van
de revolutíe heeft bewezen. Deze merkwaardige Engelsman trekt
spoedig de aandacht van Bonaparte die het wel apprecieert, dat de
rijke Thornton zich in Frankrijk vestigt. Napoleon en zijn generaals
Moreau en Mortier delen zijn liefde voor dieren, en misschien heeft
de kolonel de latere parvenu-keizer wel geïnspireerd tot het herstel
van het vluchtbedrijf te Versailles. In elk geval krijgt Thornton verlof
om geheel Frankrijk te doorkruisen en overal te jagen.

In Engeland blaast de kolonel de valkerij, speciaal de jacht op
reigers, nieuw leven in. Het huis dat hij in de buurt van Scarborough
in Boythorpe laat bouwen, vcert de trotse naam van Falconers' Hall.
Wanneer het heuvelland van Yorkshire ten prooi valt aan een

') G. Lascelles, Coursing and Falconry (Londen 1912Y), blz. 325; F. H. Salvin en
W. Brodrick b.a., Falconry in the British Isles (Londen 1873Y), blz. 7.
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massale ontginning, omdat graan schaars en dus kostbaar en meer
nodig wordt, verlaat Thornton Yorkshire.

Zijn vriendschap voor het volk en het land voeren hem weer naar
Frankrijk. Hier vult Thornton zijn dagen met jagen, minnen en het
opbouwen van een opmerkelijke schilderijencollectie. Wanneer deze
bon-vivant in de lente van 1823 sterft, zijn er weinig genoegens die
hij niet heeft gesmaakt.8

Het líjkt gerechtvaardigd om even stil te staan bij het leven van
deze opmerkelijke jager, omdat zijn gedrag niet in details maar wel
voor de grote lijn als maatstaf mag gelden voor de zeer bemiddelde
tijdgenoot van die dagen. Het zijn Engelsen als kolonel Thornton
geweest, die over tijd en geld beschikken om de valkerij nieuw leven
in te blazen en die gezamenlijk een staat voeren die herinnering
wekt aan de grote dagen van het vederspel, toen de (land)edelman
heer en meester was.

Het is begrijpelijk, dat de club van valkeniers, die Thornton op-
richt, onder de dynamische leiding van deze man tot grote bloei
komt. De kolonel haalt een groot aantal Valkenswaardse valkeniers
naar Engeland, want - zo getuigt insider Sir John Sebright - dat
land is al sinds onheuglijke tijden beroemd om zijn valkeniers.
Voor hem komen dan ook alle valkeniers die hij in Engeland of op
het vasteland ontmoet, uit dit Kempendorp. Tegenover deze mening
plaatsen kapitein Francis Henry Salvin en William Brodrick erg
nadrukkelijk hun opinie, dat Thornton weliswaar met Nederlanders
is begonnen maar zeker voor het africhten van nestlingen Schotten
prefereert, zodat hij later steeds een Schot als hoofdvalkenier zal
aanstellen. Aangezien het vangen en treinen van nestlingen de spe-
cialiteit van de Schotse school vormt, zal met het eerste deel van hun
betoog niemand moeite hebben. Of Thornton steeds een Schot als
hoofdvalkenier heeft benoemd, is moeilijk te controleren. Wel is
bekend dat kolonel Thornton ín zijn boeiend reisverslag over Schot-
land, Northern Tour, veelvuldig gewaagt van zijn talrijke vluchten
en spreekt over zijn valkeniers William Lawson en William Crosby.
Het vloeit overigens niet logisch uit het voorgaande voort, aangezien
de club veel met slechtvalken vliegt. Wanneer wij het overigens

e) Swaen, a.w., blz. 103; Lascelles, a.w., blz. 335; Salvin, a.w., blz. 8; P.-A.
Pichot, Les oiseaux de sport (Parijs 1903), blz. 112, 115, 117 en 123.
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voortreffelijke relaas van dit tweetal auteurs Fakonry in the British
Isles lezen, dan krijgen wij het gevoel dat de Nederlandse inbreng
hen wat zwaar op de maag ligt. Natuurlijk kunnen ze niet ontken-
nen, dat de Valkenswaarders voortreffelijke bijdragen hebben gele-
verd aan de wederopblcei van de Engelse valkerij. Zij erkennen dan
ook het nut van inlichtingen over vangst en behandeling van wilde
valken, alsmede de treining en het africhten in het veld voor de
vlucht. Het lijkt echter niet van harte te gaan. Met klem wordt er op
gewezen, dat de Valkenswaardse valkeniers door de Schotse school
de methode van het uit het nest halen is bijgebracht. Vooral ook
vermelden de auteurs, dat de Engelsen hun kennis over de materie
níet uitsluitend ontlenen aan de Hollandse school. Zij herinneren er
aan, dat alleen de Schotten maliën gebruikten op de valkenschoenen,
hetgeen de Hollanders nooit deden. Deze maliën zijn ringen van edel
metaal, waarop het adres van de eigenaar gegrift staat. Ze vormen
kostbare getuigenissen van onze valkerij, klinkt het chauvinistisch.
De maliën zijn gebruikt, totdat deze buitenlanders hun methode van
valken vastmaken introduceren met dralen en langere schcenen, wel-
ke later algemeen worden overgenomen. 9

Deze uiting van chauvinisme doet denken aan de opmerking van
de Franse auteur d'Arcussia, die op zijn beurt zich haast te verzeke-
ren, dat de Franse valkeniers niet voor de Nederlanders onderdoen. lo
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat de druiven wat te
zuur zijn geweest. Het is overigens meer typerend dan belangrijk,
eigenlijk zelfs wel charmant. De valkeniers zelf kennen, zoals wij
nog zullen aantonen, deze naijver niet en leren gretig van elkaar.

Sebrights eervolle getuígenis over de kwaliteit van de Valkens-
waardse valkeniers slaat op een indrukwekkende lijst namen, waar-
van een aantal behoren tot oude valkeniersgeslachten. De ruggegraat
van de Falconers' Club is gevormd door Jan Daems, Frans Bekkers
met zijn zonen Pieter en Jan, de broers Píeter en Jan Lambert Danc-
kers, Peter Coppens, Pieter Weymans, Frans van den Heuvel die als
„de laatste valkenier van Lodewijk XVI" bekend staat, de drie brcers

o) Salvin, a.w., blz. 6; Pichot, a.w., blz. 123; Lascelles, a.w., blz. 335; J. S.
Sebright, Observations upon Hawking (Londen 1826), blz. 2.
lo) Swaen, a.w., blz. 90. E. Julien, La Conférence des Fauconniers de Charles
d'Arcusia, réimprimé sur 1'édition de 1644 (Parijs 1883), blz. 49.
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Arnoud, Jacobus en Jan Bots en Jan Peels. Hun namen zijn met de
valken die ze treinen, en de heren die ze dienen, verbonden tot het
hechte drieluik dat de activiteiten van The Confederate Hawks of
Great-Britain bevat.

De club is gevestigd te Bourn Bridge in Cambridgeshire, achten-
veertig mijl van Londen verwijderd. Gewoonlijk komen de valken
in de eerste week van maart in Engeland aan. Van Jan Peels is be-
kend dat hij jaarlijks naar het vasteland reist om de valken te halen. I1

Tot de eerste meetíng in april verblijven de valken in Bourn Bridge,
waar ze acclimatiseren. Daarna worden ze overgebracht naar Barton
Mills en Brandon, waar ze gestationeerd zijn tot het einde van het
jachtseizcen op 31 mei. Wanneer de weersomstandigheden het toe-
laten, wordt driemaal per week gevlogen, nl. up maandag, woensdag
en zaterdag. Een uitgebreid team van in totaal tweeëndertig slecht-
valken, zeven IJslandse valken en dertien havíken staan daarbij borg
voor succesvolle vluchten, voornamelijk op wouwen en reigers.12

Het indrukwekkend aantal valken weerspiegelt, evenals de reeks
valkeniers, de rijkdom van de club. Van 1771 tot 1781 berust de
leiding bij kolonel Thornton, daarna tot in 1792 bij lord Orford.
Wanneer kolonel Robert Wilson die zich spoedig lord Berners mag
noemen, de directie gaat voeren, gaan de valken over naar High Ash
bij Didlington. De vluchten concentreren zich nu op reigers, omdat
de wouwen schaars worden. Llit deze roemrijke periode resten ons
veel schetsen van de hand van sir E. Landseer. De opbloei, waarvan
zij getuigen, eindigt met de dood van lord Berners in 1838. Zijn
verscheiden is een zware slag voor de club die door het in cultuur
brengen van steeds meer land zo ernstig wordt bedreigd, dat ophef-
fíng volgt. Het enthousiasme van de Engelsen laat zich echter niet
van de vlucht weerhouden. Binnen ampele jaren heeft men een
nieuw terrein in gebruik in ons land, op het Loo. Het betekent
tevens nieuw emplooi voor de vaderlandse valkeniers die het vlucht-
bedrijf in Engeland redden en wier curriculum vitae - hoe onvol-
ledig soms ook - hier volgt. l~

I1) Lascelles, a.w., blz. 353; Salvin, a.w., blz. 5.
14) Lascelles, a.w., blz. 353; Pichot, a.w., blz. 104.
ls) Lascelles, a.w., blz. 355 en 357.
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Zoals wij in het vorige hoofdstuk reeds zagen, treedt Jan Daems
(1744-1829), zoon van Hendrik Daems en Digna Bierens, in 1772
in dienst van lord Orford, evenals zijn plaatsgenoten Frans Bekkers
en Hendrik Andrieszn. Bijnen zullen doen of hebben gedaan.14
Wij weten, dat Bekkers in opdracht van zijn meester naar Noorwe-
gen reist om er geervalken te verschalken.15 Daems daarentegen
vertrekt elk jaar naar zijn geboortedorp, waar hij op de grote heidevel-
den overtrekkende slechtvalken in zijn netten lokt. De doodse win-
termaanden worden benut om de vogels zeeg te maken en af te rich-
ten. Lord Orford raakt zijn valkenier Daems kwijt, wanneer deze
zich in 1808 door koning Lodewijk van Holland (1806-1810) laat
overhalen om de valkerij op het Loo te reorganiseren. Daems bezwijkt
voor het aanbod en zendt zijn helper Jan Peels naar Engeland, ter-
wijl hij zelF in gezelschap van Jan Lambert Danckers zich naar het
Loo begeeft. Na korte tijd volgen reeds de opheffing van de valkerij
op het Loo en het ontslag van koning Lodewijk; Daems treedt in
dienst van keizer Napoleon. Hij neemt de leiding op zich van de
valkerij te Versailles, totdat de val van het keizerrijk in 1813 ook
hier aan het weispel een einde maakt. Daems keert dan terug naar
Valkenswaard, waar hij in 1831 overlijdt. ts

Frans van den Heuvel ziet eveneens het levenslicht in Valkens-
waard, waar hij op 28 mei 1766 gedoopt ~vordt en ingeschreven als
zoon van Frans van den Heuvel en Johanna Maria van de Leur. "
Als jongeling wordt hij in de leer gedaan bij Frans Daems, achterneef
van Jan Daems en valkenier bij o.a. de koning van Frankrijk. Nauwe-
lijks veertien jaar oud komt Frans van den Heuvel bij de landgraaf
van Hessen-Kassel, aan wiens hof hij vijf jaar verblijft. Ofschoon het
vluchtbedrijf al in zijn nadagen is, heeft hij bij de keurvorst die de
meeste valken op het continent bezit, alle gelegenheid gekregen zich
door en door in het vak te bekwamen. In 1785 doet hij zijn íntrede
aan het hof van Versailles, waar hij onder het bevel van 's konings

i') G.A. Valkenswaard, Collectie Vorsterman, map 152 no. 12; Swaen, a.w., blz.
98-99.
'S) N. J. A. P. H. van Es, De Hippische Sport en het Korps Rijdende Artillerie
1793-1908, dl. I(Arnhem 1908), blz. 157; H. Schlegel en A. H. Verster van
Wulverhorst, Traité de Fauconnerie (Leiden-Diisseldorf 1844-1853), blz. 81.
ls) Van Es, a.w., blz. 130; Pichot, a.w., blz. 95; Schlegel en Verster van Wulver-
horst, a.w., blz. 88.
17) G.A. Valkenswaard, t.a.p., no. 6.
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jagermeester de markies De Forget staat. Bij de opheffing van het
vluchtbedrijf in Frankrijk geven zijn zeven dienstjaren hem recht
op een gage van 689 franken, toeslagen voor onkosten, kleding, ver-
blijf en verwarming inbegrepen. Van pensicen is geen sprake, maar
Frans is nog vrijgezel en nog geen derrig jaar oud. Hij zal zich wel
redden. tA Na een kort verblijf in Valkenswaard verbindt hij zich aan
de prins van Anhalt-Bernburg. Zijn weerzien met Duitsland duurt
maar twee jaar. Hij vertrekt naar Engeland, waar hij zijn ervaring
in dienst stelt van de leden van The Confederate Hawks of Great-
Britain. Achtereenvolgens profiteren kolonel Thornton ( tot 1799),
lord Middleton ( tot 1804) en sir Robert Lawley van de adviezen
van de gentleman Frans van den Heuvel ( tot 1820), die zich inmid-
dels meester-valkenier mag noemen. Tijdens zijn lange verblijf in
Engeland vindt hij er zijn levensgezellin, Ruth Botten, uit Little
Spoonhil. Zijn laatste patroon is kolonel Robert Wilson (1820-1828).
Wanneer hij naar zijn geboorteplaats terugkeert, in 1828, stelt een
door de erfgenamen van sir Robert Lawley verstrekt pensicen hem
in staat van een onbezorgde levensavond te genieten. Het bloed zal
echter kruipen, waar het niet gaan kan. Wanneer straks in 1840 de
Royal Loo Hawking-Club gesticht wordt, zal de krasse vierenzeven-
tigjarige Van den Heuvel weer present zijn. Hij draagt dan al het
predicaat „de laatste valkenier van Lodewijk XVI", hommage aan een
van de laatste vertegenwoordigers uit de oude school der valkeniers,
de enige ook die het beleven mag op het Loo een glansrijk verleden
weer te zien herleven.19

De wieg van Jan Peels heeft eveneens in Valkenswaard gestaan
en wel rond 1770. Als knaap van elf jaar assisteert hij al de valke-
niers van de landgraaf van Hessen-Kassel. Liit de prachtige collectie
van zijn heer vallen enige geervalken onder de hoede van de jeugdige
Peels die snel vertrouwd raakt met de aard en de behandeling van de
nobele valken. Als leerling van Jan Daems komt hij naar Engeland

te) Van Es, a.w., blz. 155; A. Belvalette, Traité de Fauconnerie et d'Autourserie
(Evreux 1903), blz. 175; A.N. Parijs, 0~ 977 no. 38, 2 en 16.
1e) Van Es, a.w., blz. 155; Pichot, a.w., blz. 96; Schlegel en Verster van Wulver-
horst, a.w., blz. 88; G. Foye, Manuel pratique du fauconnier au XIXe Slècle
(Parijs 1886), blz. 13; G.A. Valkenswaard, brief van Jean Cools, 15 februari 1938;
~~. H. Pierre Pichot, La Fauconnerie en Angleterre et en France a notre époque
(Parijs 1865), blz. 7-8.
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en gedurende vele jaren is hij tijdens het jachtseizoen bij John Hall
Esq. te Weston Colville. Wanneer in 1808 koning Lodewijk Napo-
leon zijn vermelde beroep op Jan Daems doet, brengt Peels de valken
naar Engeland, waar hij dat jaar in sir John Sebright een meester
krijgt die hij van de bekwaamheid der Nederlandse valkeniers niet
meer behoeft te overtuigen. Hij blijft tot 1814. Peels dient in zijn
nieuwe vaderland vele heren. Hij zal er een definitíef tehuis vinden.
Zijn naam is gevestígd en o.m. kolonel Wilson, J. Downes Esq. uit
Gunton Old Hall in Surfolk vleien zich hem de zorg voor hun valken
te kunnen toevertrouwen. Zijn collega Jan Lambert Danckers, met
wie híj bij Jan Daems de stiel leert, is dan reeds gestorven (1816).
Zonder hem vervult Peels tot 1827 zijn jaarlijkse expeditie om reiger-
valken te bemachtigen. Na ook de hertog van Leeds die later bekend-
heid zal krijgen als lid van de Loo Hawking-Club, te hebben verge-
zeld tijdens de vluchten, wordt hij in 1832 aangenomen door de erfe-
lijke groot-valkenier van het Britse rijk, de hertog van Sint-Albans. In
diens familie bezit men een olieverfschilderij van de hand van Giles
van Aberdeen, waarop Peels is afgebeeld, terwijl hij bezig is de
favoriete tarsel van de hertog, „the General" genaamd, te voeren. Bij
zijn dood in 1838 laat Peels zijn meester in het bezit van de rijke
weitas, die Napoleon eens aan Jan Daems als blijk van erkenning
heeft geschonken.2o

Peels' plaats als oppervalkenier bij de hertog van Sint-Albans is
ingenomen door zijn in 1815 in Lowestoft geboren zoon Jan, die zich
John Pells noemt. Wanneer de hertog afziet van actieve becefeníng
van de valkensport, ontvangt Pells een geldelijke tegemoetkoming en
houdt zich onledig met het treinen van valken in zijn woonplaats
Lakenheath, waar hij ook fournituren, met name bellen, vervaardigt
voor eventuele gegadigden. Van een reis naar IJsland brengt hij in
1845 vijftien geervalken mee, waarvan er acht op het Loo worden
afgericht. Deze John Pells is evenals zijn vader een excellent valke-
nier geweest, steeds bereid debutanten van zijn kennis te laten profi-
teren.

De grote sportsman majoor Charles Hawkins Fisher heeft in zijn
Reminiscences ot a Falconer, welke hij een jaar voor zíjn dood aan

Yo) Salvin, a.w., blz. 5-6; Lascelles, a.w., blz. 348-349; Pichot, a.w., blz. 97; Swaen,
a.w., blz. 100; Foye, a.w., blz. 14; Pierre Pichot, a.w., blz. 9.
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zijn jachtgezel J. E. Harting dicteert, zijn erkentelijkheid aan Pells
betuigd. Hij is namelijk tijdens een toevallige ontmoeting in het
dorpje Feltwell, waar E. C. Newcome, de secretaris van de Falconers'
Club, zijn domicilie heeft, door Pells enthousiast geraakt voor de
valkerij. Fisher vergeet er huis en haard door en blijft overnachten
bij Pells om nog meer te weten te kamen van het edele weispel. Na
jaren tekent Fisher een markant portret van Pells, met een indruk-
wekkende ringbaard die dan door president Paul Kruger zo populair
is. Pells, karakteríseert hij, is evenzeer thuis in d'Arcussia als in de
Bijbel, hij spreekt goed Frans en noteert zijn originele impressies in
de marge van zijn vele boeken. Deze Engelse nazaat van Valkens-
waardse valkeniers overlijdt in 1883.21

Ofschoon hij in dienst staat van de hertog van Leeds en de heer
E. C. Newcome, leden van de Loo Hawking-Club, is het niet deze
Peels geweest die, zoals A. E. H. Swaen aanneemt, op het Loo heeft
gewerkt. In een artikel van 17 augustus 1895 publiceert De Tele-
graa f een interview met Johannes Wilhelmus Peels, geboren in
Valkenswaard op 24 juni 1824. Deze Johannes Wilhelmus echter is
een zoon van Theodorus Peels en Joanna Catharina Feyen. Op acht-
tienjarige leeftijd zal hij de plaats innemen van Adriaan Mollen die
dan prins Trautmansdorff verlaat voor de post van hoofdvalkenier
bij koning Willem II. Peels, sínds 1859 in dienst bij het Genootschap
Natura Artis Magistra als oppasser bij de roafvogels, is ten tijde van
het vraaggesprek met De Telegraaf een krasse eenenzeventiger. Te-
vreden zijn pijpje rokend, de rug nog kaarsrecht in het groene uni-
formjasje met de koperen knopen, haalt hij herinneringen op aan de
dagen, waarop de vorstelijke jachtstoet op het Loo uitzwermde voor
het schouwspel van de strijd tussen valk en reiger. Met sympathieke
overdrijving noemt deze oppasser zich de laatste valkenier van Euro-
pa en vertelt uit een echte valkeniersfamilie te stammen. Zijn vader
heeft het vak beoefend evenals zijn oom die in Engelse dienst stond
(Jan Peels), en zelf is hij voor Mr. Newcome tweemaal naar Enge-
land gereisd. Deze Johannes Wilhelmus Peels die gedurende zijn
verblijf in Amsterdam woont in een huis dat deel uit maakt van het

-l) Pichot, a.w., blz. 137-138, 141-142; Lascelles, a.w., blz. 349; Ch. H. Fisher,
Reminiscencens of a Falconer ( Londen 1901), blz. IX-X, 66-72; Pierre Pichot, a.w.,
blz. 9.
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complex van Artis aan de Plantage Middenlaan 35, is ambtshalve
ingeschreven in het bevolkingsregister van de hoofdstad op 20 april
1877. De volkstelling van 1869~70 brengt namelijk aan het licht,
dat hij zich nooit als zijnde woonachtig te Amsterdam heeft gemeld.
Hij overlijdt op 12 november 1896. Zijn zoon, weer een Jan Peels,
is evenals zijn vader in dienst van Artis gekomen. 22

De galerij van valkeniers sluít met drie broers Bots. Hun vader
Gerardus is geboortig van Borkel en huwt op 21 augustus 1785 de
Valkenswaardse Helena Coppens, dochter van Aert Coppens en Ca-
tharina Cornoudus. Zij mag gelden als een loot van bekende valke-
niersgeslachten en haar zonen Arnoud, Jacobus en Jan hebben hun
valkeniersblced dan ook van geen vreemde. Arnoud is als valkenier
assistent van Clemens Augustijn Danckers die in zíjn vaders voet-
stappen treedt als meester-valkenier van de keurvorst van Keulen.
Vanaf 1829 zal Arnoud die in de wandeling Nol wordt genoemd,
zijn broer Jan naar Engeland vergezellen. Hij zal zijn carrière beslui-
ten op het Loo. Jacobus (1800-1864) is al op jeugdige leefrijd in
dienst getreden van The Confederate Hawks of Great-Britain en
verblijft te Didlington bij kolonel Wilson. Zijn Engelse tijd besluit
hij bij kolonel Hall te Weston Colville, waarna hij overgaat naar het
Loo. Na de liquidatie van de Royal Loo Hawking-Club zal hij
tot aan zijn dood in 1864 een herberg met de toepasselijkc naam „De
Valk" drijven in Valkenswaard. De voor ons belangrijkste van de drie
is Jan Bots, een leerling van Jan Lambert Danckers die in 1821 met
Frans van den Heuvel naar Engeland trekt. In 1828 zien wij Jan
Bots in Frankrijk, waar hij zijn diensten aanbíedt aan baron Auguste
d'Offémont te Compiègne. Kolonel Wilson, nu lord Berners, haalt
hem en zijn helper Adriaan Mollen in 1833 terug naar Engeland,
waar hij tot de dood van de lord en het einde van de Falconers' Club
blijft. Spcedig daarna zien we hem op het Loo als een van de twee
hoofdvalkeniers. Over zijn wederwaardigheden tijdens de bloei van
de Loo Hawking-Club zal men nog nader horen. 2g
z2) De laatste valkenier, in De Telegraaf, 17 augustus 1895; Persoonlijke corresp.
met G.A. Amsterdam, 28 oktober 1971, no. I, 71. 1142; G.A. Amsterdam, Bevol-
kingsregister 1896, 12 november; idem Artisarchief, Betaallijsten 1859-1899; G.A.
Valkenswaard, t.a.p., no. 40.
Y') Collectie B. Bots, Genealogie Bots; Pichot, a.w., blz. 97; Swaen, a.w., blz. 100;
Lascelles, a.w., blz. 349; Schlegel en Verster van Wulverhorst, a.w., blz. 89;
Pierre Pichot, a.w., blz. 9.
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Rest aan het slot van deze paragraaf nog een verschuldigde op-
merking over de verhouding tussen valkeniers van de Schotse en
Hollandse school. De activiteiten van The Confederate Hawks of
Great-Britain brengen hen samen. J. A. Fleming wijst echter ook op
contacten die verder in de geschiedenis teruggaan. Hij signaleert
Kempische valkeniers in Schotland en gewaagt van de lof van de
Schotten voor hun continentale vakbroeders die zij opzceken om
zich ter plaatse te oriënteren over vangst, africhting en vlucht met de
wildvang. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat koning KarelII
tijdens zijn ballingschap (1649-1660) in de Kempen op valkenjacht
komt. Kennelijk is hij door zijn valkeniers op het bloeiend bedrijf
aldaar geattendeerd.24
Voor onze periode signaleren wij de Schot Peter Ballantyne (1798-
1884) die in 1832 Jan Peels sr. assisteert bij lord Carmarthen op
Huntly Lodge in Aberdeenshire. Van Peels leert Ballantyne alles
over de Hollandse methode inclusief de vervaardiging van huiven.
Hierdoor en door het knappe combineren van de verschillende africh-
tingstechnieken wordt Ballantyne een valkenier van de eerste orde.2s
Later in de eeuw zal John Pells de zoon van oppasser Frost van Mr.
Newcome de belangstelling voor de vogel bijbrengen. Wanneer deze
John Frost in 1873 Robert Barr opvolgt als hoofdvalkenier bij de door
Cecil Duncombe gestichte Old Hawking Club, heeft hij het vak
geleerd van de Schot Barr en de Engelse Nederlander Pells. Tot
aan zijn dood in 1890 zal Frost jaarlijks naar Valkenswaard reizen,
waar hij samen met Adríaan Mollen, gepensioneerd hoofdvalkenier
van het Loo, de verschalkte slechtvalken treint. Het is de grote spe-
cialist Mollen die hem de fijne kneepjes van het vak bijbrengt, zoals
Pells de jonge valkenier van majoor Charles Hawkins Fisher, James
Retford, heeft geschoold.28 Hiermede is sir John Sebrights op er-
varing gebaseerde uitspraak over de beroemde valkeniers van Val-
kenswaard volledig onderschreven. De Hon. Gerald Lascelles gaat
zelfs nog verder, wanneer hij de „Dutch falconer" looft om zijn ge-
duld, bekwaamheid en de voorzichtige behandeling van de slechtvalk

Y") Goris, a.w., blz. 93-94; A. Fleming, Falconry and Falcons (Londen 1934), blz.
19, 81 en 84.
Y5) Pichot, a.w., blz. 91 en 94.
Ee) Lascelles, a.w., blz. 352 en 357; Pichot, a.w., blz. 100 en I50,
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en er aan tcevoegt, dat hij superieur is aan de Schotse school. De
valkeniers in Schotland - memoreert hij - zijn immers slechts ver-
trouwd met de makkelijk te treinen nestling die de wilde staat nog
niet heeft beleefd.21

Hoe het ook zij, het zijn bovengenoemde valkeniers geweest die
de periode tussen de Franse Revolutie en de oprichting van de ko-
ninklijke valkeniersclub op het Loo hebben overbrugd en aan de
herleving van de valkerij in Engeland meer dan bijgedragen hebben.
Ze hebben er hun stempel op gedrukt.

~ 2. Hernieuwde bloei van de valkerij: de Royal Loo Hawkixg-
Club, 1839-1855

Wanneer de Revolutie bezig is haar eigen kinderen te verslinden
en corrupte directeuren uit de staatskas potverteren, grijpt de Corsi-
caan Napoleon de macht. Na de stabilisatie van het Consulaat bouwt
hij een imperium dat de glorie van het Ancien Régime naar de kroon
steekt. Classicisme, empire-stijl, maarschalk-staven in de ransels van
zijn getrouwen benadrukken het parvenu-cachet en de imitatielust
van de ambitieuze keizer. Waar de schittering van het verleden zo
zorgvuldig wordt opgepoetst, zal de gevestigde macht ook het status-
symbool van de adel ontdekken. De keizer, zijn broer Lodewijk,
koning van Holland, en Jer6me, monarch van Westfalen, gaan zich
bezig houden met het vederspel. De laatste ontvangt een uitvoerig
renseígnement van Paul Hertroys, meester-valkenier te Valkens-
waard, die de faam door zijn voorvaderen aan het liof van de Oosten-
rijkse keizer alsmede bij de hertogen van Wurtemberg verworven, in
herinnering brengt. Paul Hertroys zelf heeft de prins van Nassau-
Saarbrucken gediend. Zijn adviezen doen niet onder voor de refe-
renties. Napoleonshbhe is niet tot de jacht geschikt en het bezit van
twee valken is een te smalle basis voor een succesvolle vlucht. Zoals
de opperstalmeester Van Gils zal kunnen bevestigen, behoren nog
minstens twee man te voet en drie te paard de jacht te volgen, schrijft
hij aan de Westfaalse vorst. Deze weet kennelijk nergens van, want

Y7) Lascelles, n.w., blz. 240; Salvin, a.w., blz. 5.
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de gunstigste tijd voor het weispel alsmede de gencegens van de jacht
met haviken op patrijzen, fazanten en hazen worden nadrukkelijk
vermeld. Als laatste argument vcert Hertroys aan, dat 's konings
broer, de monarch van Holland, regelmatig geniet van de reiger-
jacht op het kasteel het Loo. Het appelleren aan de onderlinge wed-
ijver der broers elkaar te overtroeven kan zijn uitwerking niet
missen. 2S

De Bonapartes hebben inderdaad getracht de valkerij nieuw leven
in te blazen. Het Continentaal Stelsel heeft het spel overigens niet
belemmerd. De export van valken en de uittocht van valkeniers naar
Engeland doorbreken de oorlog-vrede status. Het verhaal over Jan
Daems is er een veelverhaald voorbeeld van. Wanneer deze zich ge-
reed maakt voor de overtocht met de valken en helpers naar Enge-
land, laat koning Lodewijk hem, volgens de ene lezing vanuit 's-Gra-
venhage, volgens de andere versie vanuit Cu~aven, ontbieden. Het
eervolle aanbod de sinds de dagen van stadhouder Willem V verge-
ten valkerij op het Loo te organiseren wordt zoals reeds vermeld
gretig geaccepteerd. Het biedt Daems de mogelijkheid de kost in
eigen land te verdienen, wat sinds de dood van stadhouder-koning
Willem III (1702) de valkeniers steeds moeilijker is gevallen.

Daems behoudt tien valken voor zich en zendt Jan Peels met de
overigen naar Albion. Met Jan Lambert Danckers, eveneens uit Val-
kenswaard afkomstig, begeeft hij zich naar het Loo en nog in het-
zelfde jaar 1808 kan de koning - zoals Hertroys aan Jeróme Napo-
leon bericht - genieten van de jacht met de vogel. Een geregelde
koeriersdienst tussen Amsterdam en het Loo zorgt ervoor, dat de
populaire vorst vol overgave kan geníeten van het vederspel. Aange-
mcedigd door het succes vergroten Daems en Danckers het volgend
jaar de mogelijkheden tot vliegen. Bijgestaan door vier assistenten uit
Valkenswaard en met in totaal dertig jachtvogels - op enige haviken
na allemaal slechtvalken - wordt het vluchtbedrijf hervat. Naast
patrijs, kraai en ekster is het vooral de reiger, waarop met veel succes
gevlogen wordt. Een zestigtal wordt er bemachtigd, wat weer grote
perspectieven opent voor 1810. Tot de équipage van koning Lode~~~ijk
behoren dan drie valkeniers, twee cagiedragers en veertien jacht-

-e) Collectie B. Bots, brief van P. Hertroys aan de koning van Westfalen, 12 juni
1808.
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vogels, maar de politieke val van de vorst luidt voor de valkerij op
het Loo een nieuwe pauze in.

Met het Koninkrijk Holland annexeert keizer Napoleon ook het
vluchtbedrijf. De valkeniers ruilen op bevel van Bonaparte het Loo
voor Versailles om te pogen de in 1792 afgeschafte hofvalkerij al-
daar te doen herleven. De val van het Napoleontische regime drie
jaar later betekent het voorlopige einde voor het vederspel in Frank-
rijk. Pas onder keizer Napoleon III zal weer worden gevlogen.
Daems en Danckers zoeken ondertussen, zoals wij zagen, in Enge-
land een nieuwe werkkring.29

Waarom denkt koning Lodewijk, wanneer hij de vaderlandse val-
kerij wíl herstellen, direct aan het Loo? Reeds onder de stadhouders
is de bij uitstek geschikte omgeving van dit slot daartoe gebezigd.
De plaats, waar sinds de dagen van stadhouder Willem III de blauwe
reigers gevoerd zijn, draagt nog steeds de naam van „Reigerskooi".
De reigers zijn door een ruime matc van voedselbedeling verlokt hier
te nestelen, zodat steeds een voldoende aantal prooivogels voor de be-
oefening van de valkerij voorhanden is. Op de voortdurende verstrek-
king van voer aan de reigers ontstaat in de volkstaal voor reiger de
zinspeling van Soerense daghuurder, omdat de vogel zijn leven
slechts bij de dag kan tellen. 30

De door de uitbreiding van het bouwareaal en de dood van lord
Berners zwaar getroffen Falconers' Club, ook wel de Club van Díd-
lington geheten, lijdt in 1838 een kwijnend bestaan. Voor sommige
deelnemers zijn wellicht de kosten ook te hoog geworden. De meest
bemiddelde en enthousiaste leden willen echter doorgaan. Op advies
van valkenier Jan Bots gaan de Honorable C. Stuart Worthley en
Auguste baron d'Offémont de omgeving van het Loo op geschikt-
heid voor het weispel testen. 31 Op 4 juli 1838 stellen zij zich schrif-
telijk in verbinding met J.D. graaf van Rechteren, kamerheer van

-9) Schlegel en Verster van Wulverhorst, a.w., blz. 88; Van Es, a.w., blz. 130;
Swaen, a.w., blz. 99; Pichot, a.w., blz. 95.
30) Jhr. R. C. Six, De vorsten van Oranje-Nassau en de jacht (Deventer 1898),
blz. 10; F. J. Buschmann, Het Loo - die letzten Reiherheizen in der historischen
Faiknerei, in DFO (1962), blz. 1; F. van Ommen, Valkerij, in De Zwerver, jrg.
XX (1960), blz. 110; De Valkenjagt, in ]ltagazijn voor Jagtliefhebbers, jrg. I(1850)
no. 3, blz. 119.
~') Van Es, a.w., blz. 132; G.A. Evers, De jacht op de „Soerensche Daghuurders",
in Ruiten, jrg. VII (1913), blz. 590.
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Zijne Majesteit belast met de officieuze directie der jacht in de
heerlijkheid het Loo. De toestemming voor de jachtpartijen wordt
ondanks het positieve advies van de kamerheer Van Rechteren niet
à bout portant verleend. 32 Uitvoerig laat Zijne Majesteit informeren
of de positie van de requestranten inderdaad hun exclusieve wensen
rechtvaardigt. Welke redenen voeren zij aan om juist de nabijheid
van het Loo te kiezen voor de uitoefening van het vluchtbedrijf.
Ondertussen - het is inmiddels al september - komt er een bericht
uit Valkenswaard, dat in die plaats valken worden afgericht voor
d'Offémont. Wat is d'Offémont, baron of prins, heet hij Offermont,
Offémont? Eindclijk op 8 oktober heeft men zekerheid dat de gega-
digde inderdaad Auguste, baron d'Offémont is. ss Meteen gaan
alle hefbomen van de standenmaatschappij omhoog en koning Wil-
lem I machtigt de heren C. Stuart Worthley te Londen en Auguste
baron d'Offémont te Compiègne gedurende de maanden maart tot en
met juni 1839 de valkerij op reigers in en om de Scerense Bassen
uit te oefenen. s4

De twee liefhebbers van de valkerij blijken een lot uit de loterij
getrokken te hebben. Voor het vluchtbedrijf is het Loo een waar
dorado. Onder algemene leiding van Jan Bots slaan zestien slechtval-
ken en twee tarsels honderdvier reigers, zoals de vergunninghouders
direct na afloop van het seizoen aan graaf Van Rechteren meedelen.
De gunstige balans van de jachtevenementen geeft nieuwe plannen
in. Naast een verzoek om continuering van de vergunning berichten
zij schikkingen te treffen om uit Noorwegen nog meer superieure
jachtvogels te halen, om tot nog betere resultaten te geraken. ss

Ingevolge het gunstige rapport van het departement der houtvesterij
inzake de gehouden jachten wordt het verzcek om verlenging van
de jachtvergunning reeds in augustus 1839 door de vorst verleend. ss
Het aantal liefhebbers neemt toe, van de oude Falconers' Club ver-
krijgen de hertog van Leeds en de heer Edward Clough Newcome

~Y) K.H.A. 's-Gravenhage, Inventaris E 9 C 125 (Opperhoutvesterij) no. 36, 1838,
4 julí; idem, t.a.p., no. 33, 1838, 27 augustus.
s') K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., no. 88, 1838, 12 september; idem, t.a.p., no. 41,
1838, 26 september; idem, t.a.p., no. 77, 1838, 8 oktober.

34) K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., no. 29, 1838, 15 oktober; idem, t.a.p., no. 1,
1839, 19 april; Van Es, a.w., blz. 132; Six, a.w., blz. 11.

ss) Van Es, a.w., blz. 132; Swaen, a.w., blz. 104.
3B) K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., no. 46, 1839, 21 augustus; Evers, t.a.p., blz. 590.
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uit Feltwell eveneens vergunning tot de reigerjacht. In plaats van
de valken naar Engeland te brengen voor de vluchten zullen in de
komende jaren steeds meer Britten naar ons land komen om de sport
die hen zo volledig bekoort, te kunnen beoefenen. Van Nederlandse
zijde treden M. baron Tindal en N. baron Van Tuyll van Seroosker-
ken tce, waarbij de eerste het presidium krijgt.

Het jaar 1840 is wederom succesvol. Jan Bots heeft zijn broer Ar-
noud en J. van den Boom als helpers gekregen en de équipe valken
is uitgebreid tot eenentwintig vogels die een nieuw record van hon-
derdveertig reigers slaan. s' Nu pas blijkt, welk een stimulans E. C.
Newcome voor het groepje jachtvrienden betekent. Deze man die
wanneer het Loo passé is, in Engeland opnieuw de stoot zal geven
tot de oprichting van The Old Hawking Club,~e besluit op grond van
de gunstige resultaten tot een tocht naar Noorwegen. In augustus
scheept hij zich in tesamen met baron Van Tuyll van Serooskerken
en chef-valkenier Jan Bots. Doel van de trip is Dovrefjeld in Roms-
dal, waar zij binnen drie weken drie geervalken bemachtígen.39
Over deze reis die kan gelden als een nieuw vertrekpunt voor een
luisterrijke zij het korte periode van vaderlandse valkerij, is een ko-
misch spotdicht De valkenvangst geschreven door W. J. van Zegge-
len. De dichter die de klok heeft horen luiden, maar verder volledig
onkundig is, put wat inspiratie uit het avontuurlijk gegeven. Het re-
sultaat is een wat volks vers, waarin de Muidense botboer Arie en
een Franse huisknecht de hoofdrollen spelen. De eerste schiet in zijn
onhandigheid een geervalk dood en de Fransman laat een tweede
wegvliegen. Op de dag waarop de nieuwsgierige jagers de vogels
komen bewonderen, vertoont hij het gezelschap een kaketce. Een
ijzersterke oudejaarsavondklucht, waarbij de massa zich nog eens kan
amuseren ten koste van bevoorrechte rijken, maar voor de geschiede-
nis van de valkerij heeft deze bijdrage slechts twijfelachtige waarde. 40

Het initiatief van het kleine groepje dat in 1839 de jacht heropent,
krijgt nu vorstelijke belangstelling. De prinsen Willem en Alexander

g') Van Es, a.w., blz. 132; Swaen, a.w., blz. 104; Buschmann, t.a.p., blz. 1.
Se) Pichot, a.w., blz. 128.
99) K.H.A. 's-Gravenhage, Archief Hofcommissie, Correspondentie 1862, no. 262;
Van Es, a.w., blz. 132; Swaen, a.w., blz. 104; Schlegel en Verster van Wulver-
horst, a.w., blz. 90.
~~) Swaen, a.w., blz. 127; W. J. van Zeggelen, De Valkenvangst ('s-Gzavenhage 1841).

230



raken gecharmeerd van het vluchtbedrijf en nemen aan de jachten
deel. Koning Willem II, verleent daarop zijn hoge beschermíng aan
een nieuw op te richten club die de Royal Loo Hawking-Club
wordt gedoopt. De vorstelíjke belangstelling is een injectie die echte
liefhebbers en establishment doet toestromen. Het aantal leden
neemt snel toe, de club krijgt een internationaal karakter. De voor-
naamheid ervan blijkt uit statuten en reglementen, haar waardigheid
krijgt cachet door de verkíezing van prins Alexander tot voorzitter.
Met de benoeming van E. Clough Newcome (1810-1871), de ziel
van de Falconers' Club, tot secretaris gaat het Britse equivalent na
zesendertig jaar definítief ter ziele. De leden van de Falconers' Club
stappen in grote getale over naar de continentale vereniging die zal
uitgroeien tot zesenveertig leden. 4t

Alle drie de Oranjevorsten zijn beschermheer geweest; koningin
Sophie, gemalin van koníng Willem III zal de titel patronesse aan-
nemen. Op het paleis Kneuterdijk hangt haar schilderij van de hand
van de Franse kunstenaar Charles de Montpézat, dat als het officiële
jachtportret mag gelden. De schilder beeldt de vorstin uit, terwijl zij
gekleed is in groen fluwelen amazonekostuum met grijze hoed en
reigerveren en gezeten is op een gitzwart paard. Op de gehand-
schoende linkerhand draagt ze een gehuifde valk. Bekender nog is de
pendant hiervan, het doek, waarop koníng Willem III ter jacht rijdt.
De vorst in het kostuum der valkenjagers is vereeuwigd door N. Pie-
neman, terwijl de Montpézat het paard heeft geschilderd. 42

Het erelidmaatschap valt ten deel aan de Engelse kroonprins,
prins Albert en prins George van Cambridge. Tot de Nederlandse
prominenten behoren naast de vorstentelgen Alexander en Willem
ook de prinsen Frederík en Hendrik. Brabant is vertegenwoordigd
in de persoon van jhr. Van den Bogaerde. 43

Van achttien leden sieren de door Pieneman getekende crayon-
portretten de club. In opdracht van príns Alexander leggen artisten
als J. B. Sonderland en P. L. Dubourq verschillende jachtepisoden

a') Swaen, a.w., blz. 104; Van Es, a.w., blz. 133; Evers, t.a.p., blz. 590; C. J. C.
W. H. Arnold, Apeldoorn in opkornst, de ontwikkeling van dorp en gemeente in
de eerste helf t van de negentiende eeuw (Zutphen 1971), blz. 107.
~) Van Es, a.w., blz. 134 en 138; Six, a.w., blz. 11.
4s) K.H.A. 's-Gravenhage, Inv. A 42, VIII, 2 en 3; Schlegel en Verster van
Wulverhorst, a.w., blz. 90.
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vast. Van Charles Rochussen is de tekening van de „valkenjacht" op
de Veluwe, welke de statuten van de Club siert. P. van Loon heeft
eveneens, maar dan in een latere periode, tekeningen gemaakt, ter-
wijl met Sonderland ook Jongkindt uitmunt in de weergave van de
verschillende valkensoorten. ~4 Voor de leden is het tenue gekozen
dat ten tijde van Lodewijk XIII aan het Franse hof is gedragen. Het
kostbare kostuum bestaat uit een jachtbuis van groen laken met de
gouden knopen der sociëteit, gesierd met de oude Franse spreuk
„mon espoir est en pennes". De pantalon is wit en wordt door de
heren die niet te paard zitten, over de zwarte à 1'Ecuyère laarzen
gedragen. De grijze hoed is versierd met een aigrette, de linker-
handschoen à la crispin, een gewone bruine bekleding voor de rech-
terhand. Groen is de met goudgalon omzoomde valkenierstas die aan
een bandelier van rood leder, dat weer met galon is afgezet, gedragen
wordt. De sociëteit legt zijn leden niet de verplichting op deze kle-
ding te dragen, doch stelt de aanschaf ervan wel zeer op prijs.
Voor dames is het lidmaatschap taboe. Invitatie is mogelijk. Alleen
de vorstelijke beschermheer zal het vrij staan dames met aigrettes
te vereren.'s

Het seizoen loopt jaarlijks van 15 mei tot 15 juli. In de namiddag
ríjdt men ter jacht. De nijvere eigenaar van de nering „De Nieuwe
Kroon" zorgt voor verversingen. 's Avonds om ongeveer 10 uur wordt
het diner geserveerd. Van Newcome is bekend, dat hij op dagen dat
er niet gevlogen wordt, urenlang pijprokend bij zijn valken door-
brengt. Het tekent de ware liefhebber. De Royal Loo Hawking-
Club is een sociëteit met stijl en gratie, maar het doel dat prevaleert
blijft de jacht. 46

Aan het hoofd van de sociëteit díe als enige het recht geeft op
de teneinen van de heerlijkheid het Loo het vluchtbedrijf uit te oefe-
nen, staan de president en een comité van beheer, gevormd door
twee Engelsen en drie Nederlanders en gekozen voor de termijn van
één jaar. De heren zijn herkiesbaar. Een lid van het comité is belast
met het toezicht op het personeel, waartoe valkeniers en knechten

~) K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., 1 en diverse albums; Van Es, a.w., blz. 136-137.
~) K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., 2; Van Es, a.w., blz. 136; Buschmann, t.a.p.,
blz. 2.
48) K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., 2; Van Es, a.w., blz. 160.
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worden gerekend, maar wat ook de surveillance over de valken im-
pliceert. Tijdens de jachttijd krijgt hij de steun van de hertog van
Leeds en E. C. Newcome die met hem er op toezien, dat het materi-
aal in orde en de kleding van het personeel fatsoenlijk is. De contri-
butie der leden bedraagt jaarlijks f 100,- of „des verkiezend meer".
Ereleden zijn van betaling vrij gesteld. Uit de correspondentíe blijkt,
dat slechts weinige leden meer kunnen of verkiezen te betalen.
Achterstallige contributie alsmede beschaafde bedankjes bewijzen,
dat het jachtbedrijf voor sommigen een te kostbare onderneming is.
Vanzelfsprekend heeft de staat die men moet voeren, het kunnen
beschikken over uitrusting en paard, het gedurende de jachttijd
vereiste onderkomen benevens de bekostiging van diner en clubborrel
het oorspronkelijk betoonde enthousiasme bekoeld. De nadrukkelijke
bepaling dat de paarden der valkeniers alleen door henzelf bereden
mogen worden, wijst erop dat voor sommigen het sprookje niet haal-
baar is. Uiteraard kan iemand die geen contributie betaalt, niet
langer lid zijn.47 Ondanks deze bepaling die voor een éliteclub be-
schamend mag heten, moet de commissie van beheer die benoemd is
tot het opmaken van een balans, in 1849 trieste cijfers openbaar ma-
ken. De bijdragen komen zo traag binnen, dat de valkeniers hun
declaraties en honorarium in diverse termijnen hebben gekregen,
maar op 15 maart bedraagt de schuld aan hen nog altijd f 1900,-.
Niet dan met moeite zijn zij in staat zich begin april naar het Loo
te begeven. Talrijk zijn de brieven van de hoofdvalkeniers Jan Bots
en Adriaan Mollen, waarin zij verzoeken om hun achterstallig loon.
De commissie van beheer stelt voor om voortaan in twee termijnen
te betalen, en wel bij het begin van het seizoen een voorschot te
verstrekken en aan het einde van de jacht, maar vóór het vertrek
der leden van het Loo, de rest te voldcen. 48

Alvorens een blik te werpen in de kasverslagen kijken wij eerst
naar de realisering van het edele spel. Om gedurende twee maanden
elke dag het vluchtbedrijf te kunnen uitoefenen is een sluitende or-
ganisatie nodig. Technisch komt dit neer op tenminste twee afdelin-

47) K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., 2 en 3; Van Es, a.w., blz. 134.
48) K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., 1; volgens een ongedateerde opgave betaalden:
de prins van Oranje ( de latere koníng Willem III) f 700; prins Alexander f 500;
de hertog van Leeds f 483,75; J. F. Hales Tooke f 120; „Balfour" f 120 en de
rest van de leden f 100.
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gen, elk van twintig tot vijfentwintig valken. Aangezien een valken-
oppasser maximaal vier valken kan verzorgen en er een cagíedrager
en een pikeur moeten zijn, kan de bezetting der afdelingen die uit
vier manschappen bestaan, slechts als minimaal worden gekwalifi-
ceerd. Volgens een ongedateerde rekening die vanwege het lage saldo
en het voorkomen van de naam van de in 1845 overleden Van den
Heuvel uit de aanvangsperiode moet stammen, kunnen we de vol-
gende équipes herleiden.

De eerste grcep staat onder de hoofdvalkenier Jan Bots. Hij wordt
geassisteerd door N(ol) Bots en Jean en Peer, waarmee Van den
Boom en Bekkers zijn aangeduid. Hun salaris is in volgorde van ver-
melding f 720,-, f 480,-, f 300,- en f 280,-. De andere afdeling staat
onder leiding van Adriaan Mollen, die f 800,- toucheert. De oude
meester Van den Heuvel behoort met f 600,- waarschijnlijk tot de
best betaalde pensioengerechtigden ín ons land, in een periode dat
een schoolmeester f 200; per jaar verdient. Mollen jr. (Paul Mollen,
jongere broer van Adriaan) krijgt f 250,-, terwijl Jan Peels zijn in
Oostenrijk opgedane ervaring hier voor f 480,- te gelde maakt. ~9

De twee chef-valkeniers, Jan Bots en Adriaan Mollen, zijn voor-
treffelijke boekhouders geweest, zodat wij aan hun nauwkeurigheid
interessante gegevens ontlenen. Gedurende de jaren 1839-1852 zijn
de volgende tableau's behaald:

1839 met 18 valken: 104 reigers
1840 met 22 „ : 128 „
1841 met 44 „ : 287 „

1842 met 44 „ : 148 „

1843 met 40 „ : 200 „
1844 met 36 „ : 100 „

1845 t~m 1848: geen gegevens
1849 met 14 valken: 128 reigers

1850 met 16 „ : 138 „

1851 met 18 „ : 130 „

1852 met 36 „ : 297 „ ; o)

'q) K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., 1; Van Es, a.w., blz. 149; Schlegel en Verster van
Wulverhorst, a.w., blz. 90.
fio) K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., 4 en 5; Schlegel, a.w., blz. 194; Pichot, a.w.,
blz. 207; J. E. Harting, Bibliotheca Accipitraria (Londen 1964p), blz. 266; Busch-
mann, t.a.p., blz. 2.
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Een eenvoudige rekensom leert dat over tien opgegeven jaren de
jachtbuit gemiddeld honderdzevenenzestig reigers per seizoen be-
draagt. Tevens blijkt er uit, dat een groot aantal valken nog geen
evenredige opbrengst betekent. De jachtresultaten hangen eerder
nauw samen met de persoonlijke aandacht welke elke valk geniet.
Bij een constante personeelsbezetting beïnvlcedt een kleiner aantal
jachtvogels het eindresultaat gunstig.

De „Staat der gevangene Reigers", bijgehouden door zowel Bots
als Mollen, geeft een gedetailleerder opgave van de resultaten van
het vluchtbedrijf in het jaar 1844. We leren eruit, dat de met fraaie
namen getooide valken in vaste combinatie van twee vogels vliegen.
Succesvolle koppels zijn Sultan en Ferebrand, Duke of Wellington
en Black Prins, Victoria en Napoleon. Namen als Blucher, Napo-
leon, De Ruyter, Empereur, Oliver Cromwell, Prince of Oranje en
Bulldog accentueren de krijgshaftígheid van de vogels en de pretentie
van hun eigenaars. 51

De vluchten worden bij Westenwind op de dan nog maagdelijke
heidevelden gehouden aan weerszijden van de Soerense grintweg, het
zgn. Orderveld. Bij Oostenwind verplaatst de jacht zich achter het
dorp Assel en bij Zuidenwind biedt Wiessel de meeste kans op suc-
ces. Het punt van samenkomst is de Galgenberg, nu ook nog als
valkenberg bekend, waar een tent de gasten die vanaf de hoogte
de vluchten willen gadeslaan, beschutting biedt.

De jachtgenoten houden zich op in de nabijheid van de reigers-
kooi, wanneer de reigers volgekropt omstreeks vijf uur in de namid-
dag van de visplaatsen terugkeren. Op ongeveer víjfhonderd meter
van het bos kiest de stoet tegen de windrichting in positie. Een eind
verderop staan twee valkeniers met hun valken gereed, terwijl op nog
grotere afstand een helper de wacht betrekt. Komt een reiger in het
zicht, dan stijgt de helper af en plaatst zich aan die zijde van het
paard, waar de vogel overkomt. Hierop komen de valkeniers in actie.
Zij onthuiven de jachtvogels, rijden de aanvliegende reiger tegemoet
en werpen de valken op zodra de reiger gepasseerd is. De prooivogel
heeft zijn bedreiger reeds in het oog, wanneer de valk nog naar hem
zoekt. Door de inhoud van zijn krop te laten vallen en door de vleu-

51) K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., 5a en 5b; Van Es, a.w., blz. 150-151.
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gelslag te versnellen tracht hij het veilige bos te bereiken, wat door
de tegenwind bemoeilijkt wordt.

Als ontsnappen niet lukt, probeert de reiger zijn leven te rekken
door met voortdurend stijgen boven zijn aanvallers te blijven. Het lukt
zelden. De valk klimt hoger en laat zich vanuit die positie als een
steen op de reiger vallen die de stoot die de valk wil toebrengen, pro-
beert af te weren. De uitputtingsslag tegen twee valken, waarvan de
ene alweer naar een duikpositie boven de reiger klimt, terwijl de andere
zijn aanval uitvoert, wordt niet zelden door de prooivogel verloren.

De leden van het jachtgezelschap, die de vlucht te paard volgen,
proberen om strijd het eerst aanwezig te zijn op de plek, waar de rei-
ger met zijn belager ter aarde stort. Valk en reiger worden hier on-
middellijk gescheiden. De overwinnende jachtvogel wordt met aas
beloond en afgeleid, zijn verslagen tegenstander, wanneer hij nog
leeft, geringd en weer losgelaten als hij nog in staat is het luchtruim
te kiezen. De eerst aangekomen jager ontvangt als trofee de fraaie
nekveren. Zo gaat de jacht voort, totdat het invallend duister rond
negen uur een eind aan de activiteiten maakt.SP De hoofdvalkeniers
becommentariëren de vluchten. Naast uiteenlopende kwalificaties
die van „slegt" via „ordinair" tot „uitmuntend" lopen, is er de term
„verdeeld", waarmee wordt aangegeven dat beide valken samen een
reiger hebben gevangen. De hoofdvalkeniers geven ook in een korte
karakteristiek aan, hoe het luchtgevecht verlopen is. Daaruit blijkt,
dat verloren valken soms de volgende morgen weer teruggevonden
zijn, reigers met ringen uit een vorig seizcen zijn gevangen, of de
buit een kraai in plaats van een reiger bedraagt. Menigmaal weet
de reiger te ontsnappen, soms moeten de valken het opgeven, omdat
de reiger „te hoog lag". Tussen de regels door kan men zich een
gcede indruk vormen van de opeenvolging van spannende momen-
ten alsmede de afwisseling die de strijd tussen reigers en valken de
meegaloperende volgers biedt.5s
5Y) Arnold, a.w., blz. 74; Evers, t.a.p., blz. 591; Buschmann, t.a.p., blz. 3-4; Van
Ommen, t.a.p., blz. 11 l; cf. C. Rauch, Eene Reigerjagt met Valken bij Himmelkron,
in Nederlandsch Tijdschrift voor Liefhebbers der ~agt en Visscherij, jrg. V(1857),
blz. 205-208; cf. L. Magaud d'Aubusson, La Faucvnnerie au Moyen-Age et dans
les temps modernes (Parijs 1879), blz. 235-236; Een oude en een nieuwe rekening,
in De Schouw, uitgave van de Vereniging van vrienden van de Hoge Veluwe,
jrg. V (1958), blz. 10.
S3) K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., Sa en Sb; Van Es, a.w., blz. 150-151.
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De valkerij op het Loo is een geldverslindend bedrijf geweest.
Tarsels en nestlingen zijn voor de vlucht op de reiger niet krachtig
genoeg, zodat er volwassen wijfjesvalken nodig zijn. Volgens de
auteur August Vogt verorberen drieëntwintig valken per week elk
nagenoeg een kilo biefstuk. Luitenant-kolonel N. van Es gewaagt
zelfs van ongeveer vierduizend kilo ossevlees en twaalf- à vijftien-
honderd duiven per jaar voor de voeding van veertig valken. Vol-
gens de valkenier H. Dijkstra is deze opgave beslist onjuist. Of-
schoon de eetlust individueel zeer verschillend is en tarsels minder
azen dan valken en haviken, kan men als minimum hoeveelheid per
vogel een ons vlees per dag aanhouden, wat neerkomt op zesendertig-
eneenhalve kilo per jaar. De oude rekening die Van Es citeert, ge-
waagt van bijna driemaal zoveel voedsel, afgezien nog van de duiven
die bij dat rantsoen zullen hebben behoord. Bij de interpretatie van
de cijfers zal men moeten incalculeren, dat veel aas dat in de zomer
niet lang vers blijft, is weggegooid, maar wel in de kosten is door-
berekend. Telt men bij deze posten nog op de bezoldiging van het
personeel, de uitrusting en de paarden, alsmede een verliespost van
tien tot vijftien weggevlogen valken per seizoen, dan is het duidelijk,
dat het vederspel een élitesport is. s4

Over een beperkt aantal jaren is er een staat van Dépenses et Re-
cettes de la Fauconnerie. De kille taal der cijfers is alleszeggend:

Recettes Dépenses In kas

1842 f 6.163,78 f 6.126,065 f 37,715
1843 f 7.933,516 f 7.576,61 f 356,905
1844 f 5.436,90a f 5.289,08 f 147,825
1845 ,f 5.763,18 f 5.783,90 f-;
1846 f 4.520; f 4.872, I65 f--
1847 f 6.358,40 f 5.964,40 f 394,-
1848 -; --
1849 f 5.942,675 f 5.942,675 ( sluitend door

f 1000; van Z.M.). 65)

Over de rekening van 1848 vermeldden wij reeds een tekort van
f 1900,-. De staat geeft stof tot interessante kanttekeningen. De club
heeft in een voortdurende golfbeweging ups en downs gekend. Het

5') Buschmann, t.a.p., blz. 5; Van Es, a.w., blz. 151; Een oude en een nieuwe
rekening, t.a.p., blz. 9 en 11.
~~) K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., 4.
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lijkt weinig zinvol na te gaan, welke prijs er van jaar tot jaar omgere-
kend voor een gevangen reiger is betaald. Uiteindelijk is het aan
valkerij beleefde genoegen ook niet in guldens uit te drukken. Het
ontbreken van cijfers over 1848 kan samenhangen met het overlijden
van de grote stimulator prins Alexander. De sportieve prins, eens een
serieuze huwelijkskandidaat voor de Engelse koningin Victoria, zal
op nog geen dertigjarige leeftijd bezwijken aan de t.b.c. Zijn heen-
gaan betekent voor de Royal Loo Hawking-Club een zwaar verlies.
Het is niet onmogelijk, dat 'sprinsen dood op 20 februari, tijdens de
voorbereidingen van het nieuwe seizoen dus, op de organisatie en
controle nadelige invloed heeft gehad. Begin juli blijkt, dat vele
contribuanten in gebreke zijn gebleven. Tevens concludeert de contro-
lecommissie, dat de hoofdvalkeniers meer onder toezicht behoren
te worden gesteld. Waarschijnlijk lijkt het, dat er bewust of onbewust
is geprofiteerd van het wegvallen van de jonge nimrod. Het tekort
wordt door de koning grotendeels gedragen. Eigenlijk wordt dan al
duidelijk, dat de club staat of valt met de financiële steun van de
Nederlandse vorst, zeker wanneer deze in 1850 de kosten van één
équipe voor zijn rekening neemt en daarmee ruim de helft van de
lasten draagt. ss

De opwekking van de controlecommissie om een beter toezicht te
gaan uitoefenen op de hoofdvalkeniers kan ingegeven zijn door de
hoge rekening die de heren Bots en Mollen índienen. Uit de totalen
zowel als uit de specifícatie van de rekening van 1845 en 1846
blijken de boekhoudkundige talenten van de valkeniers díe geen sou
vergeten te noteren. Naast het onderhoud der valken drukken ook de
gelden die voor de paarden gevoteerd worden, zwaar op het budget.
Voorts stellen de tractementen der valkeniers alle landelijke lonen in
de schaduw. I. J. Brugmans noemt voor 1860 als het gemiddelde loon
voor de gehele Brabantse textiel en daarmee samenhangende nijver-
heid voor mannen 71 en voor vrouwen 38 cent per dag. De Brabant-
se leerlooiers komen volgens enquêtecijfers uit 1853 gemiddeld op
f 4,- per week. Hoofdvalkenier Adriaan Mollen verdient viermaal
dit bedrag. S'
ss) K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., I; Evers, t.a.p., blz. 592; Van Es, a.w., blz. 46.
~~) I. J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw, 1813-1870
(Utrecht-Antwerpen 1959'), blz. 128 en 131; K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p. I; zie
voorts voor de rekeningen van A. Mollen bíjlage XIV.
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Inmiddels is na de dood van prins Alexander de jacht op meer be-
scheiden vcet ingericht. Voortaan zullen Bots en Mollen ieder twaalf
valken aanhouden tegen een vergoeding van f 35; per stuk. In het
nieuwe reglement komt de verplichting voor de hoofdvalkeniers van
elke vlucht boek te houden, wat zij overigens al deden. Zij worden
tevens verplicht elk jaar op 1 april naar het Loo te vertrekken. De
heren die met de surveillance zijn belast, zullen elk jaar bepalen
hoeveel en welke valken er voor het volgend seizoen moeten worden
gehandhaaEd. Het verzoek aan twee nieuwe leden om voor langer
dan een jaar te willen tekenen en de vraagstelling of er te berekenen
valt of er genoeg geld in kas is om voor de toekomst twee valkeniers
te behouden, wijzen op de ernst van de situatie. sa

Een bescheiden aantal brieven van de hoofdvalkeniers werpt licht
op hun persoonlijkheid. Die loopt erg uiteen. Van Jan Bots
kennen wij de voorgeschiedenis. Hij is de leermeester van zijn latere
collega Adriaan Mollen en de loer ligt hem gemakkelijker dan de
schrijfstift. Zijn spelling en stijl missen elke scholing, maar zijn regel-
matige verzoeken om achterstallig salaris worden er niet door geremd.
De brieven zijn gericht zowel aan de adjudant van prins Alexander
baron Sloet van Oldruitenburg als aan de secretaris-penningmeester
C. J. Anemaet. Met de laatste staan zowel Bots als Mollen op goede
voet, zoals de briefaanhef „Mijn Heer en Vriend" bevestigt. De
schaarse correspondentie bericht over het wel en wee van het valken
houden, de gezondheidstoestand van valkeniers en paarden en de
dure tijd. De aanmaning om geld gaat gepaard met de mededeling,
dat Bots zelf binnen drie weken f 500,- aan zijn familie moet over-
maken en hij erkent ruiterlijk om het geld verlegen te zitten. Koste-
lijk is zijn brief, wanneer de bankbiljetten zijn ontvangen en hij zich
dankbaar toont voor „het goed over de brug komen". De in een post
scriptum gegeven prijs van de ham die minder in kwaliteit is dan de
laatste jaren, wijst - zoals de correspondentie van Mollen bevestigt -
op een bescheiden bijverdienste. sa

Adriaan Mollen is een geheel andere figuur. Zijn overgrootvader
stamt uit Bladel, thans één der Acht Zaligheden, maar vindt zijn
geluk in Valkenswaard. Uit zijn aldaar op 14 februari 1734 gesloten

58) K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., 1; Van Es, a.w., blz. 137.
59) K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., 3.
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huwelijk wordt in 1742 een Adriaan Mollen geboren, naar wie onze
Adriaan is vernoemd. De familie is dan definitíef in Valkenswaard
gevestigd en Adriaan huwt er met Johanna Snoeyen. Hun zoon heet
Johannes Hendrikus. Diens vrouw Margaretha van Stratum schenkt
hem twee zonen díe naam zullen maken als valkenier: Adriaan en
Paul. De Mollens vormen een sterk geslacht. Johannes Hendrikus
zal de leeftijd der sterken bereiken en wordt eenentachtig jaar. Zijn
zoon Adriaan (79) en kleinzoon Karel, „de laatste valkenier van
Europa" genoemd (81), kunnen eveneens op een lang leven terug
zien. 80

In 1833 vertrekt de dan negentienjarige Adriaan met Jan Bots
naar Engeland, waar hij de nadagen van de Falconers' Club mee-
maakt en van zijn plaatsgenoot Bots een gedegen opleiding krijgt.
Na de dood van lord Berners treedt hij in dienst van de Oostenrijkse
prins Trautmansdorff te Oberwaldersdorff bij Wenen. Mevrouw
Peels-Mollen te Valkenswaard bewaart nog de indrukwekkende
reispas, het paspoort dat aan de jonge valkenier op 12 januari 1839
op last van Jean Gisbert baron Verstolk de Soelen, minister van Bui-
tenlandse Zaken van koning Willem I, is verstrekt. Het klinkt nu
allemaal erg pathetisch te lezen dat „in naam van de vorst aan alle
admiraals, generaals, gouverneurs, commandanten, magistraten e.a.
officieren zo burgerlijke als militaire, van vorsten en staten, vrienden
van Z.M." verzocht is „den heer Adriaan Mollen, valkenier te Val-
kenswaard, gaande naar Weenen, niet alleen zijn bagage te laten
passeren zonder hem eenigen overlast aan te doen of tce te laten
dat hemdie aangedaan wordt, maar hem ook zoo noodig alle hulp te
geven of te doen geven". Het paspoort, opvallend door zijn formaat
en de vorm waarin het is gesteld, heeft nog meer allure gekregen
door de stempels der pleisterplaatsen. Adriaan legt, wanneer wij de
Katholieke Illustratie mogen geloven, de reis naar Wenen per dili-
gence of per trekschuit af. Op 19 maart 1839 vertrekt hij vanuit Nij-
megen. De reis gaat via Koblenz en Frankfurt en hij bereikt dan
via Aschaffenburg op 15 april Regensburg. Vier dagen later is hij in
Wenen.

Gedurende het jachtseizoen verblijft Mollen die hoe jong hij ook
nog is, als zelfstandig valkenier opereert, bij prins Trautmansdorff.
so~ G.A. Valkenswaard, t.a.p., no. 5, 6, 11 en 12; Swaen, a.w., blz. 97-99.
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In het najaar gaat hij terug naar Valkenswaard om er de slechtvalken
te vangen die hij voor de jacht nodig heeft. 61

T.~it Hongarije weet Adriaan Mollen een broedsel sakervalken
(twee tarsels en een wijfje) te bemachtigen cn richt ze ook af. Het
oordeel over de bruikbaarheid van de saker loopt nogal uiteen, dat
over de prestatíe van Mollen niet. eE

De bevestiging van Mollens reputatie spreekt het duidelijkst in een
brief van zijn vakbroeder Frans van den Heuvel. In opdracht van
baron Tindal en met medeweten van baron d'Offémont en de heren
Newcome en Stuart Worthley polst de oude meester-valkenier, of
Adriaan voelt voor een betrekking bij de Royal Loo Hawking-Club.
Listig schrijft Van den Heuvel, dat het geen aanbod is voor een
of twee jaar, maar dat de heren „LT voor geheel LTw leven een goed
bestaan willen bezorgen". De transfer geschiedt stijlvol. Het is niet
de bedoeling achter de rug van prins Trautmansdorff te handelen.
Mollen moet open kaart spelen en wanneer de prins er op tegen is
dat zijn valkenier vertrekt, krijgt hij een uitnodiging om het aan-
staande seizoen op het Loo op reigers te komen vliegen. Indien nodig
zal tijdens het borreluur ongetwijfeld wel een gentlemans-agreement
getroffen zijn, aangezien Jan Peels straks Mollen als valkenier te
Wenen opvolgt.

Frans van den Heuvel wijdt enthousiast uit over de successen
die op het Loo worden behaald, vermeldt het plezier dat de jonge
prinsen Alexander en Willem aan de jacht beleven, maar bezweert
tegelijkertijd Mollen het aanbod voor zijn assistent Jan Peels geheim
te houden. Want ofschoon hij verkeert in de grote wereld, kent de
oude valkenier zijn dorpsgenoten goed genoeg om te weten dat in
Valkenswaard het nieuws snel zijn ronde doet. 83

Naast zijn mentor Jan Bots is Adriaan Mollen, pas vijfentwintig
jaar oud, oppervalkenier van de koninklijke jachtclub van het Loo.
In de vijftien jaar dat hij de functie vervult, heeft Mollen evenals
Bots een aantal brieven geschreven die meer over zijn persoon berich-
ten. Uit de correspondentie met secretaris-penningmeester Anemaet
el) Collectie Peels-Mollen, no. 2, reispas van A. Mollen; De valkenier Mollen en
de valkerij, in Katholieke Illustratie, jrg. XXIX (1895-96), no. 19, blz. 150-151;
Harting, a.w., blz. 264.
8-) Swaen, a.w., b)z. 58; Pichot, a.w., blz. 98; Lascelles, a.w., blz. 350.
") Collectie Peels-Mollen, no. 1, brief van F. van den Heuvel aan A. Mollen
1840, 18 juli.
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komt Adriaan Mollen te voorschijn als een man met correcte manie-
ren, die een grote betrokkenheid heeft tot zijn werk en met veel
kennis van zaken adviezen geeft. Het voortdurend geldgebrek, waar-
mee ook hij door de slechte betalingen van zijn werkgever kampt,
dwingt hem regelmatig aanmaningen te zenden. Steeds gebeurt dit
op beschaafde toon, waarbij hij met redenen omkleedt waarvoor het
geld nodig is. Omdat de valkeniers steeds met voorschotten moeten
werken, komen zij met hun kosten voor het onderhoud van valken,
paarden of het maken van fournituren regelmatig in de rode cijfers.
Het zal in hun woonplaats wel niet tot spanningen hebben geleid,
maar het is onplezierig schuldenaar te zijn. Daarbij komt dat in de
armoedige Kempen toch al nauwelijks bronnen van inkomsten enig
soelaas bieden. Zo heeft Mollen in oktober 1847 een vordering van
f 2200,- op de club. Met de winter voor de deur is dat een weinig
riant vooruitzicht. In zijn bede dat God geve, dat spoedig prins
Alexander zijn vorige gezondheid weer terugkrijge, straalt dan ook
wel wat eigenbelang door. Van zijn dankbaarheid gewaagt hij dan
ook regelmatig, wanneer „de duitenbezorger" weer is geweest.

In zijn keurige handschrift dringt Mollen er op aan een bewaker
in hct Reigerbos op het Loo te plaatsen, verzoekt al tijdig om valken-
kamers te huren, en informeert naar een regeling waarbij de vorst
het onderhoud voor paarden voor zijn rekening neemt. Zijn brieven
aan liet begin van het seizoen weerspiegelen het enthousiasme en
de dynamiek van de man die na de saaie winter in zijn dorp weer
snakt naar het echte leven op het Loo. Met Bots vertrc:kt hij naar
Eindhoven om de maat te laten ncmen voor zijn uniform, want Val-
kenswaard herbergt gecn daartoe kundig persoon. Adviezen over een
reigerring, berichten over vertrek en mededelingen over de kwaliteit
van de hammen ronden het beeld af. Uit zijn brieven komt Mollen
als een rustige, hardwerkende serieuze man naar voren, voor wie zijn
valken alles zijn en zijn verblijf in Valkenswaard een gedwongen
rust betekent. e~

In 1855 is het sprookje uit. Plotseling - naar Mollen het doet
voorkomcn - staan de valkeniers op straat. Hebben zij dc bui zien

5a) K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., 3: brieven van A. Mollen 1847, 21 september;
1847, 23 oktnbcr 1848, 10 augustus; 1849, 12 maart; 1850, 6 januari; 1850, 26
februari; 1850, 1 maart.
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naderen of hebben ze gedacht, dat 1e tekorten door de vorst wel blij-
vend zullen worden aangevuld. Het is niet waarsehijnlijk, dat man-
nen die de teruggang van de valkerij in heel Europa hebben gezien
en in Engeland in eigen persoon hebben meegemaakt, nu onver-
hoeds door het lot worden geslagen. Het kan hen toch niet ontgaan
zijn, dat de voor de jacht zo ideale locaties in cultuur worden ge-
bracht. Dezelfde oorzaak die de club van Didlington het Loo doet
opzoeken, verdrijft haar weer. In 1847 brengt de Ordermark haar
uitgestrekte heivelden langs de Soerense grintweg in publieke vei-
ling, waardoor zij voor de jacht verloren gaan. Daarbij worden de
reigers schaarser. Als het jachtseizcen enige weken oud is, zoeken de
reigers bij nadering van de stoet een schuilplaats. De instinctmatige
gehechtheid aan hun nesten verloochenen ze voor veiliger oorden.
In 1849 zit er een hele kolonie reigers in de bossen van het kasteel
Biljoen te Velp, waar zij eerder slechts zelden wordt gesignaleerd.
De afgeschoten exemplaren zijn krachtens hun koperen reigerbanden
al eens op het Loo gevangen.

De Royal Loo Hawking-Club sterft een trage dood. Is tot 1850
het ledental stabiel, na de eeuwhelft taant de belangstelling, wat
weer vergaande consequenties heeft voor de exploitatie. In 1852 laat
de koninklijke familie verstek gaan. Brengt 1853 een kleine op-
leving, het jaar daarop schittert íedereen door afwezigheid en laten
zelfs de reigers het afweten.

Voor het laatst treden op 22 april 1855 de valkeniers met hun
jachtvogels aan voor het nieuwe seizoen. Het wordt geen grootse
apotheose. Ongunstige weersomstandigheden en reigerschaarste ma-
ken de vluchten nagenoeg onmogelijk. Na 10 juli valt definitief het
doek, tot verdriet ook van de plaatselijke middenstand die heeft ge-
profiteerd van de dagjesmensen die vanuit de omliggende plaatsen
op het bonte schouwspel zijn afgekomen. 65

De ontslagen valkeniers proberen om strijd ieder voor zich een zo
goed mogelijke regeling te bereiken. Mollen herinnert in een eerbie-
dig verzoek koning Willem III er aan, dat hij in 's konings dienst is
getreden en daarvoor een meer voordelige „stelling" bij prins Traut-
mansdorff heeft verlaten, omdat hij de toezegging had, dat zijn be-
trekking er een voor het leven zou zijn. Omdat hij van kindsbeen af

65~ Arnold, a.w., blz. 107; Evers, t.a.p., blz. 592.
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zich alleen met valken heeft bezig gehouden, kent hij geen ander
vak en is hij gedoemd brodeloos te blijven. Mollen heeft daarbij een
zwaar gezin: zes kinderen. Zijn verzoek om pensioen wordt op grond
van het feit dat hij in 's konings dienst staat, ingewilligd. Op veertig-
jarige leeftijd wordt Adriaan Mollen begiftigd met een jaarwedde
van f 400,-, uit te betalen in driemaandelijkse termijnen.óó „Ik mag
lijden dat ik er veertig jaar plezier van beleef", is zijn verheugde
reactie geweest. Het is op een half jaar na uitgekomen. s'

Aangemoedigd door de financiële meevaller van broer Adriaan
onderneemt ook Paul Mollen een poging tot een gunstige regeling.
Paul, geboren in Valkenswaard op 10 mei 1821, is nog ongehuwd en
is vanaf 1840 in dienst van de koninklijke jachtclub gekomen. Zijn
mogelijkheden zijn beperkt. Ander werk dan valken vangen en trei-
nen kent hij niet. Een donkere toekomst wacht hem, wanneer de
vorst hem niet in een andere betrekking wil plaatsen. De hofcommis-
sie adviseert negatief en Paul staat na vijftien jaar trouwe dienst op
straat. sa De Antwerpse diergaarde heeft een baantje voor hem als
oppasser, totdat hij omstreeks 1860 bij Thomas Littleton, later lord
Lilford, lid van de vermaarde Engelse Old Hawking Club, als valke-
nier kan gaan werken. 89

Het verval van de eens zo bloeiende Royal Loo Hawking-Club
wordt het best geschetst in de valkenier die de gehele periode heeft
meebeleefd: Johannes Jacobus Bots. Na zijn ontslag keert hij defini-
tief naar Valkenswaard terug, waar zijn broer Jacobus Johannes de
glorie van het verleden probeert levend te houden in de naam van
zijn uitspanning die hij „De Valk" heeft gedoopt. Vergeefs streeft
Jan Bots voor zijn ~~erk koninklijke erkenning in de vorm van pen-
sioen na. Voor deze gelegenheid heeft hij een meer geletterd man
dan hijzelf een fraaie brief laten opstellen, waarin hij Zijne Majesteit
wijst op zijn reis naar Noorwegen, waar hij met gevaar voor eigen
leven op jachtvogels heeft gejaagd. Het hemd is nader dan de rok en
daarom zet Bots zich af tegen Mollen die wel pensioen geniet. Deze
laatste is immers later dan requestrant in dienst getreden, heeft de

ti8) K.H.A. 's-Gravenhage, Archief Hofcommissie, Correspondentie 1855, no. 223.
"') De valkenier Mollen en de valkerij, t.a.p., blz. 151.
ee) K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., 1856, no. 3.
~s) De valkenier iVlollen en de valkeri~j, t.a.p., blz. 151; Lascelles, a.w., blz. 350;
Pichot, a.tv., blz. 126 en 128.
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gevaarlijke expeditie naar Scandinavië niet meegemaakt en heeft
zelfs het vak van Bots moeten leren. Aangezien Bots in dienst van
de club staat en Mollen in dienst van de vorst, en aan Adriaan een
betrekking voor het leven is toegezegd en hij niet op die voorwaarde
is aangetrokken, krijgt Jan Jacob Bots op 17 oktober 1862 een nega-
tieve beschikking thuís. Wanneer hij enige jaren later in Valkens-
waard overlijdt, zal dat niet zonder verbittering zijn.'o Banaal geld-
gebrek heeft zijn laatste jaren verzuurd, zoals een tekort aan midde-
len prolongatie van het vluchtbedrijf verhinderd heeft. Na het Loo
is de valkerij haar aureool van ridderlijk vermaak en romantisch
spel kwijt, waar zij weer opleeft, vliegt men met de oude liefde maar
zonder de pracht en praal.

Gelukkig blijft de herinnering aan de periode op het Loo bewaard
in het reeds aangehaald werk Tratité de Fauconnerie van Hermann
Schlegel en Abraham Hendrik Verster van Wulverhorst. In 1838
schrijft Schlegel, is zijn aandacht door de herleving van het vlucht-
bedrijf rondom het Loo op deze bijna geheel vergeten kunst geves-
tigd. Samen met zijn vriend, de tweede auteur, begeeft hij zich voor
nadere oriëntatie naar het Loo, woont verscheidene jachten bij en
bezoekt Valkenswaard. In deze bakermat en leerschool van alle va]-
keniers neemt hij kennis van vangst en africhting van de jachtvogels,
maar verhaalt niets over de inwoners en de plaats zelf. In een voet-
noot haalt hij wat gemeenplaatsen aan over aantallen valkeniers en
hun verteringen op het eind van de achttiende eeuw, maar over
Bots en Mollen die hij goed leert kennen, doet hij geen verdere me-
dedelingen. De gelukkige combinatie van de studie van Schlegel en
de opperhoutvester Verster van ~Vulverhorst heeft ons niettemin een
boek geschonken, dat een eerbewijs is voor valk en valkenier en waar-
uit een nieuwe generatie schrijvers inspiratie put. Het lezen van hun
Traité de Fauconnerie is het koesteren van een nostalgie, het hopen
op de wedergeboorte van de hoge vlucht, wat in deze vorm een
anachronisme moet heten. "

'o) K.H.A. 's-Gravenhage, t.a.p., 1862 no. 262; Collectie B. Bots, Genealogie Bots.
~') G. Schlegel, Levensschets van Hermann Schlegel (Amsterdam 1884), blz. 41-45;
J. Balis, Van diverse pluiinage, tien eeuwen vogelboeken (Brussel, Antwerpen,
's-Gravenhage 1968), blz. 100-101; G.A. Brouwer, Historische gegevens over onze
vroegere ornithologie en over de avifaisna van Nederland, in Ardea, jrg. XXXXI
(1954), blz. 58.
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Levering van valken vanuit Valkenswaard aan Engeland en
Frankrijk sedert het midden van de negentiende eeuw

Van de tijdens de jachten van de Royal Loo Hawking-Club ge-
legde contacten tussen de oppervalkeniers Jan Bots en Adriaan Mol-
len en Hermann Schlegel heeft de geleerde ornitholoog veel profijt.
In november 1842 zendt Schlegel Mollen een lijst met drieëntwintig
vogelnamen.72 Ofschoon verdere gegevens ontbreken, mag op grond
van dergelijke contacten later tussen het Genootschap Artis en de
valkeniers worden verondersteld, dat Mollen voor Schlegel de vogels
gevangen heeft. De kennismaking tussen de briljante theoreticus
Schlegel en de mannen van de praktijk groeit uit tot een zeer goede
verstandhouding. Schlegel profiteert bij zijn studie over de valkerij
van de tips die Bots en Mollen verstrekken. In 1858 wordt hij
directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden.

Bij de voortzetting van zijn onderzoek naar het gedrag van vogels,
hun eieren en nesten schrijft Schlegel in 1861 zijn oude valkeniers-
vrienden in Valkenswaard aan. Op Schlegels verlanglijstje staan
„vogelhuiden" en eieren. Hij noemt drie categorieën. Allereerst gaat
zijn belangstelling uit naar alle soorten „roofvogels" en uilen, en wel
volwassen exemplaren. Voorts wenst hij half of nagenoeg geheel vol-
wassen vogels uit het nest. Tenslotte vraagt hij eieren mèt de nesten,
indien deze tenminste niet te groot zijn. Hij verzoekt om zoveel als er
te verkrijgen zijn.73

In zijn antwoord wíjst Adriaan Mollen de Leidse professor op de
Valkenswaarder P. Jaspers, een man die voor Engelse „collecteurs"
huiden, eieren en nesten verzamelt. De concurrentie van de Engelse
verzamelaars zal Schlegel in een later stadium herhaaldelijk doen kla-
gen over de hoge prijs die de slimme Jaspers bedingt. Mollen advi-
seert Schlegel om snel tot zaken te geraken, want er is weer een
Engelse belangstellende, Baker genaamd, in aantocht.74

De rol van Adriaan Mollen is die van tussenpersoon tussen vogel-
deskundige Schlegel en handelaar Jaspers. De wensen uit Leiden

~-) Archief Rijksmuseum van Natuurlijke Historie Leiden, Corresp. Schlegel-
Mollen, 1842; Brouwer, t.a.p., blz. 58 en 62.
") A.R.N.H. Leiden, t.a.p., 1861, 26 februari.
74) A.R.N.H. Leiden, t.a.p., 1861, I april.
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worden door Mollen overgebracht. Van rechtstreeks contact tussen
Jaspers en Schlegel is geen sprake. Schlegel bedient zich van Mollen
die hij kent en vertrouwt. Bij de valkenier komen de bestellingen
binnen en Mollen geeft de klachten en adviezen door: „Huyden
niet goed geprepareerd, daarom verzoeke de vogels vers te zenden,
ook de eyeren zijn reeds met wel twee gaten uitgeblazen; wij doen
het met één gat en dan zeer netjes". Adriaan Mollen houdt aan zijn
bemiddeling de uitnodiging over om bíj Schlegel in Leiden te komen
logeren. 7~ Voor de mentaliteit van Jaspers is het verzoek kenmerkend
dat Mollen doorgeeft op 13 juni 1861. Als de zendmg niet goed is,
ziet Jaspers ze graag spoedig geretourneerd, opdat hij ze nog aan de
Engelsen kan slijten.'s

De merkwaardige transacties, dikwijls een touwtrekken tussen de
deftige directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te
Leiden en vogelvanger Jaspers van Valkenswaard, eindigen in 1863.
In de laatste brief van Mollen aan Schlegel staat, dat de Engelsen
beter betalen. Waarschijnlijk hebben ze ook minder noten op hun
zang gehad dan de Leidse hoogleraar die consequent slechts leveran-
ties terugzendt of op de prijs beknibbelt.'' Schlegel is voor Jaspers
slechts een lastige naam geweest, want zelfs de betaling van dc
rekeningen loopt over de betrouwbare vriend Adriaan Mollen.'~

Voor ons werpt een aardig voorval nog enig licht op de verhouding
tussen Schlegel en Mollen. In een brief van 1 juli 1861 deelt Adri-
aan Mollen mede dat zijn zoontje een klein goudstukje heeft gevon-
den, waarvan de valkenier veronderstelt, dat het heel oud is. Mollen
moet gedacht hebben, dat „de professor er wel meer van zal weten".
Via Schlegel zendt hij het naar een oudheidkenner en toucheert
uiteindelijk f 5,-.79

Schlegel heeft overigens in 1861 niet alleen met Mollen gecor-
respondeerd maar ook met Jan Bots. In zijn ongeoefend schrift ver-
ontschuldigd deze zich voor zijn laat wederwoord, maar hij was „alle
daage een brief wachtende ... van Loord Lelfort" (lord Lilford).
Thans staat vast, dat Paul Mollen in dienst van de lord zal treden
~~) A.R.N.H. Leiden, t.a.p., 1861, 14 mei.
~~) A.R.N.H. Leiden, t.a.p., 1861, 13 juni.
77) A.R.N.H. Leiden, t.a.p., 1863, 10 juli.
~8) A.R.N.H. Leiden, t.a.p., 1862, 20 april en 28 mei.
~o) A.R.N.H. Leiden, t.a.p., 1861, 1 juli en 14 oktober; 1862, 14 april.
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en Jan Bots zal hem voor veertien dagen naar Engeland vergezellen
om „Mollen aan de gang te helpe". Het vertrek is op 15 april en
dus spijt het Bots voor Schlegel, maar hij kan hem niet van dienst
zijn. Wel belooft hij Schlegel na die tijd contact op te nemen. 80 De
professor zal wel begrepen hebben, dat Bots na jaren van afwachten
maar al te graag zich met de voorbereidingen voor een herstel van het
vluchtbedrijf heeft willen bezighouden.

Sinds de opheffing van de Royal Loo Hawking-Club in 1855 is
het aan de inspanningen van Mr. E. C. Newcome te danken geweest,
dat er in Engeland nog met de valken gevlogen is. Gedurende een
tiental jaren leidt hij amateurs op en maakt ze enthousiast voor het
vederspel. Zo wordt de traditie van de valkerij bewaard op de Britse
eilanden. B1

In 1863 beginnen Cecíl Duncombe en majoor Charles Hawkins
Fisher op Salisbury Plain op kraaien te vliegen. Cecil Duncombe,
de jongste broer van lord Feversham, derde baronet van die naam,
mag zich vanwege zijn rang bij het le Regiment Life Guards kapitein
noemen.82 Met de grote sportsman uit Stroud in Gloucestershire,
majoor Hawkins, maakten wij reeds kennis, toen wij John Pells be-
schreven. Dat Hawkins later zijn ervaringen te boek heeft gesteld
in zijn Reminiscences of a f alconer, 8~ is ook bekend. Valkenier van
deze heren is Robert Barr, de jongste van het beroemde Schotse
valkenierstrio. Robert leert het vak van zijn broers Willíam jr. en
John en treedt in dienst van kapitein J. H. Salvin, later auteur van
het bekende werk Falconry in the British Isles. Evenals brcer John
werkt hij voor de schatrijke maharadja Dhuleep Singh, tot híj in
contact komt met Cecil Duncombe. B4

De schaarse Jiefhebbers van de valkerij vinden elkaar in 1864 ín
een nieuwe vereniging, die de naam krijgt van The Old Hawking
Club. E. C. Newcome wordt hiervan eerste secretaris. 85 Tot de nieu-
we leden behoort ook Thomas Littleton, beter bekend als lord Lil-

do) A.R.N.H. Leiden, t.a.p., 1861, 14 april (brief van J. J. Bots aan H. Schlegel).
el) Lascelles, a.w., blz. 356-357; Pichot, a.w., blz. 107.
84) Pichot, a.w., blz. 151.
B9) Pichot, a.w., blz. 137.
86) Pichot, a.w., blz. 92.
es) G. Blaine, Falconry (Londen 1936), blz. 231-232; Pichot, a.w., blz. 107; Lascel-
les, a.w., blz. 357; Swaen, n.w., blz. 22.
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ford. Deze kleurrijke figuur is - als zovelen - in de geheimen van
het weispel ingewijd door de onvennoeibare ijveraar Newcome. Lil-
ford is een boeiende man die zich heeft bezig gehouden met ornitho-
logisch onderzoek naar en studie van de avifauna op het Iberische
schiereiland. Het resultaat ervan legt hij neer in artikelen van het
tijdschrift l'Ibis. Zijn presidentschap van de British Ornithologists'
Union mag als de erkenning hiervoor worden gezien. ee

Het is deze lord Lilford, waarover Bots aan Schlegel bericht. De
Engelse edelman haalt Paul Mollen weg uit zijn nederige functie bij
de Antwerpse diergaarde en neemt hem met Robert Cosgrave in
dienst, eerst als valkenier, later als vogelverzorger in C~undle in
Northamptonshire, waar een collectie van driehonderd vogels het
kwetterend getuigenis is van Lilfords inspanningen. Dankzij Mol-
len, die een tobhut, zoals die in Valkenswaard wordt gebruikt, na-
bouwt, vangt men op de „Hollandse wijze" slechtvalken. Gerald
Lascelles, de secretaris van The Old Hawking Club, getuigt in een
opdracht in een exemplaar van zijn boek Coursing and Falconry dat
hij met Kerstmis 1892 Paul zendt, dat hij veel van Paul heeft ge-
leerd. 87 The Old Hawking Club is slechts een zwakke afspiegeling
van het grandioze vertoon dat eerder in de eeuw op het Loo was te
zien. De jacht op de reiger is vervangen door de vlucht op de rcek. e8
De dcelstelling van de organisatie is te vergelijken met de latere
„austerity-policy" van Sir Stafford Cripps (1947), die immers in het
politieke vlak door gedisciplineerde soberheid iets van de grootheid
van het verleden wil redden voor het Engeland van de toekomst.
Toegepast op de club betekent dit het scheppen van kansen om het
vederspel voor Engeland te behouden. Onder toezicht van bekwame
valkeniers, eerst Paul Mollen en Robert Cosgrave, na 1876 John
Frost en George Oxer, worden enthousiaste jonge mensen opgeleid.
Aan het eind van het seizoen worden de goede „oude" valken ter
beschikking gesteld van de leden en nieuwe vogels aangetrokken.
Daartoe plaatst men jaarlijks een order van minstens acht slecht-
valken bij Adriaan Mollen ín Valkenswaard. Het centrum waar de
valken worden gehouden, is King's House in Lyndhurst. Op deze

88) Pichot, a.w., blz. 126; Lascelles, a.w., blz. 350.
B~) Pichot, a.w., blz. 99; Lascelles, a.w., blz. 364; Blaine, a.w., blz. 234.
eB) Blaine, a.w., blz. 110.
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wijze stijgt het aantal beschikbare valken langzaam en kan de club
op groter schaal worden opgezet. Na de dood van Newcome in 1871,
wordt de vereniging gereorganiseerd. Gerald Lascelles is dan secre-
taris en hij zal tot 1914 getuige zijn van een bloeiperiode. 89

De Nederlandse inbreng wordt onderstreept voor het werk van
Paul Mollen en door de resultaten van de van Adriaan Mollen af-
komstige slechtvalk „Bois-le-Duc", die in 1876 zestig roeken slaat.
De clubleden profiteren door een onderlinge regeling van de diensten
van de door de vereniging aangestelde valkenier en kunnen over de
vogels beschikken. 90 Daarnaast zijn er leden die privé vogels voeren.
In totaal levert eerst Adriaan en later zijn zoon en opvolger Karel
jaarlijks een dozijn valken en haviken af. Het is alleen deze familie
geweest waar de oude traditie van vangen, zeeg maken, treinen, als-
mede de vervaardiging van fournituren is bewaard. Over de kwaliteit
van de huiven van Karel Mollen is de laatste secretarís van de club,
Gilbert Blaine, zeer te spreken. De Mollen-huif is prachtíg afgewerkt.
Over de bellen is hij minder enthousiast. Ze kunnen niet vergeleken
worden met de befaamde Indische bellen, maar constateert híj met
typisch Brits understatement: ze zijn beter dan helemaal geen. Daar-
bij is van belang, dat de prijs redelijk is. yt

Na een gedwongen rust begint na de eerste wereldbrand een
korte herleving. Richard Best heeft de plaats van George Oxer als
valkenier overgenomen en hij zal de laatste valkenier van The Old
Hawking Club zijn. Na veertig herfsten van valken vangen zendt
Karel Mollen in 1925 voor het laatst zijn valken naar Engeland. In
1926 hoeft het niet meer. Toegenomen industrialisatie, prikkeldraad-
afzettingen in de weilanden die het volgen van de vlucht verhinde-
ren, betekenen het einde van deze Engelse club. Karel Mollen is zijn
broodheren kwijt. 92

Het beschrijven van de valkerij na de Franse revolutie is het ver-
haal van een neergang. Wat er na de beëindiging van de Royal Loo
Hawking-Club is geschied, ís een surrogaat, nauwelijks een afstraling
van het briljante vederspel voordien, maar door het enthousiasme van

B9) Blaine, a.w., blz. 232-233.
9~) Blaine, a.w., blz. 234; Pichot, a.w., blz. 156; Michell, a.w., blz. 16.
o') Blaíne, a.w., blz. 36 en 102; Michell, a.w., blz. 42 en 48.
'f) Blaine, a.w., blz. 235-236; R. Klinkhamer, De laatste overblijfselen van de
valkenjacht in ons land, in De Nederlandsche jager, orgaan voor )agers en Honden-
liefhebbers, jrg. XXXVII (1932), blz. 87.
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steeds weer nieuwe generaties toch mogelijk gebleken. Ook Frank-
rijk heeft een renaissance gekend, al is die níet te vergelijken met
de grandioze manifestaties ten tijde van Lodewijk XIII en XIV. In
1865 zijn de eerste schuchtere pogingen ondernomen de valkerij te
herstellen. Pierre-Amedée Pichot die zijn ervaringen later zal be-
schrijven in zijn Les oisenux de sport, komt dan in contact met lord
Lilford. Na zich van de diensten van John Ban te hebben verze-
kerd, weet Pichot rond zich een aantal voorname en sportieve líeden
te verzamelen en is de stichting van de „Club de Fauconnerie de
Champagne" een feit. Tot dit kleurrijke gezelschap behoren graaf
Alfred Werlé uit Reims en de Spaanse edelman J. Alfonse de Al-
dama, alsmede George de Grandmaison die zijn kasteel te Souches,
in Sologne, ter beschíkking stelt. Jaarlijks wordt met een twintigtal
valken succesvol gevlogen up kraaien, eksters, totdat de voor Frank-
rijk rampspoedige oorlog van 1870~71 aan het korte bestaan van de
club een einde maakt.93

Evenals Newcome in Engeland houdt in Frankrijk Pichot het
heilig vuur bij vele amateurs brandend. Hij geldt als de grote stimu-
lator en zijn jeugdige adepten, van wie Alfred Belvalette de bekend-
ste is, zetten de valkerij opnieuw op.

In de duinen van Boulogne beoefenen in het laatste kwart van de
negentiende eeuw voornamelijk richards het vederspel dat zij afwisse-
len met de jacht op olifanten en hippopotamussen in Kongo. Niet
zonder heimwee naar een groots verleden betitelt Belvalette een
jachtvriend, Paul Gervais, met een verwijzing naar de hertog die de
valkerij onder Lodewijk XIII haar faam bezorgt, als een tweede De
Luynes. In 1893 richten vader Edmond en zoon Pierre Barrachin
te Beauchamp eveneens een valkeniersclub op.94

Zoals de Engelsen hun passie voor de loer met die voor de pen
combineren hebben dat ook Pichot en Belvalette gedaan. De laatste
staat in nauw contact met de Engelse Old Hawking Club en betrekt
zijn slechtvalken (hagaards} voornamelijk van de Brabantse valkenier
Adriaan Mollen. Bij gebrek aan professionals leidt Belvalette zelf

9a) Pichot, a.w., blz. 126; Lascelles, a.w., blz. 346; Belvalette, a.w., blz. 177-178;
Van Es, a.w., blz. 61.
ea) pichot, a.w., blz. 72; Belvalette, a.w., blz. 178-179; Magaud d'Aubusson, a.w.,
blz. 55.
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weer leerlingen op in zíjn club te Berck in de duinen nabij Calais.
Het schijnt een gcede school te zijn, want Pichot verhaalt, dat de
oude Mollen er plezier in heeft Belvalette al zijn trucjes te leren.95

De beoefening van de valkerij in Frankrijk en Engeland is nauwe-
lijks denkbaar zonder de persoon van Adriaan Mollen, die met zijn
zoons, Adriaan jr. en Karel Theodoor de slechtvalken en de fourni-
turen verschaft. Er zijn verschillende getuigenissen van de activitei-
ten van Mollen. De Bergeykse schoolmeester en amateur-archeoloog
Petrus Norbertus Panken treft hem op 21 april 1867 in gezelschap
van een Engelsman aan op de Leenderheide, terwijl ze een valk met
de loer treinen. De in alles geïnteresseerde Panken vertelt, dat er in
het begin van de negentiende eeuw een groot aantal valkenkapjes
in het dorp aanwezig zijn die vooral bij verkopingen worden aange-
boden 9B Een krantenknipsel uit december 1879 bevat de mededeling,
dat Mollen thans achttien valken heeft gevangen en verscheidene
ervan heeft afgericht. Volgende week, gaat het blad verder, komen
de kopers uit Engeland om zoals elk jaar de dieren tegen een goede
prijs te verwerven.97

Adriaan Mollen zet, evenals later zijn zoon Karel, ook vogels op.
De Katholieke Illustratie gewaagt in 1880 van een kostbare verzame-
ling opgezette valken en andere roofvogels welke de mceite van een
bezoek meer dan waard zijn. De collectie is later uitgebreid met de
door Karel Mollen gevangen vogels en na zijn dood in 1936 geschon-
ken aan de lagere school te Valkenswaard.9B

In zijn Naamlijst van in Nederland in den vrijen natuurstaat
waargenomen vogels vermeldt de conservator en preparateur van
Artis, H. Koller, in zijn aanwinstencatalogus ook Mollens activitei-
ten. Het Koninklijk Zoi7logisch Genootschap verwerft via de Val-
kenswaardse valkenier twee slechtvalken, gevangen op 4 november
1889 te Valkenswaard en 10 oktober 1890 te Budel, alsmede een op
de heide van Cromvoirt verschalkte geervalk. Mollen levert ook an-
dere vogels, zoals een bij Heeze op 1 mei 1890 buitgemaakte koekoek.

95) Pichot, a.w., blz. 83.
98) H. Mandos en A. D. Kakebeeke, De Acht Zaligheden (Oisterwijk 1971), blz.
107-108; Mededeling C. v. Dongen-Mollen: mijn vader, Adriaan Mollen jr., over-
leed op 7 februari 1894 en is daarom in valkenierskringen onopgemerkt gebleven.B?) G.A. Valkenswaard, no. 152 st. 107.
98) Katholieke Illustratie, jrg. XIV (1880), no. 14, blz. 27.
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Een incidentele vangst, als van een barbarijse slechtvalk in het najaar
van 1857, geeft ons nog geen zekerheid over de continuïteit in de
zendingen en de duur van het contact tussen Artis en Mollen. Het
gegeven dat tussen 1861 en 1863 Adriaan Mollen slechts bemiddelt
tussen Schlegel en Jaspers, wettigt de conclusie, dat hij zelf in die
tijd zich nog voornamelijk met de vangst en africhtíng heeft bezig-
gehouden. Pas in de herfst van zijn leven is hij zich op preparatie
gaan toeleggen, zoals zijn contact met de Artis-conservator aan-
toont. ~fl

De krasse valkenier die zoals een met gouden opdruk versierd
exemplaar van De Meyerijsche Courant bericht, op 21 apríl 1892
met zijn Anna Elisabeth Sebilla Mohr hun gouden bruiloft viert, is
dat jaar getuige van een merkwaardig gebeuren. Wanneer hij in de
herfst juist een valk gevangen heeft, komt een tweede aanvliegen
die daarop Mollen meer dan veertien dagen onafgebroken sart door
alle nieuw aankomende valken te waarschuwen, zodat ze wegvliegen.
Uiteindelijk zal Karel Mollen in 't Soerendonkse Goor, waar de Mol-
lens ook een hut hebben, deze vogel buitmaken en hem africhten
voor The Old Hawking Club. loo

Op de dag van zijn overlijden, op 27 juli 1895, bereikt de erfge-
namen van Adriaan Mollen een door de verzamelaar A. Ugherini
mede aan de valkenier opgedragen boekje, Falconeria Moderna geti-
teld. De door de auteur gebezigde lofspraak op „de laatste der oude
Hollandse valkeníers, wiens bekwaamheid en ervaring boven alle
kritiek verheven zijn", is het mooist denkbare grafschrift. De hoge
kwaliteiten van Adriaan Mollen leven nog voort in de erkenning
door het Nederlands Valkeniersverbond, dat bij zijn oprichting in
1938 die naam tot de zijne maakt.'o'

Op 4 juli 1854 wordt in Valkenswaard het kind geboren, dat als
„de laatste valkenier van Europa" de valkerijgeschiedenis zal ingaan.

99) H. Albarda, Naamlijsten van Nederlandsche Vogels (Leeuwarden 1897), blz.
58; Knippenberg, t.a.p., blz. 30; H. Koller, IV. Naamlijst van in Nederland in den
vrijen natuurstaat waargeno~nen vogels (Amsterdam 1888), nos. 1, 2, 3, 37 en 42
(Artisbíbliotheek no. 02644, met de hand gescbreven exemplaar).
"'o) Mededeling van Mollens vaste tobber Jan Maas aan G. A. van Nie; Collectie
Peeis-Mollen, De Meyerijsche Courant, jrg. XXXIV (1892), no. 32, 20 april; G.A.
Valkenswaard, Collectie Kateman, map II; idem, notities G.A. Hogerlinden;
Lascelles, a.w., blz. 284-285.
lol) Katholieke Illustratie, jrg. XXIX (1895-1896), no. 19, blz. 150.
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Karel Theodoor Mollen krijgt de beste leermeester die er is, zijn
vader, die hem de kneepjes van het vak bijbrengt. Hij assisteert zijn
vader bij diens leven en zet na het overlijden van Adriaan Mollen
diens werk voort. Zijn belangrijkste klanten zijn The Old Hawking
Club en de Franse organisaties, maar ook veel individuele bestel-
lingen bereiken hem. Zijn vangsten zijn zeer succesvol, want de flora
en fauna onthouden hem weinig geheimen.

Karels dochter, mejuffrouw Helena Mollen, zegt dat haar vader
gehouden heeft van alles wat in de natuur groeit en leeft en einde-
loze wandelingen maakte met zijn vrouw en drie kinderen in bos en
hei om hen op het mooie van Gods schepping te wijzen. io2 Reeds
vanaf zonsopgang zit hij in zijn tobhut rustig te wachten, tot de klap-
ekster de komst van een valk aankondigt. Dergelijke vangplaatsen
bezit hij op de Leenderhei bij Valkenswaard, bij Loon op Zand,
Cromvairt en Wintelre, kortom overal waar de heidevelden nag
ongerept en uitgestrekt liggen. l03

In 1897 werkt de valkenier die uitsluitend op bestelling levert, aan
een grote order van The Old Hawking Club die meer dan twintig
valken beslaat. Uit Hongarije wordt eveneens belangstelling getoond.
In november heeft Karel Mollen er al twaalf bemachtigd. Het ge-
stelde aantal van drieëntwintig zal hij in de komende maanden inder-
daad volmaken. Als schrijnend contrast ligt er het bericht dat door
„De Vereeniging tot bescherming van den wildstand op de Veluwe"
over het boekjaar 1896-1897 premies zijn uitbetaald voor het doden
van vierennegentig valken.

Het facultatief stellen van de premies bij de jachtwet van 1857,
de gerezen twijfel aan de schadelijkheid van de jachtvogels en Schle-
gels beschrijving van de schitterende prestaties van de valken tijdens
de dagen van de Royal Loo Hawking-Club hebben juist op de Ve-
luwe waar de club zijn bloei beleeft, geen weerklank gevonden.lo4
De vraag naar vogels en fournituren van Mollen neemt met de jaren

'o'-) Correspondentie met mej. H. Mollen 1971, 29 augustus.
~03) Gesprekken met mej. H. Mollen en K. Luybregts; Hoe valken gevangen
worden, in De Meyerijsche Courant, 10 november 1923.
ioa) R.A. Noord-Brabant, Verslag over de tcestand der provincie Noord-Brabant
over 1854, blz. 224 en over 1857, blz. 402-403; De Nederlandsche Jager, orgaan
voor Jagers en Hondenliefhebbers, jrg. III (1898), no. 119: 8 januari 1898, no.
122: 29 januari 1898.
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toe. Karel is gedwongen zich van assistentie te verzekeren. Zijn vaste
hulp wordt Peerke Bierings, terwijl later nog een tweede vanger, Ja-
nus Scheynaerts, in dienst wordt genomen. Aanvankelijk worden de
helpers eens per maand of per week betaald. Wanneer Karel Mollen
blijkt, dat Scheynaerts in zijn tobhut meer slaapt dan waakt, vergoedt
hij voortaan per gevangen vogel.

Het zeegmaken van de valken gebeurt in de keuken van het een-
voudige huis dat de familie aan de Bakkerstraat 13 bewoont. Van-
wege het bevuilen door de vogels zijn er grote bakken met zand ge-
plaatst. Heel het gezin moet stil blijven zitten, opdat de jonge vangst
gezeten op een stoelleuning aan de huif kan wennen los Gilbert Blai-
ne, secretaris van The Old Hawking Club en geregeld bezoeker van
Mollen in Valkenswaard beschrijft dit toneel, dat hij „breaking to the
hood" noemt enigszins anders. Volgens hem nodigt Mollen, nadat hij
de valk gekropt heeft, twee of drie vrienden na het avondeten uit
„for coffee and a smoke". Zelf zit hij dan met de valk op de vuist in
een hoek van het vertrek een pijp te roken, zich rustig met zijn be-
zoekers onderhoudend en met tussenpozen de valk huivend en ont-
huivend. Geen van de vrienden schenkt aandacht aan de valk, die
rustig blijft zitten gedurende de twee uren die dit „breaking to the
hood" in beslag neemt. Hierna is de valk voor iedere man die het
huiven verstaat, geschikt.los

Het voedsel voor de valk bestaat bij Karel Mollen onveranderlijk
uit biefstuk die bij ontstentenis van voldoende slagers vanuit Eind-
hoven wordt betrokken. Alleen wanneer de valk een duif slaat, krijgt
hij deze warme prooi.

Welk beeld moeten wij ons vormen van deze Karel Mollen, de
man die als „de laatste valkenier van Europa" te boek staat? Overi-
gens bestaat over deze kwalificatie nogal wat strijd. De mening, dat
Mollen eigenlijk alleen als vanger en africhter kan worden betiteld,
wordt bestreden door o.m. R. Klinkhamer die Karel Mollen persoon-
lijk heeft gekend. Hij typeert Karel als een complete valkenier die de
kunst verstond een valk zo zeeg te maken en te treinen, dat de vogel
door anderen voor de vlucht te gebruiken was. Degenen die het be-

ios) ~sprekken met mej. H. :~follen en K. Luybregts; Messing Sr., Valkenswaard
van vruuger ... Peerke Bierings, in Groot Eindhoven, 31 januari 1973.
ioo) Blaine, a.w., blz. 106.
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grip valkenier zo interpreteren, dat zij daaronder de vanger en af-
richter verstaan die zich ook nog met zijn vogel bij vreemde opdracht-
gevers in actieve dienst stelt, doen volgens Klinkhamer de veelzijdig-
heid van Mollen tekort. Daarnaast is de term „laatste valkenier van
Europa", alsof er nu niet meer wordt gevlogen. Het predikaat mcet
verstaan worden als een eresaluut aan de laatste van een traditie.
Het Nederlands Valkeniersverbond dat zich met de naam van Karels
vader Adriaan tooit, heeft het waar het de inhoud van die traditie
betreft meer bij het rechte eind. In wezen is deze díscussie volmaakt
oninteressant, maar wordt hier volledigheidshalve aangegeven.'o'
Ofschoon hij misschien nauwelijks voldcende onderwijs heeft geno-
ten, spreekt Karel Mollen goed Engels en kan Duits en Frans lezen.
Zijn zestien jaar jongere vrouw Elisabeth Panken die hij op ongeveer
vijfenveertigjarige leeftijd huwt, verzorgt de Franse correspondentie.
Karel Mollen is zeer beschaafd, onkreukbaar, maakt een aristocrati-
sche indruk en algemeen is hij als „perfect gentleman" gekarakteri-
seerd. Aan zijn persoon heeft zich een proces voltrokken, dat men o.a.
bij jachtopzieners ervaart, die door omgang met mensen die hoog op
de maatschappelijke ladder staan, hun aangeboren beschaving su-
blimeren. los

Het is niet gemakkelijk een indruk te krijgen van Mollens finan-
ciële sítuatie. Iemand die zijn kinderen op kostscholen onderwijs kan
laten volgen, is niet bepaald noodlijdend. Toch zijn de Mollens ge-
wone mensen, mísschien het best getypeerd als „goede burgermen-
sen", lieden die in ontwikkeling en welstand wat uitsteken boven de
boeren en andere burgerbevolking.109 Daarbij komt dat vroeger ge-
sprekken over inkomens taboe waren. Indien er echter kapitaal ge-
weest was, zou dit te voorschijn gekomen zijn, want een opmaker is
Karel Mollen niet. Hij leeft sober, is geen „uitgaander", al geniet hij
's avonds van een spelletje kaart. Zijn ochtendbrood is versierd met
„goed wat van het verken", 's middags savoureert hij het bier van

'o') Informatie R. IClinkhamer, De Meyerijsche Courant, 10 november 1923.ioe) Gesprekken met mevr. E. van Best-Wiegersma, mej. H. Mollen, K. Luybregts,
R. I{linkhamer; Laatste valkenier van Europa stierf kwart eeuw geleden, in Eind-
hovens Dagblad, 23 januari 1960.
ino) G.A. Valkenswaard, J. F. M. van Best, Uit overlevering en herinnering be-
treffende de gemeente Valkensioaard (maart 1952), blz. 5; gesprekken met mevr.
E. van Best-Wiegersma, mej. H. Mollen, K. Luybregts en R. Klinkhamer.
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de dorpsbrouwer, terwijl de dagelijkse wandeling door bekende dre-
ven en oude jachtterreinen zijn conditie op peil houdt.llo

Wanneer in 1914 de revenuen uit de valkenvangst, africhting en
fournituren sterk teruglopen, gaat Karel Mollen zich meer dan ooit
toeleggen op de reparatie van uurwerken. Hij is een vermaard klok-
kenmaker, waarbij het geduld en de scherpte van gezicht die de val-
kenier kenmerken, hem zeer te stade komen. Kapitaal om te rente-
nieren is er dus niet. Bescheiden inkomsten leveren hem zijn bijen
op, want een hal met kassen en bijenkorven staan tot zijn beschik-
king, net zoals twee eeuwen eerder de Valkenswaarder Wouter Hees-
mans (1731) het houden van bijen met het treinen van valken
combineerde.'lt

Anders dan zijn voorvaderen is hij sterk plaats gebonden. On-
danks aanlokkelijke aanbiedingen, zowel uit Engeland, Oostenrijk,
Spanje, als uit Hongarije en Parijs om als valkenier in dienst te tre-
den, heeft hij nimmer voor goud noch eer de eenvoudige woonstee
aan de Bakkerstraat willen ruilen voor verhevener vestigingen als het
hof van een Duits vorst of het jachthuis van een rijk edelman. Het is
niet doorgegaan, omdat er - Karel is dan nog vrijgezel - thuis be-
zwaar gemaakt wordt door zijn zuster Anna die het waarschijnlijk
een te groot avontuur vindt. Hij zelf pleegt er later zonder spijt op
terug te zien. Van zichzelf weet l~ij, dat hij niet lang weg kan zijn
uit zijn dorp, waar hij altijd tevreden is geweest. „Trouwens had ik
daar een stukje brood meer kunnen eten?", zegt hij eens filosofisch.12

Zo blijft hij, waar hij gelukkíg is. In zijn woonplaats een markante
figuur, ~~~iens uiterlijk, zoals dat zo vaak opgaat voor mensen die
intens met díeren omgaan, steeds meer op zijn valken gaat lijken. De
scherpe gebogen neus, de strakke blik roepen de vogels ín herinne-
ring, waarop hij op de eindeloze heiden in even eindeloze uren kan
wachten.

Eenmaal afgericht brengt hij de gehuifde vogels zelf per trein naar
Vlissingen, waar ze scheep gaan naar Engeland. Een generatie van

"o) Gesprekken met me~ r. J. Peels-Mollen en K. Luybregts; G.A. Valkenswaard,
Collectie Kateman, map I, I-aatste valkenier gestorven (krantenknipsel), 3 januari
1936.
"') Gesprekken met mej. H. Mollen, K. Luybregts en R. Klinkhamer.
'tz) G.A. Valkenswaard, Collectie Kateman, t.a.p.; gesprekken met mej. H. Mollen
en R. Klinkhamer; Klinkhamer, t.a.p., blz. 88.
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tachtigers kan zich nog herinneren, hoe hij op het station met eer-
betoon wordt ontvangen en uit oude traditie het spoorkaartje krijgt
aangeboden. Smakelijk vertelt hij zelf o.m. aan de huidige voorzitter
van het Nederlands Valkeniersverbond, dr. J. W. M. van de Wall,
over dit tafereel uit 1925, waarop de stationchef van Vlissingen hem
saluerend weer uitgeleide doet. Soms ook haalt een schilderachtig ge-
zelschap Engelsen, met onder andere Oxer en Blaine, de valken af.
Bij hun bezceken plegen ze te logeren in Hotel „De Valk", eens
eigendom van de familie Bots, welk pand nu verbouwd is tot apo-
theek. "s

Over de uitgebreide en zeer notabele clíëntèle van Karel Mollen
informeert ons zijn adresboek, waarin hij met forse hand vierhonderd-
tachtig adressen neerschrijft. Enige uit het voorgaande reeds bekende
namen zullen wij releveren. Onder no. 8 staat de hoofdvalkenier van
77ie Old Hawking Club, John Frost, die jaarlijks naar Valkenswaard
komt om pas gevangen valken af te halen en met het treinen behulp-
zaam te zijn. Bij Adriaan Mollen wordt hij in de kneepjes van de
Hollandse school onderlegd, zoals hij door zijn leermeester John
Barr in de 'Schotse school is opgeleid. Frost sterft in 1890, pas zes-
endertig jaar jong.

De in zijn tijd beste valkenier op grouse, major Charles Hawkins
Fisher, is onder no. 13 in het boekje te vinden. Hawkins is ook de
leermeester van Gilbert Blaine, welke de familie Mollen herhaalde-
Iijk, het laatst ín 1945, bezoekt. Blaine - 315! - is bestuurslid van
de British Falconers' Club van 1936 tot zijn dood in 1955. Hij geldt
als de schrijver van de meest uitgebreide handleiding over het treinen
van de slechtvalk, is een van de beste valkeniers van zijn tijd, jager
op groot wild in Afrika en eigenaar van uitzonderlijke setters.

Voorts sieren de namen van Paul Gervais (18), Le comte Alfonse
de Aldama (20) van het Franse gezelschap „Club de Fauconnerie de
Champagne" de lijst, waarop ook F. H. Salvin (34), Gerald Lascelles
(41) en Alfred Belvalette (60) niet kunnen ontbreken. In valkeniers-
kringen bekende andere namen zijn die van de beroemde vogelschil-

lls) J.A.B., Een stad voor een valk, in Arnhemsche Courant, 26 maart 1942; G.A.
Valkenswaard, Van Best, a.w., blz. 5; ge.prekken met mevr. E. van Best-Wiegersma
en R. Klinkhamer; An old photograph, in The Falconer, ihe ~ournal of the British
Falconers' Club, jrg. V(1970), no. 4, blz. 198-199.
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ders G. E. Lodge (118) die het embleem van het Nederlands Valke-
niersverbond ontwerpt, en Renz Waller (475) die zijn boek Der
wilde Falk ist mein Gesell zelf verlucht. l'4

Interessanter dan zijn adresboek is het door Karel Mollen bijge-
houden kasboek, dat ons informeert over werkwijze en prijzen. De
hierin vermelde cliëntèle stamt uít een recent verleden, want het
boek loopt van 3 juli 1912 tot en met een laatste order op 18 decem-
ber 1930. De krijgshandelingen van de wereldoorlog werken ook door
in Mollens notities. Van 14 november 1915 tot 10 september 1919
komen er nauwelijks orders binnen. De enige bestellíng in 1918 is
die van de Britse legatie in Den Haag die twee valkenkappen omvat.

Ofschoon er ook noteringen in het Frans en Nederlands zijn, valt
op, dat de vcertaal van het boekje Engels is. Orders en prijzen wor-
den in die taal opgenomen, waarbij het Engelse ~, in die tijd f 12,-
waard, ook model staat voor de Nederlandse prijzen, die dikwijls veel-
vouden bedragen van de shilling die op zestig ct. is begroot.

Het schutblad biedt een prijslijst in inkt, die zich laat vergelijken
met Franse opgaven voorzi~n van Nederlandse tarieven:

falconer's bag ~. 2- 10 poche de chasse f 30;
hoods 4 chaperon 2,40
rufterhoods 2 chaperon de rust 1,20
indianbell 3 grelot indien 1,20
commonbell 2 grelot commun 1,20
swivel 2 vervelle 0,60
leash I longe 0,60
jesses -8 jettes 0,40
lure 5 leure 3;
impingneedles a doz. 1

De prijzen kloppen aardig, behalve dat Mollen de Fransen Indí-
sche bellen tegen de prijs van gewone bellen levert en voor de
Engelsen de draal eens zo duur is.

Mollens werkwijze is identiek aan die van de oude gildemeesters.
Hij werkt de orders in volgorde van binnenkomst af en koopt pas na
de bestelling het benodigde materiaal in. Nooit werkt hij op voorraad.
lla) Grouse wordt in populaire woordenboeken vaak vertaald met korhaan of
korhcen. Het is echter net als ons korhcen een soort van de Ruigpoothcenderen,
die alleen op de Britse eilanden voorkomt (mededeling G.A. van Nie); Collectie
Peels-Mollen, adresboekje K. Mollen; J. van Gerven, Ilit Valkenswaards familie-
bezit, in Jaarboek 1970 van het Nederlands Valkeniersverbond „Adriaan Mollen",
blz. 10-15.
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Met de valkenvangst geldt hetzelfde principe. Gedurende het hele
jaar worden de bestellingen opgenomen en in de herfst begint het
tobben. Zijn de gevraagde vogels binnen, dan is de vangst afgelopen,
want de natuurvriend ontziet de natuur.

Opvallend is, dat het verbruik van benodigde kappen, werpriemen,
aansteeknaalden en veters zo hoog ligt, omdat gerenommeerde valke-
niers als Belvalette meer bestellingen per jaar plaatsen. Regelmatig
verlenen de opdrachtgevers zich eigenmachtig een paar gulden kor-
ting of hebben de heren het met de valkerij zo druk, dat de Valkens-
waardse vakman hen tot betaling moet manen.

Zoals reeds gemeld is The Old Hawking Club een regelmatige en
grote afnemer, wat uit de volgende opgave blijkt:

1912 15 slechtvalken, 1 smelleken
1913 15 „ 2 „ s, 1 sperwer
1914 10 „
1922 14 „
1923 12 „
1924 I1 „

Blijkens een opgave van 2 maart 1920 rekent Mollen voor een rode
valk f 84,- (~. 7) en voor zowel een tarsel als een hagaard f 72,- (~, 6),
waarbij dan nog f 2,40 bijkomt voor het zeeg maken. Aangezien de
valkenier uitsluitend met biefstuk aast en, zoals wij hiervoor gezien
hebben, alleen een duif voert, vvanneer deze bij het tobben is gedood,
is het voor de beoefenaar van vandaag een raadsel, hoe dit mogelijk
was. Gedurende gemiddeld zo'n zes weken worden immers een
vijftiental valken 's avonds geaasd met plakken biefstuk, in handige
repen gesneden van ongeveer drie cm díkte. Mollen heeft zijn klan-
ten beslist niet overvraagd. lls

De Valkenswaarder J. van Gerven die een gouden hand heeft voor
het fabriceren van valkeniersbenodigdheden en Mollens materiaal
gebruikt, alsmede de secretaris van het Nederlands Valkeniersver-
bond, G. van Nie, hebben zich moeite gegeven Mollens kappen-
produktie uit zijn orderboek te rubriceren. Zij komen daarbij tot een
totaal van 1292 huiven in achttien jaar, waarbij moet worden aange-
tekend, dat de vier oorlogsjaren nagenoeg te verwaarlozen zijn. Het

"s) Gesprek met mej. H. )Vlollen; Van Gerven, t.a.p., blz. 15-21; Collectie Peels-
Mollen, kasboek K. Mollen.
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brengt de produktíe van Mollen op ongeveer twee stuks per week,
afgezien van de andere fournituren die de nijvere man maakt. "g

De Engelse hoofdafnemer, club-secretaris Blaine, laat zich waar-
derend uit over de kwaliteit van Mollens werk, maar beklaagt zich
over bellen en dralen. Vooral de als klinknagel gebruikte spijker wekt
verbazing, maar moet gezien worden als het werk van een niet-
metaalbewerker die in een tijd dat weggooien ongehoord is, gebruikt
wat er zich maar enigszins toe leent met zuinigheid als belangrijkste
maatstaf. Hetzelfde geldt voor zijn langveterknopen, waarbij hij om
het verbruik te beperken begint met een vierkant stukje leer, waar
hij een knoop omwindt. "' De ambachtsman Mollen, dienaar van
beoefenaars van een romantische sport, denkt bepaald niet in termen
van een kapitalistische consumptiemaatschappij.

De veelzíjdíge mens Mollen, imker, klokkenmaker, valkenvanger
en africhter, fournituren-specialist en jager, overlijdt op 31 december
1935. De dood van Karel Mollen kan gelden als de definitieve afslui-
ting van de traditionele valkerij. Wat er nu gebeurt, en gelukkig
wordt weer gevlogen, kan niet anders zijn dan behelpen.

~ 4. De plaats van de valkerij in de moderne tijd

In de periode tussen 25 oktober 1970 en 5 februari 1972 hebben
vierendertig brieven de erfgenamen van Karel Mollen bereikt. Uit
alle windstreken, van Engeland tot Hongkong en van Nieuw-
Zeeland tot Canada, worden nog steeds informaties gevraagd over de
africhting van valken en komen bestellingen voor fournituren bin-
nen. Deze interesse voor de Valkenswaardse valkeniers vindt zijn oor-
zaak bij Gilbert Blaine die in zijn Falconry op blz. 36 Mollens naam
en adres prijs geeft. Zo schaars zijn de mensen die fournituren kun-
nen maken, dat Mollen nog steeds wordt aangeschreven.18

Het Valkenswaard van heden, maar onder de indruk van de eco-
nomische opbloei die het dankt aan de sinds 1860 snel tcegenomen
sigarenproduktie, heeft geruime tijd weinig oog voor het verleden

t'~) Van Gerven, t.a.p., blz. 23-24.
lt~) Van Gerven, t.a.p., blz. 25-26.
tt8) Blaine, a.w., blz. 36; Mededeling mevr. J. Peels-Mollen.
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gehad. Het zíet er evenwel naar uit, dat de tijd rijp wordt voor de
erkenning van de betekenis van de valkerij in de plaats die zijn
naam aan de jachtvogel dankt. Het beeld van de gehuifde valken ín
de manden bij de trein, gereed voor verzending, is voltooid verleden
tijd, maar het verleden is niet definitíef ingelijst als de fraaie foto
van de slechtvalk, waarmee het gemeentebestuur als blijk van zijn
belangstelling zijn relatíes thans vereert.119 Dat het anders geweest
is, benadrukt nog de gevoerde strijd om het gemeentewapen. Na het
vertrek der Fransen verschijnt op 6 december 1814 een Souverein
Besluit, waarbij alle steden, dorpen en heerlijkheden worden opge-
roepen een afbeelding van hun wapen te zenden naar de Hoge Raad
van Adel om daarop van koning Willem I de bevestiging te verkrij-
gen en het wapen te laten registreren.

Valkenswaard dat pas sedert 1795 een zelfstandige gemeente vormt
en daarom helemaal niet op een bestaand gemeentewapen kan bogen,
verzoekt niettemin, aangezien het „oud wapen der gemeente, ver-
beeldende St. Nicolaas in bisschoppelijk gewaad, verloren geraakt
zijnde", in plaats daarvan een gekroonde valk te mogen voeren. De
Hoge Raad gaat evenwel voorbij aan de zinspeling op Valkenswaard
en valkerij en verleent een wapen „zijnde een schild van azuur, be-
laden met het beeld van de heilige Nicolaas in goud".12o

Wanneer echter op I mei 1934 Valkenswaard met Dommelen en
Borkel en Schaft één gemeente gaat vormen onder dezelfde naam
Valkenswaard, vervallen de door de afzonderlijke plaatsen gevoerde
wapens en moet een nieuw gemeentewapen worden verkregen. De
consequentie hiervan is echter tot het gemeentebestuur niet doorge-
drongen. Eerst op 9 augustus 1939 richten burgemeester en wet-
houders een schrijven aan de Hoge Raad van Adel met de lakonieke
mededeling, dat met ingang van 1 mei 1934 de voormalige gemeente
Valkenswaard met de gemeenten Dommelen en Borkel en Schaft is
verenigd. Het college van B. en W. heeft goed gevonden het sinds

tts) Van Gerven, t.a.p., blz. 9; Suurland's vademecum, off iciële gids voor de ge-
meente Valkenswaard (Eindhoven 1971Y), blz. 11-17; Mededeling mr. B. L. A.
van Zwieten.
txo) Su~~rlnnd's vadernecum, a.w., blz, 13; J. P. W. A. Smit, De gemeentewapens
van Waalre, Valkenswaard en Aalst, in Taxandria, jrg. XXXIX (1932), blz. 225
en 231; Valkenswaards gemeentewapen, informatiebulletin, verstsekt door de ge-
ineente Valkenswaard, blz. 1 en 2.
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1819 bestaande gemeentewapen van Valkenswaard te handhaven en
verzoekt de Hoge Raad om bevestiging hiervan.

De Hoge Raad adviseert daarop eerst de Valkenswaardse vroede
vaderen een formeel verzoek tot de koningin te richten, en wanneer
de oorlogshandelingen dit echter verhinderen, om zich opnieuw maar
nu rechtstreeks tot de Hoge Raad te wenden. Misschien mede ge-
inspireerd door het krijgshaftig vertoon van de Duitse bezetter ont-
vangt Valkenswaard op 8 juli 1942 van de wnd. secretaris-generaal
van het departement van Algemene Zaken de beschrijving van het
nieuwe gemeentewapen: „In goud een slechtvalk in natuurlijke
kleur, gekapt en geschoend van keel, zíttende op een vuist, gehand-
schoend van hetzelfde en vergezeld in de rechterbovenhoek van een
posthoorn van hetzelfde, beslagen van zilver, in de linkerbovenhoek
van een merlet van keel en in den schildvoet van een lelie van
hetzelfde met afgesneden voet. Het schild gedekt met een gouden
kroon van dríe bladeren en twee paarlen".121 Hermann Goering,
oppervalkenier en groot-jagermeester in het Derde Rijk, zou, wanneer
hij op de hoogte was geweest met deze ontwikkeling in de „Kultur-
kampf" zeer tevreden zijn geweest. De heilige Nicolaas, exponent
van de verderfelijke christelijke slavenmoraal, moet wijken voor de
slechtvalk, de dappere stootvogel die door M. A. Pfeiffer al voor het
Arische ras is gereserveerd. Een ironische speling van het lot heeft
de slechtvalk in het wapen een liuif bezorgd die zeer sterk doet
denken aan de helm van de Duitse soldaat.122

De omstandigheid dat dit nieuwe wapen Valkenswaard van hoger-
hand is opgedrongen en het feit dat dit gebeurt in bezettingstijd,
leiden er toe, dat na de bevrijding pogingen worden ondernomen om
de „Duitse" indringer het veld te doen ruimen voor de kindervriend
Sint-Nicolaas. Het verzoek van het college van burgemeester en
wethouders, een uiting van „de algemene wens der inwoners", is het
begin geweest van veel administratief touwtrekken tussen het de-
partement van Binnenlandse Zaken en de gemeente Valkenswaard.
In zijn advies aan de minister stelt de Hoge Raad van Adel, dat ín
het vroeger gevoerde wapen de plaatselijke geschiedenis geheel on-
voldoende tot uitdrukking komt. Hij wijst er tevens op, dat het reeds

~Yi) Valkenswaards gemeentewapen, blz. 3.
~~) Gesprekken met mevr. E. van Best-Wiegersma en mej. H. Mollen.
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op 10 maart 1815 bij de allereerste aanvrage door de provisioneel fun-
gerende burgemeester van de gemeente het denkbeeld is geopperd
„een zodanig ander wapen te ordonneren, meer overeenkomstig en
eigenartig met de naam van Valkenswaard, of oirspronk van dien, na-
mentlijk de Valkenjachtbeoefening, welkers benaming en oeffening,
aan de meeste Hooven van Europa zeer wel bekend zijn". De Raad
betreurt dan ook zeer, dat aan deze suggestie „welke den eenigen
maar dan ook welverdiende roem, waarop Valkenswaard boogen kan,
recht wedervaren doet, niet aanstonds gevolg gegeven wcrd".

Afwijzende beschikkingen door de minister weerhouden burge-
meester en wethouders er niet van opnieuw te pogen de heilige te
rehabiliteren „mede door het feit dat het reeds meer dan een eeuw
voor deze gemeente bestaande wapen, ontleend aan de kerkelijkc
historie van de nagenoeg uitsluitend uit katholieken bestaande ge-
meente, in dc tijd van de Duitse bezetting is vervangen".12~ Waarop
de minister weer repliceert, dat de beslissing destijds genomen is „na
rustige overweging en allerminst onder invloed van de tcenmalige
bezettende macht".124

Het ís dc gcestelijkheid, in de pcrsoon van deken P. Manders, die
voor een nieuwe impuls zorg draagt. Op 1 augustus 1952 richten zich
de r.k. kerkbesturen van Valkenswaard tot de gemeenteraad om na-
mens de gehele bevolking de zaak opnieuw aanhangig te maken. Zij
beargumenteren hun verzoek tot wijziging van het gemeentewapen
door er op te wijzen, dat omstreeks het midden van de vijftiende
eeuw Valkenswaard een zelfstandige parochie wordt, toegewijd aan
de heilige Nicolaas. De verering voor de patroonheilige is ondermeer
tot uiting gekomen in de oprichting omstreeks 1600 van het naar de
heilige Nicolaas genoemde gilde dat nog steeds bestaat. Door de
vaststelling van het gemeentewapen in 1942 is tevens met de historie
gebroken, terwijl de samenstelling van het valkenwapen heraldisch
niet verantwoord wordt geacht.

Met deken Manders als drijfveer zal het door geestelijke en wereld-
lijke overheid van Valkenswaard ontketende offensief na veel vijven
en zessen leiden tot de in het K.B. van 10 februari 1954 doorge-
voerde wijziging die het herstel van Sint-Nicolaas, zij het in iets mo-

lYS) Valkenswaards gemeentewapen, blz. 4.
'E') Valkenswaards gemeentewapen, blz. 5.
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derner gewaad, brengt. Het eendrachtig volhouden wordt door het
Eindhovens Dagblad van 23 maart 1954 gevierd met een artikel on-
der de kop Voor Valkensl~~aard begint de victorie.'2s

Hoezeer de verknochtheid tot de Sint de Valkenswaarders aan hem
bindt, getuigt Eefje Wouters, een gelegenheidsdichter, achter welk
pseudoniem de chef algemene zaken ter secretarie, mr. J. J. van
Gestel, zich verschuilt. Wanneer het Vaticaans Concilie een reeks
heiligen dechargeert, roept hij: „Te wapen Valkenswaard, laat Sinter-
klaas niet schieten".128

Diep verscholen onder het groen zit in het tijdelijke wapen van
Valkenswaard tegen de pui van het bordes van het gemeentehuis
de grijze slechtvalk, die voortdurend lijkt te peinzen over de groot-
heid van het Valkenswaardse voorgeslacht en over de betrekkelijk-
heid van zijn wapenfeiten. Nagenoeg even oud als hij is het artikel
van J. P. W. A. Smit, waarin deze rijksarchivaris in de provincie
Noord-Brabant stelt, dat het uit heraldisch en historisch oogpunt
wenselijk is een wapen aan Valkenswaard te verstrekken, waarop
voor een valk aan de rechterhand van de heilige een plaats is inge-
ruimd.127 Deze adeldom heeft de gemeenschap tot op heden echter
niet opgebracht.

In 1928 heeft de toen zestig jaar bestaande Sociëteit „Eensgezind-
heid" in Valkenswaard het initiatief genomen tot het aanbieden aan
de gemeente van een tegeltableau. Op instigatie van de sigaren-
fabrikant Frans van Best en de heer Sicco Hoekstra is op de Leen-
derheide bij de oude valkenhorst de vangst van een slechtvalk in
scène gezet. Het bij de Porceleyne Fles te Delft vervaardigde tableau
dat de hal van het gemeentehuis siert, toont ons Karel Mollen tijdens
de vangst bij tobhut en boognet.128

Niet lang na het verscheiden van Mollen heeft een grcepje en-
thousiastelingen een valkeniersclubje gevormd, dat in 1938 uitgroeit
tot het Nederlands Valkeniersverbond „Adriaan Mollen". Het is
A. E. H. Swaen die de vereniging haar naam geeft. De ziel van de

l~s) Valkenswaards gemeentewapen, blz. 6; gesprek met W. van de Brandt; Eind-
hovens Dagblad, 23 maart 1954.
ige) Suurland's vademecum, a.w., tegenover titelpagina.
'E') Smit, t.a.p., blz. 233.
lxe) Gesprek met mevr. E. van Best-Wiegersma.
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club in die eerste jaren is dr. P. B. V. Quartero, voorzitter van de af-
deling Rotterdam van de Nederlandse Jagersvereniging en harts-
tochtelijk jager en hondefokker. Ofschoon zelf geen valkenier voelt
Quartero die een verenigingsmens is, de valkeniers welke echte
indivídualisten zijn, voortreffelijk aan. In de wetenschap, dat een-
dracht macht maakt, bundelt hij de afzonderlijke krachten om de
vele moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden. De wereld van
jagers en natuurbeschermers moet eerst worden gewonnen voor deze
,;nieuwe" tak van sport, het beheer van jachtvelden en de africhting
van jachtvogels moet gezamenlijk ter hand worden genomen, wil de
club van de grond komen.'Qs

De vereniging „Adriaan Mollen" bestaat nog steeds. Zij stelt zich
ten doel het vluchtbedrijf te bevorderen in de ruimste zin van het
woord. Dit houdt vanzelfsprekend vooral in de beoefening van de
valkerij door middel van jachtvogels. Voorts de studie en de bevorde-
ring van het vluchtbedrijf en tenslotte de bescherming en de studie
van stootvogels. Op „De Hooge Veluwe" heeft het valkeniersverbond
een ideale wijkplaats voor zijn weispel gecreëerd in een gebied dat
zoveel herinneringen bewaart aan de Royal Loo Hawking-Club.

Bij zijn onderzoek van het vluchtbedrijf heeft schrijver dezes kun-
nen profiteren van de kennis en adviezen van de secretaris, G. A. van
Nie. De vereniging is door de aard van en de kosten verbonden aan
de valkerij nogal exclusief. Zij kent een zestigtal leden, waarvan één-
derde actief als havikier of valkenier de sport beoefent.

Nog om een andere reden is de club élitair. De havik is zeldzaam
en als jachtvogel moeilijk verkrijgbaar, en de slechtvalk dreigt volle-
dig uit te sterven. De liefde voor de vogels en de sport alsook het
gebrek aan middelen en jachtterreinen brengt de leden er toe met
de nodige scepsis aspirant-valkeniers te bezien. Wie als lid-valkenier
wenst te worden opgenomen in dit verbond moet zich daarop voor-
bereiden door een stage van enige maanden bij een beproefde leer-
meester. Pas nadat de candidaat gedurende twee seizoenen zijn men-

i~) G.A. van Nie, Enkele grepen uit de geschiedenis van het Nederlands Valke-
niersverbond „Adriaan Mollen", in Jaarboek 1967 van het Nederlands VaIkeniers-
verbond „Adriaan Mollen", blz. 26-27; Een nieuw valkeniersverbond opgericht, in
De Maasbode, 30 april 1939; Nederlandsche vereniging van valkeniers opgericht, in
Arnhemsche Coitirant, 17 maart 1939; Valkeniers op historischen bodem, in
Arnhemsche Courant, 28 april 1939.
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tor blijken heeft gegeven van belangstelling en zijn vorderingen het
stadium van beginnende bekwaamheid bereikt, kan hij tot lid worden
benoemd door de ledenvergadering van het verbond. lsa

De zich opdríngende gedachte, dat de leden van „Adriaan Mollen"
het mooie speelgoed alleen voor zich wensen te reserveren, is onge-
grond. Recente publikaties en tv-reportages over de valkerij geven
niet zozeer een beeld van de enorme moeilijkheden waarmee het
houden van de vogels en het bedrijven van de sport gepaard gaan,
leggen niet het accent op het geduld van de jager en de vele discipli-
nes waaraan hij zich moet onderwerpen, maar speculeren eerder op
de pronkzucht van rijkaards die hun zucht naar exclusiviteit willen
botvieren.

Geld is niet het middel om door de vogel te worden geaccepteerd.
Daarvoor is nodig dat men steeds dezelfde kleren draagt, dezelfde
route neemt, de dingen op uur en tijd in gelijke volgorde verricht.
De valk in zijn ongetemde staat is te kalmeren door een gedrag
dat is als een ritueel, even onveranderlijk als het zijne, vol vertrou-
wenwekkende herkenningspunten. De valkenier is de slaaf, niet de
meester van de valkerij. Hij kent geen vakantie, want steeds geldt zijn
zorg de verzorging van zijn jachtvogel. Door oneindig veel geduld
kan men de valk africhten, zo dat je er mee kunt jagen, hetgeen heel
iets anders is dan hem tam maken.13'

In deze tijd van intensieve natuurvervuiling wordt het steeds min-
der verantwoord als privé-hobby een grote zeldzaamheid als havik
of slechtvalk te willen bezitten. Volgens H. J. Slijper, de ornitholo-
gisch secretaris van het valkeniersverbond, zal de valkenier zich dan
ook moeten gaan beperken tot die vogels die in handen van ondes-
kundigen, handelaren, particulieren en zelfs dierentuinen, geen re-
delijk bestaan hebben. Dat betekent, dat het laatste doel van de ver-
enigíng, de bescherming en de studie van de vogels, steeds belang-
rijker wordt.

lso) Blaine, a.w., blz. 14; H. J. Slijper, El f jaar ornithologisch secretariaat, in
Jaarboek 1967 van het Nederlands Valkeniersverbond „Adriaan Mollen", blz. 18;
Heeft de valkerij in ons land nog toekomst?, in Arnhemsche Courant, 8 december
1937; Van Ommen, t.a.p., blz. 111.
t31) J. A. Baker, De slechtvalk (Baarn 1967), blz. 12-13; D. Mtiller, Studien zur
mittelalterlichen arabischen Falknereiliteratuur (Berlijn 1965), blz. 110; gesprek met
J. baron de Vicq de Cumptich.

267



Slijper realiseert zích terdege, dat het niet de meest superieure
exemplaren zijn die de valkeniers dan overblijven. De problematiek
zal er niet kleiner door worden, doch de voldoening des te groter. In
een tijd van milieuverontreiniging kan voor een bescheiden tegen-
wicht worden gezorgd door deze anders verloren vliegers weer zo te
revalideren, dat ze hun rol in het natuurgebeuren blijven spelen.
Het is slechts een facet van wat een mens voor de schepping kan
terugdcen, maar het belooft een boeiend en uniek experiment te
worden. ls2

In samenwerking met Artis heeft H. F. M. Portasse twee koppels
torenvalken afgericht, zodat ze met een maximale kans op hand-
having in de vríje natuur kunnen worden losgelaten. Het is een zeer
tijdrovende inspanning. In gevangenschap opgegroeide of geboren
roofvogels kunnen niet zo maar in de natuur worden teruggeplaatst.
Het vergt heel wat coi)rdinatie van spieren en zenuwen alsmede een
grote dosis ervaring om een klein muisje in een weiland te vangen.
Bij de vogel die in de dierentuin het voedsel voorgeschoteld krijgt,
vermindert de behoefte om te jagen en daarmee gaat zijn vaardigheid
om een prooi te slaan verloren. Het treinen van de valk die de na-
tuurlijke verworvenheid van het jagen kwijt is, geschiedt in drie
fasen die sterk herinneren aan de africhting van de wildvang. Na het
wennen aan de begeleider, volgt het leren de vleugels te gebruiken
en het zich oefenen in het stoten op de namaakprooi om het co-
ordinatievermogen te ontwikkelen. Met het ontwennen aan de ver-
zorger, waarbij hij toch nog min of ineer onder diens toezicht leert
jagen op echte prooidieren, gaat de laatste fase in. lss

Geconfronteerd met de geduchte achteruitgang van de havik als
broedvogel zijn in 1963 op instigatie van het Wereld Natuurfonds
beschermende maatregelen besproken. Het valkeniersverbond heeft
daarop in samenwerking met het Rijksinstituut voor Veldbiologisch
Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON) en de
directie Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw en Visserij
en met medewerking van het Wereld Natuurfonds bij wijze van

1sY) H. J. Slijper, Ornithologisch jaarverslag, in Jaarboek 1970 van het Nederlands
Valkeniersverbond „Adriaan Mollen", blz. 31-32.
iss) H. F. M. Portasse, Torenvalken kregen de vrijheid ... en hoe dat in zijn
werk ging, in Artis, jrg. XVII (1971-72), no. 6, blz. 210-213.
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experiment een veertigtal jonge haviken in Duitsland aangekocht.
Na veel inspanning en niet zonder tegenslag heeft een onderzoek
naar de mogelijkheid om in het uitzetgebied de vogels levenskansen
te bieden en tot paren te brengen toch een positieve uitslag op-
geleverd. Uitgebreide maatregelen, landelijk geco~rdineerd en getrof-
fen voor langere termijn, zullen nodig zijn om het voortbestaan van
de havik in Nederland te garanderen. Voorwaarden daarvoor zijn
het staken van werkzaamheden in het bos in bestaande of mogelijk
te verwachten havikhorstgebieden van medio februari tot eind juli,
het sparen van bestaande nestbomen in hun naaste omgeving, het
handhaven en bevorderen van ondergroei in bosgebieden en afslui-
ting van het horstgebied gedurende de voortplantingsperiode. ls4

Zo wordt de valkerij voor de stootvogelbescherming van toenemend
belang. In samenwerking met genoemde instanties en de Nederland-
se Vereniging tot Bescherming van Vogels en Artis kan het laatste
verbondsstandpunt worden gerealiseerd. Hierin ligt dan ook voor
de praktische valkerij de enige kans op het voortbestaan van deze
sport. is~

Niettemin is het reeds vijf voor twaalf geweest. Vooroordeel
en onachtzaamheid hebben de jachtvogels steeds bedreigd. Het
woord „roofvogels" heeft een pejoratieve betekenis. Grijpvogel of
stootvogel, in het Brabants klampvogel of klamper, is ongetwijfeld
een juister predikaat, maar ons taalgebruik is hardnekkig. Te lang
heeft men in de mening verkeerd, de de stootvogels schadelijk zijn.
In ~ 1 van dit hcwfdstuk is reeds aangegeven hoe rond het midden
van de vorige eeuw in Ooststellingwerf onder valken, sperwers en
haviken is huisgehouden. In deze jaren heeft J. Wttewaal in op-
dracht van de minister van Binnenlandse Zaken een rapport samen-
gesteld naar aanleíding van de premies, die volgens de jachtwet 1852
voor het doden van schadelijk gedierte konden worden gevorderd.
De schrijver toont daarin aan, dat de toekenning van premies scha-
delijk voor de landbouw en overbodig voor de wildbaan is, omdat de

~~4) N. F. I. J. Bijleveld, Om het behoud van de havik, in De Levende Natuur,
jrg. LXIX (1966), no. 69, blz. 76-78; H. J. Slijper, De havik als broedvogel in
Nederland, ín Het Vogeljanr (1963), no. 3, blz. 6, cf. H. Brull, Greifvogelkunde
und Greifvogelschutz, in Jagt und Hege in aller Welt (1954), blz. 236-238.
ts~) Slijper, Jaarboek 1970, blz. 32 en Slijper, De Havik als broedvogel, t.a.p.,
blz. 1-8.
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natuurlijke bestrijders van veldmuizen op deze wijze worden uitge-
roeid. De auteur die voor de periode 1852-1857 heeft nagegaan,
welke uitkeringen voor het doden van roofvogels zijn gedaan, komt
tot een veranttivoording die associaties oprcept met de bisonmoord in
de LJ.S.A.:

Arend-premies f 219;
Valken-premies (Toren-, boomvalken, smellekens) 12.787;
Havik-premies 2,g2g;
Sperwer-premies 16.626;

Als een rode draad loopt de thematiek van de met uitroeiing be-
dreigde jachtvogel door de paragrafen van dit hoofdstuk. Via gelega-
liseerde vernietiging (1852) en facultatief stellen van de premies op
afgeschoten vogels (1857) tot bescherming (1912) is een langdurige
en pijnlijke weg. Nog in 1897 betaalt de „Vereeniging tot bescher-
ming van den wildstand op den Veluwe-zoom" bonussen uit voor het
doden van één vos, eenenzeventig bunzings en marters, vijfendertig
wezels en hermelijnen, honderdveertien Vlaamse gaaien en vieren-
negentig valken. Volledige bescherming heeft eerst de jachtwet van
1936 gebracht.138

Thans weten we, dat de jachtvogels efficiënt en barmhartig doden.
Daarbij kiezen zij zwakke of zieke vogels tot prooi en helpen aldus
het evenwicht in de natuur te herstellen. De torenvalk is bovendien
nog een uitstekend bondgenoot van de landbouwer, zoals een uit-
gebreid braakbalonderzoek heeft aangetoond. De buít van deze valk
bestaat voor 80qo uit kleine knaagdieren.13i

Een grote bedreiging voor de vogelstand vormen op dit moment
pesticiden en insecticiden. De Engelse auteur J. A. Baker schildert
het trieste beeld van steeds meer valken die op hun rug sterven,
verschrompeld en verbrand door het verraderlijke stuifineel van
agrarische chemicaliën. Ofschoon de laatste jaren pas een begin is
gemaakt met het onderzoek naar de aanwezigheid van kwik bij „roof-

I36) Van der Molen, t.a.p.; S. J. Braaksma, W. H. Th. Knippenberg en V. Lan-
genhoff, Enige hroedvogeis in Noord-Brabant, in Limosa, jrg. XXXII (1959), blz.
206; J. Wttewaal, Over het verleenen van premiën voor het doden van vogels en
ander zoogenaamd schadelijk gedierte, in De Volksvlijt (Amsterdam 1869), blz.
326-334; P. Ermes, „Greifvogel" onmisbare d~kter van bos en veld, in Limburgs
Dagblad, 21 maart 1972.
I'~) Portasse, t.a.p., blz. 211; Baker, a.w., blz. 25; gesprek met R. Klinkhamer.
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vogels" en uilen en de oorzaak van de meeste sterfgevallen niet meer
is na te gaan, staat het vast, dat stootvogels en uilen door persistente
bestrijdingsmiddelen zijn gedood c.q. ten offer vallen aan het mis-
bruik van parathion bij de bestrijding van zaadetende vogels in de
winter. Het voornemen bestaat om de toepassing van aldrin, dieldrin
en heptachloor bij de behandeling van granen en peulvruchten te
verbieden. Hetzelfde moet gelden voor het gebruik in voor- en najaar
van methylkwikverbindingen als ontsmetters van zaaigranen.lse

Bij al deze reddingspogingen is een negatief gegeven dat de repu-
tatie van de havik ernstig in het geding is gekomen door het uitval-

len van het konijn als prooidier. Het om zich heen grijpen van de
myxomatose heeft veel vogels van het gemakkelijk verkrijgen van
dit stapelvoedsel verstoken en meer dan vroeger zijn de haviken
zich gaan vergrijpen aan kostbaar jachtwild, pluimvee of voor de
vogelbescherming eveneens belangrijke soorten als zwarte specht
en korhoen. Ofschoon „lastige haviken" alleen met vergunning mo-
gen worden afgeschoten, is het clandestien opruimen van de vogels
toegenomen. Een deel van de generatie jagers, vooral diegenen voor
wie het jachtbedrijf louter status is, komt daarbij nog niet toe aan
de juiste instelling ten aanzíen van wat zo fraai maar ten onzent zo
schrijnend het natuurlijk evenwicht heet. lss

Een laatste facet van de hedendaagse valkerij vormt het betrekken
van de valk bij de luchtvaart. De gedachte is niet nieuw. Reeds op

16 augustus 1910 maakt een krant melding van militaire valkeniers.
Fantasie of propaganda, het bericht gewaagt van een aantal geslaagde
proeven, genomen te Verona, om met getreinde valken luchtballon-
nen neer te halen. De valken die tot taak krijgen de ballon met de
snavel lek te stoten en de opvarenden aan te vallen, worden onder-
gebracht in een eigen geheim valkenstation aan de Adriatische Zee.
Omdat dit experiment de loop der geschiedenis niet merkbaar heeft
beïnvloed, laten we het bij het vermelden van deze curiositeit.14o

laR) Baker, a.w., blz. 13; P. Fuchs, R. H. de Vos en J. H. L. Zwiers, Onderzoek

naar de contaminatie van roofvogels en uilen met kwik, in T.N.O.nieuws (1971),
no. 26, blz. 413-414; J. H. Koenen, J. A. J. Vink en j. J. M. de Gcey, Cause of

mortality in birds of prey and owls in the Netherlands in the winter o f 1968-1969,
in Ardea, jrg. LVII (1969), blz. 67-76.
lso) Slijper, De havik als broedvogel, blz. 3-4.
1~) G.A. Valkenswaard, no. 152 st. 107.
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Niettemin is de valk, zij het op andere wíjze, bij de oorlogvoering
van nut geweest. Want, ofschoon de communicatie sterk is verbe-
terd, is de berichtendienst per duif gebleven. In de tweede wereld-
oorlog wordt de postduif gebruikt bij de invasie in Normandië, de
slag in de Ardennen en het oversteken van de Rijn. Een aantal
Duitse lanceerplaatsen van V-wapens zijn door de duiven ín Enge-
land bekend geworden en daarna door de RAF gebombardeerd. Aan-
gezien ook Duitse spionnen in Engeland zich van de vogels bedienen,
wordt het idee van een „falcon wing" in de praktijk gebracht. De
Britse inlichtingendienst opent een valkenhoofdkwarrier dat afde-
lingen kent langs de gehele oostkust van het Verenigd Koninkrijk.
Zodra de RAF, de kustbewaking of het waarnemingscentrum mede-
delingen opvangen over postduiven die in de verkeerde richting vlie-
gen, worden de „gevederde Spitfires", de valken, ingezet. Aan de
kust worden de postduiven met de microfilm door de valken tot
landen gedwongen.141

De valkerij, door de valkeniers eeuwenlang niet zozeer als een
sport oF jacht maar eerder als een kunst beschouwd welke spanning
en ontspanning brengt, heeft zo tijdelijk enige veren moeten laten
voor het oorlogsbedrijf. Nu staat ze weer in dienst van de vrede en
probeert ongelukken te voorkomen. Immers na de oorlog zijn de
Engelse valken overgenomen door de luchtvaart, de Air Ministry
Falcon Unit o.a. gevestigd te Coltinshall en Driffield. Voor het op-
stijgen van vliegtuigen worden vier à vijf valken losgegooid, waar-
door andere vogels uit angst het luchtruim vrijmaken.142

De Engelse ambassade in ons land stelt in 1965 het valkeniersver-
bond in kennis van dit experiment, waarbij valken het vogelprobleem
op de straaljagerbases helpen op te lossen. De ervaring leert, dat een
meeuw die in een straalmotor gezogen wordt, al gauw een schade ver-
oorzaakt die dicht bij de f 200.000,- komt. Ten gevolge van botsingen
met vogels zijn op een basis van de Britse Marine Luchtvaartdienst
binnen een bestek van drie maanden twaalf vliegtuigen zo zwaar be-
schadigd, dat ze tijdelijk uit dienst moesten worden genomen. Daarop

"') Helmondse Courant, 5 januari 1946; De Tijd, 28 november 1947; The
Manchester Guardian, 20 juli 1945.
'~) A Medieval sport becomes a modern safeguard: falconry at an R.A.F. air~ield,
in The Illustrated London Neu~s, 23 april 1949.
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heeft de Marine Luchtvaartdienst voor een prijs van f 250; per
stuk drie mannetjesvalken gekocht. Deze gevederde recruten verja-
gen op de basis Lossiemouth in Noord-Schotland de kluchten zee-
meeuwen die een constante bedreiging voor straaljagers vormen.
Drie valken zijn duizenden meeuwen te erg, waar raketten, fakkels,
geweerschoten, gekleurde ballonnen en zelfs op de band gezette kre-
ten van vogels in doodsnood geen effect hebben.

In ons land is adjudant A. van Arendonk, als technicus werkzaam
bij de luchtmacht, sinds eind 1966 met valken op bases aan het werk.
Omdat afgerasterde vliegvelden het volgen van valken belemmeren
en zowel op Lossiemouth als op een Amerikaanse basis in Spanje
jaarlijks een groot aantal valken verloren raakt, heeft Van Arendonk
gekozen voor de havik. Met zes stuks, vier tarsels en twee vrouwtjes,
boekt hij veel succes, al heeft hij te kampen met het probleem van de
muit. Wanneer tijdens deze periode de pennen onder het bloed zit-
ten, is jagen onmogelijk. A1 experimenterend, o.a. door in een speciaal
muithuís de dag te verlengen met kunstlicht, is het hem gelukt de
muit te verschuiven. Door twee vogels afwisselend te laten muiten
kon hij in 1969 zijn eskadron in de lucht houden.

Van belang voor de Nederlandse belastingbetaler is, dat de haviken
goedkoper zijn dan de slechtvalken en sakers die in Engeland en
Spanje worden gebezigd. De havik kost momenteel f 75,-, terwijl een
slechtvalk in optimale conditie en prima vederkleed op de Londense
markt ~ 150 moet opbrengen.143 In de afgelopen jaren heeft het er-
naar uitgezien, dat er een beslissing genomen zou worden om het
havikexperiment op al onze vaderlandse vliegbases toe tc passen, het-
geen uiteraard de valkerij ten goede zal kamen. Berichten daarom-
trent luiden thans, dat het bij de sectie vlieg- en bedrijfsveiligheid van
de luchtmachtstaf gelegen voorstel om op de basis Leeuwarden een
valkeniersschool te vestigen door het ontbreken van financiële midde-
len voorlopig niet kan worden uitgevoerd. De resultaten zíjn niette-
min sprekend. De vogelpopulatie rond de basis Leeuwarden is ver-
minderd van 8600 vogels in 1968 tot circa 3900 in 1971. De vraag of

i':{) A. v. Arendonk, Haviken op de vliegbasis Leeuwarden, in Jaarboek 1969 van
het Nederlands Valkeniersverbond „Adriaan Mollen", blz. I1-15 en 22; Valken
als beschermers van vliegtuigen, in De Ingenieur, jrg. LXXXV (1973), blz. 512;
cf. J. Dietsche, Gesehichte der Falknerei, in DFO (1967), blz. 63.
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de valkerij op deze wijze een plaats in het leven van onze tijd bescho-
ren is, moet vooreerst nog ontkennend worden beantwoord.

Sedert juli 1973 is het experiment Van Arendonk in het kader van
de algemene bezuinigingsmaatregelen beëindigd. De toekomst zal le-
ren in hoeverre hier sprake is van een verkeerde zuinigheid. l'4

En daarmee raken we aan de kern van dit hoofdstuk. Welke le-
venskansen zijn er in onze samenleving voor de individualist die de
valkenier is. Tegenover de massaliteit staat de mens die een verbeten
strijd voert om zijn individualiteit te bewaren. Daartoe probeert hij
zich van de meerderheid te distantiëren en grijpt naar culturele uitin-
gen die de massa niets meer zeggen. In een briljant geschreven
pleidooi voor het recht van het individu grijpt J. W. M. van de
Wall naar de vergelijking van de valkenier met de alpinist. Beiden
richten zich met hart en ziel op een slechts voor enkelen toeganke-
lijk gebied dat zij proberen te ontsluiten.

Zij toetsen hun persoonlijkheid aan een hoge moeílijkheidsgraad,
en streven hun doel na met inzet van al hun doorzettingsvermogen
en passie. Het gevaar dat deze eerlijke pogingen bedreigt, is dat het
aureool van anderszijn statuszoekers aantrekt. Havik en valk omkle-
den degene die hen voert, met de nimbus van originaliteit, welke
kapitaalkrachtige lieden tot navolging inspireert. Wie echter zijn
valk laat stijgen om een prooi te slaan is nog geen valkenier. De val-
kerij bestaat niet om de persoon van de valkenier te rechtvaardigen,
het vederspel heeft geen rechtvaardiging nodig, maar rechtvaardigt
zichzelf.

Daarom mag valkerij geen mode worden. Daarom verzet het valke-
níersverbond „Adriaan Mollen" zich tegen commercialisatie van het
vluchtbedrijf, wat ernstige afbreuk zou doen aan de innerlijke waarde
van dit oeroude kunstige handwerk. De vroegere eeuwen hebben
Europa de gesublimeerde vorm van het weispel doen genieten.
De jacht niet om de buit maar om het spel, het grandioze eerlijke
gevecht van gelijke tegenstanders, een ontspanning en spanning te-
gelijk. Het vertrouwen winnen van een wilde vogel is een kwestie
van eindeloos geduld en veel gevoel, niet van geld. Slechts de

~~) Het Parool, 13 april 1972; Eindhovens Dagblad, 19 april 1972; Roofvogels
maken school, in De Vliegende Hollander, officieel orgaan vnn de Koninklijke
Luchtmncht, jrg. XXVII ( 1972), aprilnummer, blz. 47.
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allerbesten hebben kans de uitdaging met succes aan te gaan.
Het voortbestaan van de valkerij is van essentieel belang. Tot de

ontwikkeling van een gezonde fauna moet zij een bijdrage geven.
Onzé veiligheid in de lucht kan zij bevorderen. Vooral echter voor de
belichaming van de vrijheid van het individu is zij belangrijk. Zolang
er valken zijn, zullen er mensen zijn die deze uitzonderlijk moeilijke
kunst zich willen eigen maken. Daarom zal de valkerij bestaan, zo-
lang de mens een cultureel wezen ls. 145 pp de pessimistische visies
die onze wereld nog dertig jaar geven, zal in de komende tijd het ant-
woord gegeven worden. Voorlopig geldt nog de valkeniersleuze „mon
espoir est en pennes".

t45) J. W. M. van de Wall, Kanttekeningen bij de ontwikkeling van de jacht en
haar verhouding tot de vnikerij, in Jaarboek 1967 van het Nederlands Valkeniers-
verbond „Adriaan Mollen", blz. 12-14; K. Speicher, Soll die Falknerei Mode
werden7 in Die Gefliederte Welt, Zeitschrift fur Vogelliebhaber (1968), Heft 10,
no. 92, blz. 190-192; R. Waller, Falknerei, in Jagd und Hege in aller Welt (1954),
blz. 238; R. Waller, Der wilde Falk ist mein Gesell (Neudamm 1962), blz. 60;
Dietsche, t.a.p., blz. 63; H. Btihm, Betrachtungen uber das Wesen der Falknerei,
jrg. XIX (1969), blz. 3-4; C. A. Willemsen, Das Falkenbuch Kaiser Friedrichs II.
(11941250), in Kosmos, Handweiser fiir Naturfreunde, jrg. XXXXVII (1951),
blz. 11.
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ZUSAMMENFASSUNG ~

Die Falknerei, das Jagen mit V~geln, ist eine der eindruckvollsten
Jagdarten. Nach H. H. V~gele bilden die unabsehbaren Steppen
Zentralasiens die Heimat dieses ausserordentlichen Weidwerkes.
Schon in der Pr~historie ziehen nomadische Hirten das Augentíer,
der Falke, dem Nasentier, dem Hund, als Jagdinstrument vor. Hier
beginnt unter menschlicher Kontrolle der Flug des Falken, der ver-
dammt ist da zu enden wo der Mensch mit seinen Maschinen dic
Heidefl~chen in Acker verwandelt und wo die Abzíiunung das zu
Pferd Verfolgen des Greifvogels unm~glich macht. Von Zentralasien
dehnt sich die Beizjagd nach Westen und Siiden aus. Abbildungen
in Skulptur und Relief bilden keinen Beweis fur die Ausubung der
Falknerei, sind jedoch oft auf mythologischen oder totemistischen
Einschlag zuruckzufuhren. Mongolen und Hunnen gelten als die
Verbreiter des Federspiels nach Europa, wo das erste Zeugnis echter
Falknerei um 375 nach Christus in Gallien gefunden wird. Im
Mittelalter wird der Falke fur die Geistlichkeit und den Adel zum
Statussymbol. Der Jagdbetrieb bekommt nach 1200 neue Impulse
durch den Islam und die wissenschaftliche Bescháftigung des Kaisers
Friedrich II. mit dem Phanomen des Federspiels.

Die Heidefelder der Kempen, gelegen auf dem Zugweg des Wan-
derfalken sind ein ideales Gehnde fiir den Falkenfang. Begunstigt
durch die Brabanter und Burgunder Herzogen kommt seit dem 10.
Jahrhundert in der N~he von Arendonk und Turnhout eine Klasse
von Falknern auf. Die sich steigernde Nachfrage nach Beizvbgeln
bríngt manchen Einwohncr der Kc:mpen dazu, den Beruf zu wech-
seln. Wie beliebt die Falknerei als edles Zeitvertreib ist, geht aus den
vielen Motiven in Literatur und Kunst hervor. Vor allem der hohe
Flug, wobei der Falke sich uber seiner Beute erhebt um sich dann
auf seinen Gegner zu sturzen, ist beim Adel sehr beliebt. In unserer
Zcit wird dcr niedere Flug, wobei Sperber oder I-Iabicht ihre Beutc
in einem horizontalen Flug von hinten oder von der Seite schlagen
mehr betrieben, weil diese kurze Jagdmethode besser in unserer
durchschnittenen Landschaft passt.

`) Vertaling J. Buisman, Eindhoven.
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Mit der Jagdbelustigung entwickelt sich das Recht. Neben dem
Recht auf freie Jagd, verwurzelt in dem alten Volksrecht, gibt es das
Jagdrecht das beh~rdlicherseits in all seinen Varianten vom K~nig
zu Grafen und Herren ubergegangen ist. Nach dem Volksrecht
haben die Brabanter die Freiheit, iiberall ausserhalb der sogenannten
freien Gehegen zu jagen „Haar mit Haar" und „Feder mit Feder".
Dies ist in „de Blijde Incomste" aus dem Jahre 1356 ausdrucklich
best~tigt und hat den Aufschwung der Falknerei sicherlieh angeregt.
Seit undenkliclien Zeiten gibt es ín Turnhout eínen Falkenhof, wo
Falkner ihre Streitigkeiten in Gute beilegen. Neben díesem Friedens-
gericht wird eine „Consistorie van den Hoorn" erwiihnt, ein Gericht
das den t~glichen Wilddiebereien durch u.a. Arendonker und Val-
kenswaarder Schranken setzen muss.

Das Fangen von Falken geschieht in den Kempen analog der
Fangweise, die auf Island angewendet wird. Versteckt in einer Topp-
hutte versucht der Fánger einen Wanderfalken heranzulocken. Weil
der Greifvogel sich nur interessiert fur lebendige sich bewegende
Beute l~sst der Fiinger eine Taube oder einen anderen Locker auf-
fliegen. Der Falke sturzt sich auf die Beute und beide werden von
dem F~nger unter ein Bogennetz gezogen. Danach beginnt der Pro-
zess des Spinnens und des Abtragens, eine unendliche Geduldarbeit,
wobei der Falkner das Vertrauen des Vogels gewinnen muss, so dass
dieser nach einem Flug zuruckkehrt. In der Literatur gilt der Falkner
deshalb als der vollkommene Mensch.

Falkner aus den Kempen liefern die Beizvrjgel an die Furstenh~fe.
Einwohner aus Valkenswaard beteiligen sich am Falkenfang auf Is-
land, wobei die Verbrugge's als Meisterfalkner des Hauses Oranien
eine einflussreíche Stelle einnehmen, bis der d~nische K~nig 1662
ihren Aktivít~ten ein Ende macht. Im Jahre 1664 grundet der Kron-
prínz Christian eine Falknerei in Kopenhagen. Jedes Jahr segelt eine
Expedition nach Island um unter Valkenswaarder Leitung den Fang
auf Gerfalken zu unternehmen. Die Beizvbgel werden in Kopen-
hagen unter die Furstenh~fe verteilt. Um Verwechslung mit minder-
wertigen Exemplaren zu verhindern, wird bei jedem Vogel eine
Feder kupiert, die am Bestimmungsort wieder angesch~ftet wird.
Bei der Vergebung von Geschenkv~geln wird das Ansehen des Emp-
f~ngers gewissenhaft im Auge behalten. Durch ihre Fachkennt-
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nisse, Hingabe und Unternehmungslust bilden die Valkenswaarder
am dánischen Hof das Bindeglied zwischen dem isl~ndischen Fang
und der europ~ischen Falknerei.

Im Zeitvertreib der Fursten bleibt das Federspiel die beliebteste
Unterhaltung. Unter LudwigXIII. erlebt die Falknerei in Frank-
reich ihren absoluten H~hepunkt. Neben dem Flug auf den Reiher
gibt es Beize auf Hase, Kr~he, Elster, Milan und Wasserv~gel. Unter
dem Sonnenk~nig wird der Flugbetrieb zum reinen Statussymbol.
Die Stellung der Valkenswaarder in der franz~sischen Falknerei ist
anfangs undeutlich. Trotzdem steht fest, dass sie in der letzten
H~lfte des 18. Jahrhunderts die Arendonker am Versailler Hof uber-
flugeln. Als das Federspiel in Frankreich aufgegeben wird, empf~ngt
ein Dutzend Valkenswaarder ein Ruhegehalt.

In Wien kennt der Flugbetrieb auch seine spezialisierten Abtei-
lungen. Bis zum Verfall der Falknerei unter der Regierung Josephs II.
geben die Valkenswaarder hier den Ton an. Vor allem Bartel Her-
troys, Falkner der K~nigin von Bbhmen und Ungarn, nimmt eine
wichtige Stellung ein als K~ufer und Begleiter von Jagdvógeln.
Nicht anders ist es in Munchen wo drei Geschlechter Vermeulen
die Zufuhr der Beiz- und Beutevógel aus Brabant und die Organí-
sation der Falknerei in H~nden haben. Ihre vorherrschende Stellung
wird verdeutlicht durch das Auftreten des Kurfursten und seiner
Gemahlin als Pate und Patin bei der Taufe einiger von Johan Ver-
meulens Kinder. Auf Vorschlag dieses Falkners wird die Jagd auf
Reiher, die sogenannte niederl~ndische Falknerei, am bayrischen
Hof tonangebend.

Im 18. Jahrhundert leiten eine Anzahl Valkenswaarder die Beiz-
jagd der Landgrafen von Hessen-Kassel. St~rker noch als die Land-
grafen íst der K~lner Kurfurst, Clemens August, mit der Falknerei
verbunden. Seine Liebe fur die Falknerei spiegelt sich noch heute in
seinem Schloss „Falkenlust" wider. Mit den Valkenswaardern Peter
und Hendrik Danckers schliesst er 1725 einen Vertrag, nach dem
diese zwei Falkner die Fliige auf Reiher und Milan ubernehmen. In
Ansbach ist das Federspiel stark mit dem Namen des Markgrafen
Carl Wilhelm Friedrich verbunden. Nirgendwo in den deutschen
Landen ist die Organisation der Beize so umfangreich und werden
in solchem reichlichen Masse Gelder fur dieses Weidwerk bewilligt.
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In der Falknersprache sind viele brabantische Ausdrucke uberliefert.
Noch an anderen H~fen, n~mlich in Portugal, finden wir Valkens-
waarder. Ihre Aktivit~ten haben den Namen ihres Heimatortes zu
einem Begriff gemacht.

Fur Valkenswaard ist die Falknerei im 17. und 18. Jahrhundert
nicht ohne Bedeutung gewesen. Die Meierij kennt eine chronische
Armut, verursacht durch verschiedene Umst~nde wie der magere
Boden, die zunehmende Steuerlast, die fortw~hrenden Kriegshand-
lungen und Plunderungen. Der Bauer in den Kempen lebt aus
diesem Grund andauernd auf der Grenze des Existenzminimums.
Die Falknerei verschafft etwas Erleichterung, weil die manchem
Einkunfte besorgt, die nicht verschmíiht werden k~nnen. Weil die
nominativen Hauptgeldlisten und Angaben uber die Personalquoti-
sierung fehlen ist ein genauer Aufbau der Bev~lkerung nicht zu
geben. Die aus einer Studie von Van Xanten und Van der Woude
erhaltenen Zahlen rechtfertigen den Eindruck, dass die Lage in
Valkenswaard gunstiger ist als anderswo in Peel- und Kempenland.
Die Stellung der Falkner im gesellschaftlichen Leben ihres Wohn-
ortes kann anhand funf Familien praktisch erprobt werden. Immer
zeigt sich, dass Ehen standesgem~ss geschlossen werden, das verdien-
te Geld in Wertpapieren und Immobilien angelegt wird und dass
oft aufeinanderfolgende Geschlechter den Weg zu demselben Hof
finden. HinterlassenschaFten geben uns Aufschluss uber Kapital-
bildung und Kreditwurdigkeit, wdhrend in Akten und Inventaren die
Spuren des urspri.inglichen Bauerntums erkennbar bleiben. Die Falk-
ner sind in il~rem Heimatort nicht nur wichtige Finanzierer, sondern
beteiligen sich auch sehr an der ~rtlichen Verwaltung. Um das Risiko
so viel wie m~glich auszuschalten bilden sie genauso wie die Tu~tten
Kompanien, die bis weit in Skandinavien die Hutten bemannen. Der
Fang auf Island bleibt trotzdem der Gradmesser fur den Preis des
Gerfalken in Valkenswaard. Die ausgedehnten Heidefl~chen im
Kempenland, die Jagdfreiheit, die Anregung der Herzogen und
nicht zuletzt der Volkscharakter sind die Faktoren die zusammen
das Aufkommen und die Blute der Falknerei gerade in dieser Gegend
erkl~ren und bestimmen.

Die franz~sische Revolution bedeutet nahezu das Ende des Flug-
betriebs auf dem europáischen Kontínent. Neben dem Verschwinden
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des St~ndestaates sind der immer h~ufiger werdende Gebrauch von
Feuerwaffen und das Aussetzen von Pr~mien auf die sogenannten
„sch~dlichen" V~gel Ursachen des Verfalls. Valkenswaarder Falkner
finden jetzt Arbeit in England, obwohl mit Namen Jan Daems der
Falknerei auf dem Loo und in Versailles gedient hat. Im Jahre 1839
lebt das Federspiel durch die Grundung des Royal Loo Hawking-
Club wieder fur eine kurze Zeit auf. Zwei Falknerequipes unter der
Leitung von Jan Bots und Adriaan Mollen veranstalten die Fliige
auf Reiher. Nach dem Tod des grossen Anregers Prins Alexander
geht der Klub 1855 ruhmlos unter. Adriaan Mollen bleibt in Kontakt
mit Professor H. Schlegel, der geistige Urheber des Standardwerks
„Traité de Fauconnerie". Genauso wie sein Sohn Karel sp~ter f~ngt
er Wanderfalken und liefert Engl~ndern und Franzosen Falknerei-
ger~te. Karel Mollens Tod im Jahre 1935 scheint das endgultige
Ende der neuen Falknerei zu sein.

In unserer Zeit wird nur noch von wenigen gebeizt. Studie und
Schutz bilden die wichtigsten Aufgaben des niederl~ndischen Falk-
nerverbandes „Adriaan Mollen". Daneben bleibt fur das Individuum
die Herausforderung, das Vertrauen des Beizvogels zu gewinnen, was
auch heute noch der Falknerei ihre Existenzberechtigung verleiht.
Der innere Wert des uralten Kunsthandwerks bietet dem Individu-
um noch immer die M~glichkeit, seine Pers~nlichkeit schwer auf die
Probe zu stellen. Fur den Menschen, der in unserer heutigen
Gesellschaft einen verbissenen Kampf um seine Individualit~t fuhrt,
bleibt die alte Parole „mon espoir est en pennes" unberuhrt.
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AEb.II Reiherbeize, schilderij van Jan Fvt (1611-1666). ( Bayer. Staatsaem~lde-
sammlunáen, ~{unchenj.
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Atib. lli
Gebrandschilderd raam ~an het ~~alke-
niershuis ~an de hertuti~en can }~runs~~-ijk
te ~'alkens~~~aard duur L. ll'ucke 11G6~1.
~}3ihli~~theek en Prentenkabinct ~~an het
1'nn~. Gen. en I~. en ~~'. in ~nnrcll3ra-
I;anti

Afb. ll'
K~~ninnsschild oeschnnken dnur Fran4uis
I)acros, ineester-~all:enier ~an ,.den or
~crctit~ liunino.. ~un Frainl:rijk. 1 i9i 1}ut~~
~e~lerlands ~'alkeniers~erbnnd „Adri~an
Jl~~llen"1.
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Afb. Vl Sleutel up „Valkcnj~icht op het Lou". ' l~ijd~~ak 1940-'48. (lithu ~~an J. llilhnann naa~ ecn tekenin~ van J. B. Sondedand, K„n.
Huisarchief, 's-Gravcnha~e).

í~'~,. 1. Z. Ií. H. Prins Alexander: nu. 2. 13arun Sluet ~an Oldruitenlw~ah; ~x,. 3. Uan,n Steen~~rachr, nu. -1. 1 lertuá ~.an Leeds; nu.
~. ~. ll'inn lini~~ht; nu. G. Bariin ~an Zuvlen ~an Nie~elt v~n den Schafielaar; nu. 7. Lord Sufficld: n~~. 8. J. Gudin; rn~. 9.
j. 13. Sonderland; nci. I0. Jlarkies Emmanucl d'Azealio; no. 1 l. Barun van Vecschucr; no. 12. H. C. llubui,; nu. 13. Barunessc
~~an Verschurr; nu. 1-1. Prufessor I-I. Schlcgel; no. 15 P. L. Dubuurq; nu. 1(i. A. I1. Verster ~~~n ~1'ul~.crh~irsr, no. 17. Van den
I lcuvell, ( Valkenier); no. 18. P. D~1iillen, id.; no. 19. Arnold 13uts, id.; no. 20. A. .1lullen, id.; nu. 21. Y. 13ekker, id.



Afb. ~'II Les faucuniiiers préparent les faucvns, poduucltekeninb ~~an P. L. Dubi~ucq (18~2)) (K~in. Huisarchief, 's-Gra~-enhe~e).
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Afb. IX De valkenier Paul ~l~illen als caáiedraiger ( ayuarel can J. S. Sonderland,
Iiun. Huisarchief, 's-Gravenhage).
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BIJLAGEN
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BIJLAGE I

Lijst van Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw

1602 Willem Verbrugge
1605 Balthasar Verhceven
1612 Pieter Verbrugge
1620 Claes Antonisz. Vosters

Tobias Antonisz. Vosters
1624 Johan Mom

Johan Verbrugge
1647 Fran~ois Janszn.

Huijbert Jansz.
Pouwel Jansz. Stappert

1649 Hans Adams
1662 Frans Roelants
1667 Jacob Laureys Bijnen
1671 Henryck Smulders
1675 Laureys Bijnen

Hendrick Janssen Verrijt
1679 Dielis Smulders
1680 Hubert Adriaen Hertroys

Bartel Janssen
Anthonis Jan Schoenmaeckers
Jan Jacob Dielis Vermeulen
Hendrick Dielis Vermeulen

1681 Johannes Adriaen Hemoy
1684 Jacob Henricx

Christiaen Joachems
Jan Jochems

1685 Adriaen Booms
1687 Bartel Berghmans

Peeter Jacob Coppen
1688 Anthonis Bartholomeus
1690 Nicolaas van Gool

vóór 1691 Jan Beckers
1691 Lambert Lambertsen
1694 Peter Luijcas Booms

Huijbert Laureys Bijnen

valkenier van prins Maurits
valkenier van de keurvorst van Beieren
valkenier van prins Maurits
vanger in IJsland
idem
idem
valkenier van prins Maurits

valkenier van de prinses-royaal
idem
vanger in Noorwegen

valkenier van de hertog van Liinenburg-Celle

valkenier van de hertog van Liinenburg-Celle
(1697)
valkenier van de bisschop van C~snabruck
valkeníer van de hertog van Beieren
idem
valkeníer van de graaf van Schwarzenburg
valkenier van de markgraaf van Derrijt
valkenier van de keurvorst van Beieren
idem (1693)

valkenier van de koning van Denemarken
valkenier van de koning van Denemarken
idem
valkeníer van stadhouder Willem III

reigermeester op het Loo

valkenier van de hertog van Liinenburg-Celle
(1702)

1696 Willem Hceks
1697 Johan Bijnen

Hendrick Peeter Coppen
Jan Marten Philipse

1698 Peeter Bartholomeus Bijnen
1699 Willem Janssen Beckers
1700 Bartel Vermeulen
1701 Lambert Hertroy

Phi]ip Timmermans

1703 Bartel Booms
Aert Steymans

valkenier bij de koning van Frankrijk
valkeníer in Bohemen

valkenier bij de keurvorst van Beieren

o.a. reis naar Spanje, valkenier van de keur-
vorst van Keulen
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1704 Adam Daems
1705 Gijsbert Booms

Adriaan Hceks
Jan Hertroy den Jonghsten

1706 Jacobus Janssen Verhceven
1707 Frans Carnoudus

Hendrick Daems

Peeter van Halteren
1707 Adriaen Verhagen

Johan Vermeulen
1708 Aert Bijnen
1710 Jan Franssen van Ham

den Jonghsten
1711 Gijsbert Rooyerts
1713 Aart Bogers

Peter van den Broek
Wouter Heesterbeek

Isaac Marechal
1714 Willem Stocqmans
1715 Willem Hceks jr.

Hendrick Verbruggen
1716 Peter Luycas Booms
1717 Hendrick Dirck Beckers

Wouter Heesmans
Hendrick Hertrooy
Marten Baltus Joordens
Bartholomeus Verhoeven

1718 Willem Hertrooy
Joaghem Verbruggen

1719 Johan Huijbert Bijnen
Adriaen Geven
Abraham van Leeuwen
Andries Verhoeven

Smulders

1719 Johannes Willems -
1722 Peter Aert Bijnen valkenier van

Hendrik van Dommelen idem
Peter Mulders valkenier van
Hubert Verhceven idem
Anthonis Verschuren -

1724 Jan Willem Janssen Beckers valkenier van

Francis

1725

valkenier van de landgraaf van Hessen-Kassel

valkenier van de keurvorst van Keulen
valkenier van de keizer te Wenen (1720)
valkenier van de keurvorst van Keulen
valkenier van de hertog van Saksen-Gotha;
idem van de markgraaf van Ansbach (1707)

valkenier van de hertog van Saksen-Gotha
valkenier van de keurvorst van Beieren (1727)

valkenier van de graaf van Strassow (1730)
leider van een compagnie die vangt in Zweden
leider van een compagnie
valkenier van de keurvorst van
(1727)

Hannover

valkenvanger in Noorwegen (1746)

valkenier van de keizer te Wenen
valkenier van de keurvorst van Beieren (1731)
valkenier van de keizer te Wenen
valkenier van de keurvorst van Beieren
valkenier van de aartshertogin der Oosten-
rijkse Nederlanden (1727)

leider van een crompagnie die vangt in Noor-
wegen (1746)
valkenier van de keizer te Wenen

(1732)
valkenier van
(1739)

Hendrik van Weert valkenier van
Johan van Ham valkenier van

(1726)
1726 Bartholomeus Willem Goossens valkenier van

(1748)
1727 Jan Willem Goossens

de keurvorst van Keulen

de keurvorst van Keulen

de keurvorst van de Palts

de markgraaf van Ansbach

de keurvorst van Keulen
de keurvorst van de Palts

de keurvorst van Keulen
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1727 Peter van de Leur
Adriaan Royers
Peeter Luycas Smulders

1728 Hendrick Frans Danckers
Peter Frans Danckers
Govert van der Linden

Hendrick Peters Verhagen
Jan Jacobs Verhoeven

1729 Huybert Huybert Bijnen
Jacobus Janssen Booms
Francis van Ham

1730 Jacobus van den Eynden
Arnoldus Goyert Nicolaessen
Huybert Willem Smulders

1731 Baltus Frans Cornoudus

Jan Willem Heráooy
Jan Kaarsmakers
Hendrik Janssen Verhagen
Mighiel Christiaen Verhceven
Jacob Vermeulen

1732 Lucas Bogaerts (Bogers)
Willem Frans Cornoudus

Jan Geven
Jan Gijsbert Heesterbeek
Jan Peter van den Heuvel

1733 Peter Jan Heesmans
Jan Hendrick Steymans

1734 Jan Willem Beckers

Francis Janssen Booms
Willem Janssen Booms
Francis Daems
Hendrik Daems
Matthijs Verbrugt

1735 Hendrik Gijsbert Booms
Jan Jansz. Gragtmans
Jacobus Jan Hertroys

Peter Meulens
Francis Sleeuwens

1736 Nirnlaes van der Hevden
1737 Jacob Daems

Jan Willem van Ham
Huybert Hertrooys
Jan Peter van den Heuvel
Jan Nagelmakers
Willem Verhoeven
Willem Jochemse Verbruggen
Jacobus Peter Weymans

valkenier van de keurvorst van Keulen
valkenier van de landgraaf van Hessen-Kassel

valkenier van de keurvorst van Keulen
idem
leider van een compagnie die vangt in Noor-
wegen
valkenier van de koning van Denemarken
valkenier van de keurvorst van de Palts
(1731)

valkenvanger in Noorwegen
valkenier van de koning van Portugal (1752)

valkenvanger bij de Kolabaai (1740)
valkenier van de aartshertogen der Oosten-
rijkse Nederlanden (1739)
valkenier van de koning van Portugal (1743)
valkenier van de koning van Denemarken
valkenier van de keurvorst van Beieren
valkenier van de hertog van Panna
valkenier van de keurvorst van Beieren
valkenvanger in Zweden
valkenier van de hertog van Lotharingen
(vóór 1742) en van de prins De Conti (1760)
valkenier van de keizer te Wenen
valkenvanger in Noorwegen
valkenier van de markgraaf van Ansbach

valkenier van de keurvorst van de Palts
(1741)

valkenier van de keurvorst van de Palts
valkeníer van de markgraaf van Ansbach
valkenier van de stadhouder van Erfurt

valkenier van de vorst van Ettingen en de
koning van Portugal (1743)

valkenier van de keizer te Wenen
valkenier van de markgraaf van Ansbach
valkenier te Grimmelickhausen bij Dusseldorf
valkenier van de markgraaf van Ansbach

valkenier van de koning van Denemarken
valkenier van de landgraaf van Hessen-Kassel
valkenier van de koning van Portugal (1763)
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1738 Luycas Willem Beckers
Jan Frans Carnoudus
Hendrik Jan Hertroy
Wouter Sprengers

1739 Leonard Booms
Michael Royers
Jan Paulus Snceks

1740 Arnoldus Beckers
Johannes Jan Beckers
Adriaan Bierens
Willem (van den) Boom(s)
Jan Bruggen
Francis Coppen
Goyert Aelbertis Daems
Anthony Danckers
Christiaen Adriaan Royers
Leendert Staymans
Huybert Andries Tíelemans
Adam Verbrugge

Peter Joachemse Verbruggen
Hendrik van de Wiel
Jacobus van den Weyngaart

1741 Johan Aert Bijnen
Christiaen Verhoeven
Nicolaes Weymans

1742 Willem Daems
Christiaen Jochem Verbrugge
Willem Verhagen

1743 Willem Jan Willem Hertroys
1744 Jacobus Bierens

Wouter Goossens
Bartholomeus Jan Hertroys
Huybert Tielens (dezelfde als
Huybert Andries Tielemans?)

1745 Frans Beckers
Joachim Hendrik Verbrugge
Jan Verhagen

1746 Francis Balthasar Carnoudus
1748 Frans Cornoudus

Jacobus Marten Heeringhs
1749 Francis Bogers

Hendrik Cornoudus

Adam Petitville
Christiaan Petitville
Peter Smulders
Hubert Snoex

1751 Hendrik Bijnen
Michael Bijnen
Clemens August Danckers
Jan Jansz. Geven
Michael Jan Geven

valkenier van de landgraaf van Hessen-Kassel
valkenier van de markgraaf van Ansbach
valkenvanger
idem
valkenvanger bij de Kolabaai
idem
idem
valkeníer van de koning van Frankrijk
valkeníer van lord Orford (1762)
valkenvanger bij de Kolabaai
valkenier te Gogh in het land van Kleef
valkenvanger bij de Kolabaai
idem
idem, valkenier van de markgraaf van Ans-
bach (1753)
valkenier van de koning van Portugal (1776)
valkenvanger bíj de Kolabaai
valkenier van de keizer te Wenen
valkenier van de keizer te Wenen
valkenier van de koning van Denemarken

valkenier van de markgraaf van Ansbach
idem
valkenier van de koning van Denemarken
valkenier van de koning van Portugal

valkenier van de hertog van Weissenfelts
valkenier van de koningin van Hongarije

valkenier van de keurvorst van de Palts
valkenier van de landgraaf van Hessen-Kassel
idem
valkenier van de markgraaf van Ansbach
valkenier van de prins van Lotharingen
valkenier van de koning van Frankrijk
(tot 1793!)
valkenier van de keurvorst van Keulen
valkenier van de markgraaf van Ansbach
valkenier van de koning van Frankrijk
(tot 1793!)
valkenier van de markgraaf van Ansbach
idem
valkenier van de keurvorst van Keulen
valkenier van de markgraaf van Ansbach
valkenier van de keizer te Wenen
idem
valkenier van de keurvorst van Keulen
~ alkenier van de keizer te Wenen
idem
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1751 Jan Hollen
Joseph Hollen
Laurens Hollen

1752 Arnold Bijnen
Johan Peter Verhagen

1753 Dielis Hogers
1754 Jarnb Willemse Verhoeven

Willem Peterse Nicolaesse
Weymans

1755 Wouter Bisschops
1756 Clemens Smulders

Huybert Smulders
Ignatius Smulders

1757 Jacobus Peterse Weymans
Hendrik Peterse Weymans
Peter Nicolaesse Weymans

1758 Hendrik Hendrikszoon
Verhoeven

Jacob Goosens

1760 Judocus Franciscus Danckers
Jan Willem Verbrugge

Peter Verbrugge

1761 Jan Baltus Cornoudus
Jacobus Daems
Willem Goossens

Johannes Keersemakers
Peter Nagelmakers
Johan Hendrik Verhoeven
Gijsbert van Weerde

1763 Barthel Booms
Adriaan Jacobus Heerings
Adriaan Verhceven

1770 Frans Coppen
Jan Willem Daems

1772 Jan Daems

Johan Hendrik Hertroys
1773 Peter Hendrik Cornoudus
1776 Frans Beckers

1777 Jacobus Cornoudus
Hendrík Jacobus Verhoeven

1778 Bartholomeus Beckers
Francis Daems

valkenier van de keizer te Wenen
idem
idem
valkenier van de keizer te Wenen
valkenier van de koning van Denemarken
idem
valkenier van de koning van Portugal

idem
oud-valkenier van de hertog van Weissenfelts
valkenier van de keurvorst van Keulen
idem
idem
valkenier van de koning van Portugal
idem

valkenier van de landgraaf van Hessen-Kas-
sel; idem van de koning van Portugal (1772)
idem, en van de keurvorst van Saksen
(1772)

valkenier van de kettrvorst van Keulen;
idem van de landgraaf van Hessen-Kassel
(1774)
valkenier van de keurvorst van Keulen;
idem van de koning van Portugal (1776)
valkenier van de hertog van Lotharingen
valkenier van de koning van Frankrijk (1788)
valkenier van de bisschop van Luik; idem
van de koning van Frankrijk (1788)
valkenier in Engeland

valkenier van de koning van Denemarken
valkenier van de koning van Polen en de
keurvorst van Saksen
valkenier van de koning van Frankrijk
oud-valkenier van de keurvorst van Keulen
valkenier van de koning van Portugal
valkenier van de koning van Frankdjk
valkenier van stadhouder Willem V
valkenier bij lord Orford (Engeland) en val-
kenier van koning Lodewijk Napoleon (1808-
1810), van keizer Napoleon ( 1811-1814),
weer in Engelse dienst
valkenier van de koning van Portugal
valkenier van de koning van Frankrijk
valkenvanger in dienst van de hertog van
Zwei-Brucken, daarna van lord Orford (1778)
valkenier van de koning van Portugal (1778)
valkenier van de koning van Denemarken
valkenier van de koning van Frankrijk
idem
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1780 Frans van den Heuvel valkenier van de landgraaf van Hessen-Kas-
sel, tot 1785, daarna van de koning van
Frankrijk (tot 1792), van de prins van
Anhalt-Bernburg (tot 1794) en vervolgens
werkzaam in Engeland (tot 1828), tenslotte
in 1840 in dienst van de R.L.H.C.

1781 Jans Peels idem
Victor Frederik Goossens

1786 Jacobus Jacobuszoon Verhceven
1788 Peter Beckers

Adriaen Beckers
Peter Coppens
Adriaan Daems
Hendrik Daems
Willem Hooger
Bartholomeus Stockmans

1789

1796

t I800

1808
} 1820

1821

valkenier van de koning van Portugal
valkenier van de koníng van Frankrijk, later
naar Engeland
idem
idem, later
idem
idem
idem
idem

naar Engeland

Jan Verheyde(n) rekdrager van de koning van Frankrijk
Paulus Booms valkenier van de keizer te Wenen
Tobias Booms -
Walter Beckers valkenier van de landgraaf van Hessen-Kassel
Peter Verhoeven idem
Jan Fransz. Beckers of Bekkers valkenier van de Falconers' Club in Engeland
Pieter Fransz. Beckers of

Bekkers
Pieter Lambert Danckers
Jan Lambert Danckers
Pieter Weymans
Paul Hertroys
Jacobus Bots
Jan Bots

1829 Arnoud Bots
1833 Adriaan Mollen

i- 1840 Peer Bekkers
Jan van den Boom
Paul Mollen

1842 Johannes Wilhelmus Peeis

1867 Karel Theodoor Mollen

idem
idem
idem
idem
valkenier van deprins van Nassau-Saarbriicken
valkenier te Didlington (Engeland)
idem (tot 1838), daarna valkenier bij baron
d'Offémont en van de R.L.H.C.
idem
valkenier bij lord Berners (Engeland), ver-
volgens bij prins Trautmansdorff en de
R.L.H.C.
valkenier bij de Royal Loo Hawking-Club
idem
idem
valkenier bij prins Trautmansdorff
(Oostenrijk)
eangt zijn eerste valk
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BIJLAGE II

Valkenvangst op IJsland, 1731-1793

1 2 3 4 S 6 7 8

Jaar Reisvalkenier
~ .. s
a ~~ 3 w

~
3 Prijs in rijksd. á."
x W. G. H.wit x á

1731 J. Kaarsmakers 86 8 75 3 15 5 10 525
32 91 9 82 - 545
33 103 10 91 2 625
34 105 I1 91 3 650
35 110 5 105 - 600
36 78 2 73 3 425
37 W. Verhceven 87 12 74 1 560
38 64 2 61 1 345
39 43 2 41 - 2~5
40 H. Govers 73 3 69 1 15 7 10 538
41 89 - 89 - G23
42 99 3 96 - 672
43 155 4 148 3 1126
44 W. Verhoeven 173 6 167 2 1342 1688
45 G.Rombens 161 21 129 11 1328 1685
46 106 4 96 6 792 1082
47 44 2 40 2 330 569
48 53 1 48 4 391 577
49 38 2 36 - 282 377
50 50 5 44 1 393 550
51 103 42 50 11 1090 1405
52 115 18 85 12 985 1289
53 D. Hogers 147 22 121 4 1217 1665
54 158 10 144 4 1198 1648
55 89 3 83 3 656 936
56 68 16 49 3 613 964
57 47 6 40 1 380 588
58 W. Verhoeven 39 4 35 - 305 480
59 70 9 59 2 568 884
60 68 2 61 5 507 819
61 106 16 83 7 891 1333
62 151 2 146 3 1082 1782
63 182 6 171 5 1337
64 211 4 205 2 1560~ 2270
65 157 3 152 1 1139~ 1731

Verklaring:
kol. 3 Aantal: gevangen valken.

6 Opbrengst: voor de vangers of uitbetaald vangloon.
~: Bonussen verrekend of vanwege onbekende oorzaken verhoogde som.

7 Kosten: vanaf 24 juni tot verscheping.
8 Totaal: vangloon ~ onderhoud.

N.B. Onkosten van overtocht zíjn niet bekend.
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~~
~ q ~ Prijs in rijksd. ~.,, ~ -[ ~Jaar Reisvalkenier ~ ~ ~e ~ g ~ ,. ~ ~ ~
d C9 x W. G. H.wit ~ a ~~ á E~

1766 F. Petersen
67
68 D. Hogers
69 F. Petersen
70
71
72
73 H. Verhceven
74
75
76 F. Petersen
77 H. Verhoeven
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

82 12
41 3
59 3
71 2
83 15
85 5
71 8
70 5
52 -
35 2
39 1
48 -
48 -
45 2
35 2
36 -
51 4
57 3
48 14
15 -

46 4
44 5
37 -
48 2
37 5
15 -
30 2

60 10
38 -
53 3
66 3
64 4
76 4
56 7
64 1
52 -
32 1
38 -
47 1
46 2
43 -
33 -
36 -
45 2
50 4
32 2
15 -

39 3
39 -
37 -
45 1
30 2
15 -
28 -

15 7 10 726~

464"
536~
713~
637~

1082

6958as
1148
951

555~
364~
281~
285`
341~

10

108 837
86 587
55 448
41 419
135 505

346~ 161
215
267
395
435
474
150

20 10 15 515
490
370
505
430

7 105
236

536
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BJLAGE IV : Verdelin9 van circ0. ~boo peense preSenteYt, 1~31-1~93.
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BI~ L A G E V a~ot. e ., ,,,~t d,
Verdel,i,rg van ~eense presen~en over de E~,~.ropese vorsEenl~ui.ze.n,
1~31 - 1~Cj3.

a„ De d.oor een o~ctnto.l F~oven onEvo-nc~en vaLken in perioden van S ~aar.

- Keiz2r ~ Porbur}.c~l 0 Nessen - Ca.sseC ~ Be:..eren

0 Fra~l.crl~k ~ M9,f. v. L~nSbo~c11 ~ ke.u-L2n ~ Denemc~rken
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tr,de Qer~ae ~~a~-~~q3
wordEnoverci2 d.:v6r52
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a
Hat~w~kke ~014 ~ W.kEe vo,ll,c
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een 4a.,lq.l. hoven ~ ~~3i - i~93,
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Ind2 Per~.ode ~~3~-~~q3
worden wer de cl.~ver5e.
Moven cQ.. 52S w~Etie e.n
hal~U~kEe value.n ge-
c{~.S6r:bueercl zocil5
b:erbo~~e~ aan9egeven



BIJLAGE VI

Bevolkingsaantallen en overzicht van de bevolking van Valkenswaard, 1696-I717, samengesteld uit de hoofdgeldlijsten

Absolute Numbers

Xear
Taxable People

Age ~ Total
Untaxable People

Age Total

16-

1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708

1715
1716
1717

0-15 16-

290 562 852
325 519 844
327 658 985
224 313 537
341 604 945
346 493 839
351 496 847
323 45l 774
301 456 757
300 430 730
275 390 665
145 250 395
89 170 259

222 345 567
302 477 779
300 438 738

0-15
18 21 39
15 47 62
17 20 37
52 54 106
26 58 84
45 67 112
49 67 116
59 79 138
81 86 167
86 103 189
124 136 260
199 212 411
216 283 499

47 47 94
64 65 129
64 60 124

Total Population
Age ~ Total

0-15 ] 6-

308 583 891
340 566 906
344 678 1022
276 367 643
367 662 1029
391 560 951
400 563 963
382 530 912
382 542 924
386 533 919
399 526 925
344 462 806
305 453 758

269 392 661
366 542 908
364 498 862

v
~~ á ~a
E. ~ ~

Percentages

34,0 46,2 34,6
38,5 24,2 37,5
33,2 45,9 33,7
41,7 49,1 42,9
36,1 31,0 35,7
41,2 40,2 41,1
41,4 42,2 41,5
41,7 42,8 41,9
39,8 48,5 41,3
41,1 45,5 42,0
41,4 47,7 43,1
36,7 48,4 42,7
34,4 43,3 40,2

39,2 50,0 40,7
38,8 49,6 40,3
40,7 51,6 42,2

0-15
~
~

Untaxable~
people I

4,4
6,8
3,6

16, 5
8,2

11,8
12,0
15,1
18,1
20,6
28,1
51,0
65,8

14,2
14,2
14,4

Untaxable
people

Kempen-
land

14,8
15,9
16,5
20,8
23, 5
26,5
29,8
41,8
44,0
44,4
47,0
51,0
55,4

44,3
25,6
37,0

114
118
79
118
115
109
91
104
126
103
54
37

135
204

Naar: H. J. van Xanten, A. M. van der Woude, Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van 's-Hertogenbosch omstreeks 1700, in
A.A.G. Bijdragen XIII, blz. 52-67.



BIJLAGE VII

Genealogie Daems
Nenclrick Doewu ( t vóár ióq5)

x
)ennektn O~Nen

- I

!. Adonn (t iJ 18) 2. HendXk ~t iJie~ ti. E1i516ethxCathor~no Nendrik Swwlders Henderino laollen Goyert Nicoloeb5en
FI [SSEN - KASSE L SAKSEN - GOrHA - ANS(1AGH

~ - ~
3. Jacxbus q. Joh WillXm (~J~G-i~qv~ 5. Hendrina 6. Nendrik I. Hendrik 2. F~trowella

x x x xIdaJan yon Hom Maria BnrEl7. HerEroYs Headrik Mnr;A go,rth. Di9v,o Bierens Willewi C.ornoudu5
Hasterbaelc verhoeven

ANSBAUi STApHOUpER wIt1EM V ANSBACM LOTMARINGEN

I -
2. ~ranc,is ti. Adaw~ S.~acobus 6. Cottiarirw

petronello ~~~-'7~) Detrorellq peté
Stakrnans Gro~twwns v.d.ltur.

FWINKR!JK FRANKRJK KEULEN

~
2. Adrioonx

Marlo Eligqbeth Bo01n5

FRIINKR~K.

-~

}. NenXic„5 I. willern e.~h(J~w-~e~) 9. H Xlena

~~ScQ BnrtholoYneug
Boow~s 6eckers
FRANKR~K I~NS6AGH ENGELRND FRAINKR~K

K ON. Hol,1RND
FRANKR!JK



BIJLAGE VIII

Genealogie Hertroys

Í-
I. JoHOnn~S

x
Mqriq Da~cker5

Í
I. L.~wibertus

x
PetroHellq FrquckeN

I- Wille~inu
x

Peeti.r C'o~Fein
FaiduK RJK

I
FRaNCis cop~en

FY,I~NKRJk

~o4anneg Heriroys

Adriao I Hertroys

2. WiI1~el~mu5
X

Hewdrlnn votn Poppel

3. ANno H. Jol~aNnes Wille~n

Peter B~Hen ) Jenr~eke ,) J~obsz.
Diefs Verw~eukn

1) Ick, Willewi Sw~ulder5
KEULEN- BRiEkPN- PORTUGAL

~
1.,pcobus 3.Jo~Or,hes I. wilMelwiuS

x x
Martina B~hen J oMuMVw B~nen

PETRONELW

~udoxc.us Frt~nS.Davul~er~
ket~itFN

YO{t7uGAL,

-,

3. i-lubertug

1. Maria 3. Hev~drik 4. EIi,Sabeth
x x

Arnok~ 6~Mea vucobug Verl7o~ven

OOSiEN 0.JIC-

I
A.3acnbus H. NeKricuy S. rjr.irtholow~eus d. NubertuS

X x
Sophio Spierir~S Maria SleeuwenS

ETfIN4EN-PORTUGAI. I OoSTewR1 AWSpACH
J1oNGnR~

JAN 1, Marira-~lus
x x x

~ANNa Flaria ,Da CONtliSqO ~AKDac~S CatH.,~qewS
VpRTtKaAL N~RUiND WESTFN.eN



BIJLAGE IX

Overzicht van het bezit van generatie tot generatie opgebouwd bij
vij f bekende valkeniersfamilies (jaartallen duiden het jaar van de
acten aan):

I Vermeulen 1. Hendrick Dielis: nalatenschap ~ f 15.457;
2. Johannes: kindsdeel ~ f 5000;;

nalatenschap ~ f 14.289;
(1710)

3. Jacobus: kindsdeel ~ f 7000;
(1753)

II Daems 1. Adam: nalatenschap (o.a. I Huis en f 1450;) f 2200;
(kindsdeel van zijn vrouw) f 620;
(1723)

2. Jan Willem: kindsdeel f 440; ; bezit f 2380;
(1784)

III Danckers 1. Hendrik: nalatenschap f 4500; ; geen kinderen
(1752)

IV Hertroys 1. Lambertus: nalatenschap (o.a. 2 Huizen, f 5000;)
~ f 7800;
(1753)

2. Jacobus: kindsdeel 1 f 2600;; nalatenschap f 22.887;
(1771)

V Goossens 1. Willem: nalatenschap ( o.a. 1 Huis, 1 f 50) f 300;
(1734)

2. Bartholomeus: kindsdeel ~ f 50;
nalatenschap 1 f 10.000;
(vóór 1784)

3. Willem: kindsdeel ~ f 10.000; nalatenschap: schulden
(1807)
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BIJLAGE XI ; Tra.esa.ctLe.s }usseri volk2ri..erb
on~,Cr ~.i.n q .

~J~pGE XT,1 S TranSa.c~Les iussen
ValKan~er5 2n ni.eE-vaL~certier5.

~ r.i-q~w ~ w ~ ~ ~ ~ ~ i ~
~60i ~Q~ ~ia '~~ 'ZI 3i '41 SI 6i .'7~ BI f1

0.~,:eE i., onroere~da ~ced.eren
.~...~.~~Totao.~ bedro.9 bij F:.nanci.ële

krart S4.Gti.~e~s

De badragen i;jn qesor..rneerd
Over Per~od~n vcan t~en jaur.

:t

'`.~, ~

~a~ ~1 ~til 's~ -6~ ~~~ el '41
Omzet ln onroerende goederen

.~~..-~. Totav.l bedro~ blj ~~nanc~.ël2
transa.cE~e~s

De becirncfen z~jn c~eson,n,e.2rd
Ov2r per:.oden vc7,r~ t~en jao~r.
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BIJLAGE XIV

A. „Nota van verschotten voor Z. K. H. PRINS ALEXANDER DER NEDER-
LANDEN", door A. MOLLEN op 9 Juli 1842 voldaan -

„Onderhoudt van twee valken van den Ile July tot en met den 27
Augustus 1841 . . . . . . . . . . . . . f 5.60
16 Duiven gebruikt voor de valken à 40 cent per stuk . . . . - 6.40
Onderhoudt voor een havik 28 July tot 18 September . . . . - 4.80
Een rys naar 's Hage den 27 Augustus . . . . . . . . - 19.65
Een rys naar Soestdijk den 18 September . . . . . . . - 25.30

j 61.75"

B. Rekening, op 6 Juli 1846 door A. Mollen gekwíteerd,
Rekening aan de Heeren Leden der Valkenjacht

debet aan A. MOLLEN voor het Jachtseizcen 1845.

Fourage voor een paard van 13 Juli tot 9 April 1845 270 dagen à
50 ct. per dag . . . . . . . . . . . . . f 135:

id. Bruine van 4 Maart tot 9 April 30 dagen à 50 ct. per dag . - 18:
id. Zwarte van 10 Maart tot 9 April 30 dagen à 50 ct. per dag . - 15:

Beslag der paarden te Valkenswaard . . . . . . . . - 5.50
8 valken geruid à j 6 per stuk . . . . . . . . . - 48:
Fourage op 't Loo voor 3 paarden van 9 April tot 13 Juli 1845 96 dagen - 172.80
Reiskosten van en na Valkenswaard . . . . . . . . - 40:
Slijtgeld voor 3 paarden à f 60 per stuk . . . . . . . - 180;
Voor de valken . . . . . . . . . . . . - 752:
Aangífte voor 3 paarden te kantoor te Apeldoorn . . . . . - 40.87
Reparatie der paardentuigen en vernieuwd . . . . . . - 10.70
112 reigersbanden . . . . . . . . . . . . - 6.82
Beslag der paarden op 't Loo tot 12 Juli 1845 . . . . . . - 7.35
Traktement voor A. MOLLEN . . . . . . . . . - 800:
Traktement voor P. BEKKERS . . . . . . . . . - 300:

Traktement voor P. MOLLEN . . . . . . . . . - 280:

Totaal der rekening . f 2812.54"

I
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BIJLAGE XV

Lijst der leden van „The Hawking Club" t

Jaar van Namen der Leden.
toetreden.

1839. Baron Tindal.
1839. Baron van Capellen.
1839. Baron V. v. Tuyll v. Seroos-

kerken.
1839. Baron d'Offémont.
1839. Honn, C. Stuart Wortley.
1839. E. C. Newcome Esq.
1839 of 1840. Sir Joseph Copley.
1840. Z. K. H. de Prins van Oranje.
1840. Z. K. H. Prins Frederik.
1840. Z. K. H. Prins Alexander. Pres.
1840. Z. K. H. Prins Hendrik.
1840. Baron Nyvenheim.
1840. Baron W. A. Schimmelpen-

ninck van der Oye.
1840. Baron Slcet van Toutenburg.
1840. Baron Slcet v. Oldruitenburg.

Secr.
1840. H. Steengracht.
] 840. Graaf van Ranzow.
1840. Baron A. Sirtema van Groves-

tins, Tres.
1840. Baron v. Zuijlen v. d. Schaffe-

laar.
1840. Baron de Constant Rebecque.
1840. Generaal Nahuys van Burcht.
1840. Baron H. Schimmelpenninck

van der Ope.
1840. Hodson. ~
1840. A. van der Hoop.
1840. Van Loon.
] 840. Huíjdecoper van Zeist.
1840. Baron Th. van Brienen.
1840. Sir Ed. Disbrowe.
1840. Sir Alex. Malet Bt.
1840. Honn. W. S. Jerningham.
1840. W. P. Barnaart van Bergen.
1840. Fabricius van Leijenburg en

Heukelom.
1840. Baron van Rhemen.
] 840. Baron van Brienen van de

Groote Lindt.
1840. Brugrrtans (Staatsraad)
1840. Graaf aon Wvlich und Lottum.
1840. Hertog van Leeds.
1840. W. Newcome Esq.

Jaar van Namen der Leden.
toetreden.

1840.
1840.
1840.
1840.
1840.
1840.
1840.
1840.
1841.
1841.
1842.
1842.
1842.
I 842.
1842.
I 842.
1842.
1842.
1842.
1842.
1842.
I 842.
1842.
1842.
1843.
I 843.
1843.
1843.
1843.
1843.
1844.
I 844.
1844.
1844.
1844.
1845.
1845.
1845.
1845.
1845.
1845.
1845.
1845.

1845.
1845.

1) Portefeuille „de Valkenjacht", Kon. Huisarchief.

Lord Willoughby d'Eresby.
Honn. Colonel Dawson Damer.
Evelyn Dennison Esq.
Lord Cranstoun.
Prins N. Esterhazy.
Baron von Trautmansdorff.
Edward Beaumont Esq.
Sir Hume Hugh Campbell.
Baron von Otterstedt.
Horace Hamond Esq.
Lord C. Hamilton.
Honn. W. Twisselton Fiennes.
J. Wellesley Esq.
Knight.
J. T. Hales Tooke.
Edw. Humphrijs Green.
J. Balfour.
E. H. Dennison Esq.
A, Foster Esq.
R. Knightly.
Lord Suffíeld.
Earl of Kinnoul.
Lord Loftus.
W. H. Gregory Esq.
H. C. Dubois.
Baron van Westreenen.
Baron van Verschuer.
Baron von Gablentz.
Sir John Hanmer.
Mílbank.
Stirling Crawfurd.
W. Ellis.
Graaf Westerholt.
1. Borski.
John Melvil.
Graaf de Noailles.
Baron van den Bogaerde.
Baron Mollerus,
Lord Alvanley.
Sir Horace Seymour.
Earl of Chesterfield.
Graaf Alfred von Hatzfeld.
Baron van Tuyll van Seroos-

kerken van Vleuten.
D. J. C. van Lennep.
Crommelin.
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Jaar van Namen der Leden.
toetreden.

1845. Baron van Brakel van Doorn-
werth.

1846. Generaal Hare Clarges.
1846. Graaf von Hatzfeld.
1846. Baron van Knobelsdorff van

Hamerstein.
1846. Graaf Breteuil,
1847. Gudin.
1847. Majoor Mountjoy Martin.
i847. Lord Villers.
184?. Fred. Millbank.
1847. Lord Strathmore.
1847. Chs. Martins,
1847. Z. D. H. de Regeerende Hertog

van Nassau.

Jaar van Namen der Leden.
toetreden.

1847. Meijnard.
1848. Graaf Esterhazij.
1848. Baron C. J. v. Tuyll v. Seroos-

kerken.
1848. Graaf Kari zu Eltz.
1848. Baron Frederik Breidbach

Burresheim.
1848. James Brown Esq.
18-18. H. K. H. de Prinses van Oranje
1848. Baron de Pfeill.
] 848. Ridder Louis v. d. Bogaerde.
1848. R. Clifton.
1848. J. F. Rowlands.
] 849. Baron de Lareinty.
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REGISTER
VAN AARDRIJKSKUNDIGE EN PERSOONSNAMEN

1. De namen van keizers, koningen, koninginnen, keurvorsten, kardinalen, bis-schoppen, hertogen en hertoginnen, markgraven en -gravinnen, graven en gra-vinnen en de stadhouders uit de huizen van Oranje en Nassau zijn op hunvoornaam gerangschikt, terwijl zij bovendien geïndiceerd zijn op de plaats ofhet land, waaraan hun titel ontleend is, met verwijzing naar hun voornaam.
2. Vrouwen zijn op haar eigen geslachtsnaam geïndiceerd. Bij gehuwden is toe-gevoegd e.v. (echtgenote van) met de mansnaam. Zij zijn tevens geïndiceerdonder de mansnaam, waar verwezen wordt naar haar eígen geslachtsnaam.
3. Het teken ~ verwijst naar de voetnoten.
4. De aardrijkskundige namen zijn cursief gedrukt.

A.

Aa, Adolphe van der: 76, 76~`,
Aalst: 19, 82, 208, 213.
Aarle-Rixtel: 18, 52, 189.
Aberdeen, Giles van: 222.
Aberdeenshire: 225.
Abydos: 3.
Abydos: zie Wadji.
Achel: 166.
Achterhoek: 44
Acht Zaligheden: 239.
Ackersdijck, W. C.: 208.
Adams, Hans: 84, 290.
Adils, koning van Denemarken: 85.
Adriatische zee: 271.
Aerschot, Philips van: 16.
Afrika: 258.
Agde: 10.
Aken: 139, 154.
Albertus, aartshertog: 55, 76, 79~.
Albert, kroonprins van Engeland: 231.
Albion: zie Engeland.
Albrecht, markgraaf van Brandenburg-

Ansbach: 16.
Aldama, J. Alfonse de: 251, 258.
Alexander, prins der Nederlanden: 230,

231, 233~, 238, 239, 241, 242, 309,
310.

Alexander, markgraaf van Brandenburg-
Ansbach: 142.

Alfred, koning van Engeland: 9.
Alken: 182.
Altenburg: 36.
Alvanley, lord: 310.
Amsterdam: 44, 96, 149, 202, 223, 224, 227.

Anderson, John: 55, 215, 216.
Anemaet, C. J.: 239, 241.
Anhalt-Bernburg, prins van: 221, 295.
Anhalt, Frederik Albrecht van, keurvorst

van Saksen: 150.
Ansbach: 87, 93-96, 100, 140, 143-147,

169, 171-173, 176, 185, 198, 200, 291,
293, 300, 301, 303, 304.

Ansbach, markgravin van: 94, 292.
Anton van Bourgondië, hertog van Bra-

bant: 13, 49, 54, 211.
Antta~erpen: 42, 54, 210, 245, 249.
Apollinaris Sidonius, bisschop van Cler-

mont-Ferrand: 8.
Arabië: 11.
d'Arcussia de Capre, Charles: 71, 73,

109, 218, 223.
Ardennen: 22, 272.
Aremberg: zie Jan de Lígne.
Arendonk: 12, 13, 17, 38, 54, 55, 75,

76, 79, 80, 113, 114, 147, 164, 197,
209.

Arendonk, A. van: 273, 274.
Aristoteles: 8.
Arras: 75.
Artaxerxes Menon, koning van Perzië: 5.
Arzt, Georg Freiherr von: 136, 138.
Aschaffenburg: 240.
Assel: 235.
Assenede, Diederic van: 30,
Asten: 168, 189.
Attila: 6.
Auxerre: 10.
Averbode: 14, 51.
Azië: 3, 4.
Azincourt: I 3.
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B.

Baars, Maria, e.v. Jacobus Verhoeven:
179, 196.

Baken, Hendrik: 154.
Baker, J. A.: 246, 270.
Balen: 171.
Balfour: 233`, 310.
Ballantyne, Peter: 55, 225.
Bamberg: 142.
Barnaart van Bergen, W. P.: 310.
Bnrochan: 215.
Barr, John: 55, 248, 251, 258.
-, Robert: 55, 225, 248.
-, William: 55, 248.
Barrachin, Edmond: 251,
-, Pierre: 251.
Bartholomeus, Anthonis: 189, 290.
Bnrton Mills: 219.
Ravo: 38-40, 86.
Bayreuth: 298.
Benuchanip: 251.
Beaumont, Edward: 310.
Beckers: zie Bekkers.
Beek: 18, 52.
Beerenburg: zie Bernburg.
Beieren: 104, 105, 121, 125, 146, 147,

166, 176, 197, 298, 300, 301, 304.
Beieren, keurvorst van: 93, 95, 290-292.
Beieren: zie Jacoba, Hendrik, Maria,

Maximiliaan Emanuel.
Bekkers, Adriaan: 114, 295.
-, Anna: zie Heesterbeek.
-, Arnoldus: 203, 293.
-, Bartholomeus: 53, 114, 173, 294,

303.
-, Frans: 101, 128, 129, 218, 220, 293,

294.
-, Helena: zie Daams.
-, Hendrik: 120, 291.
-, Jan: 85, 137, 150, 170, 194, 197,

198, 218, 290-293, 295, 306.
-, Johanna: 203.
-, Luycas Willem: 293.
-, Peter. 114, 218, 234, 295, 306, 309.
-, Walter: 133, 295.
-, Willem Janssen: 290, 306.
Bela IV, koning van Hongarije: 7.
België: 38, 164.
Belvalette, Alfred: 251, 252, 258, 260.
Benno, Jean: 124.
Bentheim: 209.
Bentinck, Hans Willem: 85.

Berck: 252.
Bergeyk: 18, 63, 97, 158, 252.
Berghmans, Bartel: 189, 290.
Berkenthin, von: 87.
Berlijn: 94, 141.
Bernburg: 179, 180.
Berners, lord: zie R. Wilson.
Bessastadir: 90.
Best: 163.
Best, Richard: 250.
-, Frans van: 265.
-, J. F. M. van: 256~.
Best-Wiegersma, E. van: 256~, 258t,

265~.
Bierens, Adriaan: 293.
-, Digna, e.v. Hendrik Daams: 173,

220, 303.
-, Jan: 17, 64.
-, Jacobus: 293.
Eierinas, Peerke: 255, 255~`.
Bigne, Gace de la: 72.
Bijnen, Aert: 291, 306.
-, Andries: 192.
-, Anna: zie Hertroys.
-, Arnnld: 177, 178, 294, 304.
-, Díonysius: 96, 175.
-, Fran4ois: 166.
-, Hedwig Sophie, e.v. Johan Vermeu-

len: 153, 166, 167.
-, Hendrik: 150, 220, 293.
-, Huvbert Huyberts: 187, 192, 292.
-, Hubert Laureys: 117, 186, 290, 306.
-, Ida: zie Vermeulen.
-. Tacob Laureys: 290.
-, Jacobus Peter: 197.
-, Jenneken Jacobsdr. e.v. Hendrik

Daams: 169, 303.
-, Johan: ] 17, 118, 290, 291, 293.
-, Johan Baptist: 166, 167.
-, Johanna, e.v. Peter Frans Danckers:

178.
-, Johanna, e.v. Jan Lambert Hertroys:

175, 304.
Bijnen, Johanna: zie Deens.
-, Laureys: 166, 186, 207, 290.
-, Maria: zie Hertroys.
-, Maria, e.v. Bartholomeus Vermeulen:

166.
-, Martina, e.v. Jacob Hertroys: 175,

304.
-, Michael: 119, 293, 306.
-, Peter: ]34, 175, 195, 290, 291, 304.
Bisschops, Wouter: 293.
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Bladel: 239.
Blaine, Gilbert: 250, 255, 258, 261.
Blint, Nirnlaas: 153.
Bloys, Willem van: 81.
Bogaerde, baron van den: 310.
-, jhr. van den: 231.
-, Louis, ridder van den: 310.
Bogaer(t)s: zie Bo(o)gers.
Bo(o)gers, Aert: 197, 200, 201, 291, 306.
-, Anna: zie Daams.
-, Francis: 293.
-, Lucas: 200, 292.
Bohemen: zie Karel Albert.
Bohemen: 123, 290.
Bokhoven: 180.
Boldmeester, Jens Andersen: 68.
Boldt: 139.
B~nfils, Hendrik: 105.
-, Petronella: zie Verhceven.
Bonifatius: 9.
Boom, J. van den: 230, 234, 294.
Booms, Adriaan: 186, 192, 290, 306.
-, Bartel: 115, 290, 294.
-, Francis Janssen: 292.
-, Francisca, e.v. Henricus Daams: 172,

303.
-, Gijsbert: 291.
-, Helena: zie Willems.
-, Hendrik: 292.
-, Hubert: 114.
-. Jacobus: 198, 199, 292.
-, Leonard: 293.
-, Maria Elisabeth, e.v. Adr. Daams, 303.
-, Paulus: 295.
-, Peter Luycas: 290, 291, 306.
-, Sara: zie Van Ham.
-, Tobias: 295.
-, Willem Gijsberts: 203, 293, 306.
-, Willem Janssen: 292.
Bordeanx: 8.
Rnrkel en Schaft: 224, 262.
Borselen, Frank van: 81.
Borski, J.: 310.
Bots, Arnoud: 219, 224, 234, 295.
-. Gerardus: 224, 230.
-. Helena: zie Coppens.
-, lacobus: 219, 224, 244, 295.
-. Jan: 35, 36, 174, 219, 224, 228, 230,

233-235, 238-240, 242, 244-249, 295.
Botten, Ruth, e.v. Frans van den Heuvel:

221.
Boulogne: ]08, 251.
Bourgondië: 1 I 5.

Bourgondië: zie Anton, Karel, Maria,
Philips.

Bairn Bridge: 219.
Boxtel: 35.
Boythorpe: 216.
Brabant: 15, 19, 49, 51, 53, 55, 75, 96,

120, 130, 131, 152-154, 156, 165, 211,
231, 238, 269.

Brabant: zie Anton, Hendrik, Jan, Jo-
hanna Karel, Margaretha, Philips,
Wenceslaus.

Brakel van Doornwerth, baron van: 311.
Brandenburg-Ansbach, Frederika: zie

Pruisen.
-, zie Albrecht, Alexander, Carl.
Brandenburg: 298.
Brnndon: 219.
Brandt, Sebastian: 10.
-, W. van den: 265~.
Brecht: 210.
Breda: 14, 15~, 34, 176, 209.
Breteuil, graaf: 311.
Breutiel, C. van: 151, 152, 162, 163, 191,

208.
Breydbach Biirresheim, Frederik baron:

311.
Breynaerts, Hendrik: 122, 165, 197.
Brielle: 8, 209.
Brienen. Th. baron van: 310.
Brienen van de Groote Lindt, baron van:

310.
Broek, Hendrina van den: zie Geven.
-, Peter van den: 117, 181, 186, 197-

] 99, 291, 306.
Brouwer, G. A.: 213~,
Brown, James: 311.
Brug~en, jan: 202, 293.
Brugmans, I. J.: 238.
-, Staatsraad: 310.
Briihl: 135, 136, 138-140, 178, 181, 184,

196.
Brtensivijk: 40, 188, 207, 208, 208~.
Brunsvt~jk: zie Georgius.
Brussel: 15, 28. 43, 54, 74, 75, 80, 196,

204.
Budel: 252.
Bulgarije: 23.
Buren: zie Egmond,
Buren: 75.
Buroay, baron van: 87.
Burke, Edmond: 215.
Busken Huet, Conrad: 35.
Bvron: 35.
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C.

Cadevall, Sebastian Joseph de: 148.
Calais: 252.
Cambridgeshire: 219.
Campbell, sir Hume Hugh: 310.
Canada: 261.
Canstein, L. von: 128, 131, 132.
Capellen, baron van: 310.
Carl Wilhelm Friedrich, markgraaf van

Brandenburg-Ansbach: 140, 142, 143,
145, 147.

Carmarthen, lord: 225.
Carnoudus: zie Cornoudus.
Carselis van Ulft, Johan: 85.
Castel-Rodrigo, markies de: 77.
Castella: 10.
Casteren: 163.
Castilië: 74.
Catharina de Grote, keizerin van Rus-

land: 24.
Catharinahaven: 202.
Cats: 44.
Cats, Jacob: 33.
C'elle: 166, 298.
Celle, hertov van: I17.
Chalon, René van: 16.
Charisíus, Petrus: 70, 70~,
Chesterfield, earl of: 310.
Chinn: 3, 5.
Christiaan IV, koning van Denemarken:

66, 68, 69, 83, 93.
-, V, koning van Denemarken: 87.
-, VI, koning van Denemarken: 99.
Claes, teut: 62;.
Clemens August, prins-bisschop van Keu-

]en: 51, 133, 134, 136, 138-141, 178,
196, 205, 206.

Clermont-Ferrand: 8.
Clermont-Ferrand: zie Apollinaris.
Cle~-ers, Hendrik: 18.
-, Jan: 18.
-, Peter: 18.
Clifton, R.: 311.
Cnllijn, Barthold: 202.
Coltinsh.all: 272.
Cnmpiègne: 224, 229.
Conceir,ao, Anna Maria de, e.v. Jan

Hertroys: 148, 176, 304.
Constant Rebecque, baron de: 310.
Conti, prins de: 173, 292.
Coon,hen, Leendert van der: 40.
Coolen, Anthonis: 70.

-, Gerrit: 154.
Coopmans, J. P. A.: 46t.
Copley, sir Joseph: 310.
Coppen(s), Aert: 224.
-, Catharina: zie Cornoudus.
-, Francis: 114, 115, 174, 293, 294,

304, 306.
-, Helena, e.v. Gerardus Bots: 224.
-, Hendrik: 111, 113, 114, 290.
-, Peter: 111, 114, 174, 189, 218, 290,

295, 304.
Wilhelmina: zie Hertroys.
Cornoudus, Anna Maria, e.v. Jan Hen-

drik Steymans: 134.
Cornoudus, Antonetta, e.v. Jacobus Ver-

hoeven: 103.
-, Baltus: 134.
-, Catharina, e.v. Aert Coppens: 103,

224.
-, Chrístina: zie Geven.
-, Francis: 103, 115, 134, 291, 293.
-, Hendrik: 103, 115, 293.
-, Jacobus: ]03, 134, 148, 294.
-, Jan: 134, 293, 294.
-, Peter: 115, 294.
-, Petronella: zie Daams.
-, Willem: 103, 134, 173, 197, 198,

292, 303.
Cosgrave, Robert: 249.
Coveliers, L.: 12, 38, 164.
Cranendonk: 14~`, 75.
Cranendonk, Catharina van: 14.
Cranstoun, lord: 310.
Crawfurd, Stírling: 310.
Cripps, sir Stafford: 249.
Crornh.orst. 17.
Crommelín: 310.
Cromvoirt: 252, 254.
Crosby, William: 217.
Ct~xhm~en: 227.

D.

Daams, Adam: 127, 169, 170, 172, 173,
184, ]92, 291, 303, 305, 306.

-, Anneke, e.v. Aert Bogers: 122, 180,
197, 200, 201, 202.

-, Adriaan: 114, 171, 295, 303.
-, Catharina, e.v. Peter van de Leur:

172, 303.
-, Catharina, e.v. Paulus Bartels Hert-

roys: 304.
-, Catharina: zie Smulders.
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-, Digna: zie Bierens.
-, Elisabeth, e.v. Goyaert Nicolaessen:

169, 303.
-, Francis: 53, 96, 114, 115, 150, 171,

197, 220, 292, 294, 303, 306,
-, Francisca: zie Booms.
-, Goyert Aelbertis: 203, 293.
-, Gherken: 169.
-, Helena, e.v. Bartholomeus Bekkers:

173, 303.
-, Hendrik: 114, 142, 169, 170, 172,

173, 180, 200, 220, 291, 292, 295,
303, 306.

-, Hendrina, e.v. Hendrik Heesterbeek:
170, 192, 303.

-, Hendrina: zie Hollen.
-, Ida: zie van Ham.
-, Jacobus: 114, 137, 142, 170-172,

194, 292, 294, 303.
-, Jacobmijna, e.v, Hendrik Danckers:

170.
-, Jan: 53, 170, 172-174, 177, 178, 184,

185, 218, 220-222, 227, 294, 303, 304,
305, 306.

-, Jenneken: zie Bijnen.
-, Johanna Martina: zie Hertroys.
-, Maria: zie Verhoeven.
-, Maria: zie Hertroys.
-, Maria, e.v. Dirk Hoppenbrouwers:

170.
-, Maria Elisabeth: zie Booms.
-, Petronella: zie Gragtmans.
Daams, Petronella: zie Stokmans.
-, Petronella, e.v. Willem Cornoudus:

103, 173, 303.
-, Willem: 142, 173, 293, 303.
Daems: zie Daams.
Dam, J. H.: 37, 207.
Danckers, Anthony: 200, 293.
-, Clemens August: 138, 224, 294.
-, Frans: 165.
-, Hendrik: 136-138, 140, 170, 178-

181, 184, I85, 193, 194, 197, 200-202,
205, 206, 292, 305, 306.

-, Jacobmijna: zie Daams.
-, Jacobmijna: zie Heesterbeek.
-, Jan Baptista Franciscus: 178.
-, Jan Lambert: 174, 178, 218, 220,

222, 224, 227, 295.
-, Johanna, zie Bijnen,
-, Judocus Franciscus: 178, 293, 304.
-, Maria, e.v. Johannes Hertroys: 174,

193, 304.

-, nlaria Catharina: zie van Gastel.
-, Peter: 136-138, 165, 178-180, 197,

200-203, 205, 206, 218, 292, 295.
-, Petronella: zie Hertroys.
-, Willem: 185.
-, Willemien, e.v. Bartel Goossens: 180,

181, 200.
Dnnzig: 16.
Deens, Johanna, e.v. Dionysius Bijnen:

175.
Dawson Damer, honn. colonel: 310.
Dellinger, Michael: 121.
-, Simon: 121, 123.
Dementiew, G.: 6.
Denen:arken: 15, 62, 63, 65, 79, 85, 86,

91, 102-104, 114, 116, 130, 133, 148,
206, 290, 292, 293, 294, 300, 301.

Denemarken: zie Adils, Christiaan IV, V,
VI, Frederik III, V, Harald.

Dennison, Evelyn: 310.
-, E. H.: 310.
Dessel: 210.
Derrijt, markQraaf van: 290.
Dhuleep Singh, maharadja: 248.
Didlington: 219, 224, 228, 243, 295.
Diepenbeek: 182.
Dietl, Joachim: 123.
Dijck, Antonie van: 42.
Dijkstra, H.: 237.
Din~ens. Aert Henrick: 18.
-, Henrick Aart Henrick: 18.
Disbrowe, sir Ed.: 310.
hommelen: 117, 262.
Dommelen, Hendrik van: 134, 196, 291.
-, Maria van, zie van Gestel.
Dongen-Mollen, C. van: 252~.
Donquart, Adrien: 178.
Dovref jeld: 230.
Doppers, Anna Magdalena, e.v. Bartel

Goossens: 181, 182.
Downes, J.: 222.
Drente: 2l 0.
I~ri f fieid: 272.
Dubois, H. C.: 310.
Dubourq, P. L.: 231.
Duitsland: 16, 45, 68, 196, 199, 221,

269, 300.
Duitsland: zie Frederik II, Karel V en VI.
Duncombe, Cecil: 225, 248.
T~urlach: 298.
Dusseldorf: 292.
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STELLINGEN

I

Nobelprijswinnaar Paul Heyse (1830-1914) geeft aan het optreden
van een belangrijk voorwerp dat symbolische waarde kan hebben, in
zijn novellentheorie de benaming „Falke". Deze term ontleent híj
aan Boccaccio's „Decamerone" (vijfde dag, negende vertelling) en ze
is een eerbewijs aan de Italiaanse meester van de novellekunst èn aan
de jachtvogel, die een van de knapste novellen haar inhoud geeft.
Heyse's opvatting, de zgn. „Falkentheorie" heeft aanleiding gegeven
tot een letterkundige strijd, doch heeft met het vluchtbedrijf niets
te maken.

II
Van de ruime verspreiding en kennis van het vluchtbedrijf in Enge-
land levert het verzameld werk van William Shakespeare (1564-
1616) het bewijs.

III

De grote invloed van de valkerij op het sociale leven doet vele boek-
drukkers in de Renaissance kiezen voor het vignet van de onthuifde
valk vergezeld van het aan het boek Job ontleende devies „Post
tenebras spero lucem".

IV

In de vrije natuur is de overlevingskans van eerstejaars jachtvogels
aanmerkelijk geringer dan wanneer zij in handen zijn van valkeniers.

V

De geschiedopvatting van William Butler Yeats ( 1865-1939) is on-
historisch en onwetenschappelijk. Zijn gedicht „The second coming"
heeft voor de geschiedbeschouwing niet meer waarde dan de horo-
scoop.



VI

Het grote verschil in kwaliteit tussen het uitstekende lager onderwijs
te Tilburg en het matige onderricht dat te 's-Hertogenbosch
wordt gegeven in de jaren voor de afkondiging van de schoolwet van
1857, is te verklaren uit de zorg voor de onderwijssituatie en de
sociale positie van de onderwijzers die de wereldlijke en geestelijke
overheid te Tilburg aan de dag legden, en het ontbreken van deze
factoren te 's-Hertogenbosch.

VII

Vooral archivarissen van gemeente-archieven dienen meer alert te
zijn op het behoud van bedrijfsarchieven van de in hun gemeenten
gevestigde ondememingen.

VIII

De gemeente- en streekarchivarissen dienen actief deel te nemen
aan het onderzoek, de registratie, de restauratie en de conservering
van het plaatselijk eigene.

IX

De archiefbewaarplaatsen bieden grote educatieve mogelijkheden.
Deze kansen worden door de middelbare scholen nog onvoldoende
onderkend.

X

In een onderwijskundig experiment dienen zodanige garanties te zijn
ingebouwd, dat in geen geval schade berokkend wordt aan het leer-
en ontwikkelingsproces van de leerling.

XI

Een onderwijsleersituatie kan alleen dan vruchtbaar zijn wanneer de
docent (leerkracht) werkelijk geïnteresseerd is in zijn vak en in de
leerling, zodat hij in staat en bereid ís uit te gaan van de leefwereld
van het kind. Vernieuwingen die een van beide elementen vergeten
hebben, zijn schijnverbeteringen die achteruitgang betekenen.



XII

De zgn. longitudinale methode haalt de kleuterleidster definitief uit

de sfeer van de vroegere „matressenschooltjes" en houdt een erken-

ning in van haar taak in opvoeding en onderwijs.

XIII

Het verzet uit lerarenkringen tegen de o.m. door staatssecretaris

Grosheide verkondigde opvatting dat schoolleiders heel goed kunnen

worden gezocht in de kringen van leidinggevenden uit het bedrijfs-

leven, weerspiegelt de in die kringen levende vrees, dat het onderwijs

een te bedrijfsmatig karakter gaat krijgen en er minder waarde wordt

gehecht aan de vorming van leerlingen.

XIV

Als ouderen zich onvolwassen gedragen, vertragen zij het volwassen

worden van jongeren.

XV

Degenen die, bekritiseerd wegens gemaakte fouten, menen zich te

kunnen verontschuldigen door deze fouten ook bij anderen te signale-

ren, huldigen de merkwaardige opvatting dat verdubbeling van een

fout de schuld halveert.

XVI

Een onnadenkende overheid heeft in Noord-Brabant na 1945 meer

schade aangericht dan het oorlogsgeweld in de jaren 1940-1945.

XVII

Nu het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch uittorent boven de Sint-

Janskathedraal dient de Brabantse overheid ook de vroegere culturele

taak van de Kerk over te nemen.

XVIII

Overheidsfunctionarissen eigenen zich meer macht over de burger

toe dan feodale vorsten vroeger ooit bezeten hebben.
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