
De valkerij
De valkerij vindt haar oorsprong 
in de vroege Aziatische beschavin 
gen: in China en in Assyrië. Daar 
kwam voor het eerst een samen 
gaan tussen jager en vogel tot 
stand.
Oorlogen en verre veroverings 
tochten zorgden ervoor dat alle ge 
heimen, technieken en regels van 
deze j achtvorm in het begin van 
onze jaartelling ook naar onze 
streken werden overgebracht. 
Schilderijen, wandtapijten, basre 
liëfs en beeldhouwwerken zijn zo 
vele artistieke getuigenissen van 
het bestaan van de valkerij in lang 
vervlogen tijden.
In de Middeleeuwen was het jagen 
met prooivogels een geliefd tijd 
verdrijf. De toenmalige sociale 
hiërarchie werd weerspiegeld in de 
soort van jachtvogel die gebruikt 
werd: vorsten en rijke edellieden 
vlogen de slechtvalk, terwijl de 
landedelman en de gegoede bur 
ger de havik vlogen. De havik 
krijgt immers niet zo gauw genoeg 
van het jagen en zorgt dan ook 
voor een uitgebreider “tableau”. 
De geprivilegieerde positie van die 
vogels in de geschiedenis van vele 
volkeren over de hele wereld wijst 
duidelijk op hun maatschappelijk 
belang.
Rond de man met de vogel, de val 
kenier, hangt een nostalgisch en 
romantisch waas. De historische 
werkelijkheid was anders. In arme 
gebieden was een aanvullende 
broodwinning bittere noodzaak.

Eerst moest de valkenier met veel 
geduld en doorzettingsvermogen 
de valken en haviken vangen. Dan 
begon het africhten van de vogel 
die meestal een nerveus en wispel 
turig karakter had. De sensatie 
van de eerste vlucht, de spanning 
of de vogel terugkeert, was erg 
groot. Door zijn rijke ervaring en 
ruime kennis kwam de eenvoudige 
valkenier aan de hoven van heel 
Europa. Hij organiseerde sinds de 
zeventiende eeuw “het vorstelijk 
vluchtbedrijf”. Hij verwierf aan 
zien door zijn vakkennis en zijn 
bedrevenheid. De volmaakte 
mens die zichzelf bleef of zoals 
Victor Hugo zei: “Le fauconnier 
est Dieu.”

De tijd van de livrei is voorbij. Ge 
bleven is de man met de vogel op 
de gehandschoende vuist, een 
voud en kracht, één met de natuur.

De grote familie van stootvogels is 
onder te verdelen in verschillende 
groepen, volgens de manier van 
jagen, de voedingswijze, de inge 
boren aanleg.

O.b.v. het vlieggedrag onderschei 
den we twee categorieën:
-  de vogels van de hoge vlucht, 

waartoe de slechtvalk behoort;
-  de vogels van de lage vlucht, bij 

voorbeeld de havik.

De Belgische valkeniers zijn ver 
enigd in twee clubs: de oudste heet 
‘Maria van Bourgondië’, waarbij 
veelal Waalse en Brusselse valke 
niers zijn ingeschreven: de
‘Vlaamse Valkeniers’ verenigt de 
meeste Vlamingen.
Ook buitenlanders zijn lid van 
deze clubs, en heel wat Belgische 
valkeniers zijn lid van één of meer 
buitenlandse clubs: het ‘Neder 
lands Valkeniersverbond Adriaan 
Mollen’, de ‘British Falconers 
Club’, de ‘Association Nationale 
des Fauconniers et Autoursiers 
Français’, de ‘Orden Deutscher 
Falkoniere’, de ‘Österreichischer 
Falknerorden’.

De jacht met de havik, de vogel 
van de lage vlucht, is zeer selectief. 
De valkenier bepaalt welk stuk de 
havik mag slaan. Zolang hij de 
pootriempjes niet lost, kan de 
vogel niet vertrekken. Met de 
havik wordt vooral op konijn of 
haas gejaagd. Die jacht is voor het 
wijfje dikwijls gemakkelijker dan 
voor de tersel omdat ze zwaarder 
gebouwd is.
De jacht met de valk is in zekere 
zin minder selectief dan de jacht 
met de havik. Inderdaad, als de 
valkenier een prooi vermoedt of 
als de hond voorstaat, moet de 
valk gelost worden, zodat hij op 
de juiste plaats en op de juiste 
hoogte is, als het stuk wild wordt 
opgejaagd. Hij kan zich dan vanuit 
die gunstige positie en uit de 
hoogte op de prooi neerstorten.

Voor de valkenjacht zijn dus 
vooral open vlakten noodzakelijk, 
niet alleen om de valk de kans te 
geven in ideale omstandigheden te 
jagen, maar ook om de valkenier 
toe te laten te zien waar zijn valk 
vliegt en waar hij zich op de prooi 
stort.

Valkenjacht in de 15de eeuw -  over tradi 
tie gesproken!


