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gaÍrn vangen als hier
Maria van Hongarije
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Jagen zeer geliefd. Moeiten nochkosten werden gespaard orn goÀà;
Ioq"l. lu verla.i jgen. :o zonà hethoÍ te.Brrlssel in vroeger tijd elkJaar, leggenaars of vnngers naaxnoordelijke streken orn auí ,ogul.te gaan. halenr-- terwijl andàrennaar zuid-Italië of naar Zuidoostruropa trokken. Ook in eigen landr+erden veel jachtvogels gevangen.ue nempen staat bekend als delandstreek bij uitstek waar van_oaan men valken en havikken moestbetrekken wilde Ínen verzekerd zijny*.gu,r goed gebnde en afgerichiejachtvogel. Geen wonder dat rnen

::l p-1u"- eeurven gdeden de plaats_
naam Varkenswaard veranderde in
lre v:1 Valkenswaard, want het wasoe valkenier die overal in hoog
3anlien stond en niet de va.rkens_nouder. Vele valkeniers yajl zohrelde Nederlandse als de BefgischeK"yp:l maakten cleel uit yan ver_scheidene Westeuropese hofhoudin_gen. Zij of hun bedienden werdener op uitgestuurd om in verre.,lan-den nog fraaiere exemplaren tê
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lingsvogel, welke vogel thuishoorde in Zuid-Europa (1). Maar
niet alleen aan de dure hoven in Brussel en pa.ri js, rnaar ook
in de Konmanderije Genert bestond belangstelling voor de val-
kerijacht net uitheemse exemplaren.In de Gernertse schepenpro-
tokolLen bevindt zich een akte die daarover hardelt. Ilet is
een akte die datêert van 15O1 (2).
De schout van Gemert thuurtt zekere Meeussen de pelsser or
voor heÍn naar Denemarken te trekken en daax valken te ver-
schalken. De schout belooft Meêussen voor elke rode valk (3)
voor gierteersels en voor haggerteersels per shrk twee gouden
guldens en voor elke giêrvalk vier enkel guldens. Een teer-
sel is een jonge nannelijke valk en een haggervalk is een
valk die in bos of haag voor het eerst geruid heeft (in te-
genstelling tot de valk die voor het eerst in gevangenschal
geruid heeft ) .
Hierna volgt de letterlijke tekst van de overeenkonst tussen
de schout van Gênert en Meeussen de Pelsser:

15O1, ongedateerd
(Item) lle schoutet vaÍr Gemert heeft Meeussen den pelsser ge-
huurt om te trecken in Deenmercken; Soo heeft die schoutet
voorsegt, bescheyen te hebben elcken rooden valck voor twe
gouwen gulden ende den gheervalck voor vier enkel gulden en-
de een gheer terssel twe gouwen gulden ende een haegersserts
valck van eender mate voor twe gouwen gulden.
Item dess soo sal die schoutet voorsegt Meeussen gheven den
vrijen kost int wech gaan ende wedercomen. ltem tless soo sal
die schoutet voorsegt vooruut hebben enen rooden valck.
Item noch soo is gecomen die huysvrou Meeussen voorsegt en-
de heeft gelooft voor scepenen den schoutet voorsegt dese
penningen te betalen off dat zake were dat Got sijnen wil
met Meeusse voorsègt dedel Iten hierop soo heeft die schout
voorsegt geleent Meeussen voorsegt twe Hoorsse (?) guldên
ende enen enkelen gulden ende noch 20 stuiver. Iten oft sake
were dat Meeusse voorsegt niet ende ginck soo sal Meeuss off
sijn huysvrou die geleende penninge voorsegt betalen sonder
argelist.
Testes: Geryt Roeloffssoen ende Jan Gerytssoen.

ïiFG-r"ct'ot, Irr. J.p.M. vêni vo.stetijkê vriegers en vàlkênÊraaritseválkeniêrs sedê.t de lzde êeu!, Bijdr, cesch. v. h. Zuidên vanNêd. dl.29, 19?4,

,-. Cov€liêrÊ, Lod.r Valkerij en Valkènier€ van Árêndonk.(2) RijkÊarchief 's-HêrtogÊnbosch, Cetrert R 99 folio 1.\o, ÁennerrJk varen niet alteen in Zuid_Europa naar ook in Dênenarkenrode valken te verschalken!
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