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Skeletresten van roofvogels worden met 
enige regelmaat aangetroffen in archeologi-
sche context. Voorzover het om (post)mid-
deleeuwse sites gaat is in een aantal gevallen 
een verband te leggen met het uitoefenen van 
de valkenjacht. Het betreft dan materiaal dat 
afkomstig is van plaatsen waarvan de bewo-
ners tot de hoogste sociale klassen behoor-
den: kastelen, borgen, stinsen, havezaten e.d. 
De meest frequent aangetroffen roofvogel in 
dit soort contexten is de sperwer (Accipiter 
nisus), waarvan uit historische bronnen het 
gebruik als jachtvogel bij de valkerij alge-
meen bekend is. Ook vondsten van resten van 
havik (Accipiter gentilis) kunnen in verband 
worden gebracht met valkerij: de soort werd 
(en wordt) frequent gebruikt als jachtvogel. 
Hetzelfde geldt voor de slechtvalk (Falco pe-
regrinus) en mogelijk ook voor de boomvalk 
(Falco subbuteo). De torenvalk (Falco tinnuncu-
lus) lijkt amper te zijn gebruikt als jachtvogel; 
resten van deze soort zullen dan ook eerder 
afkomstig zijn van plaatselijke broedvogels. 
Lastiger te interpreteren zijn de vondsten in 
kasteelcontexten van botten van een andere 
roofvogelsoort, de buizerd (Buteo buteo). Deze 
is immers, voorzover bekend, nooit gebruikt 
als jachtvogel bij de valkerij. Ook de moge-
lijkheid dat we hier te maken hebben met 
plaatselijke broedvogels is uitgesloten: an-
ders dan torenvalken zullen buizerds nooit 
in (door mensen bewoonde en/of gebruikte) 
gebouwen broeden. In deze bijdrage wordt 
nagegaan of de resten van buizerd mogelijk 
toch verband houden met valkenjacht, waar-
bij de optie wordt besproken dat we niet te 
maken hebben met jachtvogels, maar juist 
met jachtbuit – dat wil zeggen dat de betref-

fende vogels, al of niet met opzet, zijn gevan-
gen tijdens de valkenjacht.

Valkenjacht en archeozoölogie
De meest directe aanwijzingen voor valke-
rij op een site zijn van archeologische aard: 
voorwerpen die behoren tot de valkeniers-
uitrusting. Een mooi voorbeeld daarvan is de 
vondst van een fragment van een bronzen val-
kenbel in het Valkhuis te Den Haag (Pavlović 
& Nieweg, 2007). Dergelijke vondsten zijn 
echter zeldzaam, temeer omdat veel onder-
delen van een valkeniersuitrusting gemaakt 
zijn van leer en dus alleen onder gunstige 
omstandigheden in de bodem bewaard blij-
ven (Prummel, 1997).

Hoewel minder direct, kan ook archeozoö-
logisch onderzoek aanwijzingen voor valkerij 
opleveren. Prummel (1997) toont dit overtui-
gend aan in een bespreking van het dierlijke 
botmateriaal uit een middeleeuwse kasteelsite 
(750–1150 n.Chr.) in Oldenburg (Duitsland). 
Zij baseert zich daarbij op een combinatie 
van drie informatiebronnen:
1. Opvallend frequent voorkomen van skelet-

resten van roofvogels als havik en sperwer: 
liefst 15% van het aantal gedetermineerde 
resten van wilde vogels in Oldenburg is af-
komstig van deze twee soorten.

2. Een oververtegenwoordiging van vrou-
welijke haviken en sperwers. Bij beide 
soorten zijn de vrouwtjes groter; daardoor 
kunnen ze grotere prooien vangen, wat 
weer betekent dat er meer voedsel op tafel 
kan komen.

3. Aanwezigheid van resten van wilde vogels 
en zoogdieren, waarvan uit schriftelijke 
bronnen bekend is dat deze met jachtvo-
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gels werden gevangen. Het kan daarbij om 
kleine en middelgrote prooien gaan, zoals 
lijsters, spreeuwen, patrijzen, duiven en 
hazen, maar ook om grote: ganzen, trap-
pen, reigers en kraanvogels. Overigens is 
niet met zekerheid te zeggen dat deze soor-
ten inderdaad met behulp van jachtvogels 
zijn gevangen; hun aanwezigheid is meer 
een ondersteunend argument. In een enkel 
geval is de aanwijzing voor een dergelijke 
gerichte jacht echter wel heel sterk. Zo is 
in Oldenburg het aandeel van hazenbotten 
opvallend hoog, gezien het beboste – en 
daarmee voor hazen minder geschikte – 
landschap in de omgeving van de site.

Hoewel in geen enkele Nederlandse site het 
aandeel van roofvogels zo hoog is als in Ol-
denburg, levert het archeozoölogische on-
derzoek in veel gevallen aanwijzingen voor 
valkenjacht op. Zo zijn in kasteel Valkenburg 
(Zuid-Limburg) resten aangetroffen van twee 
sperwervrouwtjes, naast een tiental botten 
van haas (Lepus capensis) en meer dan 100 
resten van wilde vogels, waaronder blauwe 
reiger (Ardea cinerea), patrijs (Perdix perdix), 
houtsnip (Scolopax rusticola) en verschillende 
eenden- en ganzensoorten (Zeiler, 1995). Een 
vergelijkbaar spectrum is aangetroffen in 
het kasteel te Eindhoven (1420–1676): on-
der meer haas en enkele tientallen soorten 
wilde vogels, naast botten van sperwer en 

boomvalk. Overigens zijn hier, net als in het 
al genoemde Valkhuis in Den Haag, metalen 
belletjes gevonden die wijzen op valkerij (De 
Jong, 1992).

Buizerds als jachtbuit?
De archeozoölogische database BoneInfo ver-
meldt vondsten van roofvogelbotten in 15 
middeleeuwse vindplaatsen: tien kasteel- en 
vijf stadscontexten (tabel 1). Zoals hierboven 
al vermeld gaat het in veel gevallen om soor-
ten waarbij een verband is te leggen met de 
valkenjacht: sperwer, havik en mogelijk ook 
boomvalk. Daarbij moet worden gewezen op 
het feit dat valkerij weliswaar werd bedre-
ven op het platteland, maar dat ook sommige 
stadsbewoners jachtvogels bezaten (Oggins, 
2004). De vondst van sperwer in een stads-
context kan daarvan een illustratie zijn.

Bij de twee andere soorten, zeearend en 
buizerd, is op het eerste gezicht geen relatie 
met valkenjacht. Mogelijk zijn beide gescho-
ten om hun veren of omdat ze werden be-
schouwd als schadelijk wild. Voor de vondsten 
van buizerdbotten is echter ook een andere, 
intrigerender verklaring mogelijk. Hoewel 
het misschien een kwestie van toeval is, is het 
opvallend dat drie van de vier vermeldingen 
uit kasteelcontexten afkomstig zijn, plaatsen 
met een hoge sociale status.

Zoals gezegd is de mogelijkheid van ge-
bruik van buizerds bij de valkenjacht uitge-

Tabel 1. Aantal vermeldingen van vondsten van roofvogelbotten in middeleeuwse kasteel- en stadscontexten 

Kasteel (n = 10) Stad (n = 5)
Zeearend (Haliaeetus albicilla) – 2
Buizerd (Buteo buteo) 3 1
Havik (Accipiter gentilis) 1 –
Sperwer (Accipiter nisus) 4 1
Torenvalk (Falco tinnunculus) 1 2
Boomvalk (Falco subbuteo) 1 –
Valk (Falco sp.) 2 –
Roofvogel (Accipitridae) 1 1
Totaal 13 7
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Fig. 1. Kite-hawking: giervalken die een rode wouw slaan (Joseph Wolf, 1856). (Uit: Schulze-Hagen & Geus, 
2000).
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sloten, net als de optie van plaatselijke broed-
vogels. Dit geldt overigens ook voor de vondst 
in een stadscontext.

Een mogelijke verklaring brengt ons toch 
weer bij de valkerij, maar dan in een andere 
context: niet de buizerd als jachtvogel, maar 
als jachtbuit. Die gedachte is ingegeven door 
het fenomeen van kite-hawking: het met val-
ken of haviken jagen op wouwen (kites).2 
Deze vorm van valkenjacht werd zowel in 
Europa beoefend als daarbuiten: in Engeland 
en Frankrijk tot in de eerste helft van de 19e 
eeuw, met de rode wouw (Milvus milvus) als 
prooi. Het schilderij van de Duits-Engelse 
schilder Joseph Wolf (1820–1899), waarop 
twee giervalken een rode wouw slaan, is 
daarvan een fraaie illustratie (fig. 1). In India 
en Pakistan, waar de zwarte wouw (Milvus 
migrans) de prooivogel was, is kite-hawking 
langer beoefend: vermoedelijk tot ca. 1947 
(Mavrogordato, 1966).

Behalve een gerichte jacht op wouwen kan 
het ook voorkomen dat een getrainde valk of 
havik een andere roofvogel slaat terwijl dit 
niet de opzet van de valkenier is. Opmerkelijk 
in dit verband is de vermelding door Mavro-
gordato (1966): “In Holland, …, Henk Dijkstra 
has perhaps found a substitute for the red kite in 
the buzzard; he has had some astonishing succes-
ses flying a Peregrine at buzzards.” Dijkstra zelf 
was overigens nogal ongelukkig met de term 
“astonishing successes”; het ging hier om on-
bedoelde aanvaringen tussen slechtvalk en 
buizerd. Valkeniers proberen dergelijke con-
frontaties zoveel mogelijk te vermijden, om-
dat ze niet alleen voor de buizerd, maar ook 
voor de getrainde valk of havik gevaarlijk zijn 
(pers. med. G.J. van Nie).

Het is dus heel goed denkbaar dat de resten 
van buizerds in middeleeuwse sites afkomstig 
zijn van vogels die met getrainde valken of 
haviken zijn gevangen, hetzij met opzet, het-
zij onbedoeld. Overigens zouden ook andere 
roofvogels, zoals wespendief (Pernis apivorus) 
en kiekendief (Circus sp.), op deze manier 

kunnen zijn bemachtigd. De vondst van res-
ten van kiekendief in het materiaal van het 
kasteel in Oldenburg (Prummel, 1997) zou 
daarmee goed aansluiten bij de overige aan-
wijzingen voor valkenjacht.

Summary : “Buzzard-hawking” in the 
Middle-Ages – buzzards as a prey  
in falconry?
Skeletal remains of birds of prey are quite re-
gularly found in archaeological contexts. As far 
as (post)medieval sites are concerned, some of 
these can be connected with falconry. This ap-
plies to bones of sparrow-hawk (Accipiter ni-
sus), goshawk (Accipiter gentilis), peregrine 
falcon (Falco peregrinus) and possibly also 
hobby (Falco subbuteo). As the kestrel (Falco 
tinnunculus) seems to have been rarely used 
in falconry, its remains are more likely to come 
from locally breeding birds. Bones of common 
buzzard (Buteo buteo) at castle sites are harder 
to explain, as buzzard was never used in falconry 
and does not breed in these places. In this contri-
bution the possibility is discussed that there might 
yet be a link with falconry, though an unexpec-
ted one, with buzzards being part of the falcon-
ers’ game bag. It appears that until recently, both 
in Europe and beyond, kites (Milvus sp.) were 
hunted by falconers, a phenomenon known as 
“kite-hawking”. Besides, there are several recent 
cases of buzzards being caught unintentionally 
by falconers’ hawks or falcons.

Noten
1. ArchaeoBone, Aggemastate 135, 8926 PC 

Leeuwarden.
2. Met veel dank aan dhr. G.J. van Nie, die 

mij attent maakte op het fenomeen van 
kite-hawking en mij voorzag van relevante 
literatuur.
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