
Neppers 

Als je een leven lang gericht naar roofvogels hebt gekeken, en daarnaast veel 
onderzoeksresultaten van andere roofvogelaars hebt gelezen, mag je hopen op enige kennis 
omtrent hun leefwijze. Maar nu verkeer ik toch in verwarring. Ik heb namelijk een aantal 
websites van roofvogelhouders en valkeniers bekeken.  Op grond daarvan is maar één 1

conclusie mogelijk: ik heb er al die tijd niets van begrepen. 

Als ik deze roofvogelliefhebbers mag geloven, zijn roofvogels ‘de meesters van het 
luchtruim’, die ‘hun natuurlijk gedrag tonen in een menselijke omgeving die ze hebben leren 
accepteren’. Nadere beschouwing leert dat daarmee wordt bedoeld: roofvogels en uilen, die 
laatste in het volle daglicht, vastgebonden aan een blok en omringd door een mensenmassa. 
Het zijn gevleugelde medewerkers die voor ongekend succes zorgen met een hoge 
amusementswaarde. Deze ongetwijfeld vrijwillige medewerkers maken spectaculaire vluchten 
rakelings over de mensenhoofden, ja, ze schieten tussen jou en je kop koffie door! Ze laten 
zich dolgraag door een smoezelig kinderhandje vertroetelen, brengen trouwringen van kansel 
naar bruidegom (en zorgen daarmee voor een onvergetelijke dag), zijn onmisbaar bij de 
openingsceremonie van bedrijven omdat ze de sleutel aanvliegen, en demonstreren hun 
spectaculaire vlucht door maar liefst over honderd meter van A naar B te vliegen. Applaus! 
Geheel naar hun natuur zijn het gewilde figuranten op personeelsuitjes, jachtbeurzen, 
familiefeesten, bedrijfsfeesten, middeleeuwse feesten, vrijgezellenparties, kinderpartijtjes, 
buurtfeesten en campings. Een boomkroonpad van Staatsbosbeheer is geen boomkroonpad als 
er niet ook een meester van het luchtruim een show komt geven. Teambuilding zonder 
roofvogel, het is voetballen zonder bal. En geen betere overlastbestrijder dan een roofvogel, 
die immers in een handomdraai en voor eeuwig al uw lastige kraaien, kauwen, duiven, 
meeuwen en spreeuwen verjaagt. Het spreekt voor zich dat er sprake is van wederzijds respect 
tussen roofvogel en mens, dat u waar voor uw geld krijgt en dat de roofvogels zich laven aan 
de belangstelling van fotografen die de prachtigste plaatjes kunnen schieten. Echte 
deskundigen vertellen bevlogen over de sterke staaltjes waartoe deze imposante luchtridders 
in staat zijn. De zich natuurlijk gedragende en immens krachtige meesters van het luchtruim 
laten zich dit alles met volle overgave aanleunen en hebben een educatieve waarde van wat 
heb ik me jou daar. Ze worden zonder uitzondering met grote liefde verzorgd door leden van 
het ambachtelijke gilde der valkeniers die de roofvogels op basis van eeuwenoude kennis 
beter verzorgen dan dat ze zelf kunnen. Wat zeg ik: ze worden zodanig in de watten gelegd 
dat ze langer en prettiger leven dan hun wild levende broeders en zusters die immers aan de 
lopende band creperen. Je vraagt je af: waarom kloppen die meesters van het luchtruim niet 
àllemaal bij roofvogelhouders aan, gezien het luizenleventje dat ze daar kunnen leiden. 

Goh, daar ontvouwde zich een voor mij geheel nieuwe roofvogelwereld. Ik moet al die jaren 
naar de verkeerde vogels hebben gekeken. De mijne vliegen namelijk weg als ik kom 
aanlopen, heel vervelend. De kans is nihil dat die rovertjes respect voor mij hebben. 

 Het onderscheid tussen beide is geheel vervaagd, tot verdriet van de echte valkeniers.1
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Integendeel, uit hun gedrag kan ik opmaken dat ze zwaar de pest in hebben als ze mij zien 
aankomen. Mijn roofvogels maken vrije keuzes, wat ertoe kan leiden dat een vrouw 
wespendief opeens besluit een uitstapje van twee dagen van haar nest op de Noord-Veluwe 
naar de Strabrechtse Heide te maken, of dat een buizerd van partner wisselt, of dat een 
sperwer ervoor kiest haar nest te verdedigen tegen een havik en daarbij het leven verliest. 
Vrije roofvogels maken elke seconde van de dag keuzes, hun hele leven lang. Vaak zijn dat – 
gegeven de omstandigheden – juiste keuzes (vluchten, bijvoorbeeld, of eten, copuleren, 
opvetten, interen op organen tijdens de trek…), soms niet. In het laatste geval volgt een 
afstraffing: dood of verwonding, energetische kosten, ziekte, geen nageslacht. Dat heet 
natuurlijke selectie, en het is de slijpsteen van alle leven. Als je een roofvogel het recht 
ontneemt die keuzes te maken, verwordt het tot een hebbedingetje dat amusementswaarde 
heeft voor mensen en geld in het laadje brengt. Een roofvogel in handen van een 
roofvogelhouder heeft niets, maar dan ook niets, van doen met een vrij levende roofvogel. Het 
is een karikatuur van de werkelijkheid. 

Er kleven meer problemen aan die roofvogelhouderij. De vraag naar roofvogels, fors 
aangewakkerd door een overheid die óók vindt dat de natuur er is om uit te baten, resulteert in 
een groter aanbod. Dat moet ergens weg komen. Veel roofvogels zijn afkomstig uit kweek, 
een treurige bedrijvigheid die bestaat bij de gratie van hebzucht van mensen.  Dit is echter bij 2

wet geregeld, wat voor velen voldoende legitimatie is om de mogelijkheden tot aan (of 
voorbij) de gaten van de wet te benutten. Maar niet alle roofvogels komen uit kweek. De 
handel in illegaal uit het wild geroofde (roof)vogels en dieren is – na de handel in verdovende 
middelen (en misschien wapens) – de grootste criminele geldstroom die er bestaat. Een 
recente schatting, onder meer overgenomen door Shannon Barber-Meyer en Nigel South en 
Tanya Wyatt, spreekt van jaarlijks minimaal 20 miljard dollar. Dat is uiteraard wat de gek 
ervoor geeft, al was het maar omdat het om illegaal geld gaat (en dus onttrokken aan 
controle). Criminelen zijn bovendien entrepeneurs die gemakkelijk overstappen van de ene in 
de andere activiteit, al naar gelang opbrengst en risico. Naar verhouding goed bekend is de 
handel in grote valken, een fenomeen waar Nederlanders in het verleden een prominente rol 
in speelden. Brabantse valkeniers werden bijvoorbeeld ingehuurd door het Deense hof om 
giervalken in Noorwegen en IJsland te vangen, wat gezien de vangsttotalen van 1757 
exemplaren in 1690-1709 en 4848 in 1731-1793 een lucratieve zaak moet zijn geweest. Die 
aantallen zijn kinderspel vergeleken bij de sakers, slechtvalken en giervalken die sinds de 
Tweede Wereldoorlog, na de olie-explosie, jaarlijks hun weg vinden naar het Midden-Oosten 
en waartoe op grote schaal over de hele wereld wordt geroofd en gemoord. Het uiteenvallen 
van de Sovjet-Unie en de economische liberalisering in China hebben dit proces nog versneld. 
Niemand weet precies om welke aantallen het werkelijk gaat, maar alleen al de in beslag 
genomen valken op vliegvelden en zeehavens en de aantallen betrapte stropers, tientallen tot 

 Zelfs bij de kweek van roofvogels in het kader van herintroductieprogramma’s valt te betwijfelen of dat altijd 2

zinvol is. In de meeste gevallen is herstel van getroffen populaties gekoppeld aan oplossing van het 
achterliggende probleem (bijvoorbeeld: verbod op persistente pesticiden) en flexibele aanpassingen van de 
roofvogels zelf. In Sleeswijk-Holstein is geen enkele van de honderd uitgezette slechtvalken als broedvogel 
teruggemeld, terwijl de populatie daar – net als overal elders, ook op plaatsen en bij soorten zonder 
herintroducties – inmiddels alweer tientallen paren telt na het nulpunt in de vroege jaren tachtig (Robitzky 2011). 
Zelfs voor de oostelijke Verenigde Staten, waar slechtvalken totaal verdwenen, valt te betwijfelen of 
herintroducties de ultieme reden zijn van het herstel (al doet dat niets af aan de bevlogenheid van de 
roofvogelaars aan de andere kant van de Grote Plas; zie Cade & Burnham 2003). Evenzo heeft het herstel van de 
zeearend niets te maken met uitzetacties.



honderden per jaar per deelgebied of land, doen het ergste vermoeden. Dit zijn ook nog eens 
landen waar corruptie geen zweer is maar een manier van leven.  In deelstaat Xinjang in 3

China, om maar één voorbeeld te noemen, investeerde het lokale bosbouwdepartement 
575.000 dollar in de bouw van een ongeschikt broedhok voor sakers. Die valken werden 
vervolgens door lokale sloebers uit het wild gehaald en – witgewassen via de bosjongens – op 
de internationale markt verhandeld. Dit fraaie staaltje ondernemerschap vindt ondertussen 
navolging op andere plekken. Als conservatieve vuistregel geldt bovendien dat voor elke 
roofvogel aangeboden op de markt, minstens het tienvoudige is doodgegaan in het daaraan 
voorafgaande traject.  4

Voor wie denkt dat dit een ver-van-het-bed show is, of gelooft in het fabeltje dat de 
vogelhandel geheel door gezagsgetrouwe witte raven wordt gerund, zijn dichter bij huis 
ontluisterende voorbeelden van het tegendeel te vinden. Een recent geval betreft Klaus S. uit 
Pirmasens in Duitsland. Deze dierhandelaar en valkenier gebruikte in 2001-2007 zijn 
dierentuintje als witwaspraktijk voor roofvogels en uilen die uit het wild waren geroofd. De 
vogels kwamen Duitsland illegaal binnen, vooral via dubieuze collega’s in Oostenrijk en 
België. Doorverkoop geschiedde via zijn onderneming ‘Vogelparadijs’. De daartoe benodigde 
papieren kreeg hij zonder problemen los van de plaatselijke gemeente. Hij deed het 
voorkomen alsof hij al die roofvogels en uilen zelf had gekweekt. Geen ambtenaar die ook 
maar enige argwaan koesterde, ook niet bij de zogenaamde kweek van schreeuwarend, 
monniksgier en havikarend. Blijkbaar hadden ze nooit ter plekke poolshoogte genomen, want 
de meeste vogels waren ongeringd en niet geregistreerd. Met terugwerkende kracht moest de 
hoofdambtenaar van Pirmasens de goedkeuring voor doorverkoop terugnemen voor 157 
vogels, waaronder 2 lammergieren, 26 aasgieren, 8 monniksgieren, 6 vale gieren, 4 
schreeuwarenden, 3 dwergarenden, 9 steenarenden, 13 havikarenden, 2 buizerds, 4 
arendbuizerds, 4 wespendieven, 8 haviken, 3 bruine kiekendieven, 4 rode wouwen, 4 
slechtvalken, 8 kleine torenvalken, 15 boomvalken en 15 roodpootvalken. Ondertussen 
circuleert een bericht dat aan alle transacties met documenten uit Pirmasens een luchtje kleeft, 
en dat grondige controle nodig is. Het laat zich raden wat er gebeurd zou zijn indien S. niet 
tegen de lamp was gelopen: dan zouden die roofvogels ‘legaal’ hun weg hebben gevonden in 
dat zich alsmaar uitbreidende circuit van roofvogelhouders en -liefhebbers. Kijk, geheel 
koosjer, ik kan de officiële papieren laten zien! In dit geval kreeg de handelaar een celstraf 
van twee jaar en vier maanden, en een geldboete van 6000 euro. De ambtenaar die 
verantwoordelijk was voor het afgeven van de vervalste vergunningen kreeg straf met een 
proeftijd van een jaar en tien maanden. Gezien de enorme vlucht die roofvogelhouderij heeft 
genomen, en het grote geld dat ermee is gemoeid, lijkt het onwaarschijnlijk dat dit een uniek 
geval is. Een eerder geval in Brandenburg en Saksen is beschreven door Jörg Lippert van het 
Landesumweltamt in Brandenburg. Twee jagers/valkeniers horstten in vijf jaar tijd minstens 
80 haviken, 66 rode wouwen, 19 zwarte wouwen en 14 sperwers uit en verkochten deze door 
aan valkeniers, roofvogelshows en valkenhoven. Het betrof een wijdvertakt netwerk met 
omliggende landen en een hoofdrol voor Oostenrijk en Spanje. 

 Tsjechov heeft in zijn Reis naar Sachalin uitvoerig beschreven wat deprivatie met mensen vermag te doen. 3

Sinds die tijd, 1890, is er weinig ten goede veranderd in het rijk waar de zon nooit ondergaat.

 Een levendige beschrijving hoe het er in Yemen aan toe gaat, door D.B. Stanton, laat zien dat het nog vele 4

malen erger kan.



Een ander bijverschijnsel van handel in roofvogels en kweek is de vervuiling van wilde 
populaties met hybriden. In de valkerij wordt eindeloos gemanipuleerd om de veronderstelde 
kwaliteiten van de ene soort valk te combineren met die van een andere soort. Combineer dit 
met het gegeven dat er continu vogels aan roofvogelhouders en valkeniers ontsnappen 
(volgens Herman Brücher 10-20% per jaar), en binnen de kortste keren vliegen er allerlei 
kruisingen rond. Omdat de Hierofalco groep, waartoe gier-, saker-, lanner- en laggarvalken 
behoren, een evolutionair jonge loot aan de valkenstam is, is verontreiniging met hybriden 
zowel eenvoudig als ongewenst. Introgressie  is dan misschien nog niet op grote schaal 5

geconstateerd, maar de kans erop is aanzienlijk in deze groep en dient te allen tijde worden 
voorkomen, zoals betoogd door Franziska Nittinger en medewerkers in verband met sakers. 
Dat hybride valken wel degelijk vruchtbaar kunnen zijn en hun genen kunnen overdragen, 
bleek bij een broedgeval in Sussex, waar de vrouw slechtvalk paarde met een mannetje dat 
een kruising was tussen een giervalk/saker x slechtvalk. F2 generaties worden geacht steriel te 
zijn, maar in dit geval werden twee jongen geboren (die dus voor 1/8 genen van giervalk, 1/8 
van saker en ¾ van slechtvalk hadden). De Britten aarzelden geen moment: ze schoten de 
man en verwijderden de jongen. Gezien de omvang waarmee door roofvogelhouders en 
valkeniers wordt gerotzooid met kruisingen is duidelijk dat de problemen op dit vlak verder 
zullen toenemen. Alleen al in Duitsland worden jaarlijks ongeveer 900 hybride valken vanuit 
de oliestaten in het Midden-Oosten geïmporteerd; als inderdaad 10-20% van deze valken 
ontsnapt, betekent dat een jaarlijkse toestroom van 90-180 vrij vliegende hybriden. Dat is op 
een populatie van naar schatting 650 paren slechtvalk (in 2000) een slok op een borrel. Niet 
verwonderlijk, derhalve, dat er in Duitsland geregeld broedgevallen met hybriden worden 
gemeld. Voor Nederland noemt Peter van Geneijgen ontsnapte valken (giervalk, saker, 
hybride) op broedplaatsen van slechtvalken bij Zwolle en Borssele. 

Hoe ver staat dit alles af van die kalkoengieren die, na hun jongen te hebben grootgebracht in 
de noordelijke Verenigde Staten, in losvast groepsverband op thermiek en stuwwinden naar 
Brazilië zweven en daar laag schommelend boven het regenwoud op geur kadavers opsporen. 
Met hoog daarboven koningsgieren, grote slagschepen die hun veel kleinere familieleden 
nauwgezet in de peiling houden. Zodra de kalkoengieren het bos induiken, volgen de 
koningsgieren. Vanwege hun formaat kunnen ze een karkas gemakkelijk opeisen, maar daar 
zit ook een voordeel aan. Met hun zware snavel kunnen ze de huid van grote zoogdieren 
openscheuren, iets wat de kalkoengieren met hun zwakkere snavel niet voor elkaar krijgen. 
En wat te denken van de gieren in Afrika, die geen van alle geur gebruiken om kadavers op te 
sporen, maar het integendeel van hun zicht moeten hebben. Zware jongens, die krachtige 
thermiek nodig hebben om hoogte te winnen en enorme gebieden bestrijken van bijna 
100.000 vierkante kilometers.  Onderwijl letten ze vooral op elkaar, waarbij ze tot op 35 km 6

afstand in staat zijn uit het gedrag van soortgenoten op te maken dat er een kadaver is 
gevonden. Er op af! En reken maar dat ik even aan die giervalken in bezit van valkeniers 
moest denken toen ik over de escapades las van gezenderde giervalken op Groenland, het land 
waar ze thuishoren.  Die vogels hadden activiteitsgebieden variërend in omvang van 7

 Genenoverdracht via herhaald terugkruisen van een interspecifieke hybride met een oudersoort.5

 Dat is tweeëeneenhalf keer zo groot als Nederland.6

 In plaats van in klimaatgeregelde ruimtes in Saoedi-Arabië, waar ze als statussymbool van Arabische patsers 7

dienst doen.



honderden tot meer dan 170.000 vierkante kilometer. Een van die valken presteerde het om 
drie maanden lang op zeeijs rond te dobberen, honderden kilometers uit de kust, waar hij 
profiteerde van de enorme zeevogelconcentraties ter plekke. 

Die veerhoopjes in handen van roofvogelhouders, het zijn zielig aftreksels van hun 
soortgenoten in het wild. Bezoekers van roofvogelshows, en gebruikers van de diensten van 
‘valkeniers’, zouden zich moeten realiseren dat het hun belangstelling is die deze perversie in 
stand houdt. Het is verheugend te constateren dat steeds meer mensen en organisaties afzien 
van bezoek aan, en gebruik van, deze ‘diensten’. 

2760 woorden 
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