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Nederlandse schaapskudden doen dienst als ecologische grasmaaiers. Bovendien verspreiden de beesten
plantenzaden met hun vacht en bemesten ze en passant wegbermen, natuurgebieden en stadsparken. De
hedendaagse schaapsherder trekt met hond en kudde door het landschap. ‘Ik houd me niet bezig met
kleding en make-up, maar met schapen.’
fotografie Lukas Göbel tekst Lisanne van Sadelhoff

De herder die bang is voor honden: Marianne Duinkerken (53). ‘Ik vind ze onvoorspelbaar, ze springen en blaffen indringend.’ Dus heeft Duinkerken jarenlang
zonder hond kuddes van 450 schapen op de hei in een nationaal park gehoed. ‘Maar ik rende mijzelf kapot.’ Toen kreeg ze bordercollie Tom. Die sprong en blafte niet en
was beheerst. ‘Hij is mijn maatje. Soms doen we het samen: hij gaat linksom, ik rechtsom.’ Via een andere herder kwam Duinkerken – die eigenlijk kunstenares is – in
contact met het vak. Ze maakte een expositie over een herder die dertig jaar in het vak zat en noemde haar werk In de verborgenheid. Want: ‘Je ziet niet wat voor een
grote waarde een schaap heeft.’ De wol vindt ze prachtig, het vlees heerlijk en de hoorns schitterend. Thuis heeft ze er een stuk of vijftien in een aardewerken schaal
liggen. Ter decoratie.

‘Droom lekker verder.’ Dat was wat Dirk-Jan Oosthoek (46) keer op keer hardop tegen zichzelf zei als hij dacht aan zijn wens: schaapsherder worden. Maar zijn
broertje zette een plan op voor een eigen landschapsbeheerbedrijf en vroeg hem herder te worden in Rotterdam. Per direct zegde hij zijn baan bij een aannemer op,
waar hij onder meer als kraanmachinist werkte. Ongeveer 350 schapen had hij ineens onder zijn hoede, die hij naar parken en wegbermen bracht. Schapen vindt hij
aanhankelijk, wollig, veelvretend en rustig. ‘s Ochtends als de natuur op zijn stilst is, geniet Oosthoek volop. En als hij dan iets naar de beesten roept, reageert de kudde
meteen. Geblaat alom. En dan kijken ze Oosthoek aan. Alsof ze willen vragen: waar naartoe dit keer?

Vorig jaar winter moest Jos Robroek (54) een schapenkadaver uit het water vissen. Het schaap, de leidster van de kudde, was door het ijs gezakt omdat ze het
vertikte om het water heen te lopen. Honderdvijftig schapen keken toe en hoorden hoe de ooi een lange doodstrijd leverde. ‘Verschrikkelijk’, zegt Robroek, ‘maar ook
mooi. Want er is geen schaap meer in de buurt gekomen van dat ijs. Zoals de filosoof Foucault altijd zei: ‘Van ongelijkheid kunnen we leren.’ Dat hebben die schapen
ook gedaan.’ Robroek studeerde filosofie, maar is nu zeven dagen in de week met de schapen bezig. ‘Hoeden is meditatief, ik filosofeer tijdens mijn werk.’ In de winter
begraast zijn kudde dertig Friese eilanden, in de zomer natuurgebieden. Hij kan uren kijken hoe de schapen rekening houden met hun omgeving. ‘Ze bewegen met de
wind mee. En als ze niet wíllen bewegen, ook niet voor mijn honden, gaan ze in de distels staan. Geen herdershond die dan in de buurt durft te komen.’

Als herder moet je altijd rustig blijven, hoeveel schapen je ook volgen, vindt Huug Hagoort (62). ‘Anders kun je om het uur een kalmeringspilletje onder je tong
leggen. Raak jij in paniek, dan merken de schapen dat en gaan ze rennen.’ Hij loopt langs provinciale wegen, veenkaden en natuurgebieden in de Alblasserwaard. Op
zijn hoofd altijd een pet; ‘anders verbrand ik, zoveel haar heb ik niet.’ In zijn hand heeft hij een houten herdersstok met een haak om schapen te vangen. In de winter
staan de schapen in een gigantische schaapskooi die in oude stijl is gebouwd. Daarin zit ook een winkel, een bed and breakfast en een natuureducatiecentrum. Hagoort
ziet kinderen vervreemden van de natuur. Laatst liep hij met zijn kudde door het bos toen een klein meisje een van zijn schapen aaide. Haar moeder ‘reageerde panisch’
en begon het kind daarna schoon te maken met papieren zakdoekjes en een flesje water. ‘Dat vond ik nou zo jammer, hè.’

Gehuild heeft Ilona van Dorst (22), toen haar favoriete schaap Leadsheep (7) werd aangereden en op slag dood was. ‘Mijn hart brak’, zegt ze. Want de schapen
zijn haar vriendengroep, haar ‘lieverds’. Als Van Dorst in het weekend op de bank zit, dan mist ze de beesten. En als ze ook maar een halfuurtje niets te doen heeft
tijdens het hoeden in recreatieparken en wegbermen in de omgeving van Pijnacker-Nootdorp en Delft, gaat ze op haar kont tussen de kudde zitten. De schapen die
haar het best kennen, zoals Punthoofd (3) – die zijn naam aan de vreemde vorm van zijn hoofd te danken heeft – komen dan naar haar toe. Daar, zittend tussen de
schapen, is ze het gelukkigst. ‘Leeftijdgenoten vinden het misschien gek. Ik houd me niet bezig met kleding en make-up, maar met schapen.’ Haar haren draagt ze altijd
in een knot vanwege de wind. En schoenen met hakjes? Daar begint ze niet aan. ‘Kaplaarzen lopen het lekkerst.’

‘We moeten zuiniger zijn op de oude, zeldzame schapenrassen’, vindt Wijnanda Heckman (53). Zelf neemt ze het voortouw; in haar kudde zitten zestien oude
rassen, zoals het shetlandschaap – ‘teruggetrokken dieren’ – en de bergschapen – ‘brutale en aanhankelijke beesten’. Het liefst loopt ze met haar schapen in
natuurgebieden. Pet op haar hoofd tegen de zon, en bij regen tegen lekkend water, en een blouse met lange mouwen om tekenbeten te voorkomen. ‘Je moet een
beetje gek zijn om herder te worden. Je moet alleen kunnen zijn en hard willen werken: als je het half doet, lijden de schapen eronder.’ Bij die beesten is ze emotioneel
betrokken: als een lammetje dood is, dan krijgt ze medelijden met de ooi die haar blatend zoekt. ’Momenteel heeft Heckman geen opdrachtgevers voor haar kudde en
staan haar schapen langs wandelpaden, in natuurgebieden en op terpen. ‘Ze vinden lopen leuker, maar mijn schapen zijn altijd blij.’

Killie Annen (35) pikt de ‘lieverds’ en de ‘klieren’ er zo uit. ‘Er zijn er altijd die graag naast je lopen, die de groep leiden. En er zijn er die – als ik een stuk grond afzet
voor de kudde – doorhebben dat er nog geen stroom op de omheining staat en er dan snel tussenuit knijpen.’ Om vervolgens door Annens ‘vriend en gereedschap’,
haar hond Finn, te worden teruggedreven. Ze pakt met negentig lammeren en 234 ooien de ruige terreinen en de graspaden in de bossen rond Meppel aan.
‘Dolgelukkig’ is Annen als schaapsherder. ‘Je hebt de vrijheid en ook de verantwoordelijkheid. Die combinatie doet mij goed.’ De mooiste periode vindt ze het lammeren
in het voorjaar. ‘Altijd spannend om te zien of je optimaal voor de schapen gezorgd hebt.’ En om te zien of de volwassen rammen van de groep – de jonge rammetjes
gaan allemaal naar de slacht – goed hun best hebben gedaan.

De schapen zien het al aan de kleur van zijn auto, als John Sterrenburg (39) ‘s ochtends vroeg komt aanrijden in Amersfoort. Ze hebben dan de hele nacht op
een kaal stuk grond gestaan, zodat ze overdag flink veel kunnen kortwieken in de stadsparken die Sterrenburg met zijn kudde onder zijn hoede heeft. Er zijn mensen die
hem altijd op komen zoeken, ‘die vinden dat mooi, met die schapen’. Laatst was er een vrouw die had gezien dat Sterrenburg op zijn koelbox zat tijdens de lunch. ‘Dat is
toch niet handig’, had ze gezegd, en ze had hem een krukstok gegeven. Sterrenburg werkte als vrachtwagenchauffeur, maar wilde buiten zijn. Jaren heeft hij gehoed als
vrijwilliger op de hei, maar dit is ‘veel spannender’. ‘Ik moet constant opletten of ze niet in de richting van de snelweg lopen of aan een giftige taxus of nachtschade
knabbelen.’ Na acht jaar grazen gaan zijn schapen naar de slacht; de worst in.

