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WELKE EIGENSCHAPPEN BEZAT DE OERDOES 
EN WAT IS DAARVAN OVERGEBLEVEN?
Hier is een foto van een Larense scha-

pershond uit 1920; misschien wel één 
van de honden die Toepoel zich na de 
oorlog nog zo goed kon herinneren, al 
heeft deze dan geen hangoren en een 
spitse snuit (maar wel met baard). Van 
achteren is hij wel duidelijk doesachtig, 
net zoals het formaat. Ook de positie 
van de hond stemt overeen met wat 
onze huidige schapenhoeders beweren 
over de wijze waarop de schapendoes 
werkt, namelijk dat het drijvende her-
ders zijn. Zo’n hond is gericht op de 
schaper, start een actie altijd vanuit de 
positie van de schaper en keert daar 
ook weer naar terug. Dat het hier om 
een schaper met hond gaat en niet om 
een toevallige voorbijganger zien we 
aan de herderstaf die de man bij zich 
heeft.
Tot nog toe had ik al de nodige afbeel-
dingen van (Gooise) schaapskuddes 
met schaper gezien, maar altijd zonder 
hond erbij. Ook een in het begin van de 
vorige eeuw ondervraagde schaper 
blijkt in de dagelijkse praktijk zonder 
hond gewerkt te hebben. Hij liep elke 
ochtend met een paar eigen schapen 
een vaste route door het dorp, en bij 
elke boerderij waar hij langs kwam, 
voegden de schapen zich uit zichzelf bij 
de kudde, zodra de boer z’n hek open-
gooide.
’s Avonds liep hij het omgekeerde rond-
je en verlieten de schapen ook weer uit 
zichzelf de kudde als ze bij hun eigen 
boerderij terug waren. Alleen liep er dan 
een hulpje mee om de hekken dicht te 
doen.
Het lijkt er dan ook op dat schapershon-
den alleen ingezet werden als de 
omstandigheden dat vereisten. Aan de 
andere kant blijkt uit allerlei oud plaat-
werk dat het type schapendoes zonder 
kudde erbij tot het normale straatbeeld 
behoorde, zodat ook vroeger de meeste 
schapendoezen dus wel nooit wat met

schapen van doen gehad zullen heb-
ben.
De belangrijkste eigenschap van de
oerdoes lijkt me daarom niet het kunnen
werken met schapen te zijn geweest,
maar veel eerder de drang om met een
bepaalde mens te willen samenwerken.
Vergeleken met andere herders heeft
de schapendoes daarbij op bijzondere
wijze uiting aan die drang. Ze leren
zichzelf wat er van ze verlangd wordt
door het van andere honden af te kijken
en weten ze eenmaal wat er gebeuren
moet, dan treden ze handelend op
zodra ze dat nodig vinden.
Commado’s hebben ze niet nodig, ze
zijn zelfs eerder geneigd zelf aanwijzin-
gen te geven aan de baas. Het aparte
van de schapendoes is ook dat hij altijd
een oog op zijn baas houdt. Een mooi
voorbeeld daarvan is de foto van
Xandor bij het verhaal van Catrinus
Homan op bladzijde 18 van het oktober-
nummer van 1999. Daar zitten vier her-
ders op een rijtje voor de foto, drie kij-
ken naar de fotograaf, de schapendoes
kijkt naar zijn baas!
Helaas weten we weinig tot niets van de
werkwijze der toenmalige schapershon-

den, waardoor we die eigenschappen
ook niet als zodanig kunnen herkennen
in onze eigen schapendoezen. Zo vraag
ik me bijvoorbeeld af waarom mijn hon-
den altijd dwars op de looprichting gaan
staan als ze bij het wandelen even op
me willen wachten. Doen andere doe-
zen dat ook? ( De mijne wel EvdG.)
Overigens zijn een paar andere aparte
trekjes van de schapendoes vroeger
wel al eens opgemerkt. Zo zijn ze tuk op
bramen, ook op de bodembedekkende
soorten, die voor ons smakeloos zijn.
Verder weten we dat ze graag een
hoofdsteuntje hebben, soms zelfs zit-
tend. Het gedurig tegen muren en meu-
bilair strijken met de hele vacht schijnt
ook een gewoonte te zijn die wel eens
voorkomt en tenslotte zijn sommige
schapendoezen extreem gevoelig voor
de weersomstandigheden. Wessel
Luten wees daar ooit op en mijn eigen
Jofr van ’t Doeshuus waarschuwt me
altijd al ruim tevoren dat het gaat onwe-
ren door hevig trillend tegen me aan te
kruipen. Een eigenschap die ze geluk-
kig niet aan haar kinderen doorgegeven
heeft.
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Hier dan het portret van het Haarlemse 
schapendoesje uit het begin van de vijf
tiende eeuw. Het is een vergroting van 
een detail van 'Christus voor de 
Hogepriester', een heel klein schilderij
tje. Teken je de weggeschoren vacht 
'van de snuit en achterlijf terug, dan is 
de gelijkenis nog frappanter. Ook de 
expressie is geheel die van de schapen
does. Zeals het hondje op een voorpoot 
staat, doen die van mij dat ook nog 
regelmatig. 
Blijkt uit de oude afbeeldingen dus dui
delijk dat het type al eeuwenlang in 
deze contreien voorkomt, dat de scha
pendoes ervan afstamt, is daarmee 
natuurlijk nog niet bewezen. Gelukkig 
valt in ons 40-jarig jubileumnummer te 
lezen hoe het ras tot stand kwam. Kort 
samengevat zijn de beginhonden ge
woon van de straat geraapt; zodat ze in 
elk geval op de traditionele wijze uit de 
juiste groep geselecteerd zijn. lmmers, 
men koos altijd de juiste hond uit wat er 
zoal rondliep. Tegenwoordig - met de 
huidige mobiliteit en de voorkeur voor 
uitheems ras - ligt dat anders, maar vijf
tig jaar geleden kon je er gezien de 
omstandigheden toch wel zeker van zijn 
dat een straathond die eruitzag als het 
type van de afbeeldingen inderdaad 
dezelfde afkomst had. Of die honden 
slechts toevallig op elkaar leken of juist 
tot een en dezelfde soort hoorden? 
Sinds ik ervaren heb dat mijn teefje zich 
iedere keer weer gedurende haar hele 
loopsheid uitsluitend aanbiedt aan scha
pendoezen en elke andere reu van zich 
al blijft bijten, ben ik overtuigd van het 
laatste. Toepoel wees ook al op des 
teefs voorkeu r voor eigen soort. 
Rest nog de vraag hoe lang die soort 
zich al in Nederland ophoudt. 
Waarschijnlijk net zo lang als er schapen 
gehouden worden. Volgens de archeolo
gie bestaat daar volstrekte duidelijkheid 
over. De inheemse boeren gingen 900 
jaar v. C. massaal over van de runder
op de schapenteelt. Sindsdien is er in dit 
land weliswaar het een en ander 
gebeurd, maar de boerenbevolking is 

nooit in zijn geheel vervangen door een 
andere, alleen zo nu en dan gedeci
meerd. Hetzelfde geld! uiteraard voor de 
veestapel. We kunnen daarom zonder 
meer stellen dat wat sinds 1952 scha-

pendoes heet, slechts de momentele 
fenotypische vertaling is van het genoty
pe dat de afgelopen drieduizend jaar de 
schapen in dit land gehoed heeft. 
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