
Vee in het vrije veld 
N. TINBERGEN 

In het noorden van Engeland, waar ik heel 
wat uurtjes heb doorgebracht in gebieden 
waarin behalve door prikkeldraad, sloten, 
walletjes of 'dry stone walls' (muurtjes zon
der metselkalk of cement gestapeld) omhein
de weiden ook nog grote stukken gemeen
schappelijk weiland liggen, heb ik dikwijls 
met belangstelling naar het gedrag van vee in 
de 'vrije wildbaan' zitten kijken. In de dui
nen van Ravenglass en van Walney Island bij 
Barrow lopen kudden koeien rond, en in Ra
venglass ook schapen, die zich allemaal over 
een groot gebied kunnen bewegen, zij het dat 
ze niet helemaal weg kunnen wandelen. 
In de bergen van het Lake District en op de 
Pennines achter onze cottage in Westmor
land leven de schapen in de zomer ook vrij
wel helemaal wild (en ze zouden ook tiental
len kilometers kunnen wegdwalen als ze zelf 
niet aan hun gebieden, zelfs aan hun indivi
dueel verdedigde territoria op de venen ge
hecht waren). Zowel genoemde koeien als die 
schapen leven in halfwilde staat. Als derde 
interessante diersoort, die nauw verbonden is 
met beide vorige, vinden we in het hele ge
bied de intelligente en mooie Border Collies, 
de bekende wit-zwart gevlekte herdershon
den die de lokale boeren op zovele manieren 
bij het bij elkaar halen of 'on the hoof" 
transporteren van zowel koeien als schapen 
helpen, in feite daarvoor onmisbaar zijn. Bij 
elk van de drie soorten zijn heel wat gedra
gingen te zien die je in een omheinde wei niet 
zo makkelijk kunt gadeslaan en die duidelijk 
oude, al van vóór de domesticatie stammen
de en mooi aangepaste kenmerken zijn. Het 
type waarnemingen waarover ik hier zal ver
tellen is ook elders en door andere waarne
mers met grotere precisie verricht, en ik zal 
dan ook niet beweren dat alles wat we gezien 
hebben voor zulke deskundigen nieuw is. 
Maar het is onze ervaring dat zelfs de toe
risten die veel belangstelling voor dieren heb

ben, allerlei eigenaardigheden van onze tam
me diersoorten niet opmerken, zodat ze 
doorgaans blij zijn daarop opmerkzaam ge
maakt te worden. 
Zowel op Walney als in de duinen van Ra
venglass bestaat de kudde gewoonlijk uit een 
stier (die ons links laat liggen), tientallen 
koeien van verschillende leeftijden en een 
wisselend aantal kalveren. De Ravenglass-
kudde is van het mooie zwarte Gallowayras; 
nadat brucellosis de oude groep (van ge
mengde rassen) verbannen had, wordt nu die 
Galloway-kudde weer opgebouwd. Het duin 
en het zilte zand aan de overkant van de ri
vier kan gemakkelijk zestig tot tachtig dieren 
herbergen. Het is een prachtig gezicht als de 
hele kudde de rivier oversteekt, soms bij 
laagwater, soms zwemmend met springtij 
(fig. 1). Enkele ondernemende koeien voor
aan, de kalfjes dapper meezwemmend en de 
oude, zware, trage stier dikwijls het laatst, 
alsof hij zijn harem bij elkaar wil houden. 
De uniformiteit in kleur en bouw doet je 
soms vergeten dat je met gedomesticeerde 
dieren te doen hebt; als de hele troep zo doel
gericht in beweging is doet ze enigszins aan 
een troep trekkende gnoes denken. 
Een voorouderlijk trekje in het gedrag van 
deze koeien kan men zien wanneer ze kalven. 
De eerste keer dat me dit opviel, was toen ik 
met Jimmy Rose, de bewaker van het Ra
venglass reservaat, terugkwam van een tocht 
door het duin, en ineens een rustig liggende 
koe in paniek zag opspringen en weghollen 
toen we op nog ongeveer vijfhonderd meter 
van haar over een duinrichel verschenen. 
Voor zo'n gewoonlijk heel makke koe was 
dat opvallend. We begrepen wat er aan de 
hand was toen we op de plek kwamen waar 
ze gerust had: daar lag het vruchtwater dat ze 
juist geloosd had. We volgden die koe alleen 
maar met onze ogen en zagen dat ze in de 
verte over een duinrichel verdween. Mijn 
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Fig. 1. De Ravenglass-kudde begint de rivier over te zwemmen. De stier is nog links achter het 
duin. (Foto: N. Tinbergen.) 

metgezel wist het al: 'Daarachter ligt een 
klein valleitje en daar zal ze haar kalf wel 
krijgen.' En dat was inderdaad het geval. 
Net als herten werpen vrij rondlopende koei
en hun kalveren op een zorgvuldig uitgeko
zen, verborgen plaats, waar ze dan enige 
dagen schijnbaar aan hun lot overgelaten 
worden. Maar hoewel de moeder dan wel 
weer naar de kudde terugkeert en met de an
dere koeien meegraast, houdt ze de plaats 
waar haar kalf ligt scherp in het oog. Af en 
toe — hoeveel malen per dag weet ik niet, 
maar het is niet dikwijls — gaat ze rustig 
naar de kraamkamer toe om het kalfje te zo
gen. Het is kennelijk vlak voordat ze werke
lijk gaat kalven dat een koe plotseling zo 
schuw wordt, zelfs tegenover mensen die ze 
goed kent en vertrouwt. 
Het is verbazingwekkend hoe goed beschut 
zo'n kalf zelfs in schijnbaar open land ver
borgen kan liggen. Eens zaten we op een zon
nige dag in juli op een duintopje naar een 

stuk schor te kijken waarlangs Tureluurfami
lies met hun kleine donsjongen op het bloot-
gevallen slik voedsel aan het zoeken waren. 
Plotseling hoorden we op een paar honderd 
meter afstand een koe loeien en zagen we een 
van de ons bekende dieren van de (toen ge
mengde) kudde regelrecht naar een plek op 
het schor toelopen, die niet meer dan zeven
tig meter vóór ons lag, tussen de duinvoet en 
het slik. De mooie roodbonte koe lette niet 
op ons, maar keek wel steeds strak in dezelf
de richting. We begonnen te vermoeden dat 
ze daar haar kalf had liggen, maar konden 
het zelfs met onze kijker niet ontdekken. 
Toch lag het er, want toen de moeder er vlak 
bij gekomen was, stond tussen een groepje 
russen ineens een mooi roodbont kalfje op. 
Na het gezoogd te hebben ging de moeder te
rug naar de kudde en het kalfje ging, even 
goed verborgen als tevoren, weer liggen. 

Al na enkele dagen begint zo'n kalf met de 
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Fig. 2. Stiertje en meeuw op Walney; het nest ligt vlak rechts van het grasbosje. De (Here
ford) stier op de achtergrond. (Foto: N. Tinbergen.) 

moeder mee te lopen. Dan gebeurt er iets in
teressants: de kalveren van zo'n kudde gaan 
zich in 'clubjes' samenvoegen van vier tot zes 
stuks elk. We hebben het vormen van zulke 
clubjes vooral op Walney mooi kunnen zien, 
want het gebeurde soms vlak voor het raam 
van onze caravan. Ik herinner me een be
paalde gelegenheid waarbij een nog heel jong 
kalfje zich bij een groepje van iets oudere 
kalveren aansloot. De nieuweling waagde 
zich af en toe, schuchter maar met veel be
langstelling naar de 'grote jongens' kijkend, 
een klein eindje van zijn moeder weg om een 
paar stapjes dichter naar de al even geïnteres
seerd terugkijkende leden van het clubje te 
doen. Maar telkens opnieuw schrok hij van 
zijn eigen moed en rende terug naar de moe
der, die al die tijd rustig bleef grazen. Tij
dens een periode van ongeveer een kwartier 

kwam het kalfje voortdurend dichterbij tot
dat het tenslotte, neus aan neus, met de an
dere kalveren kennismaakte. Toen werd de 
nieuweling al gauw aanvaard en hij begon 
mee te spelen. 
Dat spelen bestaat aanvankelijk uit niet veel 
meer dan wat heen en weer rennen en bok-
kesprongen maken, maar bij goed toezien 
merk je dat er toch heel wat meer aan de 
gang is. De kalvergroepjes houden bijvoor
beeld hun moeders goed in de gaten. Ook ex
ploreren ze: ze besnuffelen bijvoorbeeld elke 
nieuwe schuilhut die we opzetten of verplaat
sen, en ze bekijken aandachtig en soms niet 
erg op hun gemak al die grote meeuwen die 
felle aanvallen uitvoeren als een van de kal
veren te dicht bij een nest komt. De meeuwen 
beginnen met luid schreeuwen (fig. 2); en als 
een kalf te dicht bij het nest komt gaat een 
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meeuw dikwijls grastrekken (waar het kalf 
dan belachelijk 'dom' naar kan staan 
kijken). Als dat niet helpt, vliegt de meeuw 
op en geeft de indringer een venijnige pik op 
de rug of de neus. Dat helpt, soms wel wat èl 
te goed, want een gevoelig in de neus gepikt 
kalf springt soms in paniek op en holt weg en 
kan zo zijn hele club op hol jagen, waarbij er 
wel eens nesten vertrapt worden. Ze leren 
echter al gauw, een scheldende meeuw uit de 
weg te gaan. 
In de buurt van onze basis in het schapen-
land aan de voet van de Pennines zag ik 
voorjaar 1980 een vermakelijke vergissing bij 
een nog jong kalf. Terwijl zijn twee speel-
makkers nog rustig lagen te dutten stond hij 
op, keek om zich heen op zoek naar andere 
speelkameraden en wandelde op een groepje 
van acht Swaledale ooien af, die in dezelfde 
wei hun eigen 'blijde gebeurtenis' afwacht
ten. Aarzelend kwam het kalfje nader, met 
uitgestrekte hals naar die eigenaardige, kalf-
achtige, maar toch niet helemaal aan de ver
wachting voldoende schepsels kijkend. De 
schapen stonden intussen, dicht samenge
pakt, al even argwanend naar het naderende 
zwart-witte kalf te kijken (dezelfde kleuren 
als de Border Collies). Na een confrontatie 
van een seconde of tien besloot het kalf een 
verdere toenaderingspoging te wagen. Met 
een paar opgewekte sprongen danste het 
naar de schapen toe. Dat was hun wat al te 
veel, en prompt maakten ze rechtsomkeert 
en holden weg. Het kalfje hobbelde wat ach
ter hen aan maar moest de ongelijke race op
geven. Verlaten bleef het de wegrennende 
schapen nakijken. 

De clubjes beginnen al gauw hun actieradius 
uit te breiden en af en toe lopen ze gezamen
lijk een eind van de kudde weg. Daarbij 
neemt dikwijls een van hen de leiding; steeds 
is dit hetzelfde dier. Hoe geregeld dat ge
beurt, en of er zich al in zo'n groepje jonge 
dieren een rangorde vormt, weten we niet, 
maar het lijkt wel waarschijnlijk dat zo'n so
ciale structuur zich al gauw ontwikkelt. De 
biologen van het biologisch station in Tour 
de Valat in de Camarque weten van deze za

ken veel meer dan wij. 
Bij de schapen gaan allerlei dingen heel an
ders toe dan bij de koeien. In onze omgeving 
houdt men vooral de kleine, maar geharde en 
erg beweeglijke Swaledales: met hun dikke 
vacht van grijze wol, zwartwit gevlekte poten 
en een zwarte kop met een witte band over de 
neus zien ze er bijzonder aantrekkelijk uit 
(fig. 3). Ook de meeste ooien hebben horens, 
maar die van de rammen ('tups') zijn veel 
groter en prachtig gekruld (fig. 4). 
Het is vanwege deze schapen dat de 'dry sto
ne walls' in de Pennines en aangrenzende ge
bieden dikwijls zo hoog zijn, want het zijn 
nog echte bergdieren die heel hoog kunnen 
springen en goed kunnen klauteren. Elke 
kudde heeft bovendien een paar 'leapers', 
die er een speciale neiging op na houden om 
hindernissen te overwinnen. De meeste boe
ren proberen hun muren zo hoog en sterk te 
houden dat zelfs de leapers in hun weiden ge
houden kunnen worden en niet elk ogenblik 
in het winterkoren of in de jonge knollen 
huis gaan houden. Maar we kennen ook boe
ren die zeggen: 'Je houdt ze toch niet in hun 
veld, en we zetten onze leapers maar meteen 
in het beste veld dat we hebben'. 
Bij een vorige gelegenheid heb ik al verteld 
hoe gespecialiseerd en vakkundig de dry sto
ne walls in elkaar zitten. Het is indrukwek
kend om een murenbouwer aan het werk te 
zien (fig. 5). Op de meest economische ma
nier, namelijk van hogerop, worden langs 
een te bouwen muur de benodigde stenen in 
twee rijen klaargelegd. Van een stel platte 
stenen wordt, ongeveer 20 cm in de grond, de 
fundering gelegd. Twee houten stellages ge
ven het profiel van de muur aan; daartussen 
worden touwtjes gespannen over een afstand 
van een meter of acht (de lengte die een goe
de bouwer in één dag kan klaarkrijgen). De 
bouwer kijkt naar de stenenmassa, maakt na 
een paar seconden zijn keuze, en legt, 
meestal vrijwel zonder nog heen en weer te 
schuiven, de gekozen steen op de juiste 
plaats zó neer dat hij in de lijn van de muur 
past, en op drie steunpunten goed vastligt. 
Beide buitenkanten van de muur worden van 
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Fig. 3. Ooi en lam van het geharde Swaledale-ras bij een mist-en-sneeuwpaal in Upper Tees-
dale, midden april 1979. (Foto: N. Tinbergen.) 

Fig. 4. Portret van een Swaledale ram. 
Fig. 5. Een 'dry stone waller' aan het werk. 
De touwtjes geven de te volgen lijn aan; tus
sen de twee rijen grote stenen liggen de klei
nere brokken die de 'hearting' vormen. 
(Foto's: N. Tinbergen.) 
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vrij grote stenen gebouwd, en de ruimte er
tussen wordt dan met kleinere stenen ('hear
ting') opgevuld, en wel zodanig dat ook die 
hearting vastligt en niet verzakken kan, en 
toch niet zo dichtgepakt komt te liggen dat er 
water in zou kunnen blijven staan (dat, bij 
vorst, een muur vernielen kan). 
Goed gebouwde muren kunnen meer dan 
honderd jaar lang blijven staan zonder dat ze 
veel onderhoud vergen. De geoefende boer 
inspecteert vooral in het voorjaar (voordat 
de schapen naar boven op de venen gebracht 
worden) al zijn muren en repareert zwakke 
plekken. Minder goede boeren (en er zijn er 
al heel wat die liever op wildgaas vertrou
wen) laten hun muren vervallen, en elke 'sto-
nefall' (fig. 6) wordt door alle schapen on
middellijk benut, en vergroot. En sommige 
'leapers' zijn inderdaad kampioenen in het 
ontdekken van zwakke plekken in de muren. 
We kennen een boer die zelfs een van zijn 
leapers als assistent gebruikt. Hij laat haar in 
een veld waarvan hij de muren wil inspecte
ren, en volgt aandachtig het gedrag van het 
schaap. Dat loopt systematisch de muren 
langs, en waar het stil blijft staan en opmerk
zaam naar de muur kijkt, zit een zwakke 
plek. Volgens de boer vindt het schaap die 
plekken eerder dan hijzelf. 
Pasgeboren lammetjes gedragen zich zoals 
bekend heel anders dan jonge herten en koei
en. Ongeveer tien minuten na de geboorte 
staat elk gezond lammetje op, en al gauw 
hobbelt het met de moeder mee. Eerst heeft 
het even moeite met het vinden van de uier en 
staat het nu eens achter moeders voorpoten, 
dan weer achter haar achterpoten te duwen 
(en soms ook in spleten in de stenen muurtjes, 
waarachter de ooien graag hun 'kraamka
mer' kiezen), maar al binnen een halve dag is 
elk lammetje een expert. Ook lammetjes vor
men al na een paar dagen clubjes (fig. 7) en 
die zijn nog aantrekkelijker dan die van kal
veren, omdat lammetjes zulke prachtige 
'bokkesprongen' maken, en ook zo graag, 
als echte bergdieren, op muurtjes springen. 
Als er een 'stonefall' is, wordt die al gauw 
een geliefd klimterrein, en dan valt de muur 

Fig. 6. Een 'stonefall' in een (slecht gebouw
de) muur. (Foto: N. Tinbergen.) 

met toenemende snelheid in elkaar. 
Veel boeren sturen het er tegenwoordig veel 
meer dan vroeger op aan, om tweelinglam
metjes of zelfs drielingen te krijgen. Dat kan 
o.a. door de ooien voordat ze gedekt worden 
rijkelijk te voeden. Maar dat massaal produ
ceren van tweelingen heeft hier in de Penni
nes zijn bezwaren. Na koude winters en in la
te lentes worden er veel zwakke tweede lam
meren geboren. Dat was vooral in het late en 
barre voorjaar van 1979 het geval. Zulke 
tweede lammetjes kunnen dikwijls niet eens 
opstaan. De moeders worden tussen het 
rondlopende sterke lam en het klaaglijk bla
tende zwakke exemplaar heen en weer ge
trokken, en al gauw laten ze de zwakkeling 
dan in de steek. Vossen, zwarte kraaien en de 
bij ons niet zeldzame raven hebben zulke 
zwakke jongen onmiddellijk in de gaten, en 
die leven dan ook niet lang. In 1979 konden 
we in de duinen van Ravenglass zulke zwak
ke lammetjes makkelijk ontdekken door op 
de kraaien te letten; eens zagen we dertien 
kraaien op een paar duintopjes zitten, en 
toen ik ging kijken vond ik daar inderdaad 
zo'n zielig drietal: een gezonde ooi, één sterk 
lam, en een zwakkelingetje. De boeren, of 
liever hun vrouwen, doen dikwijls hun ui-



Fig. 7. De vorming van 'clubjes'; de eerste kennismaking (tussen een Swaledale lam en twee 
Herdwick lammetjes). (Foto: N. Tinbergen.) 

terste best om dergelijke kneusjes op te spo
ren en mee naar huis te nemen; onze buur
vrouw had in 1979 maar liefst 27 verlaten 
lammetjes met de fles te voeden. Het is be
grijpelijk dat de grote meerderheid van de te 
zwak geboren lammetjes buiten omkomt, en 
ook dat zelfs de kunstmatig gevoede lamme
tjes niet bepaald groot en sterk worden. 
Het lammerenseizoen is een zware tijd voor 
de schapenboer. Van de vroege ochtend tot 
de avondschemering zijn man en vrouw — 
en hond — bijna voortdurend op de been. In 
1979 was het onmogelijk om grote verliezen 
te voorkomen, zelfs al waren niet alle vol
wassen schapen onder de vele meters diepe 
sneeuwbanken omgekomen, de overlevende 
ooien waren te zeer verzwakt. Daarentegen 
was 1980 een uitzonderlijk goed seizoen, en 
het was ook voor ons een genot om zoveel 
gezonde lammeren te zien ronddartelen. En 
de boeren hadden af en toe tijd voor een 
buurpraatje. Alleen de honden maakten 
zichzelf even druk als anders, en waren dan 
ook minder geneigd, ons buitenstaanders 
aan te blaffen, wat anders nogal eens ge
beurt. Maar over de honden ga ik nu niet be
ginnen, die verdienen een eigen artikeltje, 
dat ik later hoop te schrijven. Als ze op de 

boerderij aan het werk zijn, doen ze veel 
meer dan je in de zo populaire 'sheep dog 
trials' te zien krijgt; die shows zijn meer te 
vergelijken met de Amerikaanse rodeo's. In
teressant genoeg, en dikwijls spectaculair, 
maar toegespitst op slechts een deel van wat 
de dieren op en om de boerderij te doen heb
ben. 
Het boerenbedrijf in het hoogland is zeer 
veeleisend, en hoewel nieuwe onderzoekin
gen aangetoond hebben dat de schapenteelt 
voorlopig het beste gebruik van de hoogve-
nen kan blijven maken, zou het toch wel 
kunnen zijn dat deze vorm van schapenteelt 
ten dode opgeschreven is, want de in
dustrieën trekken de jonge mannen naar de 
steden en de algemene neiging om ook van de 
landbouw een gemechaniseerd monsterbe
drij f te maken bedreigt de bestaanskansen 
van de kleinere schapenboer. Na het rampza
lige voorjaar van 1979 spraken nogal wat 
boeren er over, hun land en boerderij te ver
kopen, maar toen dit voorjaar alles van een 
leien dakje ging, hoorde je daar niet meer 
over praten; zoals één boer tegen ons zei: 
'Dit jaar was de lammertijd een waar genoe
gen'. 
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