
Schapen vallen nauwelijks op, we zien ze staan en 
rijden eraan voorbij. Maar wist je dat schapen de 
geschiedenis van de mensheid hebben gevormd 

zoals die nu is?  Van de veroveringen van Dzjengis 
Khan tot het succes van de Medici-dynastie tijdens 

de Renaissance: schapen en hun wol hebben 
invloed gehad op vrijwel elk aspect van onze 

samenleving en cultuur. Sally Coulthard weeft in 
Een kleine geschiedenis van de wereld aan de hand 

van schapen het rijke en fascinerende verhaal van 
deze dieren tot een levendig en kleurrijk tapijt.

‘Dit boek verdient een plekje in je boekenkast 
naast Harari’s Sapiens. Het is net zo fascinerend en 

het is voorbestemd om net zo succesvol te zijn.’

Julian Norton, auteur & tv-persoonlijkheid
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Een man die werd begraven met een vos, een lammetje  
dat borstvoeding kreeg en de geheimen van oeroude urine 

Wat hebben schapen eigenlijk voor ons gedaan? Op het eer-

ste gezicht zijn ze niet meer dan witte vlekjes op het plat-

teland, traag kauwend op hun spijsbrokken terwijl wij ons drukke 

leven leiden. Soms zien we ze staan, rond Pasen, wanneer ons de 

schattigheid van pasgeboren lammetjes opvalt, maar het grootste 

deel van het jaar zijn ze onzichtbaar. 

En toch behoren schapen tot de weinige dieren op aarde die 

grote invloed op de loop van de menselijke geschiedenis hebben 

gehad. Van Vikingkrijgers tot renaissanceschilders en van offe-

randes in de ijzertijd tot de glooiende heuvels en de klassieke 

Engelse countryside uit de tv-series: schapen hebben een centrale 

rol in onze geschiedenis gespeeld. Ze hebben ons van voedsel en 

kleding voorzien en ons dieet veranderd. Ze hebben ons zowel 

rijker als armer gemaakt, ons landschap een ander aanzien gege-

ven, bijgedragen aan grootse beschavingen en oorlogen helpen 

winnen. Ze hebben de inrichting van onze huizen bepaald en de 

schepping van artistieke meesterwerken mogelijk gemaakt. Ze 

hebben de pioniers en piraten bekostigd die grote delen van de 

aarde hebben veroverd. Immense fortuinen zijn over de ruggen 
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van schapen opgebouwd en hele steden hebben zich gevormd 

rond de markten waar ze werden verhandeld. Maar het begin 

van dit verhaal voert ons terug naar de opkomst van de land-

bouw, het moment waarop onze jagende en verzamelende voor-

ouders besloten niet langer te jagen en te verzamelen, maar hun 

eigen dieren te fokken. 

De vroegste voorouders van de schapen ontwikkelden zich tus-

sen de tien en twintig miljoen jaar geleden op de ijskoude hoog-

vlakten van Centraal-Azië. Gedurende de laatste ijstijd begonnen 

deze taaie en op grote hoogte levende schapen zich naar andere 

gebieden te verspreiden – sommige trokken westwaarts richting 

Europa, andere oostwaarts richting Siberië en weer andere be-

reikten Noord-Amerika door rond 750.000 jaar geleden de dicht-

gevroren Beringstraat over te steken. 

Het geslacht waaruit het moderne gedomesticeerde schaap is 

voortgekomen, is de groep die westwaarts trok: de ‘Aziatische’ 

moeflon, een donkerharig beest met een zachte, wollige onder-

vacht. In tegenstelling tot de schapen die je vandaag de dag op de 

boerderij aantreft, hadden deze archaïsche wilde schapen grote 

hoorns. Ze hoefden natuurlijk niet geschoren te worden, want ze 

kwamen elk jaar in de rui. Het enige wat ze met onze schapen 

gemeen hadden, was dat ze heerlijk smaakten. Vanaf het moment 

dat onze prehistorische voorouders het wilde schaap in het vizier 

kregen, hebben we consequent en verwoed op deze dieren gejaagd 

om van hun vlees te kunnen genieten. 

Maar toen gebeurde er iets. Rond 11.000 jaar geleden begonnen 

jager-verzamelaars zich te richten op het verbouwen van planten. 

Op een aantal locaties binnen een gebied in de vorm van een hal-

vemaan dat de ‘Vruchtbare Sikkel’ wordt genoemd en dat zich 
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van Egypte tot de Perzische Golf over het hele Midden-Oosten uit-

strekt, begonnen mensen granen te verbouwen en ook hun eigen 

dieren te fokken. De mens begon schapen te houden. 

Wat precies de aanleiding was om op de landbouw over te 

stappen, weten we niet. Misschien hadden mensen de plaatse-

lijke populaties wilde dieren bijna uitgeroeid. Misschien maakte 

het veranderende klimaat het mogelijk dat ze gewassen konden 

verbouwen die voorheen niet goed gedijden. Het kan zijn dat ze 

zich meer in groepen organiseerden, dat de bevolking toenam 

of dat ze plotseling de beschikking hadden over een groot aantal 

natuurlijke hulpbronnen die hen de vrijheid boden om met het 

verbouwen van planten te experimenteren. Het is een raadsel, 

maar wat uit archeologische opgravingen wél duidelijk is gewor-

den, is dat verschillende groepen mensen in ruwweg dezelfde 

periode geheel onafhankelijk van elkaar begonnen te experi-

menteren met het verbouwen van gewassen. Een van de eerste 

plekken waar dit gebeurde, was een kleine nederzetting in Cen-

traal-Turkije. Jarenlang werden archeologen gefascineerd door 

Aşıklı Höyük, omdat ze vermoedden dat dit dorp een belangrijke 

rol had gespeeld in de ontwikkeling van de landbouw. Dat ver-

moeden werd in 2014 bevestigd toen er honderden botten van 

verschillende dieren werden gevonden. Een team onder leiding 

van zoöarcheologe Mary Stiner van de University of Arizona in 

Tucson ontdekte archeologische lagen waarin het wemelde van 

afvalresten en andere sporen van menselijke bewoning tussen de 

10.500 en 9500 jaar geleden. 

Toen de archeologen het afval nader onderzochten, werd dui-

delijk dat het dieet van de prehistorische dorpelingen in de loop 

der tijd spectaculair was veranderd. In de eerste vijfhonderd jaar 
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hadden de mannen, vrouwen en kinderen van de nederzetting 

zich tegoed gedaan aan wilde vis, hazen, schildpadden, herten en 

soms ook wilde schapen. Maar in de vijfhonderd jaar daarna nam 

het aantal schapenbotten in de bodemlagen gestaag toe, tot rond 

9500 jaar geleden bijna alle dierlijke resten van schapen afkomstig 

waren. 

Ook uit de analyse van prehistorische schapenurine, dat zout-

sporen in de bodem achterlaat, bleek hoe snel het schaap het do-

minante veedier in het dorp was geworden1; in de relatief korte 

periode van duizend jaar dat Aşıklı Höyük was bewoond, stapten 

de dorpelingen over van de jacht op wilde schapen naar het fokken 

van een paar exemplaren die ze in de nauwe steegjes tussen hun 

lemen huizen hadden aangelijnd en uiteindelijk naar het hoeden 

van hele kuddes, waarbij de dieren in omheiningen aan de rand 

van het dorp werden gehouden. De schapenhouderij was geboren. 

Als het om de overgang van jagen en verzamelen naar de land-

bouw gaat, wordt vaak allereerst naar het ‘wanneer’ gevraagd, 

maar de interessantere vraag betreft misschien wel het ‘hoe’. De 

relatie tussen schaap en mens is niet een wederzijdse symbiose, 

zoals de harmonische band die tussen bijvoorbeeld mensen en 

honden bestaat. Schapen hebben ons niet nodig, en toch hebben 

we deze dieren er op een of andere manier van weten te overtui-

gen om niet weg te lopen. 

Een van de redenen daarvoor zou de hond kunnen zijn. In het 

wild is waargenomen hoe wolven kariboekuddes bijeendrijven als 

onderdeel van hun jachttechniek, en de mogelijkheid bestaat dat 

een ondernemende jager-verzamelaar uit de steentijd dit natuur-

lijke instinct van de ‘herdershond’ heeft geobserveerd en daar zijn 

voordeel mee heeft gedaan. Misschien beseften onze prehistori-
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sche voorouders dat ze met wat hulp van een hond zonder al te 

veel moeite wilde schapen bijeen konden drijven – en wisten ze zo 

een rondzwervende bron van voedsel om te toveren in een gecon-

troleerde kudde. Het is waar dat mensen al ‘huisdieren’ hielden 

voordat ze veedieren begonnen te domesticeren. Een erg mooi 

voorbeeld uit het noorden van Jordanië – een 16.500 jaar oud graf 

in Uyun al-Hammam – is een man die bewust met zijn (vermoe-

delijk tamme) vos werd bijgezet2, maar het trainen van een wil-

de hond om wilde schapen bijeen te drijven, zou ongetwijfeld tot 

chaotische taferelen hebben geleid. De dagen van One Man and 

His Dog waren nog ver weg. Waarschijnlijker is dat schapen juist 

hebben bijgedragen aan de domesticatie van de hond (zie hoofd-

stuk 7, pagina 117). 

Het is veel eenvoudiger om een dier te domesticeren als je het 

jong hebt gevangen. Veel hypotheses over de domesticatie van het 

schaap berusten op het idee dat jager-verzamelaars wilde lamme-

tjes levend naar hun kamp meebrachten, als huisdieren voor hun 

kinderen of om ze vet te mesten. Je ziet het voor je: een wilde ooi 

is door jagers gedood en laat een klein lammetje achter. De jagers 

besluiten het diertje naar het kamp mee te nemen, waar het door 

de familie wordt verzorgd of voor haar melk wordt gehouden of 

op een later tijdstip wordt geslacht. 

Dat klinkt op het eerste gezicht vrij logisch, maar het probleem 

is dat een lam dat oud genoeg is om op gras in plaats van moeder-

melk te kunnen overleven, al bijna volgroeid is. Met dat formaat 

is een schaap niet zo eenvoudig te vangen en mee te grissen. Het 

zou veel gemakkelijker zijn geweest om een pasgeboren lammetje 

mee te nemen en het te laten wennen aan een menselijke ‘moe-

der’. Het diertje zou instinctief een onverbrekelijke band met zo 
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iemand vormen, waardoor het volledig gecontroleerd zou kunnen 

worden. Dat kan alleen maar gebeuren als een lammetje met een 

na de geboorte van de moeder wordt gescheiden en daarna wordt 

gezoogd. Dus zou de geschiedenis van het schaap weleens kunnen 

zijn begonnen met een pasgeboren lammetje dat de borst krijgt 

van een vrouw. 

Dat is helemaal niet zo’n vreemde of afstotelijke gedachte, want 

uit antropologisch onderzoek is gebleken dat er soortgelijke oplos-

singen zijn bedacht op plekken als Nieuw-Guinea, waar jonge big-

getjes in de familie worden opgenomen en samen met de kinderen 

worden gezoogd. Door de hele geschiedenis heen zijn vrouwen om 

allerlei redenen gevraagd om pasgeboren dieren de borst te geven, 

niet alleen ten behoeve van het dier in kwestie. Het gebruik zou 

de melkproductie bij de vrouw op gang brengen, haar tepels ver-

stevigen en zwangerschap voorkomen. Toen Mary Wollstonecraft, 

de achttiende-eeuwse schrijfster en feministische filosofe, na de 

geboorte van haar dochter Mary Shelley (de latere auteur van Fran-

kenstein) op sterven lag als gevolg van bloedvergiftiging, liet de be-

handelend arts puppy’s halen, die aan haar borsten moesten zuigen 

om het lichaam van Mary ertoe aan te zetten de besmette placenta 

uit te scheiden. (Dat werkte overigens niet, en Mary overleed kort 

daarna.3) Zeer onlangs nog, in 2005, haalde het verhaal van een 

veertigjarige vrouw met de naam Hla Htay de krantenkoppen om-

dat ze het welpje van een Bengaalse tijger de borst gaf in de dieren-

tuin van Rangoon in Myanmar.4 

Maar het houden van een lammetje als huisdier is nog niet het-

zelfde als het doelbewust houden en fokken van schapen om hun 

melk, vlees, huid en wol. Om welke reden dan ook begonnen neo-

lithische boeren wilde schapen te veranderen in dociele boerde-
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rijdieren, schapen die zich in gevangenschap konden voortplan-

ten en het tolereerden dat ze door mensen werden aangeraakt, 

gemolken en geschoren. We kunnen ons alleen maar een vage 

voorstelling van dat proces maken. Zoals iedere verzorger in een 

dierentuin je kan vertellen, planten niet alle dieren zich zomaar 

in gevangenschap voort. Talloze factoren kunnen wilde dieren – 

van cheeta’s tot witte neushoorns – ervan weerhouden om in een 

niet-natuurlijke omgeving te paren of te baren, zoals stress of af-

keer van de beschikbare partners. Wilde schapen (althans genoeg 

exemplaren ervan) moeten minder problemen hebben gehad met 

de omstandigheden van het paren en baren in de nabijheid van 

mensen. En de schapenrassen die er wél problemen mee hadden, 

stierven uit. 

Maar het schaap had in dat opzicht al een voorsprong, want 

door een speling van het lot is het het ideale dier om te worden 

gedomesticeerd. Evolutiefysioloog Jared Diamond kwam met een 

briljant lijstje van zes kenmerken die diersoorten moesten verto-

nen om de ‘domesticatietest’ met verve te doorstaan.5 Veel soorten 

hebben een paar van die kenmerken, maar slechts enkele vinken 

ze alle zes aan, waaronder het schaap. 

Ten eerste moeten de dieren niet al te kieskeurig zijn in wat 

ze eten. Ze moeten flexibel zijn en bescheiden eisen stellen aan 

hun voedingsregime (bijvoorbeeld door zich met uiteenlopende 

grassoorten te voeden of meer dan één type voedsel te eten); ten 

tweede moeten ze snel volgroeid raken, zodat mensen ze niet ja-

renlang hoeven te verzorgen voordat ze kunnen worden geslacht 

of anderszins worden gebruikt; zoals we eerder zagen, behelst de 

derde factor het feit dat een dier in staat moet zijn zich in gevan-

genschap voort te planten; ten vierde moet het beest van nature 
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dociel zijn (hoewel schapen – en vooral rammen in het paarsei-

zoen – ook agressief kunnen zijn); ten vijfde mag een diersoort 

niet te paniekerig van aard zijn – zo overlijden herten en gazelles 

vaak aan shock als ze worden gevangen; en tenslotte moet een 

gedomesticeerde soort een sociaal wezen zijn dat zich graag laat 

leiden, zodat kuddes goed gecontroleerd kunnen worden, hetzij 

door een mens die de rol van aanvoerder vervult (de schaapher-

der), hetzij door een dominante maar gecastreerde ram (een ha-

mel) die is getraind om de kudde te leiden en van oudsher herken-

baar was aan een bel om zijn hals (de ‘belhamel’ dus). 

Er is nog een ander kenmerk dat schapen moesten hebben om ze 

aantrekkelijk te maken voor de eerste veehoeders. Sommige rassen 

van wilde of verwilderde schapen hebben een zeer sterke verbon-

denheid met de plek waar ze leven en dus een zeer sterke neiging 

om altijd op die plek te blijven. Die natuurlijke aanleg is in de loop 

van duizenden jaren door het fokken versterkt en wordt ‘hefting’ 

genoemd. De schapen zijn vanaf hun geboorte zó vertrouwd met 

een bepaald stuk weidegrond dat herders ze daar rustig kunnen la-

ten grazen, zonder omheiningen, heggen of de noodzaak ze voort-

durend bijeen te drijven. De schapen leren de grenzen van hun 

‘heft’ herkennen, alsook plekken waar het gras bijzonder goed is 

of waar ze kunnen schuilen, en al die informatie wordt gedurende 

opeenvolgende generaties van ooi op lam overgedragen. ‘Gehefte’ 

kuddes lijken ook weerstand op te bouwen tegen bepaalde para-

sieten en giftige planten, en tolerantie voor een gebrek aan bepaalde 

mineralen. Het favoriete schapenras van Beatrix Potter, het Herd-

wick-schaap uit het Lake District, is misschien wel het beroemdste 

voorbeeld van een ‘geheft’ schapenras of ‘hefters’. 

Afgezien van aangeboren kenmerken die schapen zo geschikt 
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maakten om te worden gedomesticeerd, mogen we aannemen 

dat de eerste veehoeders al vroeg begonnen om tijdens het fok-

ken op eigenschappen te selecteren die de dieren beter contro-

leerbaar maakten, zoals lijdzaamheid. Andersom zouden scha-

pen die veel agressie vertoonden de eersten zijn geweest die naar 

de slachtbank gingen. Ook schapen die te groot waren om veilig 

te kunnen hanteren of grote hoorns hadden, zijn misschien door 

bewuste selectie uit de populatie verdwenen, terwijl mutaties als 

een witte vacht (waarvan de wol zich eenvoudiger laat verven) 

zich via hetzelfde selectieproces in de genenpoel moeten hebben 

uitgebreid. 

Hoe gericht en snel dit proces precies is verlopen, weten we 

niet. Moderne schapen vertonen een grote verscheidenheid in 

omvang, vachtsoort en -kleur, en sommige rassen hebben hoorns 

en andere weer niet. Onduidelijk is of deze kenmerken al dan niet 

het resultaat zijn van bewuste selectie. Duidelijk is wél dat wilde 

schapen in een verrassend korte tijd veranderden in rustigere en 

beter hanteerbare veedieren. 

In 1959 voerden Sovjet-wetenschappers experimenten met het 

domesticeren van zilvervossen uit om uit te zoeken wat er met de 

biologie en het genenmateriaal van diersoorten gebeurt als ze tam 

worden. Uit elke generatie nieuwe zilvervossen kozen ze voor het 

doorfokken een paar exemplaren uit die zich het aanhankelijkst 

en minst agressief gedroegen. 

Vijftig jaar en vijftig generaties later konden twee verrassende 

conclusies uit het experiment worden getrokken: ten eerste dat 

het mogelijk was om een wild dier in betrekkelijk korte tijd te do-

mesticeren, en dat niet door training maar door het selecteren 

op tamme eigenschappen; en ten tweede dat de tamme dieren er 
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ook echt anders uitzagen dan hun wilde voorouders. De genen 

die bij de vossen in verband werden gebracht met een gebrek aan 

agressie uitten zich ook in hun fysieke uiterlijk: tamme zilvervos-

sen hadden allerlei secundaire of toevallige trekken, zoals slappe 

oren, een kortere snuit, witte vlekken in hun vacht en een kron-

kel in hun staart.6 Kortom, het proces van domesticatie had onbe-

doeld een hele reeks nieuwe fysieke trekken opgeleverd. 

Het is niet onmogelijk dat enkele van de kenmerken die we bij 

moderne schapen aantreffen door middel van dit proces zijn ont-

staan. Uit DNA-analyses is ook gebleken dat sommige verschillen 

tussen de diverse schapenrassen het gevolg zijn van aanpassingen 

aan het klimaat, aangezien schapen door de mens naar gebieden 

of landen met uiteenlopende landschappen en klimaten werden 

overgebracht. Een kleinere lichaamsgrootte, de dikte van de vacht 

en andere kenmerken kunnen zich hebben ontwikkeld als ant-

woord op omgevingsfactoren als luchtvochtigheid en tempera-

tuur, dus niet als gevolg van intensieve en doelbewuste selectie 

tijdens het fokken. 

Hoe dit proces er ook uit heeft gezien, er zijn inmiddels circa 

een miljard schapen op onze planeet. En deze reusachtige, wereld-

wijde kudde bestaat uit minstens duizend verschillende rassen en 

kruisingen van schapen over de hele wereld, van het kolossale Me-

rinoschaap met zijn pluizige vacht tot de minuscule maar geharde 

Ouessants. Schapen leven op elk continent behalve de Zuidpool 

en hebben zich aangepast aan zeer uiteenlopende terreinen, van 

ijskoude bergregio’s in Alaska tot de zinderende Nubische woes-

tijn. Schapen leveren niet alleen vlees, maar ook melk, kaas, wol-

vet, vachten en, misschien wel het belangrijkste, wol. 

Schapen hebben de wereld zó succesvol gekoloniseerd en zó’n 
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grote verscheidenheid aan rassen ontwikkeld dat je je afvraagt hoe 

ze dat voor elkaar hebben gekregen. Op basis van de gefragmen-

teerde aanwijzingen die de archeologie en het DNA-onderzoek ons 

bieden, lijkt het erop dat schapen zich in meerdere migratiegol-

ven vanuit de Vruchtbare Sikkel over de rest van de aarde hebben 

verspreid. De eerste golf – de pioniers – bestond misschien al uit 

gedomesticeerde schapen, maar uiterlijk verschilden ze nauwe-

lijks van hun wilde soortgenoten: ze waren wat kleiner maar nog 

altijd taaie, gehoornde beesten met doorgaans een donkere, hari-

ge vacht. Rond zevenduizend jaar geleden begonnen deze vroege 

schapen zich als gevolg van de handel, migratie en de uitwisseling 

tussen culturen geleidelijk over het prehistorische Europa, Azië en 

Noord-Afrika te verspreiden. 

Afstammelingen van die pioniers onder de schapen komen nog 

altijd voor in afgelegen en onherbergzame streken, waar ze ge-

spaard zijn gebleven voor inteelt of de vervanging door nieuwe, 

‘veredelde’ rassen. Wie wil weten hoe een prehistorisch schaap 

eruitziet, kan het best naar de Europese moeflon kijken, die in 

kleine gebieden op Sardinië, Corsica en Cyprus heeft overleefd 

en ons een inkijkje in het verre verleden biedt. Dat geldt ook voor 

schapenrassen die op de winderige en afgelegen eilanden aan de 

rand van Noord-Europa zijn beland en daar nog steeds voorko-

men: het Soayschaap, het Hebrideanschaap, het Orkneyschaap, 

het IJslandse schaap en andere noordse rassen. 

De eerste gedomesticeerde schapen waren niet erg geschikt om 

te scheren. Hun vachten bestonden uit dik en ruw haar en slechts 

een korte ondervacht van fijnere wol – ideaal voor de koude om-

standigheden in de bergen. Elk jaar kwamen deze oerschapen 

in de rui en de eerste landbouwers moeten dotten haar en wol 
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hebben vergaard of zelfs hebben geleerd hoe ze die tijdens de rui 

uit de vacht konden plukken, maar we weten niet wat ze met dat 

materiaal deden. Het haar moet stug, moeilijk te verven en vrijwel 

zeker te hard zijn geweest om er kleding van te maken, hoewel de 

zachtere wol – als ze die al konden krijgen – wel geschikt zou zijn 

geweest. Bij deze eerste kuddes moet het om het vlees zijn gegaan, 

waarna ook de melk al snel een bruikbaar bijproduct werd. On-

langs ontdekten wetenschappers resten die wijzen op de oudste 

kaas ter wereld – overblijfselen van een feta-achtige substantie op 

Kroatische potscherven uit 5300 v.Chr.7 

Rond 5000 v.Chr. was de landbouw de belangrijkste voedsel-

bron geworden voor volken in een groot gebied dat zich uitstrekte 

van West- en Centraal-Azië, Noord-Afrika en het Middellandse 

Zeegebied tot Groot-Brittannië, Ierland en Scandinavië. Uit gene-

tisch onderzoek blijkt dat rond dezelfde tijd een nieuwe golf van 

schapen vanuit de Vruchtbare Sikkel naar andere gebieden werd 

meegebracht. Deze nieuwe, ‘verbeterde’ schapen waren geselec-

teerd op hun wol en staan aan het begin van de overgrote meer-

derheid van de huidige schapenrassen. 

Deze tweede migratiegolf van schapen verspreidde zich vanuit 

het Midden-Oosten naar Europa, Afrika en de rest van Azië, waar 

de dieren verder werden gefokt, gekruist en veredeld. Fascinerend 

is dat deze stroom van nieuwe, veredelde schapen niet in één rich-

ting verliep. Zo ontwikkelden schapenhoeders in Noord-China en 

Mongolië hun eigen succesvolle rassen, die vervolgens in de loop 

van duizenden jaren weer via handelsroutes of door oorlogen en 

veroveringen werden meegevoerd naar het westen van Azië en 

Europa. Zo zouden de angstaanjagende Mongoolse krijgers van 

Dzjengis Khan over de steppen zijn getrokken terwijl ze levende 
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schapen aan hun paarden hadden vastgebonden. 

Interessant is dat de wilde schapensoorten die gedurende 

de laatste ijstijd via de landbrug tussen Siberië en Alaska naar 

Noord-Amerika zijn overgestoken, nooit door inheemse india-

nenstammen aldaar zijn gedomesticeerd. Amerika moest wach-

ten tot de vroege zestiende eeuw voordat het continent zijn eerste 

tamme schapen ontving, toen de Spaanse conquistadores er het 

Churroschaap introduceerden. 

Hoe de mens schapen met een dikke vacht van zacht wol heeft 

gecreëerd, is nog altijd een beetje een raadsel. De meeste textiel-

historici zijn het erover eens dat het wolschaap niet op een span-

nend eurekamoment is ‘ontdekt’, maar dat het in een zeer gelei-

delijk proces van experimenten en toevallige mutaties moet zijn 

ontstaan.8 Het moet boeren zijn opgevallen dat bepaalde schapen 

een uitzonderlijk wollige ondervacht hadden, die ze misschien 

konden gebruiken voor het vervaardigen van stoffen en kleding. 

Toen de mens eenmaal besefte hoe bruikbaar wol was, zouden 

boeren het proces verder hebben versneld door bij het fokken op 

deze eigenschap te selecteren. 

Duizenden jaren voordat wol een rol ging spelen, weefden en 

verfden mensen al diverse materialen. De vroegste bewijzen voor 

beide handwerken dateren van een verbluffende 30.000 jaar ge-

leden, maar deze prehistorische ambachtslui gebruikten daarbij 

plantenvezels als vlas in plaats van het zachte en pluizige wol. Hoe 

enthousiast moeten ze zijn geweest toen het enorme potentieel 

van wol tot ze doordrong. Maar het ontrafelen van deze geschie-

denis is voor archeologen geen gemakkelijke opgave, want pre-

historische garens blijven zelden bewaard. Des te opmerkelijker 

zijn de paar fragmenten die zijn gevonden, aangezien ze ons een 
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glimp bieden op de periode waarin wol eindelijk een belangrijke 

rol ging spelen. 

Een van die vroegste voorbeelden stamt uit een stoffige archeo-

logische vindplaats genaamd Shahr-e Sukhteh in het oosten van 

Iran, niet ver van de grens met Afghanistan. Vijfduizend jaar ge-

leden lag op deze onherbergzame en zinderend warme plek een 

oase van cultuur, een stad die kon bogen op grootse paleizen, een 

vroege schriftsoort, aardewerk, metaalbewerking en, misschien 

wel het belangrijkste, een florerende textielnijverheid. In de loop 

der jaren hebben archeologen hier stapels spintollen gevonden die 

voor het spinnen van garen werden gebruikt, naast goed bewaard 

gebleven stukjes wollen stoffen die van minstens negen verschil-

lende soorten schapenvacht waren gemaakt.9 

In oude documenten uit Ur (een van de eerste steden ter we-

reld), in het huidige Irak, worden tegen het einde van het derde 

millennium v.Chr. ten minste vijf categorieën wol beschreven, 

waarvan de fijnste uiteraard voor de gewaden van de koning wa-

ren bestemd. In de teksten wordt ook beschreven hoe herders 

reusachtige schapenkuddes – van soms wel 27.000 dieren – hoed-

den; voor het eerst is er ook sprake van witte schapen. 

Witte wol zou tot dan toe zeldzaam en zeer gewild zijn geweest, 

omdat het zo anders was dan de destijds gebruikelijke bruine, 

zwart-wit gevlekte en zwarte vachten. Duidelijk is dat schapenwol 

inmiddels een waardevol goed was geworden – het was viermaal 

zo duur als geitenhaar – en een bron van belastinginkomsten 

voor koninklijke schatkamers. Er duiken voor het eerst wetten 

op waarin schaapherders en wolhandelaren worden beschermd 

tegen oplichters en schapendieven.10 Levende schapen waren in-

middels meer waard dan dode schapen. 
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Schapen vallen nauwelijks op, we zien ze staan en 
rijden eraan voorbij. Maar wist je dat schapen de 
geschiedenis van de mensheid hebben gevormd 

zoals die nu is?  Van de veroveringen van Dzjengis 
Khan tot het succes van de Medici-dynastie tijdens 

de Renaissance: schapen en hun wol hebben 
invloed gehad op vrijwel elk aspect van onze 

samenleving en cultuur. Sally Coulthard weeft in 
Een kleine geschiedenis van de wereld aan de hand 

van schapen het rijke en fascinerende verhaal van 
deze dieren tot een levendig en kleurrijk tapijt.

‘Dit boek verdient een plekje in je boekenkast 
naast Harari’s Sapiens. Het is net zo fascinerend en 

het is voorbestemd om net zo succesvol te zijn.’

Julian Norton, auteur & tv-persoonlijkheid
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