
Achtergrond 

Ca’ the yowes 
 
Een liedje over schapen, zo zou je Ca’ the yowes weg kunnen zetten. Zo, daar zijn we dan 
ook weer vanaf! Maar zo gemakkelijk gaat dat niet! Het gaat hier toevallig niet om een 
ordinair volksliedje, waarop je een klompendans kunt uitvoeren, maar om een Schotse 
traditional, die op indringende wijze de eeuwenoude band van de Schotse boerenbevolking 
met het bergachtige landschap op emotionele wijze bezingt. Nog sterker: Ca’ the yowes 
drukt het wezen uit van de Highlanders, de trots van een sterk volk, dat weet te overleven in 
de ruige Schotse hooglanden. En dat is niet niks! 
 
Robert Burns (1759-1796), de jong gestorven Schotse dichter, trof met zijn woorden op zeer 
treffende wijze de liefde voor de hooglanden, de liefde van de herder voor zijn schapen, die 
zwervend over de met heide bedekte hellingen bedenkt wat hem in het leven drijft. Als het er 
op aankomt kiest hij voor zijn kudde, die is hem het dierbaarst. My bonny deary! 
 
Hoe komt het nu dat dit sentiment, deze diep doorvoelde emotie, zo sterk aanwezig zijn in 
Schotland, dat op muziekfestivals het talrijke publiek letterlijk op de banken staat als een 
bekend volkszanger zoals Andy M. Stuwart dit eeuwenoude lied ten gehore brengt?  
 
Daarvoor moet je de geschiedenis van Schotland induiken. Al in de middeleeuwen werden er 
op de Britse eilanden schapen gehouden en al gauw ontstond er een bloeiende wolhandel 
met Holland en Vlaanderen, die de wol nodig hadden voor hun lakenindustrie. De feodale 
landheren begrepen al snel dat hier rijkdom mee was te vergaren en offerden goede 
landbouwgronden op om immense schaapkuddes te laten weiden. Zelfs in woeste streken 
zoals de Highlands in Schotland, ja zelf tot op de Shetlandeilanden en de Hybriden, werd de 
schaaphouderij dè bron van inkomen. De eenvoudige boeren werden tegen een schamel 
loon gedwongen de kuddes van hun landheren te weiden en zwierven dag en nacht over de 
ruige hellingen en dalen.  
 
Niet gek dus dat ook in de liederen de herder en zijn schapen werd bezongen. Romantisch 
zou je denken, maar luister nog maar eens naar de ballade van Little Musgrave, en je weet 
direct hoe de verhoudingen lagen. De landadel vermaakte zich op hun rijke kastelen en de 
rest moest ploeteren. Maar wat die adel niet kon voorkomen was de sterke binding van de 
boerenbevolking aan de prachtige natuur. Eriskay Lovelilt is hiervan een voorbeeld. Ca’ the 
yowes gaat hier nog eens sterk bovenuit. Een parel van een gedicht, op muziek van een 
door Ralph Vaughan Williams bewerkte, eeuwenoude traditional, die hij in het begin van de 
vorige eeuw met zijn Edison machine op een wasrol registreerde en zo voor onze generatie 
wist te bewaren. 
 
Hoe sterk de cultuur op de Britse eilanden verbonden is met schapen komt tot uiting in de 
kunst. Veel klassieke schilderijen hebben als thema de schaapkudde. Ook in Nederland is 
deze hang naar de natuur, zij het in afgezwakte vorm, bekend. Wie herinnert zich niet het 
schilderij met de Drentse schaapkudde op de dito heide, dat in de mooie kamer van opa en 
oma hing? Toegegeven, de Britse schilders waren minder ingetogen. Zij schilderden 
schitterende taferelen in magisch licht, die doen geloven dat de schaapherders met hun 
kuddes in een waar paradijs leefden. 
 
Hoe kwam het gedicht tot stand? Ca’ the yowes dook voor het eerst op in het Schotse 
Museum voor Muziek in 1790. De Schotse dichter Robert Burns kreeg het manuscript onder 
ogen en was daarvan diep onder de indruk. Nog nooit had hij een lied gehoord of gezien dat 
zo goed paste in de Schotse tradities. Hij bewerkte de Schotse tekst en voegde er 2 verzen 
aan toe. In een brief aan zijn uitgever Thomson in 1794 schrijft hij dat hij zeer dankbaar is dat 
het gedicht, dat hij als zijn (geestelijk) eigendom beschouwd, wordt gepubliceerd in zijn 



bundel Poems, Chiefly in the Scottish dialect. En passant vermeldt hij dat hij het lied voor het 
eerst had horen zingen door de geestelijke Clunzie, die dit op zijn verzoek heel verdienstelijk 
deed. Verder schrijft Burns dat hij de tekst van de eerste 2 verzen heeft bewerkt en er 2 
verzen aan toe heeft gevoegd. De eerste 2 verzen worden toegeschreven aan Tibbie Pagan, 
een excentriek oud vrouwtje, dat clandestien whisky verkocht en daarbij verhalen in 
dichtvorm vertelde. Overigens werd in 1805 een verzameling van haar verhalen 
gepubliceerd, maar helaas, Ca’ the yowes zat er niet bij! 
 
Maar wat is de betekenis van de beginwoorden van het lied, dat telkens als refrein 
terugkeert? Na veel zoeken werd het duidelijk. Het lied is geschreven in een Schotse dialect, 
het Ayrshire genaamd. Hieronder een poging tot vertaling van het refrein. 
 

Oorspronkelijke tekst Vertaling 

Ca' the yowes to the knowes,  

Ca' them where the heather grows,  

Ca' them where the burnie rowes,  

My bonie dearie. 

Drijf de ooien naar de heuvels,  

Drijf ze naar waar de heide groeit 

Drijf ze naar de stromende beken  

Mijn geliefde.  
 
Eigenlijk klinkt het in het Nederlands niet. De vertaling haalt de ziel uit het lied, het maakt het 
los van de Highlands en kwakt als een zoutzak in de Hollandse polder. Dat werkt niet. 
Evenmin kun je het lied losmaken van de muziek, waarmee het een eenheid vormt, die het 
wezen van de Schotten verhaalt aan al diegenen die het willen horen, en ……. zingen! 
 
Fred van Os 
 
 
Youtube: 
Johanna Newsom: http://www.youtube.com/watch?v=AMu6dQ3wzGY 
Andy Stewart:  http://www.youtube.com/watch?v=h0rpv9vxbU8 
 


