
Mens & Dier

Na de dood van een wolf volgt grondige sectie 
om meer te weten te komen over het dier

Laatste
Nu de wolf zijn opmars maakt in Neder-

land, wordt er ook weleens een dood 
exemplaar aangetroffen. Gelukkig is zo’n 
overlijden niet helemaal zinloos. Want de 

wetenschap kan er veel van leren. 
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Goede sier
Na een uitgebreid proces van sectie, onderzoek en 
informatieverzameling vinden twee dode wolven een 
laatste rustplaats in Naturalis Biodiversity Center in 
Leiden. Daar staan ze nu opgezet mooi te wezen.  
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In de scanner
Het IZW in Berlijn beschikt over 
een supergeavanceerd scan- 
apparaat. Die kijkt dwars door 
de wolf heen, en levert onder 
andere informatie op over 
breuken. Maar de CT-scan laat 
ook zien of er kogelresten in 
het lichaam zitten en dus of  
het dier is neergeschoten. In 
dat geval wordt de dode wolf 
een forensische zaak. 
  

0  Weten door meten 
In het Duitse Nedersaksen is een wolf aan- 
gereden. Die is vervolgens overgebracht 
naar het Leibniz-Institut für Zoo- und Wild- 
tierforschung (IZW) in Berlijn. Daar meet 
Zoltan Mezö, assistent lijkschouwing, de 
tanden van het dier op. Die informatie 
wordt vastgelegd, net als gegevens over 
bijvoorbeeld zijn DNA en maaginhoud. 

0  Puzzelen met botten
Preparateur Bas Perdijk rangschikt de 
botten van een overleden wolf. Dat is een 
van de laatste stappen in het proces, nadat 
het dier van top tot teen is ontleed. Soms 
bouwt hij ze op tot skelet. Maar in andere 
gevallen bewaart Naturalis de botten als 
losse onderdelen. Of ze worden gebruikt 
voor educatie, zoals de schedel.  

0 0 Op heterdaad 
Met behulp van een zogeheten 
‘valcamera’, die ze in een boom 
hing, wist fotograaf Mariëlle van 
Uitert deze twee wolvenjongen 
vast te leggen. Mogelijk kregen 
hun ouders een ree te pakken,  
en zijn de kleintjes daar nu mee 
in de weer om spelenderwijs te 
leren hoe ze moeten jagen. 

0 Ter plekke
Na de melding van een dode wolf 
aan de kant van de weg, werpt 
Hugh Jansman ter plekke een 
eerste blik. Daarna brengt de 
dierecoloog van Wageningen 
University & Research het dier 
voor nader onderzoek naar het 
Dutch Wildlife Health Centre van 
de Universiteit Utrecht. 
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0 0 Leerstof
Hoe groot is een wolvenpoot en 
wat voor vorm heeft die? En hoe 
zien de nagels eruit? Om dat te 
kunnen laten zien, maakt prepa- 
rateur Perdijk afdrukken van de 
voor- en achterpoten, en ook van 
bijvoorbeeld neus en tanden. Die 
afgietsels kunnen later worden 
gebruikt ter educatie. 

0  Skelet op stokjes 
Naturalis heeft een compleet geraamte van 
een wolf opgezet. Zo kun je goed zien dat de 
wolf een relatief lange schedel, nek en poten 
heeft. De sleutelbeenderen zijn juist klein en 
slank. Daardoor kunnen ze hard rennen. De 
vrij draaiende schouder- en heupgewrichten 
zorgen voor behendigheid. Ook de lange 
staart is een typisch kenmerk van een wolf. 

0  Ter lering en vermaak  
Tijdens een educatief uitje in het Berlijnse 
IZW mogen kinderen een wolvenhuid 
voelen en zijn schedel van dichtbij bekijken. 
Zo leren zeo over wat voor dier het écht is. 
Geen overbodige luxe: nu de wolf steeds 
meer in onze wereld opduikt, is het handig 
er meer over te weten, in plaats van uit te 
gaan van wat de sprookjes vertellen. Knappe kop

Soms eindigt de dode wolf ook als balg. Dat betekent 
dat zijn vel en vacht geprepareerd worden. Preparateur 
Perdijk is gespecialiseerd in het prepareren en looien 
van de pels. Hij föhnt die bijvoorbeeld droog en in 
model, om het dier er zo mooi mogelijk uit te laten zien. 

0 Uit de kunst
In de tentoonstelling We Are 
Animals in Kunsthal Rotterdam 
draait het in 2021 om de relatie 
tussen mens en dier. Dit werk  
van Mark Dion, dat Park: Mobile 
Wilderness Unit heet, stelt de 
wolf in zijn natuurlijke habitat 
voor. Op een creatieve manier 
dan uiteraard, want in het wild 
staat een wolf vast niet op een 
aanhangwagen. 
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