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Bovenste afbeelding pagina 4 - Dat de wolf op schapen zal passen is natuurlijk
een utopie, maar deze anonieme houtsnede van circa 1505 beeldt dit wel uit (coll.
Rijksmuseum).
Onderste afbeelding pagina 4 - (Foto Mark Zekhuis)
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Mens en wolf in
botsing

Tussen 1100 en 1350 nam de bevolking in Europa langzaam toe,
met als gevolg dat bossen werden gekapt en moerassen droog werden gelegd. De wildernis nam af. Dit had gevolgen voor de relatie
tussen mens en wolf. De mens wilde meer cultuurland en daar paste
de wolf niet in.
Hieraan kwam abrupt een einde door de pestepidemieën, waarbij al
snel een derde van de toenmalige bevolking het loodje legde. Tussen
1350 en 1450 daalde het inwonertal en nam pas daarna weer toe.
Toen werd het dringen in de slinkende (Veluwse) wildernis.

Afbeelding pagina 21 - De oudste in het Nederlandse taalgebied gemaakte afbeelding van een wolf is te vinden in ‘Der naturen bloeme’ van Jacob van Maerlant,
anno 1270 (coll. Koninklijke Bibliotheek).
Een van de oudste afbeeldingen van een wolf, Fenrir genaamd, is te vinden in
de ‘Edda’, een boek met IJslandse literaire en mythologische werken, verzameld
vanaf de 11e eeuw (met dank aan Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies,
Reykjavik).
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De Veluwse
wolvenplaag

Een oorlog kenmerkt zich door plundering, vernieling, gedode of
vluchtende mensen. Dat was in het verre verleden niet anders. Mensen zochten een veilig heenkomen in de ommuurde steden of kastelen. Het gevolg was dat de natuur terrein won en dieren bezitnamen
van de dorpen. Wolven kwamen dan terug van weggeweest om zich
zelfs te vestigen in stallen en huizen. Als de mens dan terugkeerde,
sprak hij van een wolvenplaag. Zoiets gebeurde op de Veluwe eind
16e eeuw.

De oorzaak
Even een klein stukje algemene geschiedenis.
Sinds 1543 waren alle Nederlandse gewesten verenigd in de persoon van
keizer Karel V die in 1555 werd opgevolgd door zijn zoon Philips II, koning van Spanje. Als heer der Nederlanden was Philips een voorstander
van een krachtige centrale regering in Brussel. De eigenzinnige Nederlanders dachten daar anders over en toen de koning via strenge wetgeving ook de andersdenkenden wilde aanpakken, was er al snel sprake
van een opstandige sfeer in de Nederlanden. In 1568 volgde een eerste
veldslag tussen vorst en onderdanen. De Tachtigjarige Oorlog (15681648) - thans De Opstand genoemd - was een feit. De Nederlanden
veranderden in een slagveld. In eerste instantie heersten de Spanjaarden
Afbeelding pagina 36 - De Spaanse koning en zijn raadgevers, onze vijanden in de
Tachtigjarige Oorlog, werden in een zogenaamde zinneprent (1610) afgebeeld als
verklede wolven. Dit droeg niet bij tot een goed imago van de wolf (coll. Atlas van
Stolk).
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De laatste wolf
in Nederland

In de 19e eeuw zou de wolf uit zowel Nederland als andere landen
verdwijnen. Slechts uitheemse wolven, afkomstig uit omliggende
landen, bezochten sporadisch onze streken om er prompt gedood te
worden. Er bestaat tot op heden onduidelijkheid waar de laatste van
deze bezoekers geschoten werd. Was het Limburg of Noord-Brabant?
Nee, de Veluwe komt de ‘eer’ toe.

Bij de buren
Toen Japan in 1868 na eeuwenlange isolatie zijn grenzen opende voor
westerlingen, kregen zij ongevraagd het advies de wolf uit te roeien. Veertig jaar later was dat voltooid. In Engeland was dat al eerder gebeurd. Al
in de 16e eeuw was daar de laatste wolf geschoten en een eeuw later was
dat het geval in de toenmalige kolonie New England. Schotland volgde
in de 18e eeuw. Bij onze zuiderburen kwam de wolf aan het begin van de
19e eeuw nog geregeld voor. Koning Leopold I zou in 1844 in de Ardennen het laatste exemplaar hebben geschoten. Andere bronnen noemen
echter 1923 als het jaar waarin de laatste wolf in de buurt van Namen
het loodje legde. Dat laatste zal dichter bij de waarheid liggen, want het
Deventer Dagblad deelde in 1891 mee dat door strenge vorst de dieren
geregeld werden waargenomen in de Ardennen.
In Frankrijk was de wolf altijd al een gevreesd dier. Volgens een telling
Afbeelding pagina 70 - Toen de mens vanaf de late 18e eeuw meer belangstelling
kreeg voor de natuur, werd ook de wolf onderwerp van studies. Dat leidde tot
afbeeldingen in allerlei boeken, zoals in een Franse dierenencyclopedie. Boven een
vos, onder zijn grote broer (eig. coll.).

71

108

Hoofdstuk 8

Terug van
weggeweest

Is er plaats voor wolven? Deze vraag werd voor het eerst actueel in
de jaren tachtig. Het lag in het verlengde van veranderende opvattingen over natuurbeheer. Er moest weer wildernis ontstaan, zoals
het toenmalige Beekbergerwoud. Een ander voorbeeld zijn de Oostvaardersplassen; daar zou voldoende ruimte zijn voor de wolf, was
de gedachte in 2011. Ondertussen woonde de wolf nog ver weg,
maar hij zou in 2015 toch de weg naar Nederland vinden.

Pleidooi
In de jaren tachtig was er breed maatschappelijk verzet tegen plannen
om een vliegveld aan te leggen in de nieuwe polder Zuidelijk Flevoland.
Ook werd er geprotesteerd tegen de aanleg van snelwegen, zoals die tussen Amersfoort en Utrecht die dwars door landgoed Amelisweerd was
gepland. Een groeiend aantal Nederlanders maakte zich zorgen over de
verasfaltering van het land. De ecologie was verwaarloosd. Er werd gestreefd naar meer natuurlijk evenwicht en er was een eerste pleidooi voor
de terugkeer van wolven. Natuurlijk werd hier sceptisch op gereageerd,
want Nederland was te druk en te dichtbevolkt, zo was het verhaal.
Bovenste afbeelding pagina 108 - In het Drents-Friese Wold werden al begin van
deze eeuw wolven waargenomen, maar echt bewezen werd het niet. Half open
gebieden zijn bij uitstek terreinen waarin de wolf zich graag vestigt.
Onderste afbeelding pagina 108 - De Oostvaardersplassen, een natuurgebied
gelegen bij de dichtbevolkte Randstad. Een aangewezen plek voor de wolf, was de
gedachte in 2011.
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Nadat in 1897 de laatste wolf op de Veluwe werd gedood verdween het dier ruim een eeuw uit beeld
om in 2018 terug te keren. Er vormde zich een wolvenpaar waarna welpen werden geboren. In totaal
leven thans acht wolven in Nederlands grootste natuurgebied. Het leverde discussie en een hausse
aan ‘wolvenactiviteiten’ op. Het jaar 2019 werd met recht ‘Het jaar van de wolf’.
Dit boek handelt over de relatie tussen mens en wolf die leidde tot een massale jacht op het dier,
zeker toen de Veluwe te maken had met een wolvenplaag (rond 1600). Door allerlei maatregelen werd
de wolf uitgeroeid. Slechts in de herinnering bleef de wolf aanwezig, zoals in naamgeving en toponiemen, later in sprookjes en was het dier te bewonderen in de dierentuin.
Vanaf de 20e eeuw zou er meer gediscussieerd worden over de natuur en werd er voorzichtig geopperd dat de wolf terug zou kunnen keren. Dat werd in 2013 waarheid, waarna voor en tegenstanders
over elkaar heen buitelden. Was Nederland niet te druk? De wolf trok zich daar niets van aan en vestigde zich op de Veluwe. In 2019 was het dier vrijwel dagelijks
nieuws en een golf van activiteiten was het gevolg.
De auteur schets de gang van zaken rond de wolvenjacht, de
sprookjeswolf, de discussie en de terugkeer van het dier met al
zijn activiteiten waarbij de nadruk ligt op de Veluwe al wordt er
ook naar de algemene lijn gekeken.
Evert de Jonge is historicus en publiceert regelmatig over
lokale en regionale (Veluwse) geschiedenis.
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