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15 mei 2005
Op de vroege zondagmorgen ziet een hardloper in 
het Kralingse Bos op circa 40 meter afstand een 
schimmig dier tussen de struiken wegvluchten. Het 
dier heeft de maat van een herdershond, is grijs en 
staat vrij hoog op de poten. De hardloper, die een 
neef heeft met verstand van biologie, herkent het 
dier als een onmiskenbare wolf. ‘s Middags vertelt 
de man dit voorval aan zijn buurman, die journa-
list is bij het Rotterdams Dagblad.

16 mei 2005
Het Rotterdams Dagblad publiceert op pagina 
4 van het regionale katern in een 50-woords 
berichtje dat een hardloper de vorige dag in het 
Kralingse Bos een vermoedelijke wolf heeft waar-
genomen. Citaat: “Het dier vluchtte weg in de 
struiken, maar kon duidelijk als een wolf worden 
geïdentificeerd.” 

17 mei 2005
Het ANP heeft het kleine berichtje uit het RD 
opgepikt en op haar telex gezet. Daardoor komt 
het bericht diezelfde avond ook terecht in de 
kranten van het GPD-concern, alsmede de vol-
gende ochtend in de Spits en de Metro. Die laat-
ste krant plaatst er een kleine archieffoto van een 
wolf naast. In de vroege avond van de 17e ziet een 
wandelend echtpaar iets in het Lage Bergse Bos, 
wat de vrouw onmiddellijk herkent als een wolf. 
Zij had “precies hetzelfde beest, ken nie misse” 
nog de zaterdag ervoor in de Diergaarde gezien 
en was zeker van haar zaak. Nog enigszins trillend 
doet zij melding van het voorval bij het politie-
postje van Hillegersberg.

18 mei 2005
De politie Rotterdam-Rijnmond geeft haar sur-
veillanten opdracht uit te kijken naar een loslo-
pende wolf in het noordelijke deel van de stad. De 
wildbeheereenheid (WBE) van de regio in de B-
gemeenten biedt haar hulp aan bij het zoeken en 
eventueel zekerstellen van de wolf. Ook de NRC 
maakt nu melding van het gebeuren, waarna TV 
Rijnmond niet kan achterblijven en een interview 
met de hardloper uitzendt. Het item wordt visueel 
aangekleed met beelden van de dieren in de wol-
venvallei van Diergaarde Blijdorp.

19 mei 2005
Het RTL-nieuws zendt in de ontbijt-uitzending 
fragmenten van hetzelfde interview uit, en heeft 
bovendien een lid van de Rotterdamse korpslei-
ding bereid gevonden om - in uniform - in het 
Lage Bergse Bos uitleg te geven over de tot dan 
toe genomen maatregelen. Die zijn zo weinig 
overtuigend, dat burgemeester Opstelten zijn 
hoofdcommissaris verzoekt om de veiligheid van 
de intussen bang geworden burgers te garanderen 
middels het inzetten van een twintigtal agenten 
die op zoek gaan naar de wolf.

21 mei 2005
In de vroege ochtend ziet iemand een wolfach-
tig dier in het Ommoordse Veld, en enkele uren 
later komt er een tweede melding van een posi-
tief herkende wolf uit de Delftse Hout. In het 
tweede geval betrof het een vogelliefhebber, een 
zogenaamde twitcher, die met een 300 mm lens 
enkele onscherpe foto’s weet te maken. Er is een 
duidelijk hondachtig dier op te zien, grijs met een 
dikke nek, en met het onmiskenbare silhouet van 
een oude wolf. De genoemde WBE stelt zes jagers 
ter beschikking aan de intussen tot 30 man uitge-
breide politiemacht. ‘s Avonds doet de Stichting 
Wolvenbelangen (www.wolfje.nu) een oproep om 
het dier te sparen. Wolven zijn onschadelijk voor 
de mens, schuw, nuttig voor het opruimen van 
door virussen aangetaste konijnen, en ook overi-
gens een natuurlijk onderdeel van het oorspronke-
lijke Nederlandse ecosysteem, aldus de stichting. 
Men zet vrijwilligers in om de wolf of wolven te 
bemachtigen voordat de schietgrage WBE het dier 
‘zekerstelt’.

22 mei 2005
De Stichting Wolvenbelangen doet in het NOS 
8-uur Journaal een emotionele oproep om meer 
vrijwilligers. Men vreest dat de wolf/wolven als 
“makkelijke jachtbuit lafhartig zullen worden 
neergeknald”. Tevens vraagt de Stichting aan het 
Ministerie van LNV om “nu eens eindelijk” met 
een fatsoenlijke subsidie over de brug te komen. 
Aan de Coolsingel werkt de VVV met extra oproep-
krachten om de gestegen publieke belangstelling 
te kunnen verwerken. De stadscamping aan de 
Kanaalweg staat intussen tjokvol met wolvenlief-
hebbers.

JELLE W.F. REUMER
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5 mei 2005
Openlijk beginnen biologen nu te twijfelen aan 
de aanwezigheid van de wolf. Volgens Maarten 
’t Hart is er sprake van een zomerzotheid en ook 
Martin Gaus begint te twijfelen aan het waarne-
mingsvermogen van de hardloper, het echtpaar en 
de twitcher. In de gemeenteraad wordt door enke-
le leden van Leefbaar Rotterdam gevraagd om ver-
hoogde politie-inzet omdat “de wolf in het tegen-
woordige Nederland niet meer als autochtoon kan 
worden beschouwd”. Manuel Kneepkens daaren-
tegen begint een illegale camping in het Kralingse 
Bos ter hoogte van de kinderboerderij om zijn 
twijfel aan het hele verhaal te onderstrepen. Hij 
overnacht met een vijftiental geestverwanten in 
enkele tentjes zonder te worden opgegeten. Wel 
heeft hij last van veel kijkers. 

26 mei 2005
Het Rotterdams Dagblad komt met een speci-
ale wolvenbijlage, met veel achtergronden, een 
interview met Farley Mowatt (de auteur van 
Never Cry Wolf ), en toeristische informatie over 
Rotterdam en de omringende recreatieschappen. 
Burgemeester Opstelten roept de landgenoten op 
thuis te blijven. Hij spreekt zijn begrip uit voor 
de enorme belangstelling, zegt bovendien alles 
onder controle te hebben, maar toch liever voor 
de veiligheid te kiezen.

29 mei 2005
Kneepkens heft zijn illegale camping weer op 
wegens rugklachten. De politiemacht wordt - bij 
gebrek aan resultaat - ingekrompen tot vijf man. 
De afdeling Rotterdam van het COC klaagt over 
het gebrek aan privacy in het Kralingse Bos.

4 juni 2005
Een hardloper vindt in het Kralingse Bos een 
doodgeschoten teckel. Het dier is met een schot 
hagel om het leven gebracht. De Stichting 
Wolvenbelangen vraagt haar eigen faillissement 
aan bij de rechtbank. Burgemeester Opstelten en 
wethouder Bolsius vertrekken samen met enkele 
ambtenaren van Beheer Buitenruimte op een 
dienstreis naar een gerevitaliseerd voormalig indu-
strieterrein nabij Wolfsburg in Duitsland. 

medio juni 2005
In Diergaarde Blijdorp wordt een nest jonge wolf-
jes geboren. Het publiek krijgt ze voorlopig nog 
niet te zien.

3 juli 2005
Een hardloper wordt door een jager per ongeluk 
in zijn hoofd geschoten.[]

DE WOLF VAN DE 

DELFTSE HOUT.

[FOTO: WWW.WOLFJE.NU]




