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ANDREAS FEININGER

S k e l e t  g i r a f f e  
C o m o  k l a a r

Maandag 22 februari 1999 werd in het museum
het 4.5 meter hoge skelet van een giraffe afge-
bouwd. Het gaat om het geraamte van de net-
giraffe ‘Como’ die in maart 1996 in Diergaarde
Blijdorp overleed. De botten en de schedel wer-
den eerder in grote maceratiebakken van vlees
en andere ongerechtigheden ontdaan. Vervol-
gens zijn ze ontvet en weer op anatomisch ver-
antwoorde wijze onderling verbonden tot een
compleet kelet. Zijn standplaats is de centrale
hal van het museum. De lange nek van het ske-
let, dat net als bij alle zoogdieren toch uit slechts
zeven halswervels bestaat, torent er hoog boven
de bezoekers uit.

‘Como’, een mannelijke netgiraffe (Giraffa camelo-
pardalis recticulata), werd in 1980 in de Dieren-
tuin van Duisburg geboren. In 1982 verhuisde hij
naar Diergaarde Blijdorp. In maart 1996 kwam
het onfortuinlijke dier met zijn nek vast te zitten
tussen de tralies van zijn binnenverblijf. Nadat hij
uit zijn benarde positie was bevrijd, zakte de ver-
zwakte Como door zijn poten en kon hij zijn nek
niet meer optillen. Blijdorp besloot toen het dier uit
zijn lijden te verlossen. Het Natuurmuseum werd
ingeschakeld om het kadaver te bergen. Behalve
het skelet, verwierf het museum ook de huid. Maar
het plan om Como op te zetten mislukte omdat de
huid na het looien te veel kale plekken vertoonde.

Het giraffeskelet staat in de
centrale hal van het museum. 

(foto’s: Kees Moeliker)


