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Wolven	bij	De	Bilt	in	de	zeventiende	eeuw

‘In welk gedeelte van ons Vaderland treft men 
thans nog wolven aan?’ Zo luidde een van de 
vragen in de	Navorscher van 1857, het tijdschrift 
dat een uitwisseling van wetenswaardigheden 
tot doel had. In dit blad, dat maandelijks 
verscheen, konden lezers vragen stellen die waar 
mogelijk door anderen werden beantwoord. Het 
blad had succes: het heeft tussen 1850 en 1960 
bestaan. De vraag naar de wolven was het 310e 
‘Vraagteeken’ in het tijdschrift en werd geplaatst 
op p. 254 van de zevende jaargang uit 1857, 
ingeklemd tussen vragen naar de betekenis van 
het woord ‘isabee’ en over de Kloosterkerk in 
Den Haag. 
De heer Koekoek, de steller van de wolvenvraag, 
moest drie jaar geduld hebben voordat er 
respons kwam. In 1860 werden er op pp. 75, 
76, 200 en 232 verschillende kolommen met 
reacties gepubliceerd, maar of de vragensteller 
daarmee tevreden was, is de vraag. De 
antwoorden hadden namelijk betrekking op 
wolven in Nederland in het verleden en niet in 
de moderne tijd, zoals Koekoek had gevraagd. 
Maar voor de geschiedenis van De Bilt zijn de 

reacties bijzonder interessant, want er werd 
onder andere verwezen naar een wolvenhistorie 
bij De Bilt uit de zeventiende eeuw, die 
indertijd veel indruk heeft gemaakt. Er is zelfs 
een afbeelding van het gruwelijke verhaal 
bewaard gebleven. Wat was het geval? In de 
winter van 1645 op 1646 moeten er in het 
Sticht veel wolven zijn voorgekomen, die in de 
dorpen nogal wat schade aanrichtten. In januari 
1646 vielen vier wolven een jager bij 
De Bilt aan en verslonden de arme man met 
huid en haar, waarna een grote wolvenjacht 
werd gehouden.
Het verhaal werd vermeld door Isaac 
Commelin, in zijn Frederik	Hendrick uit 1652 
(dl. II. p. 205a), hier geciteerd naar de weergave 
in de Navorscher:

‘Den dry-en-twintighsten dito (Januarij) 
wierden de Boeren op de	Bilt, ende van alle 
andere Dorpen in ‘t Sticht Utrecht gemonstert, 
om op de WolveJaght gebruyckt te worden, de 
welcke doen ter tijdt in het voorseyde Sticht 
groote schade deden, ende eenige dagen van 
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De tekst bij de afbeelding in de Staatkundige	historie luidt:
‘Hier ziet men een eenzaam Landgezicht boven Utrecht, op de hoogte van de Bilt, 
alwaar een Jager van vier woedende Wolven aangevallen en jammerlyk verscheurd wordt; 
een weinig verder op ziet men zyne Honden, ten deele door andere Wolven aangevallen, 
ten deele her- en derwaards wegvluchten. 
In ‘t verschiet komt een troep gewapende Boeren uit de omliggende Dorpen aan, 
gaande op de Wolven - Jagt uit.’
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te voren, met haer vieren, een Jager tot het 
gebeente toe hadden opgegeten.’

Dit verhaal werd dankbaar opgepakt door 
de auteur van een ander geschiedverhaal, 
de Staatkundige	Historie	van	Holland	uit de 
achttiende eeuw, die de geschiedenis nog wat 
uitvoeriger wist te vertellen en er een afbeelding 
aan toevoegde. Ook naar deze bron werd in 
de Navorscher verwezen. In deel 49 van de 
Staatkundige	Historie, dat in 1780 verscheen, is 
op pp. 100 - 101 de volgende passage te vinden:

‘De Wolven moeten in den Winter van ‘t 
voorgaande [ = 1645 ], en in ‘t begin van 
dit Jaar in het Sticht Utrecht, al tamelyk 
menigvuldig geweest zyn, en, naar men 
verhaalt, richtten zy rondom in, of buiten de 
Dorpen groote verwoestinge aan, ‘t welk dan 
ook oorzaak was, dat de Boeren uit de Bilt en 
andere Vlekken op den 23 January gemonsterd 
werden, om op de Wolvenjagt uit te gaan. Vier 
van deeze hongerige en woedende Dieren, 
hadden eenige dagen te vooren eenen Jager 
aangevallen, verscheurd en tot op het gebeente 
toe opgegeeten, ‘t welk een bewys is, dat ze 
geene Schaapen of Hoenders, eenig ander aas, 
waar zy meest opvallen, hadden kunnen vinden. 

Wy neemen ‘t droevig noodlot van deezen Jager 
tot eene stoffe voor onze Plaat.’ 

Er is geen vermelding van dit akelige verhaal uit 
een bron met betrekking tot de geschiedenis van 
De Bilt bekend. Maar dat er in de zeventiende 
eeuw wolven in de omgeving konden 
voorkomen, is helemaal niet onwaarschijnlijk. 
Tot in de negentiende eeuw kwamen er wolven 
voor in Nederland. De laatste wolf in Nederland 
werd in 1845 op de Veluwe doodgeschoten, in 
1897 zou er nog een wolf zijn gezien in Brabant. 
Voor die tijd moeten het er meer geweest zijn. 
In de Beschrijving	der	stad	Amersfoort uit 1760 
door Abraham van Bemmel werd bijvoorbeeld 
over het Sticht in 1592 geschreven: ‘In dezen 
tijd waren in het land groote menigte wolven, 
zulks dat men niet veilig op het lande konde 
gaan.’ In de Navorscher	werden verschillende 
voorbeelden gegeven van vermeldingen van 
wolven in de zeventiende en achttiende eeuw; 
de meeste dieren waren in het oosten van het 
land gesignaleerd. 

Een andere lezer van de Navorscher, die met 
zijn initialen L.J. ondertekende, gaf op p. 200 
van de jaargang uit 1860 nog een achttiende 
- eeuwse aanvulling op wolven in de omtrek, 
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maar dat lijkt, eerlijk gezegd, een wat erg sterk 
verhaal:

‘Omstreeks het jaar 1740 zag mijn oom, 
te paard terugkeerende van een bezoek te 
Maartensdijk naar Utrecht, een wolf slapende bij 
den weg zitten; hij reed hem, zacht stappende, 
voorbij, en toen spoorslags voort. Was het 
misschien een overgebleven gast van den harden 
winter van genoemd jaar?’

De heer Koekoek had uitgebreid antwoord 
gekregen op zijn vraag. Op het ‘Vraagteeken’ 
naar de betekenis van ‘isabee’ daarentegen is 
nooit een reactie gekomen. Ook tegenwoordig 
is dat niet zo eenvoudig te achterhalen, maar 
de moderne tijd brengt toch uitkomst: even 
googelen levert zowaar een treffer op. Een 
isabee was een muts, die gedragen werd bij de 
klederdracht van jonge meisjes, mogelijk alleen 
te Huizen.


