
1 

 

 

MORFOMETRISCHE EN GENETISCHE ASPECTEN VAN DE 

DOMESTICATIE VAN DE WOLF, MET NADRUK OP HET 

BELANG VAN DE ORBITALE HOEK. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc A.A. Janssens 

Master in de Archeologie 

2014-2015 

 

Promotor: Prof. Dr. Philippe Crombé 



2 

 

Inhoudstabel 
 

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES ....................................................................... 6 
2. SUMMARY AND CONCLUSIONS ....................................................................... 10 
3. INLEIDING ....................................................................................................... 14 
4. PALEOLITHISCHE HONDEN: WIE ZIJN ZE? ......................................................... 18 
4.1. Honden voor en tijdens het LGM ..................................................................................... 18 

4.1.1. Inleiding, een historisch kader .................................................................................. 18 
4.1.2. De actuele discussie .................................................................................................. 21 
4.1.3. Kritiek op de pre-LGM  theorie ................................................................................ 22 

4.1.3.1. Kritiek op de voedingsverschillen ..................................................................... 22 
4.1.3.2. Kritiek op de morfometrische methode ............................................................. 24 

4.1.3.2.1 De vraag ...................................................................................................... 24 
4.1.3.2.2. Historische morfologie en morfometrie ..................................................... 24 
4.1.3.2.3. Kritiek op de morfometrische methode ...................................................... 25 
4.1.3.2.4. Kritiek op de vergelijkingsgroepen ............................................................ 25 

4.2. Honden na het LGM ......................................................................................................... 28 
4.2.1. Rusland ...................................................................................................................... 28 
4.2.2. Spanje ........................................................................................................................ 29 
4.2.3. Italië .......................................................................................................................... 31 
4.2.4. Duitsland ................................................................................................................... 31 

4.2.4.1. Ooit honden, nu niet meer.................................................................................. 31 
4.2.4.2. De Bonn-Oberkassel hond (D) .......................................................................... 32 
4.2.4.3. De Bedburg hond (D) ........................................................................................ 32 

4.2.5. Zwitserland ................................................................................................................ 33 
4.2.5.1. De Kesslerloch hond (D) ................................................................................... 33 
4.2.5.2. Hauterive-Champrèveyres ................................................................................. 33 
4.2.5.3. Monruz ............................................................................................................... 34 

4.2.6. Frankrijk ................................................................................................................... 35 
4.2.6.1. Montespan.......................................................................................................... 35 
4.2.6.2. Le Closeau/ Rueil-Malmaison ........................................................................... 36 
4.2.6.3. Le Morin (D)...................................................................................................... 36 
4.2.6.4. Pont d’Ambon (D) ............................................................................................. 37 
4.2.6.5. Saint-Thibaud–de-Couz (D) .............................................................................. 37 

4.2.7. Groot-Brittannië ........................................................................................................ 38 
4.2.8. Het Nabije Oosten ..................................................................................................... 39 

4.2.8.1. Inleiding ............................................................................................................. 39 
4.2.8.2. Cyprus ................................................................................................................ 39 
4.2.8.3. Irak ..................................................................................................................... 40 
4.2.8.4. Syrië ................................................................................................................... 40 
4.2.8.5. Israël .................................................................................................................. 41 

4.2.8.5.1. Ain Mallaha, Eynan .................................................................................. 41 
4.2.8.5.2. Hayonim .................................................................................................... 42 

4.2.8.6. Ooit vermeende honden ..................................................................................... 42 
5. VERSCHILLEN TUSSEN WOLF  EN HOND ........................................................... 44 
5.1. Niet morfologische verschillen ......................................................................................... 44 

5.1.1. Gangwerk en voetafdrukken ...................................................................................... 44 
5.1.2. Vacht textuur en kleur ............................................................................................... 45 

5.1.2.1. Textuur ............................................................................................................... 45 
5.1.2.2. Vachtkleur.......................................................................................................... 46 

5.1.3. Oordracht en oorvorm .............................................................................................. 47 



3 

 

5.1.4. Staart ......................................................................................................................... 47 
5.1.5. Intelligentie en eraan gekoppelde opvoedbaarheid .................................................. 48 
5.1.6. Vocalisatieverschillen ............................................................................................... 52 

5.2. Morfologische verschillen ................................................................................................ 52 
5.2.1.Traditionele morfometrie ........................................................................................... 52 

5.2.1.1. Inleiding tot de traditionele morfologie en morfometrie ................................... 52 
5.2.1.2. Historische kadering van uitgevoerde metingen op honden en wolvenschedels 56 

5.2.1.2.1. De periode 1880-1940 ................................................................................ 56 
5.2.1.2.2. De periode 1940-1985 ................................................................................ 60 
5.2.1.2.3. De periode na 1985 ..................................................................................... 64 

5.2.2.  Recente morfometrie: Geometric morphometrics .................................................... 71 
5.2.2.1. Inleiding ............................................................................................................. 71 
5.2.2.2. Soorten GM methoden ....................................................................................... 72 

5.2.2.2.1. De Outline methode .................................................................................... 72 
5.2.2.2.2. De landmark methode................................................................................. 75 

5.2.3. Soorten morfologische verschillen ............................................................................ 80 
5.2.3.1. Lichaamsverkleining .......................................................................................... 80 

5.2.3.1.1. Vermelde redenen voor lichaamsverkleining ............................................. 80 
5.2.3.1.2. De snelheid van het fenomeen lichaamsverkleining .................................. 83 
5.2.3.1.3. Oorzaken van lichaamsverkleining ............................................................ 85 

5.2.3.2. Schedel veranderingen ....................................................................................... 94 
5.2.3.2.1. Vormverschillen in schedels: morfologie ................................................... 94 
5.2.3.2.2. Meetbare schedelverschillen ...................................................................... 95 

5.2.3.3. Verschillen in hersenvolume ............................................................................. 99 
5.2.3.4. Orale verschillen .............................................................................................. 100 

5.2.3.4.1. Hypodontie en malocclusie ...................................................................... 101 
5.2.3.4.2. Tand crowding .......................................................................................... 102 
5.2.3.4.3. Tandgrootte .............................................................................................. 110 

5.3. Genetische verschillen .................................................................................................... 112 
5.3.1. Beknopte inleiding tot het belang van DNA onderzoek ........................................... 112 
5.3.2. Genetische fenomenen die bij domesticatie voorkomen .......................................... 113 

5.3.2.1. Inteelt ............................................................................................................... 113 
5.3.2.2. Genetic drift ..................................................................................................... 114 
5.3.2.3. Selectie ............................................................................................................. 114 
5.3.2.4. Mutatie ............................................................................................................. 114 
5.3.2.5. Admixture, migratie en introgressie ................................................................ 115 
5.3.2.6. Uittsterven........................................................................................................ 115 

5.3.3. Onderzoeken betreffende wolf-hond domesticatie op basis van DNA .................... 116 
5.3.3.1 Voor de DNA onderzoeken er waren: Electroforese ........................................ 116 
5.3.3.2. DNA onderzoeken op hond en wolf,  een historisch overzicht ....................... 116 

6. Eigen onderzoek ............................................................................................. 127 
6.1. De vorm van de verticale mandibula tak ........................................................................ 127 

6.1.1. Inleiding .................................................................................................................. 127 
6.1.2. Vraagstelling ........................................................................................................... 128 
6.1.3. Materiaal en methoden ........................................................................................... 128 

6.1.3.1. Materiaal .......................................................................................................... 128 
6.1.3.1.1. Wolven ..................................................................................................... 128 
6.1.3.1.2. Honden .................................................................................................... 128 

6.1.3.2. Methoden ......................................................................................................... 130 
6.1.4. Resultaten ................................................................................................................ 130 

6.1.4.1. Wolven ............................................................................................................. 130 
6.1.4.2. Honden ............................................................................................................. 131 



4 

 

6.1.5. Discussie ................................................................................................................. 131 
6.1.6. Conclusie ................................................................................................................. 132 

6.2. De orbitale hoek: een waardevolle methode om hond en wolf te onderscheiden? ......... 132 
6.2.1. Inleiding .................................................................................................................. 132 
6.2.2. Materiaal en Methoden ........................................................................................... 138 

6.2.2.1.Materiaal ........................................................................................................... 138 
6.2.2.1.1. Schedels honden ....................................................................................... 138 
6.2.2.1.2.  Schedels wolven ...................................................................................... 142 

6.2.2.2. Methodiek ........................................................................................................ 142 
6.2.2.2.1. OA metingen ............................................................................................ 142 
6.2.2.2.2. Metingen van de inter-en intra-reliability ................................................. 143 
6.2.2.2.3. Verschil geschreven en visueel beschreven meetmethode ....................... 143 
6.2.2.2.4. Liggingsvariabelen van de schedel en hun invloed op de OA meting ..... 144 
6.2.2.2.5. OA metingen op 3D CT scan in vergelijking met de metingen op digitale 

foto ........................................................................................................................... 144 
6.2.2.2.6. Asymmetrie onderzoek ............................................................................. 145 
6.2.2.2.7. Statistiek ................................................................................................... 145 

6.2.3. Resultaten ................................................................................................................ 146 
6.2.3.1. OA metingen .................................................................................................... 146 
6.2.3.2. Metingen van de inter- en intra-reliability ....................................................... 147 
6.2.3.3. Metingen geschreven en visueel getoonde meetmethode ................................ 147 
6.2.3.4. Liggingsvariabelen van de schedel en hun invloed op de OA meting ............. 148 
6.2.3.5. OA metingen op 3D CT scan in vergelijking met de metingen op foto .......... 148 
6.2.3.6. Metingen van de asymmetrie ........................................................................... 148 
6.2.3.7 Anatomische structuren van belang bij de OA ................................................. 149 

6.2.4. Discussie ................................................................................................................. 151 
6.2.5. Conclusie ................................................................................................................. 157 

6. APPENDICES ................................................................................................... 159 
6.1. APPENDIX 1.  Verklarende begrippenlijst Genetica .................................................... 159 
6.2. APPENDIX 2. Pathology in the Bonn-Oberkassel dog ................................................. 163 

Abstract ............................................................................................................................. 163 
Introduction ....................................................................................................................... 164 
Non pathologic conclusions .............................................................................................. 166 
Joint pathology .................................................................................................................. 167 
Oral pathology .................................................................................................................. 168 

1 Periodontal disease. ................................................................................................... 168 
Maxilla. (See Fig. 7). ............................................................................................... 168 
Mandibula. (See Fig. 9-11). .................................................................................... 168 

2 Tooth Fractures. ......................................................................................................... 169 
3 Abnormal number of teeth. (See Fig. 9, 11, 13) ........................................................ 169 
4 Abrasion. .................................................................................................................... 169 
5 Enamel hypoplasia/ defect. (See Fig. 14) .................................................................. 170 
6. Other dental pathology. ............................................................................................ 170 

Discussion ......................................................................................................................... 171 
Age, weight and height. ................................................................................................ 171 
Oral/dental pathology. .................................................................................................. 172 

References ......................................................................................................................... 175 
Tables ................................................................................................................................ 179 
Figures .............................................................................................................................. 180 

6.3. APPENDIX 3. Oral pathology in wolves ....................................................................... 196 
Materials and Methods ..................................................................................................... 198 
Results ............................................................................................................................... 202 



5 

 

Discussion ......................................................................................................................... 204 
Acknowledgments .............................................................................................................. 208 
Literature cited .................................................................................................................. 209 
FIGURES .......................................................................................................................... 212 
Appendix ............................................................................................................................ 233 

7. LIJST FIGUREN ................................................................................................ 238 
8. LIJST TABELLEN .............................................................................................. 238 
9. REFERENTIES .................................................................................................. 241 
10. DANKWOORD .............................................................................................. 259 
 



6 

 

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

SLEUTELWOORDEN: wolf, hond, domesticatie, morfometrie, morfologie. 

Het onderzoek naar het ontstaan van de hond uit de wolf, is een complex en 

uitgebreid terrein. Het lijkt of we in een overgangsfase zitten, met achter ons 

onderzoek dat louter op vorm en grootte gebaseerd was, en voor ons genoom 

onderzoek en nieuwe meetmethoden.  

Sinds lang werden “niet morfologische” verschillen tussen wolf en hond beschreven, 

die ervan uitgaan dat de twee “soorten” kunnen onderscheiden worden op basis van  

gangwerk, intelligentie, staartdracht en vocalisatie. Deze scriptie zal bewijzen dat dit 

onjuist is.  

Enkele verschillen die echt aanwezig zijn, zoals vacht, textuur en kleur, zijn dan weer 

niet op te merken bij archeologische vondsten. Hoewel! Recent DNA onderzoek heeft 

vachtkleur kunnen aantonen bij archeologische specimen en we mogen verwachten 

dat ook vachttextuur in de nabije toekomst genetisch zal worden waargenomen.  

Anderzijds zijn er in het verleden heel wat morfologische verschillen beschreven op 

botresten. Deze zijn verkorte en bredere snuiten en tand crowding, alsook kleinere 

lichaamsgrootte en een andere vorm van de dorsale verticale ramus van de mandibula. 

Deze masterscriptie zal bewijzen dat bijna al deze aannames fout zijn. 

Er blijft dus weinig over van wat wolven echt van honden onderscheidt als het op 

morfologische en niet morfologische kenmerken aankomt.   

De vraag is dan of dat wel kan via morfometrische methoden? Heel wat studies 

hebben zich hierop geworpen en gewezen op het verschil in lichaamsgrootte, (delen 

van de) schedel en de tanden. Sinds 1.880 en tot op heden, is er veel verfijning 

opgetreden in de morfometrische benadering. Dit heeft echter de onzekerheden niet 

weggenomen, wel het geheel complexer gemaakt. De vroegste auteurs die 

archeologische honden beschreven, beschreven Mesolithische en Neolithische 

honden. Deze leefden vele duizenden jaren verwijderd van hun voorouders: de 

Magdaliaanse honden. Logisch dan ook dat ze er al anders uitzagen dan hun vroegste 
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voorvaders. Ze waren behoorlijk kleiner dan wolven en vertoonden een kortere en 

bredere snuit en geregeld tandcrowding en kleinere tanden. Deze typische verschillen 

zijn nadien in de literatuur hun eigen leven blijven leiden. Er werd geen rekening 

gehouden met het feit dat deze fenomenen ook bij wolven voorkwamen en een uiting 

zijn van grote biologische diversiteit onder invloed van toeval, gender, voeding, regio 

en klimaat.  

Ook de orbitale hoek was zo één van die morfometrie metingen waarvan beweerd 

werd dat die het onderscheid wolf-hond kon bewijzen. Eigen onderzoek laat zien dat 

de orbitale hoek een grote overlap vertoont tussen wolf en hond en dat de helft van de 

schedelmetingen in deze overlap zone valt. Toch zijn zeer grote orbitale hoeken zeker 

van honden en zeer kleine hoeken zeker van wolven. In dat opzicht heeft deze 

morfometrische methode dan toch nut. Dat de gemiddelde orbitale hoek van 

archeologische honden tussen deze van moderne hondenrassen en wolven ligt is 

interessant.  

Men kan stellen dat, voor wat betreft bijna alle gemeten kenmerken, klassieke 

morfometrie geen betrouwbare methode is om wolven te onderscheiden van zeer 

vroege archeologische honden. Wat blijft dan over van al die historische 

morfometrische en morfologische onderzoeken? Wat heeft de tand des tijd doorstaan? 

Lichaamsgrootte!  

Waarom honden kleiner werden, is enkel theoretisch te verklaren. We weten wel dat 

er invloeden zijn van de omgeving (gevangenschap en minder stress, vervroegde 

seksuele maturiteit, andere voeding etc.) en mogelijk ook invloeden door inteelt. Als 

wolven gevangen worden als pup en door de mens worden opgevoed, vertonen ze al 

onmiddellijk gedrag van moderne honden. Zo kunnen ze in de eerste generatie ook al 

veel kleiner zijn dan hun ouders, de wolven. Als deze dieren dan verder worden 

gebruikt om te fokken en er inteelt aanwezig is, zullen ze op enkele generaties (zelfs 

één) permanent verkleinen en allerlei genetisch recessieve kenmerken (kleurvarianten, 

hangoren, enzovoort) gaan vertonen.  

Een grote stap voorwaarts in morfometrie is gezet door over te schakelen op 

Geometric Morphometrics (GM), en “vorm” als prioritair onderscheidend kenmerk 
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te benoemen. Meerdere veelbelovende onderzoeken zijn momenteel lopende en er 

zijn ook al enkele interessante bevindingen gedaan. Bevindingen die ons laten inzien 

dat wolven qua schedel en tanden, op basis van GM, goed te onderscheiden zijn van 

honden maar ook onderling als wolf subtypes. Dit is een boeiend en betrouwbaar 

vakgebied voor de toekomst. 

Ook DNA onderzoek zit in een pijlsnelle evolutie. Tot nu toe maakte DNA 

onderzoek bij wolf en hond gebruik van relatief primitieve methoden en beperkte het 

zich (bijna steeds) tot het gebruik van het Y chromosoom en mtDNA. In de toekomst 

zal men echter gehele genoom onderzoeken kunnen verrichten (nDNA) voor een zeer 

betaalbare prijs. Een belangrijk resultaat van DNA onderzoek tot nu toe is het feit dat 

de hond uit de Euraziatische wolf ontstaan is, en dit ongeveer 14.000-18.000 jaar 

geleden. Deze periode komt goed overeen met de oudst gevonden hondenresten. De 

meeste van deze resten liggen geclusterd rond 14.500 jaar geleden en blijken 

opmerkelijk vergelijkbaar qua grootte en gewicht (45 cm en 15 kg). Deze 

gesuggereerde tijdsperiode maakt het verleidelijk om te denken dat  domesticatie van 

de hond gebeurde in één van de vier zuidelijke Europese refugia waar de mens zich 

teruggetrokken had tijdens het LGM, en meest waarschijnlijk dan in Iberië of Zuid-

Frankrijk, omdat humane genomen in Europa na het LGM uit deze regio stammen 

(voor het allergrootste deel). Of de wolf werd gedomesticeerd omdat hij een prima 

hulp was bij de nieuwe methoden van jachttechnieken (boog en speerwerper), die het 

gevolg waren van de klimaatsverandering en opkomende wouden, is nog onzeker, 

maar het is aanlokkelijk om het te geloven. 

Kan er wijsheid zijn? 

De vraag of zeer oude archeologische resten van Canis lupus “al hond of nog wolf” 

waren, is misschien niet belangrijk. Misschien is het een verkeerde vraag. Misschien 

een zinledige vraag. Honden en wolven kunnen immers paren en vruchtbare 

nakomelingen hebben, het is per definitie dus één soort (species). Wat we hond of 

wolf noemen wordt dan een kwestie van afspraak. 

Uit ethologisch onderzoek blijkt immers dat je uit een pup van een 100% wolvenpaar 

in 1 generatie een hond kan maken. Hij ziet er zelfs al wat anders uit dan zijn ouders, 
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wat meer wat wij “een hond” noemen. Is dit een hond? Ja, qua uitzicht en 

morfometrie. Neen, genetisch bezien. De vraag moet dan ook niet luiden: wanneer 

wordt de wolf een hond, want onze honden zijn wolven. Varianten ervan weliswaar, 

in maten, gewichten, kleuren en gedrag, dat wel.  

Onze zoektocht is dan ook niet naar de eerste hond, maar naar de eerste veranderingen 

die we kunnen waarnemen bij wolven die onder menselijke condities leefden. 

Veranderingen die dus zonder twijfel door de menselijke omgeving geïnduceerd zijn. 

What’s in a name?  

Waarom zijn we gedomesticeerde runderen, runderen blijven benoemen, tamme 

paarden, paarden en gedomesticeerde wolven niet wolven? Woorden voor dingen 

veranderen als we het onderscheid willen benadrukken, een pot kan een pan worden 

als je er anders mee omgaat (bakken versus koken).  

We zullen dus niet gewild hebben dat onze gedomesticeerde wolven nog 

vergelijkbaar waren met hun wilde soortgenoten en we zullen een onderscheid hebben 

willen benadrukken. We weten echter niet wanneer het woord hond, dog, Hund, 

chien, perro, cano, canis, svano (Sanskriet), kalbu (Akkadisch), kalbi (Oud-

Sumerisch) voor het eerst voorkwam. In de oudst geschreven en gekende teksten is er 

duidelijk een wolf en een hond aanwezig, maar dat is slechts teruggaan tot 5.000 jaar 

geleden. En dus nog meer dan 10.000 jaar verwijderd van de periode die ons 

interesseert. 

Hoe benoemden de Magdaliaanse jager-verzamelaars “hun” wolven-honden? En hoe 

de wilde wolven? Misschien was voor hen het woord hond gewoon een compilatie 

van “mijn” en “wolf”, wie weet? 
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2. SUMMARY AND CONCLUSIONS 

KEY WORDS: wolf, dog, domestication, morphometrics, morphology. 

The archaeological domain that studies the domestication process of wolves into dogs 

is a complex one. From a distance it seems that this field is in a phase of transition. 

The focus up to now has been one of searching for differences in form and size. This 

is now changing to one of genomic research. 

Many morphological differences between wolves and dogs have been postulated in 

the past. Most of these, such as footprints, coat colour and texture, tail carriage and 

vocalisation did not stand the test of time. Some that are indeed real differences be-

tween the two sub-species (coat texture and colour, e.g.) cannot be differentiated in 

the archeological record, although recent DNA analysis has shown that white and 

black colour genes were present in Neolithic dogs.  

In summary, there seems to be almost no differences between dogs and wolves and 

those present are not visible (at least most, and up to now) in archaeologic remains. 

There are, of course, differences when wolves are compared to recent breeds (a prod-

uct of the last two centuries), but many modern dogs are mesencephalic, and have a 

physiognomy which is comparable to that of wolves.  

The next question is whether or not morphometric methods help us better than mor-

phological methods, to discern early dogs from wolves? Several studies have focussed 

on this in the past and these have shown that differences can be measured in total 

body size, and (parts of the) skull and tooth parameters.  

The more recent morphometric research has measured progressively more parameters 

and in a more detailed way. Doing so has not resulted in better understanding alt-

hough it enhanced complexity of the analysis. An overview of the abundant data 

shows that none of these measures, apart from body size, enable one to discern be-

tween wolves and the earliest putative dogs.  

The earliest scientific reports on supposed dogs were on Neolithic and Mesolithic 

remains. These species were separated over thousands of years from the earliest ones 
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that must have looked quite different than the more recent ones. These Holocene dogs 

were remarkably small, had shorter and wider snouts, and shorter and smaller teeth, 

and that regularly displayed crowding of the teeth. These hallmarks lived their own 

persistent life from then on, and ignored contradictory information from several good 

studies that reported that wolves shared identical features and morphometric overlap 

with dogs, based on gender, climatological, sub-species and intra-population diversi-

ty. 

One seemingly discerning morphometric measurement: the orbital angle (OA) was 

part of our research (Chapter 6). We proved that in about 50% of skulls, one can as-

sign them with certainty to either the dog or wolf group. We also studied a group of 

archaeological dog skulls, and found their OA to be in between wolves and dogs.  

In the end the only morphometric parameter that stands out is body size. And so for 

certain, small archaeological remains of Canis lupus in the Magdalian context do be-

long to dogs.  

The question then becomes, why did domesticated wolves decrease in size? We know 

that many factors are at play such as living in human environment and the loss of nat-

ural predators, earlier sexual maturity, changes in diet, inbreeding, etc. If wolf puppies 

are harvested from dens before they reach ten days of age, and are trained by humans, 

they will not only show doglike behaviour, but they will also be smaller than their 

parents. If inbreeding occurs they will show reduced body size and also start to show 

recessive traits such as colour changes, floppy ears, etc. 

A big step forwards in morphometrics came with the onset of geometric 

morphometrics (GM). Here form, not size, is put forward as the priority. Several 

promising research projects are currently active. The first results show that dog and 

wolf teeth and skulls can be separated clearly using Geometric Morphometric. Even 

wolf sub-species can be separated. This new field seems to be promising and reliable. 

DNA research is another field in rapid evolution. Up to now research projects con-

cerning dog and wolf genetics focussed mainly on mtDNA and the Y chromosome. 

The future, however, focuses on the examination of the complete nDNA genome. 
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What we know for certain, based on past genetic analysis, is that dogs evolved from 

wolves about 14000-18000 years ago, a period that coincides well with several ar-

chaeological remains of dogs, clustering around 14500 years ago. Many of these re-

mains belong to animals that are around 45-55 cm in height, and weigh about 15 kg. 

The time period mentioned above coincides with the Magdelian, a period when the 

mammalian (including Homo) outflux started, to northern regions and away from 

their Southern European refugia. Since human genetics point to the Iberian refugium 

as the main genetic source of European populations, the odds are that dogs were do-

mesticated in that specific region and thus that the progenitor wolf would be a local 

(extinct) one. Whether dog domestication was ignited by new techniques in hunting 

(atlatl and bow and arrow) in a once forested landscape in tempting to believe. 

What is wisdom? 

The question, do ancient archaeological remains we excavate belong to Canis lupus as 

having evolved to dogs or are they still wolves? This could be an unimportant ques-

tion, or maybe even wrong, or possibly just logically meaningless.  

Ethologic and ethnologic studies show us that if one harvests wolf pups early enough, 

and if they are breast fed by women, and living in intimate contact with humans they 

behave as modern dogs in one generation. They also look differently more like what 

we call a dog. The question thus is not when and where did wolves become dogs? 

Because our dogs are wolves from the very beginning. Rather it is a matter of when 

humans started naming wolves as dogs. Why they did this is an unanswered question. 

Of course, our wolves have a diverse variety of physiognomy in colour, weight, 

height and character, but they breed with their wild progenitors and create fertile off-

spring and thus by definition they are one species. 

Our quest should maybe not be one for the first dog, but for the earliest changes that 

have been intduced in wolves by humans. 

What’s in a word? 
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So, if we domesticated wolves, why did we start naming them dogs? Why do we still 

call horses the same as wild horses, and sheep the same as wild sheep? But domesti-

cated wolves, dogs?  

Words for naming items change when we want to express differences (a pot and a 

pan, cooking and frying). So, at a certain point in time, humans decided that our 

wolves were clearly different from those in the wild. We cannot determine exactly 

when this happened, but for certain the words, dog, Hund, chien, perro, cano, canis, 

svano (Sanskrit), kalbu (Akkadian), kalbi (Old-Sumeric) are words that maximally go 

back 5000 years. A period still 10.000 years away from the period we are interested 

in.  

So how did Magdalian hunters name their wolves? Maybe their word for dog was 

just a compilation of “wolf” and “he is mine”, who knows? 
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3. INLEIDING 

Algemeen wordt aanvaard dat de hond afstamt van één voorvader: de wolf (Canis 

lupus) (Peters, 1993; Benecke, 1994; Serpell, 1995; Street, 2002; Boudadi-Maligne, 

2010; Pionnier-Capitan, 2010; Clutton-Brock, 2012). Decennia geleden dacht men 

hier anders over: de jakhals (Canis aureus) werd toen voorgesteld als tweede 

mogelijke voorvader. Daarbij zou de wolf de voorvader zijn van de grote 

hondensoorten en de jakhals deze van de kleine hondensoorten (Darwin, 1868; 

Lorenz, 2002). Hoewel er steeds meer overtuigend bewijs kwam omtrent de 

oorsprong van de hond uit de wolf, en de wolf alleen, kwam er recent toch nog een 

nieuwe alternatieve visie opborrelen, waarbij de wolf verworpen werd als voorvader 

en een “non-identified generalist medium-sized canid” naar voor geschoven werd 

(Koler-Matznick, 2002). Recent genetisch onderzoek heeft deze rebelse visie 

ondertussen echter omvergeblazen (Larson et al., 2007; Larson en Burger, 2013).  

Indien de wolf en de hond inderdaad sterk verwant zijn, is een grote vraag in de 

archeologie: wanneer zijn de botresten die we vinden in een archeologische context 

(nog) een wolf en wanneer (al) een hond. Hoe onderscheiden we deze twee?  

Naast deze eerste vraag zijn er natuurlijk nog enkele belangrijke andere, zoals: 

wanneer werd de wolf voor het eerst gedomesticeerd en waar? Welk subtype wolf lag 

aan de basis van het ontstaan van de hond? Maar ook: was er maar één domesticatie? 

of meerdere? en waarom heeft de mens de wolf gedomesticeerd in de aanvangsfase? 

Deze twee laatste vragen werden reeds in de bachelor paper onderzocht en be-

antwoord. 

Onderzoek naar de verschillen tussen wolf en hond vertrekt vanzelfsprekend vanuit 

wat we nu kunnen observeren: namelijk de wolven en honden die nu leven en hun 

verschillen, en dat zowel anatomisch-morfologisch als niet anatomisch. Bij deze niet 

anatomische verschillen behoren bijvoorbeeld gedrag en DNA. Bij onderzoek naar 

verschillen op resten uit het verleden, zijn we vanzelfsprekend beperkter en kunnen 

we bijna uitsluitend anatomische kenmerken onderzoeken en dan nog slechts deze van 

botten en tanden. Het aDNA onderzoek is echter in opmars en er mag heel veel van 

worden verwacht in het volgend decennium. 
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Het is interessant om vele van de beschreven verschillen die niet berusten op 

osteologische kenmerken kritisch te evalueren. Dit zal gebeuren in dit werk maar een 

deel ervan werd ook al behandeld in de bachelor paper, met name werden daar de 

veranderingen in gedrag, voortplanting en integument besproken. 

Maar ook de beschreven osteologische verschillen kritisch bekijken is waardevol en 

nodig, en dit komt aan bod in de master scriptie. 

Met zekerheid weten of skeletdelen die worden gevonden in een archeologische 

context, aan een wolf dan wel een hond toebehoren, en dat op basis van hun craniale 

en post-craniale botresten, is niet steeds makkelijk. Zeker post-craniale onderzoeken 

kampen met heel wat onzekerheden. Eerst en vooral moet men uitgaan van de 

veronderstelling dat deze beide subspecies van Canis lupus inderdaad verschillen 

vertonen, ten tweede dat deze consistent aanwezig zijn en dan, ten derde, dat ze ook 

nog op één of andere manier meetbaar of objectiveerbaar zijn. 

Het is duidelijk dat eens de wolf-hond een gevorderd stadium van domesticatie 

bereikt had (vanaf het Mesolithicum), het onderscheid steeds duidelijker 

waarneembaar werd. Honden zagen er vanaf dan behoorlijk anders uit dan wolven: ze 

waren vooral kleiner.  

Veel moeilijker is het om een osteologisch onderscheid te maken tussen de vroege, 

pre-Holoceen honden, de vroegst gedomesticeerde dus, en hun progenitor de wolf. En 

dit is juist de periode die dit proefschrift hoofdzakelijk belicht.  

Het is dan ook het eerste doel hier om alle gekende honden van deze periode te 

beschrijven en een “state of the art” overzicht te geven. Resten van honden in deze 

periode vindt men enkel in Europa en het Nabije Oosten terug. In andere continenten 

zoals Afrika, Amerika, Oceanië, en Azië, ziet men dat honden pas tijdens het 

Holoceen voorkomen (Horard-Herbin et al., 2014). Deze regio’s worden dan ook niet 

besproken in deze master thesis. 

Duidelijk is dat juist deze oudste periode een zeer interessante is. Het is echter tevens 

de moeilijkste om goede antwoorden te krijgen. Voor een deel heeft dat zeker te 

maken met de schaarste aan Canis lupus resten bij opgravingen, in vergelijking met 
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resten van andere diersoorten (bejaagd en gedomesticeerd). Pas in het Neolithicum 

komt de hond frequenter voor, en is hij soms met begrafenissen gecorreleerd, soms is 

hij  alleen begraven, soms samen met mensen (Aaris-Sørensen 1977; Benecke, 1994; 

Clutton-Brock, 1995; Hart, 1995). Deze begrafenissen ziet men ook al vroeger in shell 

middens bijvoorbeeld (Detry en Cardoso, 2010). Tevens zelfs nog vroeger: 

bijvoorbeeld bij de overgang van Bølling en Allerød naar de jonge Dryas. Het 

belangrijkste voorbeeld hiervan is bij de Bonn-Oberkassel hond (Nobis, 1979; 

Lignereux, 2006; Morey, 2010; Napierala en Uerpmann, 2012). Niet enkel met 

begrafenissen wordt de opkomst van de hond gecorreleerd, ook met jacht. Zo vindt 

men in het Mesolithicum in Denemarken onverwacht soms heel wat canine resten 

geconcentreerd in kustdorpen waar op zeehonden werd gejaagd (Clark, 1946). 

Onderscheid maken tussen hond en wolf is een boeiende uitdaging. Er zijn 

morfologische en morfometrische verschillen beschreven. Een deel van de 

morfologische verschillen is besproken in de bachelor paper en zal niet worden 

herhaald. Het tweede doel van deze master thesis bestaat erin om alle nog niet 

beschreven verschillen in de bachelor paper te analyseren. Eigen onderzoek bestond 

er trouwens in om vormverschillen van de verticale ramus van de Mandibula tussen 

de twee subspecies te onderzoeken en bovendien te testen of een algemeen aanvaarde 

bewering correct was. 

Natuurlijk zijn er bij zulke verwante subspecies niet veel duidelijke en makkelijk te 

herkennen anatomische verschillen. Daarom kwam morfometrie en dus osteometrie 

aan bod en probeerden wetenschappers sinds meer dan 100 jaar osteologische 

verschillen tussen wolven en vermeende honden te meten, berekenen en beschrijven. 

Deze osteometrie wordt uitgebreid besproken in dit werk en tevens werd ook op dit 

gebied eigen onderzoek  uitgevoerd, namelijk de meting van de orbitale hoek, om na 

te gaan of deze bruikbaar was als onderscheidende methode en om proberen te 

begrijpen waarom orbitale hoeken bij wolf en hond verschillen. 

Recent is een nieuwe meetmethode beschreven: geometrische morfometrie, hier 

wordt vorm centraal gesteld, niet grootte. De methodiek en mogelijkheden en 

voordelen van deze nieuwe methode  worden belicht.  
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En tenslotte worden ook de DNA bevindingen, die de laatste vijftien jaar gepubliceerd 

werden, overlopen en besproken in het kader van de wolf naar hond zoektocht. Deze 

beschrijven en in context plaatsen is doel drie van deze master scriptie.  

Als resultaat daarvan zal, waar mogelijk, een antwoord gegeven worden op de vragen: 

waar, wanneer, waarom en hoe vaak is de wolf gedomesticeerd tot hond.  

En tenslotte was het onmogelijk om niet even, heel kort, filosofisch naar het geheel te 

kijken en wat wijsheid te laten heersen. 
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4. PALEOLITHISCHE HONDEN: WIE ZIJN ZE? 

In dit hoofdstuk overlopen we de Canis lupus resten waarvan met behoorlijke 

zekerheid wordt of werd vermoed dat het om honden, niet wolven, gaat. De selectie is 

hierbij gemaakt op basis van hun tijdsperiode, zijnde het late Pleistoceen en Finaal 

Paleolithicum. Enkele boeiende vondsten die aanleunen tegen deze periode, en wat 

recenter zijn, zullen ook belicht worden om de Finaal-Paleolithische bevindingen in 

een breder kader te plaatsen. De data van de besproken specimen zijn terug te vinden 

in Tabel 1. 

4.1. HONDEN VOOR EN TIJDENS HET LGM 

4.1.1. INLEIDING, EEN HISTORISCH KADER 

Recent werden meerdere canine archeologische vondsten uit de fase voor het laatste 

Glaciaal Maximum (LGM) toegewezen aan honden, ze worden vaak “putative dogs” 

genoemd. Deze bevindingen waren opmerkelijk, zelfs wereldschokkend, om velerlei 

redenen, waarvan de belangrijkste is dat alle vermeende honden die sinds 100 jaar 

gevonden en gedateerd waren, stamden uit de periode na het LGM.  

De oudsten van deze pre-LGM caniden waren de Goyet (34191-33060 call BP) en de  

Razboinchya (33500-33000 call BP) vondsten. Deze laatste werd gevonden in 1962  

in Rusland, met name in het Altaï gebergte in de Razboinichya grot (Ovodov et al., 

2011). Enkele jaren voor deze publicatie waren nog zulke oude honden beschreven. 

Eentje daarvan stamde uit een oude Belgische collectie en werd door Dupont in de  

periode 1830-1850 gevonden in de Goyet grot, aan de Samson rivier in Wallonië. 

Deze schedel en was oorspronkelijk door Dupont als wolf geklasseerd, samen met 

meerdere andere schedels in dezelfde grot (Germonpré et al., 2009). Recente her-

analyse deed vermoeden dat één van deze schedels van een hond was (Germonpré et 

al., 2009).  

Gelijktijdig met deze Goyet schedel werden twee andere en wat recentere schedels uit 

Mezhirich en Mezin (beiden 14700-14300 call BP) in Oekraïne gepubliceerd en 
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benoemd als andere vroege archeologische honden, weze het dat deze afkomstig 

waren van na het LGM (Epi-Paleolithisch).  

Iets recenter werden nog andere pre-LGM Canis lupus schedels beschreven uit 

Předmostí (Tsjechië/Gravetiaan) (27000-26000 call BP), Avdeevo (Rusland) (23876-

21655 call BP) en Kostenki (Rusland-“Early Upper Paleolithic”; older than the 

Campanian Ignimbrite Y tephra level, 42937-40496 call BP). Uit deze laatste groep 

werden op basis van osteometrie drie schedels uit Předmostí als hond gedefinieerd, de 

anderen als wolf (Germonpré et al., 2012).  

Een andere groep van twee schedels, uit het zogenaamde “evolved Gravetian”, werd 

gevonden in Eliseevichi (17000-13905 call BP) in Rusland  (Sablin en Khlopachev, 

2002). Ook deze twee schedels werden aan de hond toegewezen, voornamelijk op 

basis van kortere en bredere snuiten. 

De toewijzing van deze archeologische schedels aan de hond, en niet de wolf, was 

gebaseerd op morfologische kenmerken, zijnde de vorm van de verticale mandibulaire 

tak (Ovodov et al., 2011), de aanwezigheid van een stop (Ovodov et al., 2011), de 

bredere en kortere snuit (Germonpré et al., 2009; Ovodov et al., 2011; Germonpré et 

al., 2012) en tandcrowding (Germonpré et al., 2009; Germonpré et al., 2012). Ook 

van belang echter waren morfometrie en ratio analyses, waarbij tandmetingen en 

schedelmetingen werden uitgevoerd. In deze studies werden de betreffende schedels 

vergeleken met allerlei controlegroepen, zoals recente honden en wolven. 

Deze hiervoor beschreven anatomische verschillen tussen wolf en hond, en dus de 

definitie van: “waaraan moet een schedel voldoen om hond genoemd te worden”, 

gaan terug op de eerste auteurs die archeologische honden morfologisch beschreven 

hebben (Wolfgram, 1894; Degerbøl, 1961a; Degerbøl, 1961b; Clutton-Brock, 1962). 

Latere auteurs zouden “en masse” de diagnostische criteria van deze enkele vroege 

auteurs overnemen. Dat heeft ze een gewicht gegeven dat mogelijk overdreven is. 

Rekening houdend met het feit dat deze bepalende visie op slechts zeer weinig 

informatie gestoeld is, relativeert al veel.  
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Een deel van deze zeer oude schedels (o.a. Razboinichya en Goyet), zijn ondertussen 

opnieuw geanalyseerd met genetische methoden. Daardoor is bewezen dat het niet om 

honden, wel om wolven gaat (Thalmann et al., 2013).  

Deze vaststelling van een duidelijk genetisch verschil tussen de Razboinichya en 

Goyet schedel, met deze van het genoom van hedendaagse en archeologische wolven, 

gaf geen aanleiding tot de visie: inderdaad dan zijn het wolven geen honden. 

Integendeel. Er werd als alternatief geopperd dat deze zeer oude schedels mogelijk 

afkomstig waren van dieren die deel uitmaakten van de allereerste, maar dan een 

alternatieve, domesticatiefase. Deze visie gelooft dus in multipele domesticaties 

waarvan slechts één overleefde. Vele domesticaties hadden de tijd dus niet overleefd: 

de zogenoemde “aborted domestication waves” en deze van het Goyet specimen was 

daar één van zo stelt men.  

Deze “aborted domestication wave” visie is bijzonder, omdat de DNA sequenties van 

deze zogenaamde Pre-LGM honden (eigenlijk wolven), zeer ver verwijderd liggen 

van de huidige honden (Thalmann et al., 2013). Je zou verwachten dat als er meerdere 

domesticatiegolven waren uit wolven, deze zouden stammen uit verwante 

basisgroepen met verwant DNA. DNA dat dus ook verwant zou zijn aan nu levende 

honden. Dat is niet zo.  

Niet enkel DNA onderzoek heeft de hierboven beschreven zogenaamd vroege honden 

in vraag gesteld. Er waren voordien ook al kritische bemerkingen, en dat uit meerdere 

bronnen. Deze andere studies troken de conclusies in twijfel van de oorspronkelijke 

morfologische en morfometrische studies (Benecke, 1987; Benecke, 1994; Boudadi-

Maligne, 2010; Napierala en Uerpmann, 2012; Boudadi-Maligne en Escarguel, 2014; 

Morey, 2014).  

Benecke (1987, 1994) bijvoorbeeld, bewees met nauwkeurig vergelijkend onderzoek 

dat de Mezin schedels van wolven afkomstig moesten zijn. Boudadi-Maligne (2010) 

heeft aangetoond dat er grote verschillen waren in morfologie van wolven afhankelijk 

van de regio waarin ze verbleven, welke gender ze hadden, en in welke tijdsfase van 

het Pleistoceen ze leefden. Deze variabiliteit laat vormen zien die niet anders zijn dan 

deze in de zogenaamde zeer oude vermoedelijke honden. En omdat deze varianten 
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werden gezien zeer lang voor Homo sapiens aanwezig was in Eurazië, zijn ze een deel 

van de varaibiliteit van vormen en niet van domesticatie, werd gesteld.  

Recent kwam daar nog een extra studie bij die bewees dat de Euraziatische wolven 

een veel grotere variatie in schedelgrootte hebben dan Amerikaanse, en is nu net niet 

de Euraziatische wolf die de meest waarschijnlijke voorouder is van de hond ? (Drake 

et al., 2015). Ook deze studie voegt gewicht toe aan de stelling dat wolvenschedels 

een erg grote variabiliteit vertonen, onafhankelijk van een domesticatieproeces. 

4.1.2. DE ACTUELE DISCUSSIE 

Er zijn momenteel twee visies op de domesticatieperiode van de hond. Tussen deze 

groepen heerst een levendig debat. Het is zinvol om dieper in te gaan op dit debat 

omdat het de grondvesten belicht van visies en denkpisten.  

Aan de ene kant is er de groep die aanhangt dat de domesticatie opstartte voor het 

LGM en dat deze vermeende honden (“putative dogs”) grote hond-exemplaren waren 

met morfometrische verschillen die duidelijk werden gemaakt via traditionele 

multivariante analyse (Sablin en Khlopachev, 2002; Germonpré et al., 2009; 

Germonpré et al., 2012; Germonpré et al., 2013). Daarenboven waren er wat 

morfologische veranderingen zoals verkorte en verbrede snuiten, en enkele andere 

zoals tandcrowding, een fenomeen dat vaak beschreven werd bij Mesolithische en 

Neolithische honden en dat ook bij 60 % van onderzochte schedels van de “putative 

dogs” gevonden werd (Germonpré et al., 2015). Deze anatomische veranderingen 

worden volgens de auteurs veroorzaakt door de humane omgeving van deze dieren 

(“intimate relationship, ...including breeding”) (Germonpré et al., 2015).  

Hoewel er geen genetische aanwijzing is dat deze individuen verwant zijn met nu 

levende of archeologische honden (Thalmann et al., 2013), wordt geargumenteerd dat 

dit onbelangrijk is, omdat er vele domesticatiemomenten zijn geweest, en dat enkele 

daarvan (waaronder die van deze oude vermeende exemplaren dus) geen voorzetting 

hebben gekend (“aborted domestication”). Dat maakt dat er dus geen nazaten kunnen 

worden gevonden, en dus geen DNA verwantschap, met heden ten dage levende 

hondachtigen.  
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Een extra argument van deze groep om te geloven dat deze pre-LGM dieren een 

domesticatieproces ondergingen, ligt in de ontdekking van een verschillend vleesdieet 

bij de twee sympatrische morfotypes, iets wat gemeten werd met stabiele isotopen (C-

13, N-15 en S-34). Het wolftype at vooral paard en mammoet, het hondentype vooral 

rendier en muskusos. Dit verschil wordt toegewezen aan de invloed van de mens 

(Bocherens et al., 2014).  

De tweede groep is voorstander van een latere domesticatie, na het LGM. Dit 

gebaseerd op recent genetisch onderzoek (zie later) en het feit dat botresten die echt 

behoorlijk verschillen van wolven pas in die periode werden gevonden. Tevens 

werden dan pas hondenresten gevonden in antropogene contexten, wat voor de pre-

LGM vondsten niet het geval was.  

4.1.3. KRITIEK OP DE PRE-LGM  THEORIE 

4.1.3.1. KRITIEK OP DE VOEDINGSVERSCHILLEN 

Het feit dat voeding van belang is op lichaamsgrootte en snuitvorm werd beschreven 

door meerdere auteurs (Milenkovic et al., 2010; Boudadi-Maligne en Escarguel, 

2014) en is meest duidelijk bij zoowolven die sterk verschillen van hun in het wild 

gevangen ouders (Nehring, 1888; Studer, 1901; Stockhaus, 1965). Ook Bocherens et 

al. (2015) vermeldt de invloed van voeding op de vorm van de snuit, en verwijst 

daarbij naar de twee laat-Paleolithische en pre-LGM morfotypes uit Předmostí en naar 

hun verschil in voeding. Daarbij zou het hondenmorfotype met korte en brede snuit, 

anders gegeten hebben dan het wolftype met langere en smallere snuit (resp. rendier 

(80kg) en muskusos (300kg) voor het hondentype t.o.v. paard (250kg), en mammoet 

(5000 kg) voor het wolventype.  

Eigenaardig genoeg bleek de voeding van de mens in deze studie (Bocherens et al. 

2014) vooral op mammoet te berusten net als bij de wilde wolven dus. De 

zogenaamde honden hadden zulk een dieet niet, terwijl je wel zou verwachten dat de 

mensen hetzelfde aten als hun honden. Dat dit omgekeerd is, wordt door de auteurs 

uitgelegd op basis van omgekeerde manipulatie (Borić et al., 2004; Losey et al., 2011; 

Losey et al., 2013; Bocherens et al., 2014; Losey et al., 2014). Deze omgekeerde 
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manipulatie wordt gestaafd door etnologische studies. Zo stellen zedat de honden net 

niet krijgen wat de mens eet: Watzlawick alom !! (Watzlawick et al., 2011).  

De zwaktes van dit artikel zijn de volgende:  

1) De besluiten worden genomen op basis van een zeer klein aantal specimen: twee 

honden en vier wolven (Bocherens et al. 2014, Tab3, 6). Dit betekent dat de 

verschillen in metingen dus puur op toeval kunnen berusten.  

2) Deze uitleg betreffende het voedselverschil bij de putatieve honden leidt tot “steeds 

gelijk hebben”: moest de voeding van deze dieren op die van de mens geleken hebben 

kon men argumenteren dat ze door de mens gevoed werden. Nu dat niet zo is, wordt 

aangehaald dat bepaalde etnologische groepen honden net niet te eten krijgen wat  

mensen zelf eten. De enige conclusie kan dan ook zijn dat we geen enkele conclusie 

kunnen trekken  over voedselgelijkenis of verschil bij de putatieve hond en mens.  

3) De beschreven schedelverschillen tussen de twee morfotypes zijn mogelijk het 

gevolg van prooiverschil: grote prooien zijn immers gerelateerd aan lange snuiten en 

kleine prooien aan korte bredere snuiten (O'keefe et al., 2013). Verschillen in 

prooibeschikbaarheid kunnen samengaan met de lokale fauna, gedurende een 

bepaalde tijdsperiode. De beschreven resten dateren van 29.100-26.300 calibrated BP. 

Een periode van 3.000 jaar waarin zonder twijfel in deze regio micro-klimatologische 

verschillen optraden met een mogelijke verschuiving van de mammoet en het paard 

naar een muskusos en rendier populatie, of omgekeerd. Het kan zijn dat deze 

prooipopulatie verschuivingen het verschil creëerden tussen de resultaten in de 

verschillende stalen en niet het feit of er al dan wel een domesticatiefenomeen aan de 

gang was. 

4) Het is onzeker of de verschillen in schedelvorm bij deze enkele honden veroorzaakt 

zijn door verschillen in voeding. 

5) Indien ze veroorzaakt zijn door voedingsverschillen is het niet zeker dat deze 

verschillen door de mens geïnduceerd zijn. 



24 

 

4.1.3.2. KRITIEK OP DE MORFOMETRISCHE METHODE 

4.1.3.2.1 DE VRAAG 

De fundamentele vraag is of putatieve of archeologische honden kunnen 

onderscheiden worden van wolven op basis van variaties in schedelvorm. 

4.1.3.2.2. HISTORISCHE MORFOLOGIE EN MORFOMETRIE  

De enorme variabiliteit van de schedel- en tandmorfologie bij recente honden- en 

wolvenschedels is meermaals vermeld door de historische auteurs en ook uitgebreid 

beschreven bij recente en  Pleistocene wolven (Nehring, 1888; Studer, 1901; Keller, 

1902; Stockhaus, 1965; Dayan, 1994a; Leonard et al., 2007; Boudadi-Maligne, 2010), 

en ook bij recent uitgestorven wolven (Leonard et al., 2007). Niet enkel botten, maar 

ook tanden, blijken een zeer grote variatie te vertonen bij al deze groepen (Gaudry en 

Boule, 1892; Stockhaus, 1965).  

Een typische, aan de domesticatie toegeschreven verandering, zoals een verkorte en 

bredere snuit, is ook bij wolven waargenomen. Deze verandering is dan gerelateerd 

aan: voeding, klimaat, geografie, subspecies en gewone spreidingsvariatie van 

anatomische kenmerken binnen één populatie. Dat dit fenomeen nog extra 

gecontamineerd is door hybridisatie, werd bewezen bij de arctische wolf 

(Clutton‐Brock et al., 1994). Opmerkelijk is bovendien dat de oudere, hierboven 

vermelde publicaties van Nehring (1888),  Studer (1901) en Stockhaus (1965) 

ontbreken in de referentielijst van de artikels die de pre-LGM honden betreffen.  

Dat doet vermoeden dat auteurs mogelijk niet op de hoogte waren van de natuurlijk 

voorkomende variabiliteit.  

Het is ook zo dat in sommige onderzoeken er doorgedreven wordt gezocht naar één of 

meerdere, vaak aan elkaar gekoppelde, kenmerken die een onderscheid kunnen 

aantonen. Het lijkt er soms op dat er een drive is om “de grote wens” bevestigd te 

zien: de voorloper van de hond werd gedomesticeerd lang voor het LGM! Daarbij 

worden opmerkelijke inconsistenties soms uit het debat gehouden: zo waren sommige 

van deze putatieve hondenexemplaren erg groot, met tandmetingen die deze van de 
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grootste wolven overtroffen (Sablin en Khlopachev, 2002). En toch werden ze op 

basis van andere metingen wel als hond gedefinieerd. Het geheel werd duidelijk uit 

het oog verloren. 

4.1.3.2.3. KRITIEK OP DE MORFOMETRISCHE METHODE 

In een zeer recent artikel van Germonpré et al. (2015) worden meerdere opmerkingen 

die door Boudadi-Maligne en Escargeul (2014) alsook Morey (2014) werden 

gegeven, tegengesproken. Daarbij stellen de auteurs dat de morfometrische 

benadering wel belangrijke informatie geeft over vorm, mits er meerdere maten 

genomen worden. Dat wordt tegengesproken door Drake et al. (2015) en door 

meerdere andere wetenschappelijke artikels betreffende geometrische morfometrie.  

4.1.3.2.4. KRITIEK OP DE VERGELIJKINGSGROEPEN 

4.1.3.2.4.1. INLEIDING  

Meerdere auteurs geven aan dat het belangrijk is om in comparatieve studies:  

1) een wolftype te kiezen dat verwant is aan de hond en dus zo dicht mogelijk gelijkt 

op  het vooroudertype.  

2) een groep recente honden te kiezen die een zo goed mogelijke vergelijkingsbron is 

met het wolftype (Germonpré et al., 2009; Germonpré et al., 2012; Germonpré et al., 

2013; Germonpré et al., 2015). 

4.1.3.2.4.2. DE HONDENGROEP 

In het verleden hebben vele auteurs wolven vergeleken met hondenrassen die ze 

benoemden als primitief, archaïsch, etc. (Studer, 1901; Germonpré et al., 2009; 

Germonpré et al., 2013). Het doel was om een hondensoort te vinden die nu nog een 

zo goed mogelijke verwantschap vertoont met de wolf. Een probleem daarbij was dat 

elke auteur zijn eigen primitieve rassen koos op basis van subjectieve ideeën.  

Een recente studie toonde aan dat al deze zogenaamde oude, primitieve en archaïsche 

rassen er inderdaad wel anders uitzagen, wat het idee gaf dat ze primitief waren, maar 
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ook dat ze ontstaan zijn tijdens het Neolithicum. Hun aparte fysionomie was dan ook 

enkel het gevolg van geografische isolatie (Larson et al., 2012). Door archeologische 

specimen (wolf of hond?) te vergelijken met deze geïsoleerde rassen creëerde men 

dus een artificieel groter verschil, omdat geïsoleerde groepen genetisch, en dus ook 

wat vorm betreft, meer afwijken van de vorm van de “mean”  populatie.  

In de oorspronkelijke studies van Germonpré et al. (2009, 2013) (die gepubliceerd 

werden voor de studie van Larson et al. (2013)), werden meerdere primitieve rassen 

naar voor geschoven als vergelijkingsgroepen met het archeologisch beschikbare 

materiaal. Wat opvalt is dat in beide studies (2009 versus 2013) andere primitieve 

rassen werden gekozen. Dit gebeurt nogmaals in de recentere publicatie (Germonpré 

et al., 2015). Daardoor wordt het vergelijken van bepaalde delen van deze drie studies 

moeilijk tot onmogelijk. In de laatste studie  (2015) wordt een nieuwe subpopulatie 

honden uit Groenland, Canada en Siberië geselecteerd op basis van de idee dat deze 

vrij is van vermenging met de recent ontstane rassen. Deze overstap naar een nieuwe 

vergelijkingsgroep gebeurde natuurlijk op basis van de opmerkingen dat de vorige 

groepen  uit vroegere studies (2009, 2013) pas in het Neolithicum waren ontstaan, en 

geïsoleerd waren, en dus geen goede vergelijkingsgroepen waren. Door deze nieuwe 

keuze (2015) wordt echter een nieuwe geïsoleerde subgroep geselecteerd, wat 

dezelfde problematiek creëert als bij de zogenaamde primitieve rassen.  

Spijtig genoeg wordt in geen van deze drie artikels hierboven gerefereerd naar het 

zeer uitgebreide werk van Stockhaus (1965) die bijna 1.000 hondenschedels van 

verschillende rassen onderzocht en vergeleek met bijna 100 wolvenschedels van 

verschillende subspecies. Het belang van het onderzoek van Stockhaus (1965) wordt 

hierna aangetoond.   

De onderzoeken van Germonpré et al (2015, Figuur 1, 214) tonen bijv. een biplot die 

de snuitbreedte en schedellengte uitzet (von den Driesch (1976) maten 34 en 1). In 

deze plot valt de groep putatieve honden voor het allergrootste deel in de groep 

recente honden en vallen de groepen archeologische wolven en recente wolven 

helemaal buiten de groepen recente en putatieve honden. Dit is een sterk argument om 



27 

 

te stellen dat archeologische schedels die als putatieve hond worden gedefinieerd zeer 

sterk lijken op recente honden en niet op wolven. 

Echter, in dezelfde plot en voor dezelfde parameters, vallen in de studie van 

Stockhaus (1965, Figuur 14, 206), de wolven bijna 100% in de groep honden. Er is 

bijna geen onderscheid dus. Wel is er een onderscheid voor hondensubgroepen (en 

uitsluitend voor deze), zoals: de boxer (zeer atypische kop: brachycefaal), de teckel 

(zeer atypische fysionomie: chrondrodystrofisch), en de primitieve rassen (langdurige 

genetische isolatie). Met andere woorden, bij onderzoek van een grote populatie 

honden en wolven, blijkt er geen onderscheid te zijn tussen wolf en hond voor wat 

betreft deze afmetingen. Opsplitsing van de hondengroep in subgroepen (rassen) kan 

echter wel tot schijnbare verschillen leiden. En dat is juist wat er gebeurd is in de 

andere onderzoeken (Germonpré et al. 2009, 2013, 2015). 

4.1.3.2.4.3. DE WOLVENGROEP  

In het verleden zijn de meeste vergelijkingen van archeologische resten met recente 

wolven gebeurd. Daarbij hebben Europese auteurs meestal Euraziatische subspecies 

gebruikt met soms enkele Nabije Oosten schedels erbij (Nehring, 1888; Studer, 1901; 

Stockhaus, 1965; Germonpré et al., 2009; Germonpré et al., 2013; Germonpré et al., 

2015). De Amerikaanse auteurs gebruikten meer wolven uit Amerika als 

vergelijkingsgroep (Morey, 1986; Morey, 1992; Morey, 1994; Morey, 2010; Morey, 

2014). Omdat recent werd aangegeven dat de meest waarschijnlijk voorvader van 

honden de Europese wolf is, is het logisch om met deze subspecies met elkaar te 

vergelijken en dus niet met Amerikaanse wolven. Het is inderdaad logisch om bij de 

zoektocht naar de voorvader van onze honden, anatomische kenmerken te gaan 

vergelijken met voorvaders die zo nauw mogelijk verwant zijn. 

Bij de recente wolven zijn momenteel drie genetische clads aanwezig: deze uit Italië, 

de Dinarische-Balkan dieren (Kroatië, Griekenland en Bulgarije), en Noord-Centraal 

Europese wolven (Finland, Rusland, Polen, Litouwen, Belarus) (Stronen et al., 2013).  

Voor de Italiaanse wolven is het duidelijk dat er een genetische separatie is ontstaan 

zonder verder admixture met andere Europese wolven (Stronen et al., 2013). De 
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andere wolvenpopulaties liggen in gebieden die geografisch niet zeer ver verspreid 

zijn, doch waar genetische separatie en isolatie toch plaatsvond, onder andere 

gebaseerd op basis van prooikeuzes (voor de helft toch) (Pilot et al., 2012). In de 

huidige wolvenpopulatie van Eurazië zijn geschat 29 haplotypes van mtDNA 

aanwezig die te groeperen zijn in twee haplogroepen (1 en 2). Men vindt de twee 

groepen verspreid in alle gebieden doch in het noordoosten is groep 1 meer 

voorkomend. In het zuidwesten vindt men meer groep 2 (Pilot et al. 2010). Enkel 

groep 1 wordt bij Amerikaanse wolven gevonden (Pilot et al. 2010). Groep 2 is de 

enige groep die gevonden werd bij archeologische wolven. Haplogroep 1 is dus een 

recentere variant die stilaan meer voorkomt in recente wolfpopulaties in Eurazië en 

die nog de enige is in Amerika (Pilot et al. 2010). Indien putatieve honden vergeleken 

worden met recente wolven is het meest zinvolle om ze met een haplotype 2 te 

vergelijken. 

In de artikels van Germonpré et al. (2009, 2012, 2015), worden vermoedelijke 

putatieve hondenschedels vergeleken met archeologische wolven uit België, en 

recente en archeologische wolven uit Rusland, Siberië, Oekraïne. Deze wolven uit het 

oosten dragen een haplogroep 1. De Belgische wolf (Naulette) draagt wel een 

haplogroep 2 allel. 

4.2. HONDEN NA HET LGM 

De resten worden beschreven per land of regio. Resten waarop directe dateringen zijn 

gebeurd worden aangeduid met D achter hun locatienaam.  

4.2.1. RUSLAND 

In het oosten van Rusland is er een vondst uit Kamchatka, een zone die van belang is 

voor wat betreft de humane migratie naar het Amerikaans continent, met een datering 

van ongeveer 12.700 jaar geleden. Er is weinig gekend over deze vondst (Dikov et al., 

1987). 
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4.2.2. SPANJE  

In Spanje is de Eralla humerus gevonden in een grot in Baskenland (Gipuzkoa) 

(Altuna et al., 1984). Oorspronkelijk werd deze vondst als wolf gecatalogeerd, doch 

na twijfel en verder advies werd hij als hond beschouwd (Vigne, 2011). De humerus 

is relatief groot, waardoor er twijfel is of het om een wolf dan wel om een hond gaat. 

Alleszins is hij te groot om een cuon te zijn, een canidensoort die in de pre-Holocene 

periode in Spanje voorkwam en morfologische differentiaal diagnostiek noodzakelijk 

maakt (Ripoll et al., 2010; Mallye et al., 2012). In de vergelijkende studie met wolven 

en honden ligt deze humerus qua grootte net op de scheidingslijn van de twee groepen  

(Vigne 2011, Figuur 3, 284). Datering met 
14

C is meermaals, en op verschillende 

momenten uitgevoerd op omgevingsbotten in dezelfde laag. Hieruit kwamen twee 

uitslagen, namelijk 12.500 en 19.000 jaar oud (Vigne, 2011; Larson et al., 2012). 

Genetisch onderzoek zal allicht uitsluitsel geven over of het feit of het een hond is of 

niet. Hopelijk combineert men dit DNA onderzoek met een nieuwe datering. 

Interessant hier is dat als 19.000 jaar oud bevestigd wordt, deze humerus meteen van 

de oudste hond ooit is. Waarom dit ook logisch aanvaardbaar zou zijn, wordt later 

belicht.  

- Eigen onderzoek vond plaats op een replica van de rechter humerus, die door de 

archeoloog Altuna (die de resten opgroef in Baskenland) (Altuna et al., 1984) ooit 

verzonden werd naar Professor Gautier, en die nu gestockeerd ligt in de collectie van 

de onderzoekseenheid paleontologie, UGent. Er werden meerdere onderzoeken 

verricht: in eerste instantie werd de humerus in alle richtingen digitaal gefotografeerd 

en werden deze foto’s blind verstuurd naar Dr. Alfred Sanchez Serra van de 

universiteit van Valencia in Spanje, een cuon expert. Dit om zeker te zijn dat het niet 

de humerus van een dhole was. Er werd bevestigd dat het geen dhole kon zijn. 

Vervolgens werd de humerus gemeten op zijn smalste diafysair punt en werden de 

nauwste diameter en omtrek gemeten. Deze waren respectievelijk 11.7 mm en 37.6 

mm (quasi identiek aan de Bonn-Oberkassel hond). Via een omrekenfactor (Onar en 

Belli, 2005) kan men berekenen dat de hond ongeveer 44 cm schofthoogte moet 

hebben gehad. Een tweede omrekenfactor om het gewicht te berekenen werd 

toegepast (Onar, 2005) en daaruit blijkt dat hij ongeveer 17-18 kg moet gewogen 
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hebben. Kortom, komen deze omrekenfactoren neer op de bevinding dat de 

schofthoogte van een hondachtige ongeveer drie keer de lengte is van de humerus 

(Harcourt, 1974), en dat de minimale diafysaire diameter van de humerus 

vermenigvuldigd met de factor 13.5 de lengte van de humerus aangeeft. Globaal zal 

de schofthoogte dus 44 keer de diameter van de humerus zijn (eigen berekeningen).  

Ten tweede werd een visueel vergelijkend onderzoek uitgevoerd in de dienst anatomie 

van de Faculteit Diergeneeskunde van de universiteit Gent, en werd deze humerus 

vergeleken met meerdere (rechter) honden humeri van allerlei rassen. Dit liet zien dat 

de humerus behoorlijk wat kleiner is dan bij Duitse herders en ongeveer zo groot als 

bij een Border collie. Deze visuele inspectie geeft resultaten die congruent zijn met de 

berekende grootte en gewicht.  

Tenslotte werd aan de Natural History Collection, Department of Zoology, Tel Aviv 

University in Israël, gevraagd om de smalste doormeter te meten van pallipes wolven 

met gekend gewicht. Daarbij werden 23 wolven gemeten van 13.5-31 kg. De 

diameters varieerden van 11.6-15.4 mm. De wolf van 13.5 kg had een diameter van 

12.2 mm, de zwaarste wolf een diameter van 14.4 mm. De smalste diameter behoorde 

toe aan een wolf van 15.7 kg en de grootste diameter aan een wolf van 28 kg. Op 

basis van deze gegevens werd een relatie berekend. De formule hierna beschrijft deze 

relatie: gewicht = -25319+ 3509 *humerusdiameter op het smalste punt (Fig.1). Met 

deze formule kunnen we berekenen dat de Eralla hond in de gewichtscategorie van 

13-15 kg valt. Deze grootte en dit gewicht liggen dicht in de range van cuon alpinus 

en verschillende moderne rassen zoals bijv. de Faraohond, Heidelwachter en Fiese 

Stabij. Dit gewicht en deze grootte is minder (ongeveer 2/3) bij de kleinste 

wolvensoort: arabs. Deze laatste weegt gemiddeld 18 kg en is gemiddeld 66 cm hoog 

aan de schoft. 

Als conclusie mogen we stellen dat het Eralla individu ongeveer 40-44 cm hoog 

geweest is aan de schoft en ongeveer 14 kg heeft gewogen. 
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Figuur 1. De relatie van gewicht met minimale diafysaire humerus doormeter 

bij de wolf (Canis lupus palipes). De X as geeft de diameter aan in mm; de Y as 

het gewicht in gram. 

4.2.3. ITALIË 

De Palidoro Mandibula (Palombo, 2004) die 18.000 jaar oud is, is ondertussen door 

de auteurs zelf in twijfel getrokken (wat herbevestigd is na persoonlijke communicatie 

met de auteur Maria Rita Palombo) en wordt nu als wolf beschouwd (Larson et al., 

2012). 

4.2.4. DUITSLAND  

In Duitsland zijn historisch gezien de volgende specimen toegewezen aan honden: 

4.2.4.1. OOIT HONDEN NU NIET MEER 

Döbritz (Kniegrotte) (15770-13975 call BPP), Oelknitz (16700-13800 call BP),  en 

Teufelsbrucke (15770-13975 call BP), deze drie regio’s liggen allen dicht bij elkaar in 

Duitsland aan de oostgrens met Tsjechië. De datering is ongeveer 16.000 jaar geleden 

(Musil, 2000). Benecke heeft echter via morfometrische PCA analyse bewezen dat 

deze zeer grote exemplaren bij de Paleolithische wolven thuishoren (Benecke, 1987). 
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4.2.4.2. DE BONN-OBERKASSEL HOND  (D) 

Deze hond werd lange tijd beschouwd als de oudste gekende hond (Szombathy, 1920; 

Heberer, 1940; Nobis, 1979; Street et al., 2012). De resten werden in 1914, dus 

ongeveer 100 jaar geleden gevonden in een steengroeve. Het betrof een graf van een 

man, een vrouw en canidae, met nog wat bijgiften. Er zijn heel wat skeletresten 

gevonden van deze Canis lupus (voor details zie Street 2002, 272-279), waarbij de 

mandibula duidelijk indiceert dat het om een hond gaat, geen wolf. Het dier was 8 

maanden oud bij overlijden, wat af te leiden valt aan de sluiting van de meeste 

groeiplaten, behalve deze van de proximale humerus en de caudale lumbaal wervel. 

De hond moet de grootte hebben gehad van deze van Eralle omdat de diameter van de 

humerus quasi gelijk is. Dat maakt dat hij ongeveer 14 kg moet hebben gewogen en 

ongeveer 40-45 cm schofthoogte moet hebben gehad (Janssens, in druk, Appendix 2). 

De ouderdom is meermaals opnieuw gemeten. Dateringen geven de volgende uitslag: 

14.708-13.874 call BP (Larson et al. 2012; Thalmann et al., 2013). Het dier leefde dus 

tijdens de overgang van de oude Dryas naar de Bølling en Allerød periode. Belangrijk 

is dat deze hond op deze jonge leeftijd al artrose had in een van de twee ellebogen en 

ook veel tandpathologie vertoonde, waarvan één afwijking wijst op een drievoudige 

repetitieve zware infectie, telkens met twee weken tussentijd. De meest erge daarvan 

was een infectie met een Morbilli virus (ziekte van Carré, hondenziekte, distemper) 

en dit op de leeftijd van ongeveer 22 weken. Allicht had hij wegens de ernst en duur 

van zijn ziekte, verzorging van de mens nodig om te overleven. Morfometrische 

metingen hebben, op alle momenten en door alle onderzoekers, er geen twijfel over 

laten bestaan dat het hier om een hond ging en dit omwille van het feit dat alle 

botresten en tanden behoorlijk kleiner zijn dan die van wolven (Nobis, 1979; 

Benecke, 1987; Benecke, 1994; Street, 2002; Henke et al., 2006). Er is genetisch 

onderzoek gebeurd op deze hond en hij is toegewezen aan een van de vier genetische 

“clads” van honden (zie verder).  

4.2.4.3. DE BEDBURG HOND (D) 

Deze hond is gevonden in de wijk Köningshofen in Bedburg, 40 km ten oosten van 

Aken, in een Preboreale setting en is ongeveer 11.600 jaar. De resten zijn tijdens de 
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tweede wereldoorlog verdwenen. De maxillaire schedel van deze hond is zeer intact 

en de diameter van de diafyse van de humerus is 10 mm, wat duidelijk kleiner is dan 

deze van Oberkassel, Eralla en van wolven. Omdat de schedel zo intact is, is dit de 

oudst gekende hond waarbij de orbitale hoek kon worden gemeten. 

4.2.5. ZWITSERLAND 

4.2.5.1. DE KESSLERLOCH HOND (D), 

In Noord-Zwitserland, net tegen de Duitse grens, is in een grot een restant van een 

wolvenschedel gevonden (maxillair), die oorspronkelijk beschreven werd als wolf 

door Rütimeyer, samen met verschillende wolvenschedels in diezelfde grot 

(Rütimeyer, 1875). Recent werd dit fragment heronderzocht door Napierala en 

Uerpmann (Napierala en Uerpmann, 2012). De restanten werden vergeleken met even 

oude wolvenschedels uit dezelfde grot en met deze beschreven in de literatuur. Hun 

besluit was dat het een hond betrof met een datering van ongeveer 14.600-14.100 cal 

BP. Dit is ten tijde van de aanvang van de Bølling- Allerød fase, en zit dus helemaal 

in dezelfde periode als de Bonn-Oberkassel hond. Recent genetisch onderzoek heeft 

bevestigd dat dit een hond en geen wolf is (Thalmann et al., 2013). 

4.2.5.2. HAUTERIVE-CHAMPRÈVEYRES 

Nog in Zwitserland, in het Franstalige westelijke deel tegen de Franse grens, aan het 

meer van Neuchâtel, zijn in het dorp Hauterive-Champrèveyres resten gevonden van 

een Magdaliaanse hond die gedateerd werd rond 15.200-13.900 call BP (Morel en 

Müller, 1997; Müller, 2005; Leesch et al., 2012a, Leesch en Müller, 2012b). De 

datering is recent scherper gezet op 16.000-14.900 call BP. Dit is zeker in het 

Magdaleniaan. Het betreft wat schaarse resten, zijnde twee tanden en wat distale 

kleine botjes van de ledematen. Op basis van deze resten en hun morfologie, werd 

besloten dat het om een hond moest gaan. Hauterive ligt op 800 m hoogte en is 

bekend omdat er het alleroudste Neolithische dorp uit Zwitserland gevonden is (5.850 

jaar oud). 
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4.2.5.3. MONRUZ 

Op deze Magdaleniaanse site, die net naast Hauterive ligt (beiden “open air” sites), 

zijn meerdere (6) melktanden gevonden die toegewezen worden aan een hondenpup. 

Deze site ligt dicht bij Champrèvyres. De refitting van stenen werktuigen heeft 

bewezen dat de twee sites op hetzelfde moment door dezelfde populaties werden 

bewoond (Müller et al. 2005, 2006). Datering zijn indirect gebeurd, voornamelijk op 

houtskool en dit zowel voor Monruz als Champrèvyres (Höneiser et al., 1993; Morel 

en Müller, 1997; Leesch en Müller, 2012b). De datering van deze site is recent 

opnieuw aangepast en staat nu op 16.500-15.200 call BP, dus ook in het 

Magdaleniaan (Leesch en Müller, 2010b).  

Deze nieuwe datering maakt dat deze twee laatste vindplaatsen de oudste 

hondenresten van Europa bevatten en dat dit de twee enige resten zijn die zeker uit het 

Magdaleniaan stammen. Alle andere zijn van de Aziliaan-Federmesser periode of 

later. Er zijn echter wel wat kritische bemerkingen toepasselijk: ten eerste zijn de 

dateringen niet op de botten van de honden gebeurd, maar op omgevend materiaal, 

zijnde houtskool en botten of gewei van andere dieren. Ten tweede is het niet absoluut 

zeker dat de resten deze van een hond zijn. De bot overblijfselen zijn minimaal. In het 

geval van Moruz kan het even goed om tanden van een wolfpup gaan, in het geval 

van Hauterive kan het een dhole of vos zijn. 

Tijdens het LGM was Zwitserland volledig bedekt door gletsjers en onbewoond. Pas 

na 19.000 calBP begon het ijs in snel tempo te smelten. Rond deze periode worden de 

eerste nederzettingen gevonden in het absolute noorden van Zwitserland (Y-Höhle 

Kastelhöhle), dus noordelijk van de Jura en flink verwijderd van de Alpen. Deze    

occupatie was er rond 22.000 cal BP, tijdens een korte opwarmingsfase tijdens 

Groenland stadiaal 2. Een echte doorbraak in bewoning van deze regio zal echter pas 

optreden rond 14.700-14.400 cal BP tijdens het begin van Groenland Interstadiaal 1
e
 

en de aanvang van de Bølling. Deze warmere fase valt samen met de vondst van 

hondenresten op verschillende locaties (Tab. 1). Het is dan ook verwonderlijk dat juist 

in Zwitserland waar bewoning wat later optrad dan in de vlakkere gebieden in 

Duitsland, honden vroeger zouden gebruikt of gedomesticeerd geworden zijn. Zoals 
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gekend kwam de Magdaleniaan expansie op gang rond 20.000 call BP, en vertrok ze 

uit de Franco-Cantabrische regio en dus vanuit de westelijke zuidelijke refugia 

(Miller, 2012), en spreidde de mens zich over Europa via een noordoost gerichte as 

die in de vroegste periode blijkbaar net ten noorden van de Vogezen loopt (19.000-

17.500 call BP) (Miller, 2012). Deze vaststelling maakt deze vroege vondst van een 

hond in deze regio dan toch niet zo onbegrijpelijk als eerst gedacht.  

4.2.6. FRANKRIJK 

Frankrijk lijkt de laatste tijd wel het walhalla van archeologische hondenvondsten 

geworden te zijn. Ze worden hieronder beschreven in volgorde van ouderdom. Op 

geen enkele van de onderstaande resten zijn genetische studies gebeurd. 

4.2.6.1. MONTESPAN  

(Pionnier-Capitan, 2010; Pionnier-Capitan et al., 2011) 

Montespan is een gemeente in de Haute-Garonne ter hoogte van de Pyreneeën en is 

gekend voor haar rotsschilderingen. De grot waarin de resten werden gevonden ligt op 

ongeveer 400 m hoogte. De ouderdom wordt op ongeveer (alweer) 14.500 jaar 

geschat, op basis van de stratigrafie (15.500-13.500 call BP). De resten zijn gevonden 

in een Magdaleniaan laag. De gevonden resten zijn het os penis, de eerste halswervel 

en een femur. De grootte komt in de buurt van een dhole voor wat de wervel betreft, 

en de wolf voor wat het penisbeen (baculum) betreft. Vergelijkend anatomisch 

onderzoek (morfologie en morfometrie) bewijst echter dat het geen Cuon noch Canis 

lupus resten zijn, maar wel hondenresten van een redelijk klein individu: kleiner dan 

wolven en Cuon, maar wel groter dan Neolithische honden. De femur vertoonde een 

geheelde fractuur met zeer milde malunion, van het type groenhout, en moet dus 

tijdens de jeugd en groei van de hond zijn opgetreden. De atlas vertoonde snijsporen, 

wat wijst op ontvlezen of villen. 
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4.2.6.2. LE CLOSEAU/ RUEIL-MALMAISON  

(Pionnier-Capitan, 2010; Pionnier-Capitan et al., 2011) 

Dit stadje ligt op 100 m hoogte in de omgeving van Parijs. Op een openlucht site 

werden in de diepste lagen van de opgraving een humerus fragment van een hond, 

samen met schedel fragmenten en de eerste twee halswervels gevonden. De datering 

is ongeveer (alweer) 14.500 jaar oud (14.999-14.050 calBP). De laag wordt aan het 

Aziliaan toegewezen, ten tijde van de overgang Dryas-Allrød. De grootte van de 

fragmenten stemt overeen met de Cuon, maar op basis van anatomische studies 

worden de resten aan de Canis toegewezen. De benen hadden erg geleden onder 

tafonomische processen en waren erg breekbaar. Er waren geen snijsporen te zien. 

4.2.6.3. LE MORIN (D)   

(Boudadi-Maligne et al., 2012)   

Deze opgraving ligt in een abri, in Pessac-sur-Dordogne in de Girondevlakte, net iets 

boven het zeeniveau. De resten van caniden die van belang zijn, werden in een 

context gevonden die men de Aziliaanse-Magdaleniaanse interne evolutie noemt. 

Directe datering op tanden gaf een ouderdom van ongeveer 14.500 jaar aan (14.999-

14.050 calBP), wat dus gelijktijdig is met de honden van Oberkassel, Kesslerloch, 

Montespan, Le Closeau en Hauterive-Champrèveyres. Een deel van de Canis 

botresten werden toegewezen aan de wolf. Deze die aan de hond werden toegewezen 

(zeven stuks), op basis van morfometrie, waren stukken van een femur, tibia, humerus 

en radius, alsook twee tanden. Allicht gaat het hier om één individu van middelmatige 

grootte. Op basis van de grootte van de mandibula, alleszins een individu dat groter 

was dan een Cuon. Van deze botten vertoonden de helft snijsporen.  

Opmerkelijk is (en niet gemeld in dit artikel) dat er meerdere snijsporen op botten zijn 

waar geen normale aanvangszone van villen is (zijnde onderaan op de poten en rond 

de kop), maar dat er ook geen bespiering is. En dus is de logica van ontvlezen of 

villen moeilijk te begrijpen (Boudadi-Malige et al. 2012,  Figuur  4 en 7, 8, 11). 
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4.2.6.4. PONT D’AMBON (D)  

(Célérier, 1994; Célérier et al., 1999; Pionnier-Capitan et al., 2011)  

Deze vondsten zijn ongeveer 12.700 jaar oud (12.952-12.451 call BP). Dus kunnen ze 

gekaderd worden tijdens de jonge Dryas. Het betreft een abri in Bourdeilles aan de 

Dordogne, op een hoogte van ongeveer 150 m. De hondenresten komen uit laag twee, 

een laag met Aziliaan artefacten. In totaal werden 39 biofacten gevonden, die allicht 

aan één individu toebehoren. Details hiervan kan men bekijken in de publicatie 

(Pionnier-Capitan et al. 2011, Tabel 2, 2130). Het betreft voornamelijk kleine botjes, 

waarvan 35% snijsporen vertonen: enkele door villen, de meeste door ontvlezen. De 

botten wijzen in de richting van een hond die qua grootte tussen de Neolithische 

Zwitserse en de Mesolithische Scandinavische honden valt. Het individu was dus 

ongeveer zo groot als een Cuon en de Natufiaan honden. 

4.2.6.5. SAINT-THIBAUD–DE-COUZ (D)  

(Chaix, 2000; Pionnier-Capitan et al., 2011) 

Deze resten werden gevonden in een abri in de Franse Alpen op een hoogte van 

ongeveer 1.000 meter. Het betreft een quasi volledige schedel, de Mandibula, wat 

aparte tanden en de twee eerste halswervels, alsook een volledige femur. De datering 

geeft aan dat de resten ongeveer 11.600 jaar oud zijn (12.027-11.311 call BP) en dus 

net op de grens vallen van het jonge Dryas en de aanvang van het Pre-Boreaal. Het 

betreft een relatief kleine hond, met een schouderhoogte van 45 cm (alweer). Dit is de 

grootte van typische Neolithische honden in Zwitserland en is gelijk aan de 

Oberkassel en Eralla hond. Omdat M3 in de Mandibula ontbreekt, wat typisch is voor 

Cuon (Ripoll et al., 2010; Napierala en Uerpmann, 2012), en omdat het individu een 

gelijkaardige grootte heeft; is het verleidelijk om deze als een Cuon te determineren. 

Op basis van detail kenmerken, voornamelijk van tanden, werd echter met zekerheid 

bepaald dat het om een hond ging. In het artikel wordt aangegeven dat de vorm van de 

femur afwijkend is en osteodystrofie vertoont. Dit is fout. Osteodystrofie is een 

speciaal en zeldzaam type ziekte - verwant met Paget disease bij de mens - dat allicht 

viraal geïnduceerd werd bij de hond. De correcte naam ervan is hypertrofische 
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osteodystrofie (HOD) (Grondalen, 1976). Deze ziekte komt voor bij jonge 

opgroeiende honden en veroorzaakt veel pijn, langdurige koorts en botwoekeringen 

op de lange beenderen. De skeletresten van deze hond zijn van een jong dier dat 

tussen 7 en 11 maanden oud was. Meer dan 7 maanden omdat alle tanden zijn 

uitgekomen, en net geen 11 maanden omdat de distale groeiplaat van de femur 

weliswaar gesloten was, maar duidelijk nog maar net (Miles en Grigson, 2003). Bij zo 

een jonge hond zou je bij HOD erg grote botwoekeringen zien op de ganse femur, 

deze zijn er hier echter niet. Allicht wordt hier gewezen op de convexe vorm van de 

craniale rand van de femur en wordt deze als afwijkend beschouwd. Vele honden 

hebben echter een flink gebogen femur als normaal anatomisch kenmerk.  

4.2.7. GROOT-BRITTANNIË  

Nabij Hull zijn twee vondsten gedaan van twee vermeende honden. Ze zijn wel 

redelijk recent en passen dus niet perfect in deze opsomming van vroege honden, 

doch ze zijn zo prominent in de literatuur aanwezig dat het niet vermelden ongepast 

zou zijn. Ze zijn “echt” Mesolithisch (geschat 7500-7800 jaar oud). De meest bekende 

is deze van Star Carr (D) (11.866-11.246 call BP) (schedel, femur, tibia) (Degerbøl, 

1961a), meer recent is Seamer Carr (D) (11.658-10.633 call BP) ontdekt (zes 

nekwervels) (Clutton-Brock, 1995). De honden hebben allebei eenzelfde grootte en 

zijn volwassen. De resten wijzen op grote dieren en zijn dus verdacht veel wolf. Op 

basis van morfometrie zijn ze dan weer als wolf, dan weer als hond, geklasseerd 

(Benecke, 1987; Benecke, 1994). Het feit dat ze weliswaar verdacht groot waren maar 

een voeding genuttigd hebben die veel vis bevatte (stabiele C12/13 isotopen) 

(Schulting en Richards, 2002), doet vermoeden dat het honden waren die een 

antropogeen dieet kregen. Dit is zeker een waardevolle theorie, doch het zou ook 

kunnen dat het om wolven gaat die in deze regio leefden en die de afval van de 

visvangst van mensen (vissoorten die men niet at, vis die niet meer vers was) 

nuttigden. Er is nog geen genetisch onderzoek gebeurd, maar er is er nu wel een aan 

de gang. 

De beschrijving van de Star Carr hond in 1961 (Degerbøl, 1961a), is zeer bepalend 

geweest voor de latere literatuur, omdat hier prominent gesteld wordt dat het 
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onderscheid wolf-hond erg stoelt op de verkorte en verbrede snuit (er wordt 

bijvoorbeeld niet geopperd dat het dieet hier mogelijk een invloed op had). 

4.2.8. HET NABIJE OOSTEN 

4.2.8.1. INLEIDING 

We klasseren Cyprus in dit onderdeel, wat natuurlijk tot discussie kan leiden, want 

Cyprus wordt nu, allicht veel meer dan in de prehistorische periode, als een deel van 

Europa gezien. Geen van de honden in deze Nabije Oosten regio onderging genetisch 

onderzoek.  

4.2.8.2. CYPRUS 

Te Shillourokambos werden meerdere botfragmenten gevonden van kleine honden 

door Vigne (Vigne, 2011). Ze worden 11.400 jaar geleden gedateerd (12.400-12.300 

call BP). Er zijn wat argumenten om hieraan te twijfelen. Mogelijk zijn het vossen, 

dan zou de grootte van de botresten beter kloppen met de soort. Deze vossen zouden, 

volgens Vigne, pas 10.000 jaar geleden zijn ingevoerd op het eiland, dus later dan de 

datering van deze zogenaamde honden specimens. Anderzijds zijn de Nabije Oosten 

honden uit deze periode groter dan wat hier gevonden werd. En als de honden uit  

Cyprus ergens vandaan kwamen, dan was het quasi zeker uit deze regio van de Levant 

of Syrië. Dus zou het bizar zijn dat de Cyprus hond veel kleiner was dan zijn 

tijdsgenoten. Ook is er na deze vondst ongeveer 1.200 jaar lang niks te vinden qua 

hondenresten, wat bizar is omdat er wel steeds mensen op het eiland aanwezig waren. 

De vraag is dus: waarom die er niet in slaagden de daar reeds aanwezige zeer kleine 

honden te behouden, ze te laten voortplanten? Er was in die periode zeker overvloedig 

veel wild aanwezig (nog niet uitgeroeid door de mens), wat maakt dat de hond allicht 

zelfs kon overleven in een wilde of semi-wilde staat. Genetisch onderzoek zal de 

vraag “vos of hond” allicht oplossen. 

In Klimonas is een falanx gevonden waarvan vermoed wordt dat het deze van een 

jonge hond is (11.120-10.615 call BP) (Vigne 2011). 
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4.2.8.3. IRAK 

- Palegawra (Turnbull en Reed, 1974) 

In deze kleine grot op 1.000 meter hoogte, in het Zagros massief en aan de oever van 

een zijrivier van de Tigris, werd één mandibula gevonden die aan de hond werd 

toegewezen door Turnbull en Reed (1974). Dit op basis van grootte en morfologische 

vergelijking met wolven uit de Zagros streek. De grot is pas na het LGM bewoond 

geweest, omdat de Zagros net als de Alpen en de Europese Zuidelijke refugia, of 

geheel met ijs en sneeuw waren bedekt, of door de enorme droogte nauwelijks flora 

hadden, en er dus geen voeding was voor mogelijke fauna (Kurtén, 1968; Straus, 

2000; Straus et al., 2000; Lorenzen et al., 2011; Bradtmöller et al., 2012). 

Het feit dat deze mandibula kleiner is dan deze van wolven en er “tooth crowding” 

voorkwam, is bevestigd (Zeder, 2012a). De datering gaat terug naar de periode van 

ongeveer 12.500 jaar geleden. 

4.2.8.4. SYRIË 

- Tell Mureybet (Gourichon en Helmer, 2008; Larson et al., 2012).  

Deze tell op de westelijke oever van Eufraat is ondertussen verzonken in een 

stuwdammeer (Assad meer). Een Franse opgraving heeft hier enorme hoeveelheden 

fauna resten gevonden die gedateerd worden 11.400 jaar geleden (11.500-11.300 call 

BP). Er zijn twee mandibula van de Canis lupus gevonden met wat extra 

schedelfragmenten. Deze zijn tijdens de opgraving behoorlijk beschadigd (Gourichon 

and Helmer; 2008, 116). Het morfologisch onderzoek van tanden plaatste deze 

specimens tussen honden en moderne pallipes wolven. (Gourichon and Helmer; 2008, 

117). Dat maakt de beslissing om deze vondst toch als hond te klasseren wat riskant. 

Allicht zal genetisch onderzoek hier verder kunnen helpen. 
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4.2.8.5. ISRAËL 

4.2.8.5.1. AIN MALLAHA, EYNAN  

(Tchernov en Horwitz, 1991; Dayan, 1994a; Dayan, 1994b; Tchernov en Tsoukala, 

1997; Tchernov en Valla, 1997).  

Op deze locatie zijn twee resten van honden gevonden, zijnde een pup en een rest van 

een volwassen honden mandibula. Beide vondsten stammen uit de onderste lagen van 

de opgraving en zijn geschat op 11.500 jaar oud (11.866-11.246 call BP). Deze site 

ligt in Noord-Israël aan het meer van Galilea en omvat een graf van de Natufiaanse 

cultuur waarin een mens en pup van 4 maanden oud samen begraven zijn. De 

mandibula werd gevonden op een vloer. Het is een redelijk grote mandibula die intact 

is van M2 tot de hoektand. Er is een milde overlap tussen P4 en M1, wat als kenmerk 

(crowding) van hond zijn, wordt aangegeven. Morfometrie wijst de tanden toe aan 

honden. Deze periode heeft wat specifieke problematiek in verband met het 

onderscheid wolf en hond op basis van grootte, en dit omdat er klimatologische 

factoren spelen. In dat verband onderzocht Dayan (1994a) morfologische criteria van 

tanden van Kebarische (24.000-13.000 jaar oud) en Natufische (13.000-10.500 jaar 

oud) wolven, vossen en jackhalzen uit die periodes, en dit in verband met de invloed 

van de regel van Bergmann (Meiri et al., 2004). Tijdens de opkomst van de 

Federmesser en het Aziliaan in Europa en het Natufiaan in het Nabije Oosten, trad een 

opwarming op die aanleiding gaf tot het verkleinen van wilde diersoorten. Dat maakt 

dat wolven kleiner werden. Dit impliceert dat het moeilijk wordt om honden te gaan 

onderscheiden van wolven op basis van lichaamsgrootte. De hier beschreven 

vindplaats en de betreffende archeologische laag past echter bij een vochtigere en 

koudere periode, met name de opkomst van de Jonge Dryas op het einde van de 

Natufiaan fase en dus ziet men de vergroting van wolven. Dat helpt bij onderscheid 

maken tussen wolven die groter worden en honden die juist kleiner zijn.  
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4.2.8.5.2. HAYONIM  

(davis a en Valla, 1978; Dayan, 1994b; Tchernov en Valla, 1997)  

Deze grot en het terras ervoor zijn bewoond geweest door een Natufiaan populatie 

ongeveer 12.000 jaar geleden (Valla en Khalaily, 1997). Ze hebben er ellipsvormige 

graven achtergelaten, waarvan enkele ook honden bevatten, samen met mensen. In 

totaal waren er drie humane graven (graf 7, 8 en 10), geconnecteerd aan twee 

volwassen honden. Een mooie schets van deze graven is weergegeven in Tchernov en 

Valla (1997, Figuur 2, 68). Uitgebreid onderzoek liet zien dat deze vondsten 

duidelijke morfometrische verschillen vertoonden ten opzichte van wolven en ook 

kleiner waren. Via berekeningen werden deze honden 14 kg zwaar geschat. Een 

speciale opmerking is hier nuttig. De vergelijking van de kleinere honden in het 

Nabije Oosten met lokale wolven is complexer dan in Europa. In het Nabije Oosten 

zijn de subspecies pallipes en arabs, immers veel kleiner dan de Europese wolven 

(Kurtén, 1968; Davis en Valla, 1978; Peters, 1993). En dus wordt de grootte vraag 

(wolf groot - hond klein) moeilijker te beantwoorden (Clutton-Brock, 1962). 

Interessant om te bemerken is dat in deze periode, de humane populatie allicht nog 

geen boog kende (zie verder voor het belang van deze bevinding) (Valla, 1987) . 

- Eigen onderzoek van de resten van deze hond, die zich bevinden in de Collections 

of the Institute of Earth sciences, Instutute of Archaeology, The Hebrew University of 

Jeruzalem, Israël, betrof inspectie van de mandibula en tanden. Daarbij werd 

vastgesteld dat het een jonge hond betrof, zonder attritie, met alle tanden aanwezig en 

geen tand crowding. Er werden geen tandpathologieën vastgesteld. De mandibula was 

behoorlijk klein en kort, alleszins korter dan alle door ons onderzochte wolven van 

het subtype arabs en pallipes van de Natural History Collections, Department of 

Zoology, Tel Aviv University, Ramat Aviv, Tel Aviv, Israël. 

4.2.8.6. OOIT VERMEENDE HONDEN 

Deze vondsten, die oorspronkelijk wel als hond werden vermeld in de literatuur, zijn 

de volgende: de Wadi-el-Mughar schedel (ook EL-Wad genoemd), de Shukbah 
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grotvondsten, de Mount Carmel resten, de Kebarah en Zutyek resten (Garrod en Bate, 

1942; Clutton-Brock, 1970). Ondertussen zijn ze allen als wolf gecategoriseerd. 
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5. VERSCHILLEN TUSSEN WOLF  EN HOND 

 

5.1. NIET MORFOLOGISCHE VERSCHILLEN 

De verschillen die beschreven zijn om honden van wolven te onderscheiden, zijn: 

ander gangwerk en dus voetafdrukken, verschil in kleur van de vacht alsook textuur, 

andere positie van de staart, oordracht en oorvorm, verschil in intelligentie en 

opvoedbaarheid en verschil in vocalisatie. Interessant om weten is dat de meeste van 

de veranderingen die men ziet tussen hond en wolf kunnen toegewezen worden aan 

slechts één embryologische moederlaag: het ectoderm (bij een zeer jong embryo 

ontstaan er drie celtype lagen: entoderm, mesoderm en ectoderm, die alle organen 

zullen vormen). Het ectoderm splitst in twee specialisatie lagen, namelijk een laag die 

de huid en verwante organen maakt, en een laag die het zenuwstelsel maakt. Vanuit 

deze embryonale ectoderm laag ontstaan melanocyten (bijvoorbeeld haarkleur), 

hersenen en ruggenmerg (bijvoorbeeld dociel gedrag, kleinere hersenen), cellen voor 

tandaanleg (bijvoorbeeld kleinere tanden), kraakbeen (bijvoorbeeld hangende oren) en 

bijnieren (bijvoorbeeld lagere stresshormoon niveaus), allemaal zaken die bij 

domesticatie veranderen (Wilkins et al., 2014). 

5.1.1. GANGWERK EN VOETAFDRUKKEN 

Volgens één studie (Iljin, 1941), zouden wolven kortere passen nemen dan honden 

van gelijkaardige grootte. Hun voetzolen zouden meer buitenwaarts gezet worden, zo 

dat in sneeuw of modder een onderscheid kan gemaakt worden. Dit wordt echter door 

geen enkele ander studie bevestigd, integendeel: andere studies melden dat dit 

onderscheid juist onmogelijk is (Mech, 2003; Losey et al., 2011). Dat zulk een 

onderscheid zinvol zou kunnen zijn en van belang voor de archeologie, blijkt uit het 

feit dat in de Chauvet grot in Frankrijk voetafdrukken van een wolf ontdekt werden 

(MIS 2, 26000 jaar geleden) (Shipman, 2009). Tot enkele jaren geleden zou het voor 

iedereen vanzelfsprekend geweest zijn dat dit een wolf betrof. Deze periode was 

immer te vroeg om al van honden gewag te maken. Recent onderzoek suggereerde 

echter dat in deze Gravettiaan periode mogelijk al wel honden voorkwamen 
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(Germonpré et al., 2009). En dus zou het interessant geweest zijn om eventueel te 

besluiten, op basis van een ander soort voetafdrukken, dat deze wolf mogelijk een 

hond was geweest. Ondertussen zijn er echter nieuwe onderzoeken gebeurd op de 

vermeende Gravetiaanse honden en weten we dat die wolven waren (Thalmann et al., 

2013). Daarom zijn we dus zeker dat de Chauvet voetsporen van een wolf waren. 

5.1.2. VACHT TEXTUUR EN KLEUR 

5.1.2.1. TEXTUUR 

Wolven vertonen een dubbele vacht met een zachte donzige ondervacht en een 

hardere, langere, ruwere bovenvacht, die, afhankelijk van het seizoen, dikker of 

schraler staat. Bij de woestijnwolf types wordt zelfs beschreven dat de ondervacht in 

de warme periode verdwijnt (Tchernov en Horwitz, 1991; Morey, 1994; Mech, 2003). 

Ook de meeste honden hebben dit soort dubbele vacht, hoewel moderne rassen soms 

veel minder behaard zijn tot zelfs naakt, een genetische afwijking van het FOXI3 gen 

(Drögemüller et al., 2008). 

Bij recente hondenrassen komen vachttypes voor die we bij de wolf nooit waarnemen, 

zoals gekruld haar en erg lang haar (Pocock, 1946; Cadieu et al., 2009). Of dit al zo 

was bij archeologische honden, is ongekend. Zeker weten we dat oudere subtypes van 

honden, waarvan we weten dat ze sinds vele duizenden jaren geïsoleerd leven, dit 

soort nieuwe vachten niet vertonen. Denk aan de wilde singing dog in Papoea Nieuw 

Guinea en de dingo in Australië, alsook de Basenji in Afrika (Newsome en Corbett, 

1985; Koler‐Matznick et al., 2003). Ook honden die afgebeeld werden op oud-

Egyptische reliëfs, vertonen zulke vachten niet (Pflüger, 1947). Alle variaties in de 

vele soorten vachten bij de hond worden bepaald door slechts drie genen en een 

samenspel ertussen. Het betreft dus drie mutaties die in de domesticatie vastgehouden 

zijn (Crabtree en Campana, 1987; Tchernov en Horwitz, 1991; Morey, 1994; Serpell, 

1995; Cadieu et al., 2009; Clutton-Brock, 2012).  
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5.1.2.2. VACHTKLEUR 

De vachtkleur is redelijk gelijkend in de vele subspecies wolven, hoewel de Arctische 

wolf een uitzondering is (wit), en Arabische wolven licht bruin en zandkleurig zijn 

(Pocock, 1946). Toch zijn de meeste wolvensoorten grijs-zwart, met wat lichtere 

grijstinten of lichtere kleuren op de buik. Allicht wordt de wolf ook daarom de “Gray” 

wolf benoemd in de Angelsaksische literatuur. De kleur van de vacht bij honden is 

veel meer variabel dan bij wolven, hoewel bepaalde hondenrassen de vachtkleur van 

de wolf benaderen (bijvoorbeeld Saarloose Wolfshond, Siberische Husky). Deze 

variabele kleurveranderingen zijn bij de meeste gedomesticeerde diersoorten 

aanwezig, en worden in verband gebracht met hogere serotonine gehaltes in de 

hersenen en docieler gedrag (Trapezov, 2000; Trapezov, 2012; Trapezov et al., 2012a; 

Trapezov et al., 2012b; Zeder, 2012b). Ook bij bepaalde pelsdieren zoals de vos en de 

marter, maar ook andere diersoorten, werden deze veranderingen aangetroffen en 

bewust door de mens doorgefokt. Ook daar zijn kleurveranderingen (meestal meer 

wit) in correlatie met minder agressie en een hogere dociliteit.  

Er zijn bij de wolf twee kleurafwijkingen ten opzichte van het wild type beschreven: 

zwart en rood. Zwart komt enkel voor bij wolven op het Noord-Amerikaans 

continent. Hoewel recent ook Italiaanse wolven met deze kleur zijn beschreven 

(Greco, 2009). Deze zwart kleur werd via hybridisatie van wilde wolven met honden, 

en dus via  “backcrossing “ in de wolvenpopulatie ingebracht (Anderson et al., 2009). 

De rode wolf Canis rufus (Wayne en Jenks, 1991) komt voor in het zuidelijk en 

oostelijk deel van de Verenigde Staten van Amerika. Deze soort blijkt een genetische 

kruising te zijn tussen coyote en wolf, en is dus geen “echte” wolf  (Mech, 2003). 

Kleurveranderingen bij honden die afwijken van de wildkleur zijn zwart, bruin, rood, 

grijs, blauw, goud, brindle, gevlekt, enzovoort (Little, 1957; Kim et al., 2005). De 

overervingswijze ervan is beschreven (Little, 1957). Hoe deze kleurveranderingen 

juist optreden hangt samen met genetische verschillen in productie van pigmenten 

zoals melanocortine, alsook hun expressie, met daarbij ook de invloed van 

kleurreceptoren (Sponenberg en Rothschild, 2001; Kim et al., 2005; Schmutz en 

Berryere, 2007). 
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Recent onderzoek bij Neolithische honden, kon aantonen dat er toen reeds wit- en 

zwartkleur genen aanwezig waren, wat bewijst dat al vroeg na de domesticatie deze 

“niet wolf kleuren” aanwezig waren in de honden populatie (Ollivier et al., 2013). 

Hoewel vachtkleur onder invloed staat van DNA veranderingen, is ook beschreven 

dat epi-genetische effecten van invloed kunnen zijn. Zo denkt men, dat de expressie 

van de kleur wit (zie hoger) onder invloed staat van een lager stressniveau bij 

sommige zwangere moederdieren (Wilkins et al., 2014). Dat lijkt een logische 

beslissing van moeder natuur, want in minder stressvolle omstandigheden hebben 

meer opvallende kleuren, zoals wit, een hogere kans om te overleven.  

5.1.3. OORDRACHT EN OORVORM  

Darwin (1868) gaf al aan dat er geen wilde diersoort bestaat met hangoren, terwijl dit 

soort oorvorm wel vaak voorkwam bij gedomesticeerde soorten, inclusief de hond. Of 

deze vorm ook al bij pre-Holocene honden voorkwam is voorlopig ongekend, maar 

allicht zal genetisch onderzoek dit facet in de nabije toekomst onderzoeken en de 

vraag beantwoorden. Recent onderzoek heeft inderdaad aangetoond dat fenotypische 

variabiliteit van oren genetisch determineerbaar is op een eenvoudige manier (Boyko 

et al., 2010). Hangoren komen bij honden voor, niet bij wolven. Ze gaan steeds 

gepaard met vergrootte oorschelpen en logischerwijze worden grote oorschelpen dus 

niet bij wolven waargenomen. Op te merken valt dat heel veel hondenrassen toch nog 

steeds het wildtype van oordracht vertonen. Clutton-Brock (1995) vermeldt dat 

hangoren (en ook staartdracht afwijkingen) de sociale communicatiewaaier van de 

hond beperken en hem aldus als het ware een sociale mindervalide maken. Geen 

enkele ethologische studie heeft dit echter kunnen bewijzen. Een spijtige historische 

uitspraak. Ook vermeldt ze dat hangoren aanleiding kunnen geven tot minder goed 

horen. Dat is echter geheel onbewezen: veel jachthonden die uitstekend horen hebben 

trouwens hangoren.  

5.1.4. STAART 

De staartpositie bij de wolf is recht en mild afhangend, net zoals bij de Duitse herder. 

Bij vele hondenrassen is dit zo, maar ook krulstaarten en korte staarten, alsook op de 
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rug gedragen staarten, komen voor. Interessant is de waarneming dat bij 

experimentele domesticatie van zilvervossen, die in de natuur een staartdracht hebben 

zoals de wolf, al na enkele generaties, dit soort staartafwijkingen optreden. Dit geeft 

de impressie dat mogelijk al zeer snel tijdens het domesticatieproces van de wolf, dit 

soort aberrante staartposities konden voorkomen. Verwarrend is het feit dat 

krulstaarten en op de rug gedragen staarten ook bij wilde wolven in gevangenschap 

zijn waargenomen (Nehring, 1888; Iljin, 1941). Dit geeft aan dat dit soort staartpositie 

eerder sociaal of gedragsmatig is, en niet fysisch. Ook opmerkelijk is dat 

staartkwispelen wordt toegewezen aan de hond, en gesteld werd dat wolven dit gedrag 

niet vertonen. Dit werd echter tegengesproken door observaties van wolven in 

gevangenschap (Iljin, 1941; Serpell, 1995; Derr, 2011). Het onderzoeken in de 

archeologische record van staartposities die anders dan de wildvorm zijn, is allicht 

niet deduceerbaar uit archeologisch onderzoek, omdat de anatomie van een op de rug 

gedragen krulstaart (zoals bij de Samojeed bijvoorbeeld), niet waarneembaar is in het 

skelet. Zeer korte staarten zoals bijvoorbeeld bij de bulldog, zijn dan weer wel 

anatomisch waar te nemen, maar dat soort hondenrassen ontstaat pas na het 

Neolithicum (Horard-Herbin et al., 2014). 

5.1.5. INTELLIGENTIE EN ERAAN GEKOPPELDE 

OPVOEDBAARHEID 

Wolven zijn in het verleden keer op keer beschreven als de domme en agressieve 

voorvaders van de superieure hond (Plagmann, 2010). Deze agressieverhalen waren 

behoorlijke stoorzenders in de bereidheid om wolven te socialiseren. Agressie van 

wolven naar mensen toe werd echter sterk gerelativeerd door recente overzichtstudies 

(Linnell et al., 2003). Honden kunnen vlot getest worden op intelligentie. Echter, om 

wolven te kunnen testen, moeten ze een bepaalde vorm van socialisatie hebben 

ondergaan of gedomesticeerd zijn. Er zijn drie informatiebronnen over deze 

socialisatie tussen wolf en mens. De oudste studies, historisch gezien, verliepen in 

dierentuinen waar wilde wolven gehouden werden en waar men hun interacties 

bestudeerde alsook hun interacties met hun verzorgers (Schenkel, 1947). Meer 

gerichte studies over de domesticatie mogelijkheden van wolven en hun intelligentie 

volgen hierna. 
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-Ten eerste zijn er de historische casuïstieken waarbij aangegeven werd dat wolven 

door mensen als huisdier gehouden werden, en zich voorbeeldig gedroegen en zich 

heel erg aan de eigenaar hechtten, alsook een excellent geheugen hadden, waarbij ze 

soms erg emotioneel gedrag vertoonden, zelfs jaren nadat ze deze eigenaar niet meer 

gezien hadden en er terug contact was (Darwin, 1868; Ognew, 1931; Pullianen, 1967; 

Serpell, 1995; Kubinyi, et al., 2007; Derr, 2011). Dat dit niet noodzakelijk steeds zo 

positief afliep, wordt beschreven in een Chinees boek (Rong, 2008), waarin duidelijk 

wordt dat om een aangenaam sociaal contact te hebben met een wolf, zeker als hij 

volwassen is, er voldoende warm en intiem contact moet zijn geweest tussen de 

eigenaar en de wolf tijdens de vroege levensfase. Een andere belangrijke historische 

informatiebron betreft de dagelijkse rapporten van de 4 jaar durende expeditie van 

Lewis en Clark in de jaren 1.804-1.806 naar het Westen van de USA (Lewis en Clark, 

1997). Deze wetenschappelijke expeditie werd bevolen door president Thomas 

Jefferson met als doel fauna, flora, geologie en cultuur van het ongekende gebied te 

karteren (Lewis en Clark, 1997). Meerdere rapportages over wolven werden gedaan 

door deze wetenschappers van het eerste uur. Het gedrag ging van zeer agressief, tot, 

op andere locaties en in andere omstandigheden (bijvoorbeeld overvloedig voedsel), 

extreem dociel gedrag. 

- Ten tweede is er één onderzoek dat volwassen wolven met succes socialiseerde 

(Woolpy en Ginsburg, 1967). In dit onderzoek in de USA werden wild gevangen 

wolven opgevoed in redelijk steriele emotionele omstandigheden (labo). Daar hadden 

ze passief contact met een opvoeder gedurende een periode van een uur per dag. 

Duidelijk onderscheid werd gezien in het succes van de socialisatie en dat was 

afhankelijk van de leeftijd waarop socialisatie startte. Hoe ouder de dieren waren, hoe 

moeizamer dit proces succesvol verliep. Oudere wolven bleven zeer langdurig angstig 

en vertoonden vaak blijvend vluchtgedrag. Toch slaagden de onderzoekers erin om 

ook deze volwassen wolven met heel veel geduld en lange socialisatie (een jaar of 

meer), en soms met behulp van medicatie, te laten socialiseren. Bij de in het labo 

geboren pups was socialisatie een veel groter succes indien het startte voor de leeftijd 

van 6 weken. Na de leeftijd van 8 weken vraagt socialisatie veel meer tijd en is het 

minder succesvol. Als de socialisatie van pups stopt na zes maanden, is het sociaal 
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gedrag niet blijvend is. Indien het echter stopt als de wolf volwassen is, blijft hij wel 

sociaal. Zimen (1987) betwijfelt de uitspraken over succesvolle socialisatie van 

volwassen wolven en vermoedt dat er een groot verschil moet zijn tussen Europese en 

Amerikaanse volwassen wolven, want dit soort succesvolle socialisatie was bij hem 

met Europese wolven nooit mogelijk (Zimen, 1987). Deze opmerking ligt alleszins in 

het verlengde van de observaties van Lewis en Clark (1997) die ook meermaals heel 

dociele wilde USA wolven ontdekten, terwijl dociel gedrag van wilde Euraziatische 

wolven nergens beschreven is (Kubiyini et al, 2007). 

- Ten derde zijn er recent ethologische proeven gebeurd, waarbij de meest optimale 

leeftijd gezocht werd om wolven een zo goed mogelijke socialisatie te laten 

ondergaan (Gácsi et al., 2005; Gácsi et al., 2009). Deze recente onderzoeken 

vermeden een denkfout uit het verleden, toen het falen van wolven in bepaalde 

experimentele taken steeds toegewezen werd aan hun incapaciteit. Het kwam toen 

niet in de onderzoekers op dat er een probleem was met de manier waarop zij de proef 

hadden opgezet. De onderzoekers gingen er toen van uit dat de 

communicatiemethoden die ze bij de volwassen hond gebruikten, ook bij volwassen 

wolven zouden werken (Woolpy en Ginsburg, 1967; Zimen, 1987).  

Enkele voorbeelden hiervan zijn: het aanleren van opdrachten aan volwassen wolven 

die niet als pup gesocialiseerd waren, het socialiseren van wolfpups op de leeftijd van 

8 weken opstarten (zoals bij hondenpups gebruikelijk is), en vervolgens deze dieren 

gebruiken in de testen. De slechte resultaten van wolven bij deze tests werden 

toegewezen aan de domheid van de wolf, niet aan de late socialisatie van de 

wolfpupus (Topál et al., 2005; Derr, 2011). Ook waren er onderzoeken die de 

hiërarchische roedelstructuur van de wolven niet begrepen en de attitude van wolven 

bij gezamenlijke op te lossen taken (twee dieren moeten samenwerken, anders kan de 

taak niet succesvol worden opgelost), interpreteerden als dom (wolven werkten niet 

samen, honden wel, was de stelling). Dit terwijl het om geheel andere fenomenen 

ging, namelijk de onderdanigheidsopstelling van de niet alfa-wolven ten opzichte van 

dominante dieren, waarbij de niet alfa-dieren bewust niet interfereerden met de 

activiteit van de alfa-dieren (Frank et al., 1989; Miklósi et al., 2003; Gácsi et al., 
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2005; Hare en Tomasello, 2005; Müller, 2005; Topál et al., 2005; Kubinyi et al., 

2007; Udell et al., 2008; Gácsi et al., 2009). 

Een doorbraak kwam er, toen één ethologische researchgroep besloot om wolvenpups 

erg vroeg van hun moeder weg te halen (op dag tien postpartum) en in zeer nauw 

contact met individuele eigenaars op te voeden (Kubiyini et al., 2007). Eerst dus 

flesvoeding, om de 4 uur, nadien spenen en vast voer geven vanaf de leeftijd van 4-5 

weken en dat alles in een huiselijke omgeving (Kubinyi et al., 2007). Deze opzet liet 

inzien dat de wolven perfect socialiseerbaar waren en dat communicatie met hen 

mogelijk was op het niveau van de hond. Het waren sociaal en gedragsmatig gewoon 

honden!  

Latere proeven lieten ook inzien dat wolven vaak beter konden presteren dan honden 

in bepaalde experimentele onderzoeken (Udell et al., 2008). Een kritische bemerking 

is hier echter op zijn plaats. Deze uitspraak moet worden verfijnd naar “wolven zijn 

intelligenter dan welk soort (ras)honden”? Proeven met wolven en Alaskan 

Malamutes bijvoorbeeld lieten de superioriteit van de wolf zien, maar Malamutes zijn 

absoluut niet de slimste in de hondenwereld! (Frank en Frank, 1985). Er bestaat een 

lijst van de intelligentie van hondenrassen, die gebaseerd is op hoe vaak een zelfde 

bevel moet worden gegeven om succesvol een opdracht te kunnen volbrengen. Dit 

wordt dan getest per ras bij vijf individuen (te vinden via Wikipedia, zoeken op dog, 

intelligence, ranking). Poedels en Border collies scoren best. De Malamute staat 

slechts op de vijftigste plaats in de ranking, dit is dus geen echt slim baasje. Dit 

Malamute ras vergelijken qua intelligentie met wolven, houdt dus in dat de 

probabiliteit groot is dat de wolf zal excelleren. Mogelijk zou dat niet zo zijn als 

comparatief een test gedaan werd tussen wolven en Border collies bijvoorbeeld. 

Anderzijds kan het ook niet worden ontkend dat, omgekeerd, er mogelijk ook 

intelligentieverschillen zijn tussen wolfsubspecies. Dit is echter nog niet getest. Er 

wordt normaal getest met centraal Europese of Amerikaanse wolven, maar deze 

zouden mogelijk minder intelligent kunnen zijn dan bijvoorbeeld pallipes wolven. 

Indien deze laatste veronderstelling correct zou zijn, zou een test tussen de Malamute 

en dit type wolf nog meer in het voordeel van de wolf beslecht geweest zijn. 
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Wolven zijn niet enkel getest op intelligentie en het uitvoeren van taken, maar ook op 

sociale vaardigheden naar de mens toe (Miklósi et al., 2003; Hare en Tomasello, 

2005). Daaruit blijkt dat wolven uitstekend het non-verbale en verbale 

communicatiegebeuren van de mens begrijpen en er correct op reageren. Daarbij 

scoren ze net zo goed of zelfs beter dan de “beste” honden. 

5.1.6. VOCALISATIEVERSCHILLEN 

Er is lang beweerd dat wolven niet konden blaffen zoals honden (Scott, 1967). In 

eerste instantie moet worden opgemerkt dat sommige hondenrassen, zoals de New 

Guinea singing dog en de basenji, niet blaffen van nature. Het eerste ras “zingt”. Dit 

is een soort hoge langdurige huil. De youtube site hieronder laat deze geluiden horen. 

De basenji heeft geen holle stemzakjes, deze zijn geoblitereerd door plooivorming. Ze 

produceren dan ook een wat hees huilend geluid (Janssens, 1986). Ook is het 

belangrijk te benadrukken dat Canidae veel meer geluiden produceren dan huilen of 

blaffen. Zo werden 12 geluidstypes bij hen gedefinieerd (“yelp, yip, scream, bark, 

cough, growl, howl, coos, mew, gutter, grunt“ enzovoort) (Cohen en Fox, 1976). Eén 

geluid werd enkel bij de hond waargenomen: de “yelp”, maar er zijn ook andere 

soortspecifieke geluiden: vossen zijn de enigen met “coos” bijvoorbeeld. Voor de rest 

zijn alle geluiden die de wolf voortbrengt, ook bij de hond aanwezig. 

(https://www.youtube.com/watch?v=mwxV1wbBrfU) 

https://www.youtube.com/watch?v=iOR5DUFmRjY 

5.2. MORFOLOGISCHE VERSCHILLEN 

5.2.1.TRADITIONELE MORFOMETRIE 

5.2.1.1. INLEIDING TOT DE TRADITIONELE MORFOLOGIE EN 

MORFOMETRIE  

Om onderscheid te kunnen maken tussen bepaalde soorten of subspecies kijken 

onderzoekers naar objectieve verschillen in anatomie. 

https://www.youtube.com/watch?v=mwxV1wbBrfU
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Morfologie houdt zich bezig met de vorm van anatomische onderdelen, zoals 

bijvoorbeeld botten. Daarbij is de vorm belangrijk, niet de grootte, en wordt er dus op 

het kwalitatieve gefocust.  

Soms is echter gewoon op zicht niet te beslissen of twee soorten verschillen en kan 

men onderscheid proberen te vinden door metingen, het kwantitatieve dus. Dit is dan 

morfometrie. Traditionele morfometrie bestaat sinds meer dan honderd jaar en 

bestaat uit het meten van een groot aantal anatomische structuren op allerlei manieren 

en in allerlei richtingen (Thompson, 1942). In eerste instantie waren het vooral lengte- 

en breedtemetingen die uitgevoerd werden. Zo kan men bijvoorbeeld een humerus 

meten op maximale lengte, maximale en minimale breedte of omtrek en diameter van 

de diafyse, of maximale breedte van de distale epifyse, enzovoort. Meestal betrof het 

lineaire metingen (Sumiński, 1975; Wayne, 1986; Sutter et al., 2008).  

Het is vanzelfsprekend dat deze metingen kunnen bijdragen tot de studie van 

archeologische resten en tot de identificatie van een bepaalde diersoort. Maar ook op 

andere terreinen kan deze onderzoeksmethode zinvol zijn: zoals bij de studie van de 

groei van een soort, of de invloed van gender op grootte of de invloed van de 

omgeving (voeding, klimaat,...) op grootte en vorm van bepaalde lichaamsdelen of 

lichaamsverhoudingen  (Jolicoeur, 1959; Adams et al., 2004).  

Bij studies van de groei worden dimensies (lengte, hoogte en breedte) gemeten op 

verschillende leeftijden, en worden de verhoudingen ertussen berekend. Hierbij wordt 

de ontwikkeling van een dier bestudeerd, van conceptie tot volwassenheid 

(ontogenie). Zo is het bijvoorbeeld een gekend feit dat de schedel van een pup, boller 

en dus relatief hoger en smaller, is dan deze van hetzelfde volwassen dier. Dat houdt 

in dat tijdens de groei naar volwassenheid, bepaalde delen van deze schedel relatief 

meer zullen groeien (en dus sneller, want de groei duurt in alle richtingen ongeveer 

even lang), terwijl andere delen juist trager groeien en dus bij volwassenheid relatief 

minder groot zullen worden. Dit fenomeen wordt benoemd als allometrie, en is een 

zeer veelvuldig voorkomend fenomeen bij de groei van levende wezens. Allometrie 

onderscheidt zich van isometrie. Bij isometrie zullen alle delen van het lichaam in alle 

richtingen, even snel en even langdurig, groeien. Het is belangrijk om allometrie te 
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onderkennen, want als archeologische resten qua vorm verschillen zou men de 

neiging hebben te veronderstellen dat het verschillende diersoorten betreft. Het kan 

echter ook zijn dat het dezelfde soort betreft, maar in een andere ontwikkelingsfase. 

Een tweede probleem bij archeologische resten is dat resten van eenzelfde diersoort 

zeer erg qua grootte kunnen verschillen (onder invloed van gender, klimaat, 

verblijfsregio bijvoorbeeld), wat dan alweer aanleiding geeft om te veronderstellen 

dat het om verschillende soorten gaat. Dit probleem kan opgelost worden door te 

werken met ratio’s. De invoer van een ratio bij de studie van de hond en de wolf is 

vanzelfsprekend, omdat er geweldige grootteverschillen zijn tussen individuen, 

subspecies en rassen. De kleinste wolven (arabs) wegen soms maar 12kg, de grootste 

wolven 84kg (Pocock, 1946). Bij honden is deze variatie nog extremer (<1kg versus 

130kg).  

Zo een ratio ontsnapt, voor een deel toch, aan grootteverschillen en bepaalt meer de 

vorm van een anatomische onderdeel. Zo zal  bijvoorbeeld de ratio tussen de grootste 

breedte en lengte van de schedel van een wolf een ratio geven (bijvoorbeeld lengte 

220 mm op breedte 110 mm, dus ratio 2.00) die bij een zeer grote (220/110 mm 

bijvoorbeeld) of zeer kleine (110/56 mm bijvoorbeeld) wolf, quasi dezelfde is (Hell 

en Paule, 1982). Helaas ontsnapt de ratio niet helemaal aan grootteverschillen, wat het 

gebruik ervan niet optimaal maakt, en dus is de ratio toch niet zo betrouwbaar als 

eerst gedacht (Atchley et al., 1976; Atchley en Anderson, 1978). De reden waarom, 

wordt hieronder uitgelegd. 

De interesse in de vergelijking van vorm met grootte komt uit het vakgebied van de 

mechanica, waar vastgesteld werd dat om bepaalde machines te vergroten, het niet 

volstond om alle onderdelen evenveel te vergroten en zo een functionele machine te 

verkrijgen. De logica hiervan ligt in het feit dat bij vergroten; het oppervlak en de   

inhoud, andere wetmatigheden volgen (Parfitt et al. 1983). De verhouding oppervlak 

ten opzichte van volume wordt kleiner bij vergroten. Dat is logisch, want ze staan 

respectievelijk tot de tweede en de derde macht van de lengte. Daarom worden bij het 

vergroten van machines de krachten anders, en dus zullen verhoudingen zich moeten 

aanpassen om de gewenste krachten te kunnen ontwikkelen. Deze wetmatigheid is er 
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ook voor levende wezens: bijvoorbeeld de bijtkracht staat onder invloed van de 

grootte van de mandibula, en dit betreft zowel lengte en breedte als de hefboomactie 

van de verticale tak. Zeer grote wolven zullen dan ook geen identieke ratio’s (lengte 

op hoogte bijvoorbeeld) hebben als zeer kleine wolven. Zo wordt duidelijk dat in 

dezelfde species er toch andere ratio’s voor hetzelfde anatomische orgaan kunnen 

bestaan. 

Het doel van al deze morfometrische metingen in de archeologie, is voornamelijk het 

aantonen van verwantschap of onderscheid. Dit om zo de vraag te kunnen 

beantwoorden: is wat ik hier vind: “X”, een bot, tand, een lichaamsdeel of een dier 

(geheel skelet) dat behoort tot dezelfde soort of subspecies? of is het aan andere: “Y”, 

toe te wijzen? Deze methode wordt zeer veel toegepast in de biologie, waar men op 

zoek gaat naar allerlei morfologische en morfometrische verschillen om nieuwe 

soorten te definiëren. En deze noodzaak van meten ontstaat natuurlijk op basis van de 

vaststelling dat men gewoon op zicht, het onderscheid niet met zekerheid kan 

waarnemen. Zeker niet als de objecten klein zijn en de soorten erg verwant. Zo zal 

men makkelijk kunnen concluderen dat de schedel van een sabeltandtijger en een 

wolharige neushoorn niet dezelfde soort zijn. Maar of een kleine Canis lupus schedel 

een arabs wolf is, dan wel een vroeg-Neolithische hond in de Levant, is niet zo zeker.  

Maar morfometrie wordt niet uitsluitend gebruikt om subspecies te onderscheiden. 

Tevens wordt deze meetmethode gebruikt om, binnen een soort, het verschil te meten 

tussen de genders. Als dat verschil er is (wat bij vele zoogdieren inderdaad zo is), 

spreekt men van seksueel dimorfisme of “sexual size dimorphism” (Frynta et al., 

2012). Jolicoeur (1959) heeft met deze methode bijvoorbeeld bewezen dat 

Amerikaanse mannelijke wolven 5 % groter zijn dan de teven. De studie van seksueel 

dimorfisme is interessant bij honden, omdat daar heel veel grootteverschillen 

voorkomen in bepaalde rassen (Horard-Herbin et al., 2014). Er is een biologische wet: 

de regel van Rensch, die stelt dat grotere diersoorten een groter seksueel dimorfisme 

vertonen (stier/koe versus kater/kattin, bijvoorbeeld). Indien deze wet ook bij de 

hondenrassen van toepassing zou zijn, zouden grote rassen een groter seksueel 

dimorfisme moeten vertonen dan kleine. Bij de hond is ondertussen echter bewezen 
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dat deze Rensch regel niet van toepassing is en dat sexueel dimorfisme bij grote of 

kleine dieren ongeveer identiek is (Frynta et al., 2012). 

5.2.1.2. HISTORISCHE KADERING VAN UITGEVOERDE METINGEN OP 

HONDEN EN WOLVENSCHEDELS 

5.2.1.2.1. DE PERIODE 1880-1940 

De oudere studies die metingen op honden en wolven uitvoerden en die dateren van 

rond de jaren 1900, beschreven enkel schedelmetingen (Huxley, 1880; Nehring, 1888; 

Studer, 1901). Daarbij waren de metingen van de schedel zelf, en ook van de tanden, 

het belangrijkst. 

5.2.1.2.1.1. Huxley (1880) beschrijft een methode om craniale verschillen te meten 

bij Canidae met 12 metingen, waarvan 8 de tanden betreffen. Zijn beschrijvingen zijn 

met mooie platen geïllustreerd. Hij maakt echter geen vergelijking tussen de soorten. 

Belangrijk in zijn werk is het feit dat hij “tooth crowding” (overlap van de 

premolaren) documenteert bij een wolf (Huxley 1880, Figuur 7, 250). Een afwijking, 

die typisch beschreven wordt als een domesticatie verschijnsel bij de vroegste 

honden, een fenomeen dat mechanisch bekeken wordt: de onderkaak verkort samen 

met de snuitlengte (bovenkaak), maar de tanden verkorten in mindere mate. Daardoor 

ontstaat er plaatsgebrek voor de tanden. En dus positioneren deze zich in overlap, in 

plaats van in een rechte lijn (Degerbøl, 1961b; Morey, 1994; Clutton-Brock, 1999; 

Pluskowski, 2006). 

5.2.1.2.1.2. Nehring (1888) beschrijft twee honden die werden opgegraven tijdens de 

aanleg van een kanaal in de regio Berlijn en die hij dateert in het Neolithicum, op 

basis van vergelijkbare kenmerken met de Pfahlbauten hondenresten uit de Zwitserse 

meren (Rütimeyer, 1861; Rütimeyer, 1875). Dit is een moeilijk verdedigbare visie, 

daar een Middeleeuws zwaard gevonden werd naast één van de schedels. Hij meet de 

schedels op 24 verschillende manieren in lengte en breedte, waarvan 4 metingen de 

tanden betreffen. Omdat hij ervan uitgaat dat de hond uit de wolf gedomesticeerd is  

(Nehring, 1888, 157), vergelijkt hij de gevonden schedels met enkele wolvenschedels, 

zijnde twee wilde wolven uit Spanje, drie zoowolven uit Berlijn (die uit wild 
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gevangen Russische ouders stammen) en een Indische wolf (Canis lupus pallipes). 

Deze laatste beschouwt hij als de stamvader van de bronstijdhonden. Ook vergelijkt 

hij de tandlengtes van deze dieren met een serie tanden van moderne hondenrassen en 

ook met tanden van enkele wolven. Een korte archeo-anatomische opmerking nog: P4 

plus M1 worden in de archeologische teksten als “carnassials”, “Reisszähne” of 

“scheurkiezen” benoemd en zijn de vaakst gemeten tanden in de archeologie. Het zijn 

ook de grootste tanden en deze die meest terug te vinden zijn bij opgravingen. P4 

staat voor de vierde premolaar in de maxilla en M1 voor de eerste molaar in de 

mandibula.  

Zijn belangrijkste conclusies zijn dat:  

1. de gevonden hondenschedels minder breed zijn en minder grote molaren hebben 

dan deze van wolven.  

2. er zeer grote verschillen zijn tussen de metingen van de zoowolven en wilde 

wolven (hun ouders). Daarbij valt op dat de zoo wolfschedels veel korter zijn (voor 

schedellengte gebruikt hij de “Basilarlänge” -Basal length) (Von Den Driesch, 1976). 

Schedels van wilde wolven zijn ongeveer 220-236 mm lang, zoowolven ongeveer 

161-175 mm. Een verschil van ongeveer 5 cm dus.  

3. bepaalde tanden minder lang zijn dan bij wolven. Terwijl de mandibulaire P4 bij 

wilde wolven ongeveer 26-27 mm lang zijn, en de maxillaire M1 28-29 mm 

(opmerking. Het is een ongeschreven waarneming dat M1, ongeveer steeds 2 mm 

langer is dan P4. Deze zijn bij de zoowolven respectievelijk 21-23 mm voor P4 en 

ongeveer 25 mm lang voor M1.  

4. de onderste premolaren bij de zoowolven op mekaar gedrongen staan, omdat dixit: 

“de tanden te groot zijn voor de onderkaak”. Deze positie van de tanden wordt door 

hem Coulissen-Stellung benoemd en is dus hetzelfde als de reeds vermelde “tooth 

crowding” (Clutton-Brock, 1995a; Musil, 2000).  

5. het opvallend is dat indien de schedel van grote moderne hondenrassen identiek is 

aan deze van wilde wolven, de P4 tandlengte opmerkelijk klein is bij moderne honden 

namelijk 19-22 mm, dus ongeveer 6-7 mm korter dan bij wolven. 
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- In 1901 publiceert Studer (1901) een indrukwekkend werk waarbij hij 64 

prehistorische hondenschedels uit de Pfahlbauten vergelijkt met honderden moderne 

hondenschedels uit de collectie van het museum te Bern (nu nog de meest 

indrukwekkende verzameling hondenskeletten ter wereld), alsook met wolven (n=21). 

Hij meet twintig verschillende anatomische kenmerken, waarvan 4 van tanden. Studer 

(1901) is de eerste onderzoeker die buiten lengtematen een hoekmeting toevoegt, 

namelijk de orbitale hoek. Een hoek moet als ratio worden beschouwd, want het de 

verhouding tussen twee metingen. De orbitale hoek (orbital angle, OA) is de ratio van 

de verhouding tussen de hoogte van de schedel en de breedte van de jukboog, 

uitgedrukt in graden. Indien bijvoorbeeld een schedel 5 cm hoog en 10 cm breed is, 

geeft dat een gans andere hoek dan wanneer dezelfde schedel 10 cm hoog en 10 cm 

breed is. Bij pups met een hogere schedel is deze hoek dus groter dan bij dezelfde 

soort honden en wolven als ze volwassen zijn. Studer (1901) mat 1 pupschedel van 4-

5 maanden oud en bekwam een hoek van bijna 50°, wat extreem hoog was in 

vergelijking met volwassen wolven wiens hoek veel lager was (zie eigen onderzoek 

hoofdstuk 6.2, pagina 128-152). Wij hebben in ons eigen onderzoek ook één pup 

gemeten van 2-3 maanden oud en bekwamen een meting van 73°, wat extreem hoog 

is voor wolven en bewijst dat bij pups de OA veel groter is dan bij dezelfde soort 

indien ze volwassen is. 

 5.2.1.2.1.3. Studer ‘s (1901) resultaten laten het volgende zien:  

1. De lengte van de schedels van wolven varieert enorm (van 187 tot 272 mm), zelfs 

tussen wolven van dezelfde regio en in hetzelfde tijdperk.  

2. Er zijn geen diersoorten waarbij de variabiliteit in de grootte van de schedel zo 

uitgesproken is als bij de wolf.  

3. Vormaspecten van de schedel variëren op een even grote manier als de grootte zelf. 

Zo zijn er wolven met een zeer uitgesproken crista sagittalis en anderen zonder, of 

met een grote “coup de hache” (indeuking in de middenlijn rostraal van de crista 

sagittalis) en anderen zonder (Lawrence en Bossert, 1967; Rizk, 2012). Tevens zijn er 

grote genderverschillen, bijvoorbeeld de breedte van de jukboog is veel kleiner bij 

teven, zeker als ze opgegroeid zijn in gevangenschap.  
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4. Er zijn duidelijke verschillen in de orbitale hoek van wolven en honden (zie later 

voor details, eigen onderzoek, hoofdstuk  6.2).  

5. De scheurkies P4 is korter bij honden dan bij wolven. Qua breedte meet Studer 

(1901) geen verschillen. 

6. Studer (1901) meet ook groepen opeenvolgende tanden: zo bijvoorbeeld de lengte 

van de ganse rij molaren samen. Dat doet hij allicht omdat hij merkt dat de kleine 

verschillen per tand, die gemeten worden op 1 mm nauwkeurig (door de mechanische 

meetfout van 1 mm), door hem niet te onderscheiden zijn. Hij hoopt dan dat de som 

van een rij tanden cumulatief deze zeer kleine verschillen zal optellen en zo een wel 

waarneembaar en meetbaar verschil zal laten zien. Bij zijn onderzoek vind hij echter 

geen verschil tussen wolven en honden met deze methode.  

7. De schuine stand van de premolaren (overlap, crowding en coulissen) komt zowel 

voor bij wolven als honden.  

8. Hij is ook de eerste om bepaalde hondenrassen als ‘primitieve’ rassen te benoemen: 

de Duitse scheper, de Bataafse hond en de Ierse Deerhound worden zo genoemd. 

Deze classificatie is op weinig gebaseerd, met uitzondering van enkele geschreven 

redelijk recente historische bronnen en zijn opinie. Later onderzoek van DNA zal 

deze classificatie omverblazen: deze rassen zijn helemaal niet primitief of meer 

verwant aan wolven (Larson en Burger, 2013; Thalmann et al., 2013).  

9. Studer (1901) is tenslotte de eerste om het woord “paedomorf” te gebruiken voor 

de beschrijving van hondenschedels (in vergelijking met die van wolven). Daarmee 

bedoelt hij dat volwassen hondenschedels er volgens hem uitzien als deze van 

juveniele wolven, dus korter, breder en hoger.  

Er is een trend, over een heel lange periode, die de stelling verdedigt dat mensen 

specifiek dit paedomorf kenmerk gewenst hebben bij honden en er op geselecteerd 

hebben omdat er emotionele verbondenheid en attractie optreedt als wij, mensen, naar 

juveniele vormen kijken (Goodwin et al., 1997). Zeker bij recente hondenrassen ziet 

men heel wat brachycefalie en dus extreme korte schedels maar bij archeologische 

specimens was dat niet zo. Ook is het bekritiseerbaar dat mensen juist dit kenmerk 
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wensten want er zijn ook heel wat dolichocefale rassen door de mens gefokt, die net 

omgekeerd, een lange en smalle schedel hebben.  

Het begrip paedomorfisme zal later overgenomen worden door bijna alle 

wetenschappers die zich bezighouden met de domesticatie van de wolf, en dat over de 

ganse periode van 1901 tot nu. Het begrip wordt “common sense” (Stockhaus, 1965; 

Sumiński, 1975; Manwell en Baker, 1984; Olsen, 1985; Wayne, 1986; Benecke, 

1994; Dayan, 1994b; Morey, 1994; Clutton-Brock, 1995; Vilà et al., 1997; Musil, 

2000; Arbuckle, 2002; Aaris-Sørensen 2004; Crockford, 2004; Trut et al., 2004; 

Müller, 2005; Lignereux, 2006; Pluskowski, 2006; Pionnier-Capitan, 2010; Zeder, 

2012b; Pennisi, 2013; Horard-Herbin et al., 2014). Dat het fout is te stellen dat de 

hond een paedomorfe vorm van de wolf is, is  recent bewezen op basis van een 

grondig onderzoek (Drake en Klingenberg, 2010). Honden zien er inderdaad wel 

anders uit dan wolven, maar dit “anders” volgt niet de morfologische wetmatigheden 

die bij paedomorfisme gelden. 

5.2.1.2.2. DE PERIODE 1.940-1.985 

In deze periode treden enkele veranderingen op in de benadering van morfometrie: er 

wordt nauwkeuriger gemeten en er worden meer parameters gemeten (Iljin, 1941; 

Jolicoeur, 1959). Eerst wordt gemeten tot op 0.1 mm, later tot op 0.01 mm (Sumiński, 

1975; Von Den Driesch, 1976; Hell en Paule, 1982; Wayne, 1986). 

Problemen daaraan gekoppeld zijn, dat:  

1. vele metingen niet repetitief uitgevoerd zijn, zodat geen gemiddelde wordt 

gegeven, maar slechts één meting, wat de foutmarge groot maakt.  

2. de metingen soms door verschillende onderzoekers gebeurd zijn, wat meetfouten 

oplevert (Morey, 2010).  

3. deze nieuw geïnduceerde meetnauwkeurigheid een aanfluiting is van de natuurlijke 

anatomische variabiliteit die voorkomt bij honden en wolven. Een lengte die 0.01 mm 

meer of minder is, kan geen betekenis hebben, tenzij theoretisch, indien uitgevoerd op 

zeer grote groepen (duizenden), wat in de archeologie nooit zo is. De variabiliteit 
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binnen dezelfde subspecies wolf en in hetzelfde geslacht kan bijvoorbeeld 5 cm zijn, 

dus 5000 keer 0.01 mm (Studer, 1901) wat meteen laat inzien dat het zinloos is om zo 

nauwkeurig te willen meten bij zulke lage aantallen specimen.  

4. men er van uitgaat dat meetverschillen een onderscheid kunnen meten tussen hond 

en wolf, twee subspecies, genetische verschillen dus, terwijl gender- en 

omgevingsfactoren zulk een belangrijke invloed spelen en zoveel variatie 

veroorzaken, dat ze de verschillen tussen de subspecies ruim kunnen overtreffen 

(Nehring, 1888; Studer, 1901; Stockhaus, 1965). 

5. er nooit informatie is over links en rechts metingen, zodat we geen informatie 

krijgen over asymmetrie. Het lijkt erop dat links en rechts in deze metingen steeds 

perfect gelijk zijn, wat onmogelijk is.  

Niet alleen wordt er nauwkeuriger gemeten, de hoeveelheid van gemeten parameters 

wordt ook verhoogd, met het doel meer te weten te komen door meer te meten. 

Problematisch hier is echter de variabiliteit tussen onderzoeken: quasi elke rapportage 

gebruikt zijn eigen systeem, wat vergelijkingen over studies heen, moeilijk, zelfs 

onmogelijk maakt. Een poging om dit te regulariseren en te ordenen, kwam van 

Angela von den Driesch (1976), die met haar “Guide to measurements of animal 

bones from archaeological sites” een standaard van “Grundlichheit” zet. Ze stelt een 

meetsysteem voor de hond voor van 42 paramaters waarvan 7 de tanden betreffen. 

Zonder twijfel is haar referentie “the golden standard” geworden, weze het, dat 

ongeveer alle onderzoekers nadien toch nog of eigen metingen toevoegden, dan wel 

een eigen bepaalde selectie maakten en dus heel wat metingen niet uitvoerden. Ter 

verdediging van deze onvolledigheid moet opgemerkt worden dat het natuurlijk niet 

vanzelfsprekend is om op archeologisch, dus vaak onvolledig, materiaal al deze 

metingen te kunnen uitvoeren. 

- Een belangrijke onderzoeker in deze periode is Iljin (1941) die 55 parameters meet 

bij wolven, herdershonden en zoowolven, alsook enkele wolf-hond hybriden. Hij 

besteedt ook aandacht aan de orbitale hoek. Zijn algemene conclusie is dat er een 

enorme variatie is in elke groep, wat maakt dat er geen echte verschillen zijn tussen 

wolf en hond. 
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- Een andere belangrijke onderzoeker in deze periode is Stockhaus (1964). Hij 

bestudeert 22 verschillende metingen, waarvan 7 tandmetingen, bij zevenhonderd 

wolven en hondenschedels. Binnen deze groep benoemt hij bepaalde rassen als 

primitief, wat beduidt voor hem dat deze genetisch dichter bij de wolf zouden staan. 

Zijn primitieve rassen komen niet overeen met deze die Studer (1901) vermeldde. 

Zijn conclusies zijn de volgende:  

1. De variabiliteit van de metingen bij honden, en wolven (wolven iets minder), is 

zeer groot.  

2. F1 (eerste generatie) wolven, opgegroeid in de zoo uit wild gevangen ouders, 

verkleinen in bijna alle gemeten parameters en dat ongeveer 20 %.  

3. De herseninhoud van Euraziatische wolven is groter dan die van honden, 

zoowolven en de subspecies pallipes.  

4. Honden, maar ook zoowolven, hebben een korter viscerocranium (maxilla) en een 

verkorte rostrale mandibula, samen met kortere en smallere scheurkiezen. Het verlies 

in lengte en breedte is  ongeveer 6 à 8%.  

Stockhaus (1965) introduceert heel wat nieuwe ratio’s: zo vergelijkt hij de 

herseninhoud met allerlei lengtes en breedtes, ook van de tanden. De bedoeling van al 

deze metingen en calculaties is natuurlijk om duidelijk waarneembare verschillen 

tussen hond en wolf te determineren en zo te zoeken naar welke hondensoort (ras) het 

meest de wolf benadert, en dus het moederras van alle honden zou kunnen zijn. Zijn 

“primitieve” rassen hebben, naar zijn idee, daar de grootste kans op. Anders dan zijn 

voorganger selecteert hij zijn eigen 12 primitieve rassen (Stockhaus 1965, 161), zoals 

de Afrikaanse honden, het Marokkaans ras (er is daar geen officieel ras heden ten 

dage), het Abessynisch ras (idem), de Indische pariahond (ook een allegaartje) en de 

Australische dingo. De dingo zal populair blijven als primitief-archaïsch ras in latere 

artikels (Germonpré et al., 2009). Larson (2012) bewees echter recent dat de 

primitieve rassen hypothese incorrect is, omdat al deze genoemde rassen stammen uit 

de periode na het Neolithicum, en genetisch gezien niet ouder zijn dan andere rassen, 

maar wel door een geografische isolatiefase gingen, wat maakt dat hun typologie wat 
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verschilt van de grote groep andere moderne rassen (Larson et al., 2012; Larson en 

Burger, 2013). Deze isolatietheorie werd trouwens ook door Braude en Gladman 

(2013) naar voor gebracht als een allopatrisch model voor domesticatie van de hond. 

Daarbij stellen ze dat tijdens de laatste ijstijd zuidelijke geïsoleerde refugia 

ontstonden met subpopulaties van wolven, die mogelijk konden paren met de eerste 

honden, en zo zorgden voor hybriden, het ontstaan van een genetisch onderscheiden 

clade (meer hierover in het hoofdstuk over genetica, Hoofdstuk 5, pagina 107-110). 

De twee belangrijkste conclusies uit het onderzoek van Stockhaus (1965) zijn 

alleszins dat:  

1. door de enorme morfometrische variabiliteit binnen de wolven en 

hondenpopulaties, onderscheid tussen deze twee subspecies quasi onbestaand zijn.  

2. de veranderingen van zoowolven ten opzichte van wilde wolven (die niet genetisch 

kunnen verklaard worden) zeer groot zijn en helemaal in dezelfde richting gaan als de 

veranderingen die te zien zijn bij de vroegste gedomesticeerde honden.  

Een interessante “fait divers” in het onderzoek van Stockhaus, is te zien in zijn 

publicatie uit 1965, Figuur 2, 182. Hier wordt een grote Groenlandse wolvenschedel 

afgebeeld met tand crowding en schuinstand van M3. Dit terwijl de ook afgebeelde 

veel kleinere schedel van de pallipes een mooie rechte tandenrij laat zien. Op zich is 

dit in contradictie met de mechanische visie op dit crowding probleem, dat men 

relateert met een korte kaak. Dit bevestigt de info die we kregen uit de figuur die 

hiervoor (pagina 57)  al werd besproken bij de wolf, in de publicatie van Huxley 

(1880). 

- Een tweede belangrijk onderzoek in deze periode werd in Scandinavië verricht door 

Aaris-Sørensen (1977). Hij vergelijkt archeologische wolven (n= 69) vanaf het 

Allerød, met recente wolven op basis van 49 verschillende schedelparameters, en 

vindt dat enkel de M1 mandibulair bij recente wolven statistisch korter is, andere 

parameters zijn identiek. Ook meet hij de orbitale hoek bij 35 wolven en vergelijkt hij 

deze met die van honden (zie eigen onderzoek, pagina 128-152). 
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5.2.1.2.3. DE PERIODE NA 1985 

5.2.1.2.3.1. Inleiding 

In deze periode zien we een verschuiving naar complexere interpretatie methoden, 

samengaand met de opkomst van de computer, en de mogelijkheid om vele 

parameters te vergelijken. Dit is de periode van de multivariate analyse; de opkomst 

van de principal component analyse (PCA); en lineaire discriminant analyse (LDA). 

Het voordeel van dit soort onderzoeken is dat de niet direct makkelijk zichtbare 

verschillen, toch aan het licht kunnen komen. Bij deze methoden zal men data meestal 

eerst logaritmisch bewerken en dan vergelijken als coördinaten in een systeem van 

assen met behulp van gespecialiseerde softwareprogramma’s. De componenten die 

meest verschillen (“principal”), zullen gebruikt worden om de verschillen tussen de 

groepen duidelijk te maken (meestal twee componenten, zijnde de twee voornaamste 

die de grootste verschillen duidelijk maken). De resultaten van deze vergelijking 

worden weergegeven in “scatter plots”. Toch zijn er in de deze periode ook nog heel 

wat artikels gepubliceerd die de oudere morfometrie methoden gebruiken. 

5.2.1.2.3.2. Wayne (1986) vergelijkt 202 recente honden met 96 wilde Canidae, op 

basis van 21 schedelparameters. Daarbij bestudeert hij inter- en intraspecifieke 

variatie met bivariate allometrie en multivariante discriminatie analyse. Zijn 

belangrijkste conclusie is dat de hondenschedel verschilt van alle Canidae, behalve de 

wolf (Wayne, 1986).  

5.2.1.2.3.3. Buchalczyk en Okarma (1993) meten Poolse wolven en vinden een 

verschil in bepaalde parameters, gebaseerd op geografische verschillen: in de bergen 

levende dieren hebben grotere metingen en seksueel dimorfisme is ook veel meer 

uitgesproken. Dit onderzoek benadrukt alweer de grote invloed van omgeving op 

morfometrie (Buchalczyk en Okarma, 1993). 

5.2.1.2.3.4. Drake en Klingenberg (2010) vergelijken bepaalde anatomische 

schedelhoeken bij hondenrassen en de wolf en vinden daarbij dat de palato-

neurocraniale hoek bij de wolf 180° bedraagt. Bij de meeste hondenrassen is deze 
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hoek echter kleiner, terwijl hij bij de brachycefale rassen juist groter is. (Drake en 

Klingenberg, 2010) 

5.2.1.2.3.5. Morey is erg belangrijk geweest voor de morfometrie van honden in de 

USA, hoewel hij ook heel wat werk verrichtte in Scandinavië bij paleo-Eskimo 

honden (Morey, 1992; Morey, 1994; Morey en Aaris-Sørensen, 2002). In één van zijn 

morfologische onderzoeken waarbij wolven, Mesolithische en recente honden 

betrokken waren, concludeerde hij via PCA, dat de archeologische schedels, deels 

behoorden tot wolven, deels verwant waren met paleo-Eskimo honden, en deels 

tussen deze twee in te plaatsen waren (Morey, 1986). Morey toonde ook aan dat 

honden relatief bredere snuiten hebben dan wolven, wat in de kaart speelt van 

paedomorfisme. Deze snuitverbreding bij honden werd in het verleden ook al door 

Stockhaus (1965) onderzocht in een veel grotere groep, en werd toen niet statistisch 

significant bevonden. 

5.2.1.2.3.6. Ook de Duitse school blijft erg actief in dit onderzoeksgebeid, en ze  

wordt onder andere vertegenwoordigd door Benecke (1987, 1994). Hij beschrijft 

vooral “tooth crowding”. Daarbij gebruikt hij een index, zijnde: de som van de lengte 

van elke premolaar (P1+P2+P3+P4) gedeeld door de totale lengte van de 

premolarengroep (P1-P4). Bij crowding zal deze index hoger dan 1 zijn. Een index 

hoger dan 1 komt voor bij 5% van de recente wolven, 45 % van de zoowolven en 21 

% van de archeologische specimens van wolven, wat volgens hem de indruk geeft dat 

deze archeologische wolven deels gedomesticeerd geweest zijn (Benecke, 1994). 

Deze conclusie is zeker ook vatbaar voor een andere uitleg: namelijk dat 

archeologische wolven onder bepaalde omstandigheden, (bijv. een warmer klimaat 

zoals het Holoceen en andere soorten prooi) minder crowding zullen gaan vertonen.  

Ook bespreekt Benecke vondsten van vermeende honden in andere dan zijn eigen 

publicaties, en zet hij hun morfometrische data in een PCA (“Diskrimanzanalyse”). 

De vermeende hond van Mezin (14300-14700 cal BP) sluit hij uit als hond, de 

Kniegrotte (13800-16700 cal BP) hond noemt hij twijfelachtig, Saalfeld en 

Teufelsbrücke, Oelknitz (13975-15770 cal BP) wijst hij toe aan wolven, Bonn- 

Oberkassel (13874-14708 cal BP), Bedburg (11600 call BP peronal communication 
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M. Street, in publication) en Star Carr  (10633-11685 cal BP) worden als hond 

geklasseerd in zijn publicatie van 1994. In een vroegere studie had hij Star Carr 

uitgesloten uit de hondengroep (Benecke, 1987). 

Recent kwam de beperking van de klassieke morfometrie duidelijk op het voorplan 

door de toewijzing van enkele zeer oude Canis lupus individuen (“incipient dogs, 

putative dogs”, (Parker et al., 2006) aan de groep honden terwijl genetisch onderzoek 

dit tegensprak (Sablin en Khlopachev, 2002; Germonpré et al., 2009; Boudadi-

Maligne, 2010; Ovodov et al., 2011; Crockford en Kuzmin, 2012; Germonpré et al., 

2012; Germonpré et al., 2013; Boudadi-Maligne en Escarguel, 2014; Morey, 2014).  

5.2.1.2.3.7. Sablin en Khopachev (2002) bespreken twee schedels van pre-LGM 

zogenoemde putative dogs, gevonden in Eliseevichi, en wijzen die op basis van PCA 

toe aan de hondengroep. Ze werden gedateerd als 14.300-14.700 cal BP. De snuiten 

werden beschreven als korter en breder dan bij ”normale” wolven en de orbitale 

hoeken werden gemeten samen met 45 andere parameters, alsook een ratio. Er werd 

vergeleken met 120 wolven van allerlei herkomst en twee hondenrassen (n = 38). 

DNA analyse is tot nu toe niet uitgevoerd op deze specimens (Sablin en Khlopachev, 

2002). Er is bezorgdheid over de attributie van deze twee schedels aan de groep hond, 

vooral op basis van schedelgrootte en de zeer grote scheurkiezen die typisch voor 

wolven zijn (Miklósi et al., 2003; Napierala en Uerpmann, 2012; Zeder, 2012a). 

5.2.1.2.3.8. Germonpré en co-auteurs (2009) beschreven enkele specimen waarvan 

één zeer vroeg gedateerd werd en in het Gravetiaan te positioneren is (Germonpré et 

al., 2009). Dat deze vondst baanbrekend was, blijkt uit het feit dat de tot dan toe oudst 

gedomesticeerde hond het Bonn-Oberkassel specimen was, en dat deze ongeveer 

14.000 jaar oud werd geschat (Street, 2002). De domesticatie van de hond werd dus 

nu bijna 20.000 jaar naar voor geschoven. De referentiegroep bestond uit 48 moderne 

wolven, waarvan 2 zoowolven, en 53 honden, bestaande uit 11 rassen, waarvan 2 

rassen als archaïsch werden benoemd, dus een wat andere terminologie dan oude 

rassen  of “ancient breeds”, maar het dekt dezelfde lading, namelijk dichter bij de 

wortels van oorsprong, dichter bij “nog wolf” zijn. Ook werden 16 archeologische 

honden, meestal Mesolithische onderzocht. De moderne honden die werden gebruikt, 
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werden verder onderverdeeld in dieren met korte tandenrij, honden met een 

wolfachtige snuit en honden met een slanke snuit. Zeven parameters van de 42, 

vermeld in von den Driesch (1976), werden gebruikt, alsook zes ratio’s (indices 

genoemd in dit artikel). Het definiëren van de drie schedels in de hondengroep 

gebeurde op basis van morfometrie, en uni- en multivariante analyse op logaritmisch 

getransformeerde data.  

Daarbij kwam naar voor dat drie archeologische specimens (Goyet en twee uit 

Mezhirich) zich in de scatter plots separaat van Mesolithische en recentere honden, 

maar ook separaat van wolven positioneerden (Germonpré et al. 2009, Fig. 2 en 3, 

478-479). Snel na deze publicatie kwam er kritiek op het artikel op basis van een 

pakket methodologische fouten (Crockford en Kuzmin, 2012), en deze kritiek werd 

later herhaald op basis van andere zwaktes (Miklósi et al., 2003; Napierala en 

Uerpmann, 2012; Boudadi-Maligne en Escarguel, 2014; Morey, 2014). Enkele van de 

kritische bemerkingen zijn de volgende: dat er geen humane context was voor de 

Goyet hond, en er dus geen humane deposities waren in dezelfde lagen. Dat de 

“hond” erg groot was in tegenstelling tot de verwachte, door domesticatie 

geïnduceerde verkleining, en dat de referentie groep veel te klein was. Er was ook 

kritiek op de onderverdeling van de hondengroep in allerlei subtypes, en ook het 

gebruik van indices/ratio’s werd bekritiseerd. Hoewel het antwoord op deze kritiek 

(Germonpré et al., 2013), een deel van de negatieve argumenten kon ontzenuwen, en 

fouten toegeeft, werd kort nadien bewezen op basis van genetische analyse dat de 

Goyet schedel een wolf is en geen hond (Thalmann et al., 2013). 

- Germonpré et al. (2012) publiceerden een tweede artikel waarin ze drie nieuwe 

archeologische hondenschedels beschreven uit Předmostí in de Tsjechische republiek 

en gedateerd in het Epigravettiaan (Germonpré et al., 2012). Deze (en vier andere) 

schedels werden vergeleken met allerlei andere groepen recente, historische en 

Paleolithische honden en met Pleistocene en recente wolven. Op te merken valt, dat in 

de comparatieve groep van Paleolithische honden, deze zitten die in het vorige artikel 

(foutief) als hond werden gedefinieerd. Natuurlijk was dat op dat moment nog niet 

geweten. Een multivariante analyse met PCA en DFA werd uitgevoerd en op basis 

daarvan werden deze drie specimens aan de groep hond toegewezen. De kritiek op 
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deze conclusie is natuurlijk dat er een soort “selffulfilling prophecy“ aan de gang is, 

waarbij eerder gedefinieerde honden nu als testgroep dienen voor de nieuwe groep, 

die op basis van dezelfde criteria worden beoordeeld. Er zijn ook voor dit artikel heel 

wat kritische bemerkingen gepubliceerd (Boudadi-Maligne en Escarguel, 2014; 

Morey, 2014). Deze bemerkingen zijn vooral dat de vergelijkende groepen veel te 

klein zijn: er is één groep van slechts drie exemplaren. Maar ook werd de opmerking 

gemaakt over de “selffulfilling prophecy” zoals hierboven beschreven. 

5.2.1.2.3.9. Ovodov et al. beschreven in 2011 een nog oudere hond dan die van Goyet 

(32260-32770 cal BP) die in de Razboinichya grot in de Altaï bergen gevonden was 

(Ovodov et al., 2011). Via morfometrie vergeleek hij deze met Pleistocene wolven, 

prehistorische honden uit Groenland en moderne wolven. Op basis van metingen en 

ratio’s werd het specimen aan de groep hond toegewezen. Ook de vorm van de 

verticale ramus van de mandibula werd besproken. Deze heeft bij dit exemplaar een 

naar caudaal gedraaide top, wat als een kenmerk zou zijn voor honden en zou 

verwijzen naar de wolvensoort die aan de oorsprong van de hond ligt, namelijk Canis 

lupus chanco de Tibetaanse wolf (Olsen en Olsen, 1977). Recent werd echter op basis 

van genetisch onderzoek bewezen dat dit exemplaar zonder twijfel een wolf is 

(Thalmann et al., 2013). Alweer blijken in dit onderzoek morfologische en 

morfometrische argumenten niet robuust te zijn in hun bewijskracht. 

Een moment van kritiek. 

Dat bepaalde van deze morfometrische criteria onbetrouwbaar zijn (bijvoorbeeld 

“tooth crowding”) (Pluskowski, 2006) is al lang, en door velen beschreven (Nehring, 

1888; Studer, 1901; Lawrence en Bossert, 1967; Davis en Valla, 1978). Het blijft dan 

ook verwonderlijk dat men naar deze verschillen blijft zoeken, erger nog, dat men 

zich meermaals tevreden stelt met slechts één verschilletje. Ook is het bijzonder om te 

bemerken dat een opmerking die ooit werd gemaakt over de vorm van de dorsale 

verticale mandibulaire tak, en die gebaseerd is op bekritiseerbaar onderzoek, en 

waarvan we bovendien bewijzen in ons eigen onderzoek dat het een foute stelling is 

(Hoofdstuk  6.1, pagina 122-133), toch nog steeds blijft opduiken in recente artikels.  
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5.2.1.2.3.10. Boudadi-Maligne en Escarguel (2014) publiceerden recent een 

belangrijk onderzoek dat de vraag beantwoordt hoe laat-Pleistocene wolven er 

eigenlijk uitzagen. Pas als we dit goed weten kunnen we ze onderscheiden van de 

vroegste honden, is hun stelling. Dat dit onderzoek hoognodig was, blijkt uit de 

problemen in de vorige beschreven artikels, waarin, vaak foutief, wolven toegedicht 

werden honden te zijn. Ook Leonard (2007) had al aangegeven dat de anatomische 

variabiliteit van wolven uitgesproken kan zijn, en dit door een laat-Pleistoceen wolf 

ecotype met korte snuit te beschrijven in Alaska. Maar ook in Europa is recent zo een 

aberrant type beschreven (Boudadi-Maligne, 2010). Boudadi-Maligne en Escargeul 

(2014) onderzochten de variabiliteit van 8 morfometrische parameters in moderne 

wolven (n=571) uit 7 Europese regio’s. Ook werden parameters vergeleken met 

Pleistocene wolven uit Frankrijk uit de twee locaties: Igue du Gral en Maldidier. 

Tenslotte werd er ook nog vergeleken met Mesolithische honden, zijnde de 

Senckenberg hond en een groep uit een studie van Morey (Morey, 2010). Maar ook 

werd vergeleken met vermeende honden zoals deze van Giet, Předmostí en 

Razboinchya. Voor elke vergelijking werd gepaste statistiek gebruikt. De conclusies 

zijn dat:  

1. Paleolithische wolven groter zijn dan recente wolven (de regel van Bergmann).  

2. bij moderne wolven van verscheiden oorsprongsregio’s de variabiliteit in 

afmetingen heel groot is. 

3. er statistisch geen verschillen zijn in de gemeten parameters tussen Paleolithische 

en moderne wolven. Men kan er echter wel verschillen uitlokken door specifiek de 

archeologische vondsten met slechts met één moderne subpopulatie wolven te 

vergelijken. Dit verschil is dan enkel waar te nemen met één van de drie uitgevoerde 

statistische testen; wat de auteurs doet besluiten dat er geen echte verschillen zijn.  

4. de vermeende honden (Goyet, Eliseevichi, Předmostí en Razboinchya) passen in de 

cluster van de wolven. Er kan wel een statistisch verschil worden gezien in de breedte 

van het gehemelte (snuit), doch dit kenmerk wordt ook waargenomen bij de 

archeologische Maldidier wolf en bij de West-Europese en Poolse wolven. Om die 

reden wordt dit verschil toegewezen aan lokale omstandigheden en eraan gekoppeld 
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het klimaat, de beschikbaarheid van prooi, prooicompetitie, en niet aan genetische 

verschillen.  

5. Mesolithische hondenschedels zijn statistisch gezien behoorlijk veel kleiner dan 

alle andere onderzochte schedels (Boudadi-Maligne en Escarguel, 2014).  

Deze studie  is erg belangrijk in haar conclusies en laat zien (zoals reeds vaak gezegd 

in dit werk) dat variabiliteit groot is binnen de wolven, zowel recent als 

archeologisch. Een laatste bemerking van de auteurs is de beschrijving van een Canis 

arnensis (Azzaroli et al., 1988) van 1.2 miljoen jaar oud, met duidelijke “tooth 

crowding” (Boudadi-Maligne and Escarguel, 2014, Fig. 6, 87) en de ironische 

opmerking dat men kan stellen dat deze gedomesticeerd moet zijn geweest, als men 

volhoudt dat crowding een belangrijke factor is om domesticatie te bewijzen. 

5.2.1.2.3.11. Conclusie 

Daar waar gewone visuele inspectie van vorm geen onderscheid tussen verschillende 

species of subspecies toeliet, werd morfometrie gebruikt om onderscheid te maken. 

Het was de enige beschikbare manier om toch onderscheiden proberen te vinden. 

Maar morfometrie heeft vele beperkingen.  

- Eerst is er de beperking  dat vorm niet goed gecapteerd wordt door deze metingen: 

zo zal de meting van een ovaal en een traandruppel met dezelfde hoogte, breedte en 

lengte, identieke metingen genereren met klassieke morfometrie. Dat blijft gelden 

indien men hiervoor ratio’s gebruikt, terwijl het om totaal verschillende vormen gaat.  

- Ten tweede is er de beperking van de zeer grote anatomische variabiliteit binnen 

wolven, die maakt dat alle metingen, hoe dan ook, overlap hebben met deze van de 

vroegste honden. Enkel in het Mesolithicum komen individuen voor die veel kleiner 

zijn dan Europese wolven en die dus wel veilig kunnen beschouwd worden als 

resultanten van domesticatie.  

- Het steeds verfijnder meten en steeds meer dingen gaan meten, geeft valse 

zekerheden: men zal wel steeds iets vinden in de totaliteit der metingen dat statistisch 

wat verschilt. Dit echter gebruiken als redelijk argument om een onderscheid wolf - 
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hond te bewijzen is een brug te ver. Men mag ook niet vergeten dat steeds meer items 

meten niet noodzakelijk meer informatie geeft, omdat morfometrie werkt met vele 

aan elkaar gecorreleerde data. Als bijvoorbeeld een femur diameter wordt gemeten zal 

de grootte ervan in correlatie staan met de schedellengte en –breedte, en met 

afmetingen van vele andere botten in het lichaam. Daardoor zijn de vele metingen 

eigenlijk niet echt onafhankelijk en wordt de informatiewinning beperkt. Uit de 

resultaten van wat hiervoor beschreven is wordt duidelijk dat onderscheid maken 

tussen wolven en archeologische honden (voor het Meso – of Neolithicum) eigenlijk 

zeer onzeker is met morfometrie.  

5.2.2.  RECENTE MORFOMETRIE: GEOMETRIC MORPHOMETRICS 

5.2.2.1. INLEIDING 

Het hoofddoel van Geometric morphometrics (GM) is om niet vanzelfsprekend 

zichtbare verschillen in vorm, tussen taxonomisch verschillende soorten en 

subspecies, objectief te kunnen bewijzen. Bijkomende doelen zijn bijvoorbeeld het 

bestuderen hoe bepaalde lichaamsdelen veranderen tijdens de groei onder invloed van 

tijd, voeding, omgeving, enzovoort. 

De methode focust dus vooral op vorm: dit is de methode die een traanvorm wel zal 

kunnen onderscheiden van een ovaal vorm. Vorm in tegenstelling tot grootte betreft 

het kwalitatieve aspect van een wezen (“conformation study”). Deze methode sluit 

kwantitatieve metingen echter niet uit.  

Deze nieuwe benadering van naar objecten kijken ontstond in de jaren ‘40-50 van de 

vorige eeuw (Thompson, 1942), maar bloeide echt op in de jaren ‘90. Thompson 

(1942) probeerde bijvoorbeeld vormverschillen van vissen in een systeem te gieten. 

Dat deed hij door de vorm in te tekenen in een rooster, bestaande uit 

aaneengeschakelde vierkanten (“polynomen”), die aaneengeschakeld een vlak vormen 

(“spline”). In deze structuur krijgen vaste markeerpunten, gerelateerd zijn aan 

bepaalde anatomische “landmarks” (ijkpunten), Cartesiaanse coördinaten. Door het 

vlak te vervormen en dus niet alle polyomen meer identiek te laten zijn (wat ook in 

karikatuurtekenen gebruikt wordt), krijgt men een vormverandering (Thompson, 
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1942, Fig. 517-524;1062-3). Deze methode laat zien wat anatomisch gelijk is 

gebleven en wat is gaan verschillen. Hoewel Thompson dit mooi kon uittekenen, was 

hij niet in staat om deze veranderingen in wiskundige formules te gieten. Dat 

gebeurde pas door Bookstein (Bookstein, 1989; Bookstein, 1997), met de komst van 

de computer. Omdat deze roosters er uitzien als een dun vlak, spreekt men van een 

“thin plate spine”, een term die veelvuldig gebruikt wordt. 

Om enkel vorm en “verschillen in vorm” te kunnen bestuderen, focust men op 

geometrie en moet dus grootte, positie en translatie verwijderd worden uit de dataset. 

Vormen worden dus allen even groot gemaakt en op mekaar geprojecteerd via rotatie 

en transpositie, en na deze bewerkingen worden ze in maximale overlap 

gepositioneerd. Deze bewerkingen samen noemt men Procrustes superimpositie (op 

basis van de Grieks mythologische figuur) (Lawing en Polly, 2010). Deze 

aanpassingen van grootte en positie gebeuren rond een centraal punt (“centroid”) met 

assenstelsel en met behulp van mathematische formules die gebaseerd zijn op de 

kwadraten methode van de kleinste afstand tussen de coördinaten. Door de Procrustes 

methode zal de vorm variatie over alle markeerpunten worden gespreid. Op zich is dit 

soms een beperking, namelijk als de variatie in vorm slechts in één kenmerk zit (zoals 

bij de neus van Pinoccio: enkel die werd groter als hij loog, de rest van zijn lichaam 

bleef hetzelfde; men spreekt in dat geval ook van het Pinoccio effect). Bij zulke 

zeldzame gevallen zal men niet zozeer de Procrustes methode gebruiken, dan wel de 

Euclydian distance matrix. 

5.2.2.2. SOORTEN GM METHODEN 

Er zijn twee methoden ontwikkeld die veel gebruikt worden: de outline en de 

landmark methode. 

5.2.2.2.1. DE OUTLINE METHODE 

Er bestaan twee outline methodes: deze met landmarks en deze gebaseerd op de 

Fourier analyse (Lawing en Polly, 2010).  
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5.2.2.2.1.1. OUTLINE MET LANDMARKS 

Deze methode maakt gebruik van vele meetpunten die op een curve of kromme 

belijning (“outline”) van de vorm worden geplaatst. Dit kan de omgevingsrand zijn of 

een kromme binnen in de vorm bijvoorbeeld een bloedvat dat duidelijk zichtbaar is. 

Meestal is een anatomische vorm trouwens een kromme (bijvoorbeeld een tand). 

Deze meetpunten kunnen of landmarks of “semi-landmarks” zijn. Landmarks worden 

uitgezet op vaste, goed herkenbare anatomische punten, semi-landmarks worden op 

de kromme lijn zelf via een algoritmische formule: dat kan op basis van een vooraf 

bepaald aantal, of met een standaard interval, of met een bepaalde hoek. Zo ontstaat 

een curve waarop met bepaalde intervallen punten werden aangebracht die glijdend 

(“sliding”) de curve volgen en ze via coördinaten definiëren, vandaar dat men van 

“sliding semi-landmarks” spreekt. Vaak zal men het uitzetten van de punten op de 

omlijning starten op één vast bepaald, makkelijk te herkennen, anatomisch punt. Na 

uitzetten van de punten start de analyse en worden de relatieve afstanden tussen alle 

ijkpunten berekend. Er is echter nog een andere methode van analyseren die men 

gebruikt bij deze sliding semi-landmark methode. Daarbij worden geen afstanden 

gemeten doch de hoeken tussen te lijnen die opeenvolgende coördinaten verbinden, 

deze methode wordt de Eigenshape genoemd. 

5.2.2.1.1.2. ELLIPTICAL FOURIER ANALYSE 

De tweede outline methode gebruikt geen landmarks noch semi-landmarks, maar start 

vanuit een vorm omgevende cirkel (“Fourier analyse”) of - meer gebruikt – een vorm 

omgevende ellips: “elliptical Fourier analyse”. Bij deze methode wordt geen 

Procrustes analyse gebruikt, maar wel cosinusoïdale en sinusoïdale harmonische 

functies om de omgevingsvorm van een voorwerp te beschrijven (Lawing, 2010). Met 

deze methode definieert men vorm in curves, en curves in wiskundige formules en 

coördinaten, en kan met dus verschillen tussen objecten wiskundig vergelijken met de 

hulp van multivariante statistische methoden zoals PCA.  
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5.2.2.2.1.3. DE OUTLINE METHODE, ZOALS TOEGEPAST OP ONDERZOEK 

NAAR HOND EN WOLF 

- De outline methode, wordt momenteel gebruikt door de groep rond Larson (Durham 

University, GB) (Fig. 2), in verband met onderzoek naar de domesticatie van de hond: 

“deciphering dog domestication through a combined ancient DNA and geometrische 

morfometrie approach”. De publicatie van dit onderzoek is te verwachten in 2017. 

Deze groep wetenschappers onderzoekt de vorm, met GM methoden, van P4 en M1.  

- Pionnier-Capitan (2010,186) gebruikte M1 mandibulaire en maxillair voor 

onderzoek bij archeologische honden en wolven. Door de studie van 33 sites, en 575 

tanden, heeft ze kunnen bewijzen dat: 

Voor Tanden 

1. Wolventanden duidelijk verschillen van hondentanden qua vorm. 

2. Er twee verschillende haarden van domesticatie moeten geweest zijn, die ze dateert 

voor het Neolithicum in Europa en het Nabije Oosten. Een problematisch gegeven is 

echter dat meerdere specimens als hond werden geklasseerd in deze studie, die nu 

(Thalmann et al., 2013) als wolf zouden worden benoemd. De resultaten moeten dus 

met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. En liefst opnieuw worden 

geanalyseerd.  

Voor Kaken 

3. De outlines, via elliptische Fourier analyse, van de mandibulae van verschillende 

Canidae (adustus, latrans, lupus, aureus, dongo, mesomelas, enzovoort) werden 

onderzocht. De conclusie is dat Canis lupus, simensis en dingo (lees de hond dus) 

goed van elkaar te onderscheiden zijn, de andere soorten niet (Pionnier-Capitan, 2010, 

285).   
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Figuur 2. De outline methode met landmarks en semi-landmarks. Landmarks 

(rood ) zijn te zien op goed en stabiel definieerbare anatomische punten. Semi-

landmarks (wit) liggen op de “outline” van de tand, en worden uitgezet om de 

zoveel tienden van mm. Hier ziet men P4 maxillair als M1 mandibulair in 

boven en onderaanzicht. (Beelden uit een peroonlijke mail van Angela Perri) 

5.2.2.2.2. DE LANDMARK METHODE 

5.2.2.2.2.1. SOORTEN LANDMARKS 

5.2.2.2.2.1.1. VASTE LANDMARKS 

Hierbij zal men op de anatomische structuren punten (“landmarks”) aanduiden die 

absoluut stabiel en dus vast zijn, bijvoorbeeld het meest craniale punt van de 

samenvloeiing van twee arteries. Landmarks moeten onbetwistbaar duidelijk zijn en 

ook nog eens bij alle individuen voorkomen. Dat is dus vaak een probleem bij 

onvolledige archeologische vondsten, hoewel hiervoor computer gedreven 

oplossingen bedacht zijn, weze het binnen bepaalde grenzen (Adams et al., 2004).   

Er zijn drie types landmarks.  

Type 1 zijn intersecties, bijvoorbeeld de samenkomst van drie groeilijnen.  



76 

 

Type 2 zijn landmarks op specifiek anatomische locaties, zoals de tip van een tand 

bijvoorbeeld, of de plaats waar een curve van vorm verandert, van concaaf naar 

convex bijvoorbeeld.  

Type 3 zijn de punten die maximaal veraf liggen ten opzichte van een landmark type 

1 zoals bijvoorbeeld het meest rostraal gelegen punt ten opzichte van de samenkomst 

van de middenlijn en de groeilijnen van het os nasale: het prosthion.  

5.2.2.2.2.1.2. SLIDING LANDMARKS 

Als er anatomische structuren zijn waar er onvoldoende duidelijke anatomische 

landmark markeerpunten kunnen uitgezet worden, wordt de sliding semi-landmark 

methode gebruikt (Thompson, 1942). 

Na uitzetten van de  landmarks worden computerprogramma’s gebruikt die het geheel 

aan metingen verwerken en verschillen in vorm beschrijven als verschillen in 

coördinaten. Om de verschillen in vorm aanschouwelijk voor te stellen worden vaak 

“transformation grids” gebruikt (Fig. 3). 

             

Figuur 3. Transformation grids. Met behulp van wiskundige formules worden  

transformaties beschreven, zo kan men via een thin plate spline op verschillende 

niveaus een 3D  model creëren. (Bron: Fondon and Garner, 2007, 85-6.) 

Dit zijn “thin plate spline” deformatie grids die door hun visueel makkelijk 

waarneembare vervormingen duidelijk maken hoe en hoeveel een vorm veranderd is 

ten opzichte van een basisvorm. Als men bijvoorbeeld een brachycefale 
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hondenschedel wil vergelijken met een wolvenschedel, wordt het basisgrid op de 

wolvenschedel voorgesteld als allemaal mooie vierkante of rechthoekige blokjes 

(polynomen) en wordt dit basisgrid rond de vorm van het te vergelijken brachycefale 

voorwerp geplooid (“warped”). Als het om 3D  in plaats van 2D voorstellingen gaat 

wordt dit per horizontaal niveau (bijvoorbeeld elke mm) herhaald en nadien worden 

de schijfjes gereconstrueerd tot een aangepast 3D model.  

Deze geometrische methoden zijn de laatste jaren aangepast en verfijnd voor 

specifieke anatomische onderzoeken, wat hun performantie heeft verhoogd. Deze 

methoden zijn ook bijzonder krachtig en kunnen soorten en subspecies onderscheiden, 

maar ook bijvoorbeeld hybriden en ze doen dat blijkbaar even nauwkeurig als 

genetisch onderzoek (Adams et al., 2004). 

In het onderzoek van honden en wolven is geometrische morfometrie pas in een 

beginstadium, toch zijn er enkele interessante onderzoeken gebeurd die hierin worden 

beschreven. 

5.2.2.2.2.2. DE LANDMARK METHODE, ZOALS TOEGEPAST BIJ HOND EN 

WOLF 

5.2.2.2.2.2.1. Fronton en Garneer (2007) (Fig. 3) onderzochten 3D veranderingen in 

schedels via geometrische morfometrie, en dat bij 31 schedels van 25 hondenrassen. 

Ze ontdekten daarbij dat slechts 9 parameters en 5 mathematische basisfuncties, alle 

variaties konden verklaren, met uitzondering van de zeer sterk brachycefale schedels 

(die een genetische afwijking vertonen, zijnde een inactivatie mutatie van de 

fibroblasten groeifactor) (Drake en Klingenberg, 2010; Lawing en Polly, 2010; Drake, 

2011; Schoenebeck et al., 2012; Schoenebeck en Ostrander, 2013). Deze resultaten 

van de GM en de eraan gekoppelde mathematische basisfuncties werden dan 

vergeleken met genetisch onderzoek (17 genen), waarvan geweten was dat ze 

betrokken waren bij groei (Fondon en Garner, 2004). Bij 15 ervan werden 

verschillende allelen gevonden, minstens twee, soms vijf per gen. Eén van deze genen 

bleek van groot belang te zijn, namelijk Runx-2. Dit gen vertoont sterke “tandem 

repeat” formaties waarbij meer Alanine zorgt voor een lagere performantie van de 

transcriptie naar een actief eiwit, en meer Glutamine net andersom. Het betreffende 
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eiwit is eentje dat osteoblasten tot activiteit aanzet (botgroei). Hoe meer Glutamine in 

de repeats aanwezig is, hoe actiever de botgroei. Interessant is dat nauwelijks andere 

van de onderzochte genen invloed blijken te hebben op schedelvorm of grootte. Toch 

is nog een tweede gen betrokken, namelijk Twist-1 dat blijkbaar interageert met 

Runx-2, en op die manier indirect invloed uitoefent.  

Dit GM onderzoek is er dus in geslaagd om de multitude aan schedelvormen bij de 

hond te herleiden tot 5 mathematische basisfuncties en 2 belangrijke genen.  

5.2.2.2.2.2.2. Milenkovic et al (2009) bestudeerden schedels van twee wolvengroepen 

(n=54), die sinds het LGM geïsoleerd leven, maar wel in een geografisch zeer 

verwant gebied (Servië). Ze gebruikten 27 landmarks type 1 en 2. Er werden 

significante anatomische verschillen gevonden afhankelijk van gender en regio. Deze 

waren deels morfometrisch (grootte) en deels vorm gerelateerd (betreft sagittale crest 

en locatie van de arcus zygomaticus). Dit onderzoek toont aan dat het mogelijk is om 

varianten in vorm te vinden, zelfs als de separatie van de twee groepen recent 

gebeurde en qua tijdsspanne vergelijkbaar is met de periode die vermoedelijk de 

splitsingsperiode was tussen wolf en hond (Milenkovic et al., 2010). 

5.2.2.2.2.2.3. Drake en Klingenberg (2010) onderzochten 607 hondenschedels van 

106 rassen met GM. Deze vergeleken ze met schedels van de Canis lupus, Canis 

aureus en Canis latrans (n=397). Ze plaatsten 31 landmarks type 1-3 (waarvan enkele 

aan de rechter- en linkerzijde). Hun conclusies waren dat de schedelvariatie bij 

honden groter was dan bij wilde soorten carnivoren en dat er ook schedelvormen 

ontstaan zijn bij honden die in het wild niet bestonden. De variaties in vorm, 

waarneembaar bij honden, zijn ook al te merken bij de wolf, weze het minder 

extreem. Ze stellen dat verminderde selectiedruk door het ontbreken van de 

natuurlijke omgeving; plus gerichte acceptatie van de mens voor bepaalde niet 

natuurlijke vormen, het ontstaan van deze grote variabiliteit gefaciliteerd hebben 

(Drake en Klingenberg, 2010) .  

5.2.2.2.2.2.4. Boudadi-Maligne (2010) gebruikt in haar doctoraatsthesis de landmark 

methode op tanden van Pleistocene en moderne wolven (Boudadi-Maligne, 2010). Ze 

gebruikt type 3 landmarks op de M1 van de maxilla en mandibula. Deze plaatst ze op 
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de anatomische punten van de tanden (protoconoid, hypoconoied, paraconoied,...). 

Haar onderzoek laat zien dat de vorm van deze landmarks verandert over tijd en bij de 

verschillende soorten wolfspecies die er gedurende die lange tijdsperiode geweest 

zijn. Tanden en de studie van hun vorm, zijn erg belangrijk voor archeologie, omdat 

ze vaak de best bewaarde resten zijn van skeletten. Het belang van tandonderzoek 

voor de succesvolle studie van domesticatie processen is voornamelijk bewezen bij 

het varken (Larson et al., 2005; Larson et al., 2007; Larson et al., 2010; Cucchi et al., 

2011; Ottoni et al., 2012; Larson en Burger, 2013). 

5.2.2.2.2.2.5. Schmitt en Wallace (2012) onderzochten de vorm en variatie van de 

vorm van de schedel met behulp van landmarks type 1 en 3, bij drie wilde caniden: 

Canis lupus, Canis aureus en Canis rufus (wolf, jakhals en rode wolf, samen n=40) 

en vergeleken deze met die van honden van meerdere rassen (n=25). Ze vonden dat de 

twee groepen (wilde canidae versus hond) duidelijk verschillend waren, en dat bij 

honden in vergelijking met de wilde soorten: 

 de orbitale regio vergroot was,  

 het rostrum gecomprimeerd was,  

 de gehele schedel verfrommeld was,  

 het rostrale deel van de schedel naar beneden toe gericht was, en  

 de hersenpan meer naar boven toe verplaatst was (Schmitt en Wallace, 2012).  

5.2.2.2.2.2.6. Rizk (2012) onderzocht craniofaciale variatie bij de wolf (n=120) en 

honden (n=527) van 69 rassen, en koppelde dat aan genetisch onderzoek. Hij 

gebruikte GM technieken op de verschillende schedelvormen en karteerde 73 

parameters via een 3D opnametechniek. Zijn methode gebruikt landmarks type 1. 

Voor analyse van de data maakte hij gebruikt van de PCA. Zijn besluiten zijn dat de 

grootste variabiliteit in de schedel van de wolf eerst in de breedte van de schedel zit 

en dan in de breedte van de snuit (som PC 1, 2 en 3 = 38 %). Deze variabiliteit is 

ongeveer 10 % voor elke PC. Bij dolichocefale en mesio-(mesati)-cefale schedels van 

honden zit de grootste variabiliteit in de breedte, PC1 is hier 25-39 %. Verschillen 

tussen wolvenschedels en deze van honden hangen (voorspelbaar) erg af van het type 

schedel. Bij dolichocefale schedels ziet men een smallere schedel en rostrale extensie 
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van de naso-craniale structuren, bij mesiocefale honden (wolven hebben ook een 

mesiocefale schedelvorm) ziet men nauwelijks verschillen. De verschillen die toch 

aanwezig zijn, zijn bij honden een kortere en bredere maxilla, vooral ter hoogte van 

de M1 regio. Dit zijn ook de verschillen die bij de oudste archeologische honden 

werden beschreven, en die ook aanwezig zijn bij de putatieve honden/wolven uit de 

pre-LGM periode (genetische wolven dus). Interessant is dat de schedel van de Chow-

Chow het meest afwijkt van de wolvenschedel (Rizk, 2012), wat in het raam past van 

de opmerking dat dit een ras is dat lang een genetische isolatiefase doorliep en dus 

tijdens die periode meer tijd had om zich te distantiëren van het ‘gemiddelde’ van 

andere honden of wolven (Larson et al., 2012).  

Het is zinloos om hier de beschreven verschillen tussen brachycefalen en wolven te 

vermelden, omdat deze types best zouden worden uitgesloten bij de vergelijkingen; 

het betreft immers een variant met heel erge en heel veel anatomische afwijkingen, 

niet op basis van variatie, maar op basis van een genetisch deficit. Iedereen vindt het 

normaal om bij de vergelijkende studie van de Neanderthaler en Homo sapiens geen 

achondroplastische Homo sapiens dwergen te betrekken en mee te laten wegen, maar 

dezelfde logica bij de vergelijking hond en wolf toepassen, is niet zo vanzelfsprekend 

blijkbaar. 

5.2.2.2.2.2.7. Conclusie 

GM is een zeer belangrijke en nog redelijk nieuwe methode die in volle ontwikkeling 

is in de archeologie en bij de studie van wolf en hond. Zonder twijfel zullen we in de 

nabije toekomst rapportages van onderzoeken zien verschijnen die het raadsel 

wolf/hond mee helpen oplossen.  

5.2.3. SOORTEN MORFOLOGISCHE VERSCHILLEN 

5.2.3.1. LICHAAMSVERKLEINING 

5.2.3.1.1. VERMELDE REDENEN VOOR LICHAAMSVERKLEINING 

In de literatuur wordt vaak verwezen naar de initiële verkleining van de 

lichaamsgrootte die optreedt bij domesticatie van de wolf naar hond toe en de indruk 
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wordt soms gegeven dat dit een algemeen fenomeen is (Darwin, 1868; Degerbøl, 

1961b; Morey, 1992; Clutton-Brock, 1999; Crockford, 2004; Morey, 2010). Dit is 

echter fout. De meeste diersoorten zullen juist groter worden direct na het 

domesticeren (Clutton-Brock, 1999; Arbuckle, 2002; Hemmer, 2005; Zeder et al., 

2006; Zeder, 2012a; Zeder, 2012b). Ook wordt soms gesuggereerd dat er bewust naar 

kleinere dieren toe gefokt werd op basis van minder voedselbehoefte en makkelijkere 

manipulatie (Clutton-Brock, 1999; Crockford, 2004; Clutton-Brock, 2012). Het feit 

dat dieren kleiner werden na domesticatie, werd redelijk verklaard op basis van de 

stelling dat kleinere dieren minder voeding nodig hadden, wat dan mogelijk goed 

uitkwam in periodes van voedselschaarste. Anderzijds werd gesteld dat door de 

bestaande voedselschaarste en dus ondervoeding, dieren kleiner gebleven waren. 

Bovendien werd geschreven dat, omdat deze vroeg gedomesticeerde dieren kleiner 

waren, ze makkelijker manipuleerbaar waren door de mens. Deze stellingen zullen 

hieronder kritisch bekeken worden.  

5.2.3.1.1.1. MINDER VOEDSELBEHOEFTE 

Bij het houden van gedomesticeerde dieren zijn enkele facetten van belang: wat 

moeten ze produceren? Hoeveel kunnen ze produceren? Hoeveel voeding hebben ze 

nodig om dat doel te bereiken?  

5.2.3.1.1.1.1. HERKAUWERS EN PRODUCTIE 

De melkproductie van herkauwers op jaarbasis en in niet industriële veehouderij, (dus 

niet de extreme Holstein-Friesian runderen in optimale stallen met optimale voeding), 

is ongeveer 10 liter melk, per kg lichaamsgewicht, per jaar (dus bijvoorbeeld een rund 

van 600 kg = 6000 l melk per jaar, een schaap van 50 kg = 500 liter per jaar). Dat 

maakt dat twee kleine runderen van elk 300 kg, evenveel melk zullen produceren als 

één rund van 600 kg. De hoeveelheid voeding die ze ervoor nodig hebben is echter 

niet afhankelijk van het gewicht van het dier, maar van zijn oppervlakte, en dus 

gerelateerd aan de formule gewicht tot de macht 0.73. Dat houdt dus in dat twee 

runderen van elk 300 kg heel wat meer eten dan één van 600 kg. Het houden van 

kleinere dieren leidt dus niet tot een lagere behoefte aan voedsel, maar omgekeerd tot 

meer. Hetzelfde geldt voor hun vleesproductie; meerdere kleine dieren zullen heel wat 
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meer eten om een zelfde hoeveelheid vlees te produceren als een groot dier (schaap 

versus koe bijvoorbeeld). 

5.2.3.1.1.1.2. HONDEN EN VLEESPRODUCTIE 

5.2.3.1.1.1.2.1. Inleiding 

Carnivoren, zoals honden, zijn in het verleden gebruikt als voedselbron voor de mens, 

wat aannemelijk is op etnologische gronden en bewezen is door snijsporen gevonden 

op botten in archeologische contexten (Boudadi-Maligne et al., 2012b). De vraag is: 

was dit doelmatig of gebeurde dit enkel in hongerperiodes? 

5.2.3.1.1.1.2.2.  Doelmatige carnivore voedselproductie  

Als het een doel op zich was, zijn er twee facetten opmerkelijk. Het eerste is de 

archeologische record, het tweede de lage efficiëntie van deze mogelijke keuze. 

Hondenresten worden weinig gevonden in de archeologische record, dus kunnen ze 

niet als routine voedselbron gebruikt zijn (Clutton-Brock, 1999; Crockford, 2004; 

Bocherens et al., 2014; Horard-Herbin et al., 2014). Dat de keuze voor hondenvlees 

weinig efficiënt is blijkt uit de lage biomassa van carnivoren per oppervlakte, plus het 

feit dat een carnivoor een inefficiënte omzetter is van voedsel naar eigen spiereiwit 

(omzet factor >10/1). Dat maakt dat honden slechts interessant werden als 

voedselbron indien er massale jachtoverschotten waren, wat weinig waarschijnlijk is 

op het einde van een aride en koude periode tijdens het begin van het Magdaleaan 

(González-Sampériz et al., 2006; Gómez en Lunt, 2007). Indien de hond dan enkel in 

hoge nood verorberd werd, is de vraag waarom hij dan in deze periode 

gedomesticeerd werd?  

5.2.3.1.1.1.2.3. Omgekeerd: de hond als hulp bij vleesverwerving  

Er wordt gemeld dat de overschakeling van de mens op de boogjacht de prikkel was 

voor wolfdomesticatie. In Boreale omstandigheden is de mens immers verplicht om 

over te stappen van een jacht op zicht, zoals ze voordien was, naar een jacht die op 

gehoor en reuk steunt. Dit zijn bij de mens niet de meest optimale zintuigen. Gekend 

is het feit dat deze periode een overschakelingsfase was van jachtwapens en er op de 
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boogjacht (of speerwerper - atlatl) werd overgestapt (Bicho et al., 2003; Bicho et al., 

2006; Bicho, 2013) en het is logisch te veronderstellen dat de mens besefte dat de 

wolf - hond goed kon helpen bij de jacht: zowel om wild te sporen, als om 

aangeschoten wild te volgen.  

Deze recente visie werd echter al in twijfel getrokken omdat ze “te vanzelfsprekend” 

zou zijn (Castel et al., 2010). Een bijzondere uitspraak in een wereld op zoek naar 

“the most parsimonious pathway” (Watzlawick et al., 1974; Watzlawick et al., 2011).  

5.2.3.1.1.2. MEER HANTEERBAARHEID 

Het tweede argument uit de literatuur is dat men kleine dieren prefereerde in verband 

met de hanteerbaarheid. Er is echter geen verband tussen de hanteerbaarheid van een 

dier en zijn grootte. De denkfout ligt bij de “small is easy” gedachte. Dat is ook bij de 

hond fout, want de meeste (niet de ergste) agressie ongevallen ziet men bij de kleine 

rassen. Ook is men grote dieren (bijvoorbeeld het oerrund) gaan domesticeren omdat 

men er baat in zag, en is het moeilijk verdedigbaar te poneren dat het doel bij 

voorbaat al was dat men die wilde soort wel wenste maar dan in een kleiner formaat. 

5.2.3.1.2. DE SNELHEID VAN HET FENOMEEN  LICHAAMSVERKLEINING 

In de literatuur wordt gesteld dat dociliteit en  karakterveranderingen snel optraden na 

domesticatie (Arbuckle, 2002; Trut et al., 2004; Larson et al., 2012; Zeder, 2012b), 

doch dat het onmogelijk was om in de archeologische record dan al fysische 

veranderingen op te merken (Clutton-Brock, 1995; Wayne en Ostrander, 1999; 

Larson et al., 2005; Zeder, 2012b; Larson en Burger, 2013). Dat kan zeker zo zijn 

voor bepaalde diersoorten, zoals de geit en het schaap, waarvan geweten is dat de 

eerste anatomische veranderingen slechts honderden jaren na initiële domesticatie 

optraden (Zeder, 2012a). Voor de wolf echter is bewezen dat zelfs de F1 generatie 

onder menselijke controle, al zeer behoorlijk kan verschillen van de oudere dieren 

(Nehring, 1888; Studer, 1901; Hedrick en Fredrickson, 2008). Zo ziet men dan al bij 

deze wolven algehele lichaamsverkleining alsook verkleining van tanden, “teeth 

crowding”, verbreding van de snuit alsook verkorting ervan, allemaal kenmerken die 

aan de hond worden toegeschreven (Studer, 1901).  
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Bij de visie van snelle karakterveranderingen en trage morfologische veranderingen, 

gaat men er van uit dat morfologische/anatomische veranderingen veel ingrijpender 

zijn dan de gedragsmatige. Dit is een gedachte die gebaseerd is op onze visie van de 

wereld: het psychologische is kneedbaar, het morfologische niet. Aldus denkt men dat 

morfologische veranderingen in het domesticatieproces pas na vele decennia of 

honderden jaren zichtbaar zouden worden. Het lijkt er op dat voor wat domesticatie 

betreft, althans voor sommige diersoorten zoals de wolf, het omgekeerde het geval 

kan zijn. Of mogelijk kunnen de twee zeer snel verlopen? 

Bij de moderne methode van (dama dama) domesticatie bijvoorbeeld, ziet men de 

lichaamsvergroting optreden na twee fokseizoenen. Uitgesproken dociele 

karakterveranderingen ziet men echter pas na een tiental generaties optreden 

(Hemmer, 2005). Deze periode is extreem kort op de tijdsbalk van de archeologie. 

Veranderingen in de morfologie van andere diersoorten zoals de gerbils (gerbilus 

perpallides, etc..), de huismuis (mus musculus), de marters (martes martes, etc..) en 

de ratten (ratus norvegicus) bijvoorbeeld, verlopen over 20 tot 35 generaties, dat 

betekent dus slechts 4 à 5 jaar (Arbuckle, 2002). Bij de hond gaat het allemaal zelfs 

nog sneller: bij wolven, gevangen als jonge pups in het wild, heeft men direct dieren 

die eigenlijk honden zijn, terwijl ze er morfologisch als wolf uitzien. 

Eén auteur geeft aan dat het bij varkens en honden wel 100 tot 200 generaties kan 

geduurd hebben alvorens veranderingen aanwezig waren (Kruska, 1988). Als dat 

correct is, dan is dit nog steeds zeer kort op de tijdslijn van de archeologie, en betreft 

het 50 tot 100 jaar: vaak kleiner dan de foutmarge van de koolstof 14 methode.  

Lichaamsverkleining wordt vaak als een belangrijke onderscheidende factor gebruikt 

in de vroege fase van domesticatie van wolf naar hond. Een woord van 

voorzichtigheid is echter van toepassing op deze visie, want ook bij de wolf zijn er 

heel wat varianten in grootte (Stockhaus, 1965; Boudadi-Maligne, 2010; Boudadi-

Maligne en Escarguel, 2014). Grote variatie bij wolven werd gezien tussen genders, 

maar ook bij dezelfde sekse in dezelfde regio. In het Nabije Oosten, en tijdens het 

Natufiaan, komen bijvoorbeeld wolven voor (Canis lupus arabs), die zo klein zijn dat 

ze makkelijk met de vroege hond kunnen verward worden (Dayan, 1994a; Dayan, 
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1994b; Mech, 2003; Meiri et al., 2004). Meerdere onderzoeken van Canidae hebben 

trouwens al vermeld dat grootte geen valabel kenmerk is om een species (laat staan 

subspecies) te differentiëren (Lawrence en Bossert, 1967; Thomas et al., 2003; Meiri 

et al., 2004; Pluskowski, 2006). Deze kritische visie werd trouwens al heel vroeg in 

de geschiedenis van morfologische onderzoeken van honden en wolven beschreven 

(Nehring, 1888; Studer, 1901) en recent bevestigd (Boudadi-Maligne en Escarguel, 

2014).  

Tenslotte is er nog een laatste aspect van lichaamsverkleining bij de hond te 

vermelden, namelijk het ontstaan van minirassen (schofthoogte minder dan 30 cm). 

Hier wordt verder in detail op ingegaan. Mini hondjes bestaan allicht sinds de 

bronstijd en zeker sinds de Romeinse periode en werden toen als zeer waardevol 

beschouwd en werden zelfs als elite geschenk gegeven aan 

hoogwaardigheidsbekleders (Horard-Herbin et al., 2014). Er is één Paleolithische 

hond die ook echt klein is (alleszins veel kleiner dan alle andere pre-Holoceen 

honden) en dat is de hond van Morin in Frankrijk (Boudadi-Maligne et al., 2012b). De 

meeste andere groeperen zich daarentegen rond dezelfde grootte en gewicht (45 cm 

schofthoogte, 18 kg). 

5.2.3.1.3. OORZAKEN VAN LICHAAMSVERKLEINING 

Er kunnen vier oorzaken zijn die alleen of in combinatie met elkaar, 

lichaamsverkleining veroorzaken. Deze zijn hormonale veranderingen, 

omgevingsveranderingen, voeding en genetische veranderingen met nadruk op inteelt. 

5.2.3.1.3.1. HORMONALE VERANDERINGEN. 

Waarom door domesticatie gedreven veranderingen zoals lichaamsvergroting of -

verkleining optreden, is niet steeds zeker. Er liggen zeker genetische veranderingen 

aan de basis. Deze kunnen leiden tot extreme veranderingen zoals mini-hondjes. Deze 

verkleining is echter te wijten aan een genetische mutatie op het IGF1-gen en dus aan 

de productie van de hoeveelheid van het hormoon IGF1 (insulin like growth factor 1) 

(Gray et al., 2010). De eerder graduele en minder extreme verkleining, zoals gezien 

bij de vroegste honden (en voortdurend tot in het Neolithicum), is allicht ook deels 
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afhankelijk van de productiehoeveelheid van dit groeihormoon (Eigenmann et al., 

1984; Li et al., 2002; Hoopes et al., 2012). 

Ook van belang is de vermindering van stress onder gedomesticeerde omstandigheden 

(Stephens, 1980) en de invloed daarvan op hersenfunctie en structuur, en aldus, 

secundair, op bepaalde hormonen (Stephens, 1980; Kruska, 1988; Minton, 1994; 

Köhler en Moyà-Solà, 2004; Healy en Rowe, 2007). Gepaard met deze 

stressvermindering, komt een vroegere seksuele maturiteit voor die bij de meeste 

gedomesticeerde dieren werd beschreven (Zeder, 2012b; Wilkins et al., 2014). De 

start van de puberteit is hormonaal gedreven en onderhevig aan de inwendige 

tijdsklok van het  organisme. Welke metabolische factor(en) verantwoordelijk is (zijn) 

om dit proces in gang te zetten is ongekend, hoewel Leptine een gesuggereerde 

kandidaat is (Barash et al., 1996). Deze vroegere seksuele maturiteit t.o.v. de 

wildstatus betekent dat dieren vroeger in hun leven seksuele hormonen produceren. 

Juist deze hormonen hebben een indrukwekkende invloed op de groeischijven, met 

name op de sluiting ervan, wat dus betekent dat onder hun invloed de groei van 

beenderen kan stoppen (Verdonck et al., 1998a; Verdonck et al., 1998b; Grumbach, 

1999; Van Der Eerden et al., 2003; Ruan et al., 2008). Een bewijs hiervan is dat vroeg 

gecastreerde dieren, die dus geen sekshormoon bloedpieken vertonen, langer groeien, 

en dus groter worden dan niet gecastreerde dieren (Matsuo en Fujieda, 2006). 

Groeiplaten staan vooral onder invloed van oestrogeen, ook bij mannelijke dieren 

(Grumbach, 1999; Van Der Eerden et al., 2003). Mannelijke (en vrouwelijke)  dieren 

zullen in de late puberteit gedurende een korte periode grote hoeveelheden oestrogeen 

produceren. Oestrogeen activeert de chondrocyten (kraakbeencellen) in de groeiplaat, 

wat de groeispurt veroorzaakt. Na deze groeispurt zullen deze cellen (chondrocyten)  

afsterven, wat dus de groeistop veroorzaakt. Omdat bij gedomesticeerde dieren de 

seksuele hormoonpieken vroeger in het leven optreden, zullen ze dus een vroegere 

sluiting van de groeiplaten hebben en zullen ze kleiner blijven.  

Bij de volwassen wolf zijn de eerste hormoonpieken in de bloedbaan te vinden rond 

de leeftijd van 22 to 24 maanden. Bij de hond is dat gemiddeld rond de leeftijd van 6 

tot 10 maanden. Daarbij valt op dat kleine hondenrassen vroeger loops worden dan 
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grote (resp. 5 maanden en 18 maanden). Ook dat bewijst de invloed van grootte en de 

leeftijd van de vroegste geslachtshormoon activiteit. 

Bijzonder en als uitzondering op de regel, is dat de kleinste wolvensoort (arabs) ook 

pas op de leeftijd van 22 tot 24 maanden de eerste loopsheid vertoont. Dat verandert 

trouwens niet als ze in gevangenschap leven (Hefner en Geffen, 1999; Meiri et al., 

2004). Bij deze wolvensoort is het kleinere formaat dus niet veroorzaakt door 

geslachtshormonen die op vroegere leeftijd actief worden, maar door het dragen van 

het IGF1-gen. Er is immers bewezen dat gen dat bij de hond voorkomt, afkomstig is 

van dit soort wolf (Gray et al., 2010; Klütsch en De Caprona, 2010; Hoopes et al., 

2012). 

5.2.3.1.3.2. OMGEVINGSVERANDERINGEN 

Er zijn heel wat bewijzen dat leven in gedomesticeerde omstandigheden 

veranderingen in grootte veroorzaakt. Biggen uit dezelfde nesten die opgroeiden in 

een vrije omgeving vertoonden heel wat morfologische veranderingen in schedels en 

botten, ten opzichte van hun genetisch verwante soortgenoten die opgroeiden in 

kooien (Leach, 2003). De wilde huismuis (mus musculus), een commensale soort, die 

sinds het Epi-paleolithicum rondom menselijke verblijfplaatsen woont, en zich 

verspreidde via zeevaartroutes, bronshandel en Neolithisatie vanuit het Nabije Oosten  

(Bonhomme en Searle, 2012), en die niet door de mens gemanipuleerd, geselecteerd 

of gecontroleerd werd, vertoont veranderingen identiek aan deze van domesticatie. 

Dit zijn verkorte snuit, kleurveranderingen en tandveranderingen ten opzichte van de 

wilde variant (Leach, 2003). Hetzelfde type veranderingen werd ook bij meerdere 

andere commensalen waargenomen (O'regan en Kitchener, 2005). 

Zoowolven uit wild gevangen ouders vertonen verkleining en verkorting van de snuit, 

alsook kleinere tanden (Nehring, 1888).  

Al deze voorbeelden zijn krachtige argumenten ten voordele van morfologische 

veranderingen onder invloed van het milieu (Arbuckle, 2002; Zeder, 2012b). De 

antropomorfe omgeving is blijkbaar een snelle, efficiënte en niet-genetische speler op 

het domein van het morfologisch uitzicht. Blijkbaar is een omgeving met minder 
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stress en minder prikkels (visueel, auditief, koude, predators,..) behoorlijk 

determinerend voor de fysionomie. Blijkbaar spelen ook epi-genetische factoren mee 

in dit veld en kunnen deze veranderingen op die wijze doorgegeven worden aan 

volgende generaties.  

Omgeving betekent ook klimaat en klimaatsverandering. Dat houdt in dat dieren die 

op een meer noordelijke breedtegraad leven, of op grotere hoogte, of in een koudere 

omgeving, gemiddeld groter zullen worden (Bergmanns’ regel) (Meiri et al., 2004), 

en dat omgekeerde leefomstandigheden verkleining zullen induceren. Tijdens de 

vroegste domesticatieperiode van de wolf is er opwarming van het klimaat na het 

LGM. Deze opwarming veroorzaakt verkleining en vertroebelt het onderscheid wolf 

en vroegste honden (Kurtén, 1968; Turnbull en Reed, 1974; Tchernov en Horwitz, 

1991; Dayan, 1994a; Dayan, 1994b; Tchernov en Tsoukala, 1997). 

5.2.3.1.3.3. VOEDINGSVERANDERINGEN 

5.2.3.1.3.3.1. INLEIDING 

Aangezien bij overvloedige voeding bepaalde diersoorten, zoals de moeflon, 

behoorlijk kunnen vergroten, wordt logisch geconcludeerd dat (omgekeerd), 

verkleining het gevolg kan zijn van slecht kwalitatieve voeding of beperkte 

voedingshoeveelheid (O'regan en Kitchener, 2005) en dat zowel bij het dier als bij de 

mens (Leach, 2003, 325). De invloeden van voedingsverandering op de fysionomie 

zijn voornamelijk waargenomen bij op jonge leeftijd gevangen dieren opgevoed in 

gevangenschap, ofwel bij de F1 generatie, in gevangenschap geboren maar 

voortkomend uit wild gevangen ouderdieren. 

Enkele van die invloeden worden hier weergegeven:  

 In het wild gevangen leeuwenkittens worden in gevangenschap behoorlijk 

groter dan wilde soortgenoten uit dezelfde regio.  

 Chinchilla’s in gevangenschap hebben lagere en bredere schedels dan hun 

wilde soortgenoten.  

 Bepaalde schapensoorten worden in gevangenschap en met rijkere voeding, 

even groot als hun Pleistocene voorouders.  
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 De hoorns van Moeflons worden extreem groot en problematisch zwaar als ze 

worden gehouden in gevangenschap en voorzien worden van overvloedige 

voeding. 

 Leeuwen en wolven opgevoed in gevangenschap, vertonen verkorte snuiten.  

Deze hiervoor beschreven veranderingen worden allen gecorreleerd met voeding (en 

of omgeving), en zowel de hardheid van het dieet, de samenstelling ervan, en de 

hoeveelheid zijn bewezen actoren in deze veranderingen.  

5.2.3.1.3.3.2. HARDHEID 

De hardheid van voeding heeft inderdaad een bewezen invloed op de craniofaciale 

ontwikkeling. Experimenteel onderzoek bij ratten heeft immers aangetoond dat een 

hardere voeding tijdens de opgroei, hogere kauwkrachten veroorzaakt en dus een 

meer ontwikkelde kauwspiermassa (musculus Pterygoïdeus en Masseter) en zo 

secundair een verbrede schedel (Beecher en Corrucini, 1981). Dit is wat men ziet bij 

sommige subspecies wolven (Leonard et al., 2007; Germonpré et al., 2009; Boudadi-

Maligne, 2010; Boudadi-Maligne, 2012) en ook bij de vroegste honden (Clutton-

Brock, 1995; Crockford, 2004; Morey, 2010). Omgekeerd ziet men bij verminderde 

bijtkrachten en het experimenteel openhouden van de mond bij proefdieren (wat bij 

de mens in natuurlijke omstandigheden voorkomt bij open mond ademers), snuiten 

erg smal worden, terwijl zelfs bij minimaal eten van hard voedsel de snuit een 

normale breedte zal ontwikkelen  (Beecher en Corrucini, 1981). 

5.2.3.1.3.3.3. KWALITEIT VAN DE VOEDING 

De kwaliteit en samenstelling van de voeding bij aanvang van de domesticatie van de 

wolf kan enkel vermoed worden. Als het zeer jong gestolen wolvenpups betreft, kan 

het niet anders of deze zijn gevoed via humane borstvoeding, alleszins enkele weken 

lang (Simoons en Baldwin, 1982; Manwell en Baker, 1984). Het is aannemelijk te 

vermoeden dat nadien de voeding van de pups redelijk goed zal geleken hebben op 

deze van de mens, wat voor de wolf / hond geen probleem is, daar het een omnivoor 

betreft. Suggesties dat deze pups mogelijk enkel botresten zouden hebben gekregen 

met wat schaarse vleesresten eraan of andersom voornamelijk uitsluitend vlees, zijn te 
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verwerpen, omdat in beide gevallen zeer erge opgroeistoornissen zouden voorkomen 

(bijvoorbeeld bij teveel botten hypercalcemie en hypertrofische osteodystrofie en 

anderzijds bij teveel vlees nutritionele secundaire hyperparathyreoïdie met 

osteodystrofie). Dit zou aanleiding geven tot kreupele en misvormde volwassen 

honden. En dat soort afwijkingen zien we niet in de archeologische record terug.  

5.2.3.1.3.3.4. DE HOEVEELHEID VOEDING 

Ondervoeding werd in de literatuur ook vernoemd als oorzaak van verkleining van de 

eerste honden (Morey, 1994; Clutton-Brock, 1995; Crockford, 2004). Meerdere 

argumenten spreken dit tegen.  

Er zijn F1 zoowolven beschreven die zeker goed gevoed werden (hun ouders die 

samen met hen in de zoo leefden, overleefden tot zeer hoge leeftijd), en toch 

verkleinden (Nehring, 1888). Eigen werk bestond erin de diëten op te vragen van deze 

historische zoowolven in Berlijn, doch de historische records die aanwezig waren, 

vermeldden deze diëten niet. 

Echte zware ondervoeding veroorzaakt steriliteit en als die optreedt sterven de net 

gedomesticeerde dieren uit en moeten er steeds nieuwe pups in het wild geoogst 

worden: een zeer inefficiënte manier van handelen en dus weinig waarschijnlijk. 

Bij sterke ondervoeding bij honden (bij varkens bijvoorbeeld is dit niet het geval), op 

basis van zware tekorten in calorieën of eiwit of beide, ontsnappen twee 

orgaansystemen aan verminderde groei: de hersenen en het bot. Alle andere 

orgaansystemen zullen wel verminderen in grootte en volume (Aron, 1911; Smith, 

1931; Mcmeekan, 1940). De grootte van deze sterk ondervoede pups is dan ook gelijk 

aan deze van normaal gevoede nestgenoten. Deze waarneming is tegen elke 

verwachtte logica in; ze is echter vastgesteld in herhaalde experimenten bij honden. 

Deze dieren zijn vel over been, kunnen nog nauwelijks rechtstaan en wandelen, maar 

groeien normaal. Dat betekent dat sterke ondervoeding niet in staat is om botgroei te 

verhinderen. De verkleining die wordt gezien bij honden in de archeologische record 

moet dan ook andere redenen hebben. 
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Clutton-Brock (1995) beweert dat de verkleining het gevolg is van ondervoeding 

tijdens de embryonale fase (Clutton-Brock, 1995). Dit is een niet gefundeerde 

opmerking, daar er nauwelijks of geen onderzoek gebeurd is naar sterke ondervoeding 

bij moederdieren tijdens de zwangerschap, noch naar het resultaat ervan op de groei. 

Dat soort experimenten ligt immers zeer gevoelig op ethische basis en is naar ons 

weten enkel experimenteel uitgevoerd bij ratten en muizen. Ondervoeding van 

zwangere dieren kan met zekerheid, afhankelijk van hoe erg, hoe lang, en in welke 

zwangerschapsfase, leiden tot abortus, vroegtijdige geboorte met foetussterfte en 

doodgeboren jongen (Roeder en Chow, 1972). Indien jongen toch overleven tijdens 

de lactatie fase die ook ondermaats is, zijn ze kleiner dan normaal, hoewel de meeste 

dieren zullen sterven. De overlevenden met achterstand in groei, kunnen groei 

compenseren als de voeding nadien (veel) beter wordt. Zo niet is de kans op 

overleven klein (Smith, 1931). Degenen die overleven zullen mogelijk niet seksueel 

matuur worden en bijgevolg sterft de bloedlijn uit.  

Tijdelijke ondervoeding heeft weinig effect op de groei, indien er later wel voldoende 

voedsel aanwezig is zal het groeiende dier nadien wel gewicht bijwinnen en zullen 

alle orgaansystemen hun gewichtsverlies compenseren. Door voedselschaarste wordt 

de groei van meerdere orgaansystemen (maar niet de botten) tijdelijk op halt gezet. 

Maar deze groei kan later weer actief worden en de gemaakte achterstand helemaal 

weer inhalen en dat zelfs heel lang nadat de normale tijd van de groei al voorbij zou 

zijn. Deze ondervoede dieren hebben dus langer dan normaal de tijd om te groeien. 

Het feit dat ze niet geslachtsrijp worden tijdens deze hongerperiode, speelt natuurlijk 

mee in de verlengde groeipotentieperiode.  

5.2.3.1.3.4. INTEELT 

5.2.3.1.3.4.1. INTEELT EN DOMESTICATIE EXPERIMENTEN 

Het aspect “genetica van de domesticatie” is erg groot en valt buiten deze scriptie. 

Toch is het zinvol om aandacht te hebben voor één aspect: inteelt. Inteelt is van groot 

belang geweest bij de zilvervos (Vulpes vulpes) en de Dama dama experimenten 

(Belyaev, 1979; Trut et al., 2004; Hemmer, 2005).  
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In de Dama dama experimenten wordt inteelt slechts zijdelings vermeld: er wordt 

gezegd dan na een tiental jaar één nieuwe stier wordt binnengehaald in het 

fokprogramma (Hemmer, 2005). Dat houdt in dat de eerste tien jaar, bij 20 hinden, 

één stier of zijn zonen worden gebruikt om te fokken en dat die zonen dus hun zussen 

of halfzussen zullen gedekt hebben. Een hoge inteelt coëfficiënt dus. Daar komt nog 

bij dat de startpopulatie uit reeds geografisch geïsoleerde dieren bestond, die 

weliswaar wild leefden, doch in relatief beperkte afgezonderde gebieden. Ze moeten 

dus ook al vooraf een bepaalde inteelt ondergaan hebben.  

Hetzelfde fenomeen is van belang bij het experiment met de zilvervos, Vulpes vulpes 

(Belyaev, 1979; Trut et al., 2004). Hier ziet men veel en snel kleurveranderingen 

optraden. De meeste van deze kleurvarianten zijn recessief en het secundaire gevolg 

van inteelt die gebruikt werd om de karaktereigenschappen te behouden en te 

vermeerderen. Er werd gestart met een populatie van 100 dieren, zonder elke 

generatie te zorgen voor een verse genetische input. Deze startpopulatie van 100 

dieren bestond bovendien uit een groep die sinds 1.900 in gevangenschap werd 

gehouden, en dus al aan inteelt onderhevig was. Trutt et al. (2004) geeft aan dat de 

inteelt coëfficiënt onder 0.7 werd gehouden, maar dat refereert naar een populatie die 

wild zou zijn geweest bij aanvang, wat niet het geval was (Trut et al., 2004). De test 

startte in 1959, de groep bestond sinds 1900. Zelfs als de populatie vossen wild zou 

geweest zijn bij aanvang in 1.959, zou de gemelde 0.7 % inteelt coëfficiënt nog steeds 

staan voor 13 % homozygote genen (maar wegens de niet wilde oorsprong van de 

groep moet dit dus meer zijn geweest), en dus een fokprogramma op basis van 

koppeling van volle nichten en neven.  

5.2.3.1.3.4.2. INTEELT EN WOLF EN HOND 

Hoe erg inteelt van belang was bij de aanzet van wolf naar hond, is ongekend. Morey 

(1994) vermoedt echter dat deze van groot belang was. Als de aanvang van 

domesticatie gepaard ging met geroofde wolvenpups, is er een redelijk grote 

waarschijnlijkheid dat er broer-zus koppelingen zijn uitgevoerd.  

5.2.3.1.3.4.3. UITTEELT OF HYBRIDISATIE 
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De zo vaak vermelde hybridisering van honden met wolven (wat zou leiden tot het 

verlagen van de inteeltcoëfficiënt) is een vastgesteld feit, doch de vraag is: hoe vaak 

kwam het voor? Als het zeer veel voorkwam en voorkomt, zouden huidige DNA 

onderzoeken van wolven en honden gelijkaardige clads met identieke haplotypes 

laten zien. Dat is niet zo: wolven hebben volledig andere genetische haplotypes dan 

honden.   

Er zijn argumenten om hybridisatie als weinig voorkomend te beschouwen, net zoals 

er argumenten zijn om te veronderstellen dat het toch geregeld voorkwam (Randi en 

Lucchini, 2002; Wayne, 2012; Kopaliani et al., 2014). Bij hybridisatie is de paring 

van een mannelijke hond met een in het wild levende vrouwelijke wolf weinig 

belangrijk, omdat de pups in de wolvengemeenschap worden geboren en geen deel 

van de humane gemeenschap zullen uitmaken. Het enige zinvolle voor “outbreeding” 

is dus dat een hondenteef gedekt zou worden door een vrijlopende mannelijke wolf.  

Een lage waarschijnlijkheid voor hybridisatie is gebaseerd op deze feiten (Packard, 

2003): 

 De roedelstructuur van de wolf (het niet toelaten van vreemde teven, de reuen 

lopen niet weg om elders te gaan paren).  

 Het alfa-paar fenomeen (enkel één reu en één teef paren, en enkel met elkaar, 

de rest is aseksueel).  

 Monogamie (de twee alfa-dieren paren niet met anderen).  

 Seizoensgebonden fertiliteit. De wolf (zowel teef als reu) is enkel seksueel 

actief gedurende een korte periode van enkele weken in de winter, zodanig dat 

na de dek en dracht, 2 maanden later, de pups geboren kunnen worden in de 

lente (bij de hond komt de loopsheid - ongebonden aan seizoenen voor - en is 

de reu gans het jaar bereid te paren). Dat houdt in dat een hondenteef die loops 

is buiten de 4 weken durende seksuele actieve periode van de wolf, geen wolf 

treft om te paren. 

Een hoge waarschijnlijkheid voor hybridisatie is gebaseerd op de zwarte kleur die 

voorkomt in de vacht van de Amerikaanse wolf (een geïntroduceerd hondengen), en 

genetische onderzoeken van oost-Europese wolven waaruit blijkt dat vele pups 
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geboren uit buitenlevende vrouwelijke herdershonden genetische drager zijn van 

genen van lokale wolfpopulaties (Kopaliani et al., 2014). 

5.2.3.2. SCHEDELVERANDERINGEN 

Er zijn twee soorten verschillen tussen wolf en hond voor wat betreft de schedel: 

vormverschillen en meetbare verschillen. 

5.2.3.2.1. VORMVERSCHILLEN IN SCHEDELS: MORFOLOGIE 

Bij het vergelijken van hondenschedels met die van wolven, hebben de historische 

auteurs heel wat verschillen beschreven. Daarbij moet duidelijk gesteld worden dat ze 

bij de hond enkel mesiocefale schedels gebruikten als punt van vergelijking. De 

kwalitatieve verschillen tussen hond en wolf die historisch gezien (1 tot 8), en recent 

(9 tot 12) werden weergegeven in schedels zijn de volgende: 

1. een andere orbitale hoek (ZIE Hoodstuk 6.2, Paginae128-152) (Studer, 1901; 

Aaris-Sørensen 1977; Mech, 2003). 

2. een andere vorm van de verticale tak van de mandibula (zie eigen onderzoek) 

(Olsen en Olsen, 1977; Olsen, 1985). 

3. een grotere bulla tympanica bij de wolf met ook een wat andere vorm (Iljin, 1941; 

Stockhaus, 1965; Aaris-Sørensen 1977). 

4. een sterkere, grotere crista sagittalis bij de wolf  (Iljin, 1941). 

5. een grote indeuking in de middenlijn tussen de temporale botten (coup de hache, 

zie pag. 51) bij de wolf  (Huxley, 1880; Nehring, 1888; Studer, 1901). 

6. een andere positie van de caudale rand van het harde gehemelte: bij de wolf rostraal 

van M2, bij de hond caudaal ervan  (Iljin, 1941). 

7. een anders gehoekte caudale boord van de arcus zygomaticus bij de wolf is deze 

rechter (Studer, 1901; Iljin, 1941). 

8. een duidelijke stop bij de hond (gabella). 
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9. een expansie van de orbitale regio bij de hond (Schmitt en Wallace, 2012). 

10. een compressie van het rostrum, alsook van de gehele schedel bij de hond 

(Schmitt en Wallace, 2012). 

11. een rostrale hoeking naar beneden toe van het cranium bij de hond (Schmitt en 

Wallace, 2012). 

12. een verhoging van de positie van de hersenpan bij de hond  (Schmitt en Wallace, 

2012). 

De vermelde twee eerste verschillen zullen verderop besproken worden in het eigen 

onderzoek hoofdstuk. De punten 3-7 zijn ondertussen bewezen onjuist. Stockhaus 

(1965) bewees immers dat de bulla tympanica bij bepaalde hondenrassen zelfs groter 

was dan bij wolven. Hetzelfde kan worden gezegd van de crista sagittalis en de “coup 

de hache” die beiden sterk onder invloed staan van omgevingsfactoren, zijnde het 

soort voedsel en dus de kauwkrachten. Zowel van de achterrand van het harde 

gehemelte als van de vorm van de arcus zygomaticus is ondertussen het idee dat de 

variabiliteit zo hoog is, dat geen conclusie kan verbonden worden aan de vorm ervan.  

De recente morfologische beschreven verschillen (punten 8-12) zijn op basis van één 

onderzoek met een relatief beperkt aantal wolven en honden (resp. n=13 en n=65) 

(Schmitt en Wallace, 2012). Daarom moeten deze veranderingen als een indicatie 

worden beschouwd, eerder dan als een absolute waarheid. Slechts de herhaling van dit 

onderzoek en de uitbreiding van het aantal wolven met specificatie van gender en 

subspecies, kan verder duidelijkheid brengen. 

5.2.3.2.2. MEETBARE SCHEDELVERSCHILLEN 

De schedel wordt in twee subdelen opgesplitst: het deel van de schedel dat achteraan 

ligt, heet het neurocranium (waarin de hersenen gehuisvest liggen), het voorste deel 

dat gebruikt wordt om te kauwen en dus de mond bevat, is een deel van het 

spijsverteringsstelsel, en wordt daarom viscerocranium genoemd.  
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5.2.3.2.2.1. HET NEUROCRANIUM 

Twee aspecten zijn van belang: inhoud en vorm.  

5.2.3.2.2.1.1. INHOUD 

De schedel-herseninhoud (“cranial capsule”) werd gemeten met volumetrische 

methoden (Iljin, 1941; Stockhaus, 1965), terwijl meer recent daarvoor MRI studies 

gebruikt zijn (Roberts et al., 2010). De metingen van schedelinhoud en dus 

hersengrootte, worden verderop besproken bij de hersenveranderingen (zie 5.2.3.3).  

5.2.3.2.2.1.2. VORM 

MRI studies zijn ook gebruikt om vormveranderingen in de hersenen binnenin het 

neurocranium te onderzoeken. In een MRI studie van 13 honden zag men dat er een 

rotatie optrad van lobus Olfactorius naar ventraal toe, bij deze types van honden die 

brachycefaal waren (Roberts et al., 2010). Deze rotatie werd gekwantificeerd door 

middel van een hoekmeting. Deze rotatie wordt in dit artikel afgedaan als dixit: 

“Human induced rotation and reorganization of the of domestic dogs”. De titel is 

misleidend en fout, want honden die deze rotatie niet hadden waren ook 

gedomesticeerd. Er was ook geen vergelijkende studie uitgevoerd met wolven, en dus 

is er, op MRI gebied, geen echte vergelijking onderzocht met het wildtype. De enige 

conclusie kan dan ook zijn dat brachycefalen niet enkel een andere snuit hebben die 

gecomprimeerd is, maar ook zulke hersenen.  

Een ander onderzoek in de periferie van het vorige betreft de correlatie tussen 

neuslengte en de verdeling van Retina ganglion cellen in het oog (Mcgreevy et al., 

2003). Ogen van kleine honden zijn relatief groot en anders georganiseerd t.h.v. de 

retina. Daar waar bij wolven de ganglion cellen op een horizontale rij liggen, zijn ze 

bij deze kleine honden gecentreerd in 1 locus. Er blijkt een lineaire correlatie te zijn 

tussen de lengte van de snuit en de centralisering van deze cellen. Het belang hiervan 

is momenteel onbegrepen (Mcgreevy et al., 2003). 
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5.2.3.2.2.2. HET VISCEROCRANIUM 

Als bij onderzoeken van het viscerocranium meetbare verschillen gevonden worden, 

rijzen er problemen, omdat men de honden haast steeds als een totaal groep 

beschouwt en dus de subgroep van brachycefale dieren meeneemt in de statistiek. Op 

zich vertroebelt dit de vergelijking, omdat brachycefalie een genetische variant is 

binnen de hondenpopulatie (zie hogerop). Brachycefalie, net als chondrodysplasie, 

zijn vormvarianten die niet voorkwamen in de vroegste archeologische 

hondenpopulaties. De oudste morfometrie studies werken niet met brachycefalen en 

hun conclusies zijn dan ook zuiverder, of beter te interpreteren. Bij onderzoek van het 

viscerocranium zoekt men naar robuuste variatieverschillen tussen wolf en hond. 

Problematisch daarbij zijn de volgende factoren: 

1) Schedels van hondenrassen vertonen een grotere variabiliteit onderling dan de 

verschillen tussen de gehele groep Carnivora (Fondon en Garner, 2004; Drake en 

Klingenberg, 2010; Drake, 2011). 

2) De morfologische verschillen bij de groep honden zijn het grootst van alle 

zoogdieren soorten (Baur en Leuenberger, 2011). 

3) De variabiliteit tussen wolvenschedels onderling is 10 % (Rizk, 2012). 

4) De variabiliteit voor wat de breedte van honden schedels betreft die mesiocefaal 

zijn, bedraagt 25 %  (Rizk, 2012). 

5) Er zijn zeer grote verschillen in schedelgrootte bij Paleolithische wolven (Boudadi-

Maligne en Escarguel, 2014). 

6) De invloed op schedelgrootte en afmetingen is sterk onder invloed van gender, 

geografische locatie en microklimaat (Studer, 1901; Jolicoeur, 1959; Sumiński, 1975; 

Hell en Paule, 1982; O'keefe et al., 2013). 

7) Er zijn historisch gezien, enorme verschillen in schedelgrootte beschreven bij 

verschillende subspecies wolven (arabs versus Euraziatische bijvoorbeeld). 

Aangezien we niet weten waar de bakermat van domesticatie van de wolf tot hond 

ligt, kunnen we dan ook geen vergelijking van grootte uitvoeren die consistent is, 
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want we weten niet ten opzichte van welke wolf basisvorm we een vergelijking 

moeten maken. 

8) Verschillende auteurs melden dat de overlap in morfologie tussen honden en 

wolven dusdanig is, dat het onmogelijk is om een onderscheid te maken (Nehring, 

1888; Studer, 1901; Stockhaus, 1965). 

De meest beschreven morfometrische verschillen tussen hond en wolf zijn verkorting 

en verbreding van de snuit (Degerbøl, 1961a; Degerbøl, 1961b; Clutton-Brock, 1962). 

Maar niet alle auteurs zijn het hierover eens (Stockhaus, 1965). Joliceur (1959), onder 

andere, heeft dit breedteverschil niet waargenomen. Er zijn aanwijzingen om te 

veronderstellen dat de soms waargenomen verbreding samengaat met, en het gevolg 

is van, de verkorting van het viscerocranium, omdat experimentele sluiting van de 

groeiplaat tussen de frontale en maxillaire schedelplaten (de premaxillaire groeiplaat), 

aanleiding geeft tot verkorting van de snuit, maar daaraan gekoppeld automatisch ook 

secundair en eraan gekoppeld tot verbreding van de snuit (Ruan et al., 2008). Daarom 

is het meest belangrijke en primaire aspect de studie van de verkorting van de snuit en 

kunnen we de verbreding als een secundair fenomeen beschouwen. Waarom deze 

verkorting optreedt, zou kunnen worden verklaard door een vervroegde seksuele 

maturiteit met vroegere geslachtshormoon pieken. De invloed van oestrogeen is 

hogerop beschreven en zoals vermeld sluit dit hormoon vervroegd de groeiplaten, ook 

de premaxillaire dus. Dat het correct is om de verkorte snuit te correleren met de 

vervroegde sluiting van de premaxillaire groeiplaat, werd bewezen door ratten te 

castreren en zo hormoonpieken te vermijden. Bij deze dieren zag men een verlengde 

craniofaciale groei (Verdonck et al., 1998a; Verdonck et al., 1998b). Ook kan men 

experimenteel deze groeiplaat vervroegd laten sluiten. Dit sluiten kan worden 

geïnduceerd door specifiek antiserum tegen deze groeiplaat (Hans et al., 1996) of 

door een chirurgische techniek (Ruan et al., 2008). In beide gevallen ziet men 

verkorte snuiten optreden. Maar men kan ook muizen genetisch zo manipuleren dat 

deze groeiplaat vroeger sluit. Bij al deze experimentele methoden zal men waarnemen 

dat de snuit verkort. 
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5.2.3.3. VERSCHILLEN IN HERSENVOLUME 

Hersenverkleining wordt vaak beschreven bij domesticatie en dit bij meerdere 

diersoorten, ook de hond (Arbuckle, 2002; Zeder, 2012b). Hoewel niet gemeten bij de 

“farm foxes” (Belyaev, 1979; Trut et al., 2004), wordt wel vermoed dat deze hier ook 

aanwezig was, afgaande op de schedelveranderingen en meetbare verkleining van het 

neurocranium (Zeder, 2012b). Tussen wolf en hond wordt van een relatieve 

verkleining van 34 % gesproken (het hersenvolume wordt relatief gemeten in 

verhouding tot de lichaamsgrootte). 

Deze hersenverkleining is beschreven, zowel bij de historisch gedomesticeerde 

diersoorten (hond, varken, geit, rund, enz.), als bij recent experimenteel 

gedomesticeerde diersoorten, zoals de nertsen en het damhert (Hemmer, 2005). Erg 

van belang is het feit dat deze verkleining gelinkt is aan de omgeving, waarbij 

dezelfde genetische subgroep dieren, in een kooi (lager stressniveau) of in hun 

natuurlijk milieu, een verschil van 20 % hersengrootte kan vertonen ten nadele van de 

kooidieren (Leach, 2003). Onderzoek heeft aangetoond dat de verkleining ook erg 

snel optreedt (één generatie kan voldoende zijn). Dat houdt in dat de eerste generatie 

wolven die door de mens werd gedomesticeerd niet enkel qua formaat kleiner was 

(onder invloed van omgeving), maar ook al kleinere hersenen had. Tijdens de snelle 

experimentele selectie methodiek bij het damhert (Dama dama) dat werd 

gedomesticeerd door Hemmer (Hemmer, 2005), werd trouwens actief geselecteerd op 

verkleining van de hersengrootte (slachthuis metingen). Omdat de verkleining van de 

hersenen gerelateerd is aan omgevingsstress, zullen niet alle delen van de hersenen 

gelijkmatig verkleinen. Het limbische systeem, de auditieve-, olfactorische- alsook de 

optische cortex verkleinen het meest (Zeder, 2012b). Onderzoek toont aan dat er heel 

wat verschillen zijn in verkleining tussen de verschillende diersoorten. Maar 

algemeen kan toch worden gesteld dat vooral het Limbisch systeem verkleint (40 % 

bij varkens bijvoorbeeld). Het limbisch systeem bestaat uit de hippocampus, de 

amandelkernen, de hypothalamus en de hypofyse die allen actief zijn bij 

sympathische en hormonale systemen zoals: agressie, angst, opmerkzaamheid, 

alertheid, vluchtreactie, sympathische tonus en dus adrenaline en cortisol niveau 

(t.g.v. de activatie van de bijnieren) (Stephens, 1980; Minton, 1994).  
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Duidelijk is dat juist dit soort hersencentra minder noodwendig zijn eens de mens het 

milieu van het dier beperkt heeft (Gautier, 1998) en zijn bescherming voor een groot 

deel op zich genomen heeft. Dat niet alle centra in de hersenen verminderen tijdens de 

domesticatie is al vermeld, maar er zijn ook regio’s die vergroten. Deze hebben 

voornamelijk te maken met leerprocessen en geheugen (Zeder, 2012b).  

Recent werd een onderzoek verricht waarbij de genexpressie van mRNA werd 

gemeten in de hersenen bij honden, wolven en coyotes van de volgende genen: 

CALCB, AQP4, CRYM, GAPD, ACTB, NPY (Saetre et al., 2004). Een verschil werd 

waargenomen in de expressie van NPY en CALCB, voornamelijk  ter hoogte van de 

hypothalamus. Deze twee genen verminderen de activiteit van de neuro-endocrine as 

tussen hypothalamus en bijnieren, en spelen dus een belangrijke rol bij het emotionele 

en gedragsmatige (het adrenaline- cortisone systeem). 

Een misverstand heerst rond het concept hersenverkleining en intellectuele 

capaciteiten zoals intelligent gedrag. Het is verlokkelijk om kleinere hersenen in 

verband te brengen met verlaagde intelligentie en omgekeerd (more is beter). 

Gedomesticeerde dieren worden daarom soms lager op de ladder geplaatst en als 

domme broertjes bezien van edele superieure wildtypes (Healy en Rowe, 2007). Niets 

is minder waar: de twee types moeten in een andere ecologische niche leven en 

hebben zich dan ook qua hersenstructuur prima aangepast. De meting van het 

hersenvolume is dan ook geen maat voor intelligentie of complex sociaal gedrag. 

Een vreemde bevinding is ook dat bij feralisatie van honden de hersenen niet 

omgekeerd evolueren en dus niet vergroten (Boitani et al., 1995; Zeder et al., 2006; 

Zeder, 2012b).  

5.2.3.4. ORALE VERSCHILLEN 

Tandverschillen, beschreven bij honden, zijn: ontbrekende tanden, beetafwijkingen 

(malocclusie) zoals onderbeet, tanggebit en overbeet, tand “crowding” en daaraan 

gekoppelde scheefstand van de premolaren, en tandgrootte. Historisch gezien hebben 

de eerste auteurs (Degerbøl, 1961a; Degerbøl, 1961b; Clutton-Brock, 1962) deze 
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afwijkingen vermeld en hun voorkomen als vanzelfsprekend gerelateerd aan het 

domesticatieproces. De volgende veronderstellingen waren oorspronkelijk van tel:  

1) In de natuur, en dus bij de wild levende wolf, komen zeer goede (perfecte) gebitten 

voor.  

2) We zien tandafwijkingen bij honden, en dus zijn deze afwijkingen het gevolg van 

deze domesticatie. 

3) De tandafwijkingen die we zien, worden verklaard op basis van mechanische 

visies, met name crowding. 

De vragen die we ons moeten stellen zijn dan ook:  

1) Wat zijn de tandafwijkingen bij wild levende wolven, en zijn die anders qua type 

en percentage dan bij honden? 

2) Indien afwijkingen worden gezien, wat is de meest plausibele etiologie ervoor en 

welk verband hebben die redenen met domesticatie?  

3) Kunnen er andere dan mechanische redenen zijn om deze afwijkingen te verklaren? 

5.2.3.4.1. HYPODONTIE EN MALOCCLUSIE 

Er zijn meerdere rapportages van ontbrekende tanden (bijna steeds premolaren) en 

beetafwijkingen bij honden, zowel recente als archeologische (Morey, 1992; Dayan, 

1994b; Morey, 1994; Clutton-Brock, 1995a; Serpell, 1995; Shipman, 2009; Shipman, 

2010; Zeder, 2012b). De vraag is: komen deze ook bij de wolf voor? Deze vraag is te 

beantwoorden vanuit de bestaande literatuur (Buchalczyk et al., 1981; Miles en 

Grigson, 1990; Buchalczyk en Okarma, 1993; Vilà et al., 1993; Andersone en 

Ozolins, 2000; Räikkönen et al., 2006; Lazar et al., 2009; Losey et al., 2014), maar 

ook uit eigen onderzoek, dat is toegevoegd in Appendix 2.  

Hypodontie is allicht vooral genetisch bepaald en niet zozeer afhankelijk van de 

omgeving (voeding, stressreductie). Het bewijs daarvan ligt bijvoorbeeld in de 

vaststelling dat bij experimentele ondervoeding van varkens, geen hypodontie noch 

beetafwijkingen werden uitgelokt  (Luke et al., 1979). Het feit dat inteelt, zoals 
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beschreven bij de Scandinavische wolvenpopulatie (Räikkönen et al., 2006), 

aanleiding geeft tot het progressief meer frequent voorkomen van hypodontie, 

gerelateerd aan een hogere inteelt index, bevestigt deze genetische stelling. Een ander 

argument ten voordele van de genetische visie is de vaststelling dat een bepaald gen 

(MSX1), na mutatie een familiale humane agenesie veroorzaakt van enkel P2 en M3 

(Vastardis et al., 1996). Dit laatste onderzoek geeft een nieuw inzicht in de fysiologie 

van tanderuptie en tand-knopaanleg: namelijk dat het geen algemeen gedreven proces 

is, van toepassing op alle tanden tegelijk, maar een specifiek tand gerelateerd 

mechanisme, dat verantwoordelijk is voor de aanleg van één of enkele specifieke 

tand(en) en ook voor het tijdstip van hun eruptie.  

Een uitgebreide studie over tandafwijkingen bij de wolf werd als eigen werk 

uitgevoerd bij 40 wolven van het type pallipes en arabs. Deze studie werd in 2012 

opgezet, toen de literatuur aangaf dat deze subspecies allicht de progenitor van de 

wolf waren (Vonholdt et al., 2010). Uit de eigen studie blijkt dat een afwijkend aantal 

tanden voorkomt bij 25 % van de wolvenschedels. Ook kwamen malocclusies voor bij 

12.5 % van de schedels. En er is ook één onderzoek van archeologische honden (post 

LGM), dat beschrijft dat malocclusie nauwelijks voorkomt in deze groep (Brothwell, 

1991).  

De conclusie van deze onderzoeken is dat malocclusie en hypodontie zowel bij 

recente als archeologische honden voorkomt, maar in vergelijkbare mate bij recente 

wolven.  

5.2.3.4.2. TAND CROWDING 

Tand crowding is een fenomeen waarbij zowel incisieven als premolaren niet meer 

netjes op één rij gepositioneerd staan, maar elkaar partieel overlappen. Bij de wolf en 

hond is nauwelijks aandacht besteed aan de incisieven en crowding (wat bij de mens 

van groot belang is), en het begrip crowding zoals beschreven bij archeologische 

honden, betreft dan ook de premolaren. Dit fenomeen van crowding is meermaals 

vermeld bij de archeologische en moderne hond en wordt als typisch kenmerk 

beschouwd om wolven van honden te onderscheiden in de archeologische record 

(Morey, 1994; Clutton-Brock, 1995; Clutton-Brock, 1999; Germonpré et al., 2009; 
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Morey, 2010; Ovodov et al., 2011; Clutton-Brock, 2012). Bij moderne honden wordt 

ook crowding beschreven, voornamelijk bij maxillaire premolaren, minder 

mandibulair. In de hedendaagse tandheelkunde van de hond wordt het als normaal 

beschouwd indien mandibulaire P4 en M1 mild overlappen, en als maxillair P3 mild 

geroteerd staat (de maxilla vernauwt daar). 

Het is een algemeen aanvaard idee in de archeologie dat crowding het gevolg is van 

de verkorting van de schedel en voornamelijk het viscerocraniale deel. Deze 

verkorting treedt ook wel op bij de tanden, maar is daar minder uitgesproken. De 

tanden zijn als gevolg daarvan relatief te groot voor de kaak, moeten hun plaats 

zoeken, en gaan zich overlappend positioneren. Dat de snuit korter wordt bij honden 

ten opzichte van wolven, is voordien reeds beschreven en de reden ervan is 

toegewezen aan vroegere seksuele maturiteit met vroegere sluiting van de 

premaxillaire groeiplaat, alsook omgevingsinvloeden.  

Wat de invloed van ondervoeding op kaak en tandontwikkeling werd, is bewezen bij 

varkens: zowel zowel calorie- als eiwitgebrek, en dus erge ondervoeding, kunnen 

leiden tot verkorte snuiten, vertraagde tanderuptie, verkorte kaken en “tooth 

crowding” (voornamelijk van molaren) (Luke et al., 1979). Helaas is het verhaal bij 

deze varkensexperimenten niet eenduidig, want noch bij de mens noch bij ratten 

veroorzaakt erge ondervoeding crowding (Beecher en Corrucini, 1981; Thomaz et al., 

2010). De vraag is dan ook: is ondervoeding bij honden en wolven wel of niet van 

belang voor tand crowding? Een vraag die we momenteel niet kunnen beantwoorden.  

Bij de mens is onderzoek gedaan naar de invloed van genetische en 

omgevingsfactoren op tandgrootte. Daarbij werden mono- en dizygotische tweelingen 

onderzocht (Dempsey en Townsend, 2001). Het blijkt dat de variabiliteit van 

tandgrootte bij mensen voor 80 % onder genetische invloed staat, en slechts voor 20 

% bepaald wordt door de omgeving (voeding bijvoorbeeld). Een ander onderzoek 

betreft twee populaties Amazone indianen waarvan één populatie heel erg aan inteelt 

leed. De inteelt populatie vertoonde geen crowding, de gewone populatie wel. Dat 

betekent dat als de genen verantwoordelijk voor crowding, afwezig zijn in de 
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beginpopulatie, dit zo blijft. Inteelt op zich heeft dus geen belang bij crowding 

(Normando et al., 2012).  

In een humane bronstijdpopulatie in Frankrijk werd crowding vastgesteld bij 100 % 

van de populatie, veel meer dan bij moderne populaties en in tegenstelling tot de 

algemeen aanvaarde idee - stelling dat dit soort afwijking quasi onbestaand was in 

zulke oude populaties (Andrik, 1963). Wat lag aan de oorsprong van deze crowding? 

Tanden waren na meting niet groter dan bij moderne mensen, dus die oorzaak viel 

weg. Er was de mogelijkheid dat de aanwezigheid van M3 (wijsheidstand – 

ontbrekend bij een groot deel van de moderne mensen) de oorzaak zou kunnen zijn 

(Dermaut et al., 1986). Maar ook dit was niet de oorzaak, want in deze populatie 

vertoonden ook mensen zonder M3, crowding. Nog een reden die bedacht werd, was 

dat crowding was ontstaan door verminderde bijtkrachten en dus onderontwikkeling 

van de kaak. Hun tanden waren echter afgesleten tot op dentine en dus hadden deze 

mensen veel meer en veel harder moeten bijten dan moderne mensen. Tenslotte werd 

gevonden dat de oorzaak de kleinere minder brede onderkaak was en dat tanden van 

normale grootte te weinig ruimte hadden in een onderkaak, die kleiner dan normaal 

was (Howe et al., 1983; Mockers et al., 2004). Dat tandgrootte en crowding niets met 

elkaar te maken hebben, is ook nog bevestigd door andere studies (Howe et al., 1983). 

Deze onderzoeken laten blijken dat de grootte van de beschikbare ruimte voor tanden 

zeker van belang is, niet de absolute grootte van de tanden zelf. De vraag is echter: is 

dat de enige speler in het veld? 

Blijkbaar niet. Ook de volgorde van tanderuptie blijkt van belang te zijn. Als 

bijvoorbeeld de hoektand C vroeger uitkomt dan P1, zal geen crowding ontstaan. 

Omgekeerd echter wel (Moshkelgosha et al., 2014). Blijkbaar zal bij verkeerde timing 

van eruptie de beschikbare ruimte anders worden ingevuld, wat dan aanleiding geeft 

tot crowding. Waarom tanden op “foutieve” momenten uitkomen, is niet steeds 

makkelijk te verklaren. Zeker zijn bepaalde genen van belang (cf. hierboven MSX1), 

maar ook ondervoeding heeft een invloed op wanneer welke tanden in eruptie gaan 

(Tonge en Mccance, 1973; Luke et al., 1979). 
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Niet enkel de beschikbare kaakruimte en het tijdstip van eruptie blijken van belang, 

ook de embryonale aanleg en positie van de embryonale tand zijn belangrijk. Om dit 

te begrijpen moet even de embryologie van de tandaanleg en tand maturatie worden 

uitgelegd.  

Een bevruchte eicel multipliceert zich tot een bolletje identieke cellen (Morula) en 

nadien tot een holle structuur, met aan de bovenzijde drie lagen cellen (blastula). Elk 

van deze drie lagen zal een verschillende functie krijgen en andere organen 

aanleggen.  

De onderste laag, het entoderm, vormt de darm, lever en longen; de buitenste laag, het 

ectoderm, vormt de huid, haren, nagels, ruggenmerg, zenuwen en hersenen. En de 

middelste laag, of mesoderm, vormt spieren en pezen, skelet, bindweefsel, 

bloedvaten, enzovoort. Vanuit deze drie lagen wordt dan een gedifferentieerd embryo 

gevormd. Van belang voor tandvorming is de ectodermale eerste kieuwboog. 

Kieuwbogen geven bij vissen aanleiding tot echte kieuwen, maar bij landdieren 

ontwikkelen hieruit speciale structuren zoals de gehoorgang, de bijschildklier, tanden, 

enzovoort.  

Een tand bestaat uit: 1) email, 2) dentine en cement (dentine is een soort hard bot in 

de tand zelf, cement hetzelfde in de wortel), 3) een periodontaal ligament - wat de 

tand vasthoudt in het alveolaire bot - en 4) een centrale neuro-vasculaire bundel. Het 

ectoderm vormt email, cement, dentine en de zenuw die de tand inkomt via de 

worteltip. Het mesoderm vormt het bot waarin de tand past (alveole) en het 

periodontale ligament, plus de bloedvaten (Marks, 1995). 

Om een tand te vormen uit de kieuwboogcellen verdikt eerst de ectoderm laag. Deze 

zinkt in de diepte en neemt daarbij middenlaag (mesoderm) cellen mee (Fig. 4). Deze 

verzonken structuur vormt nu twee knoppen; eentje voor de melktand en dieper eentje 

voor de volwassen tand (Marks, 1995; Wise et al., 2002). Deze knoppen matureren tot 

de klokfase en starten met de aanleg van email, dentine, enzovoort (Fig. 4). De aanleg 

voor melktanden gebeurt ongeveer op 1/5 van de zwangerschapsduur, en deze van de 

volwassen tandaanleg ongeveer halfweg. Voor wolven en honden komt dat neer op 
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dag 12 na conceptie voor de aanleg van melktanden, en dag 31 voor de volwassen 

tanden. 

Heel belangrijk is dat tijdens deze gehele fase van ontwikkeling de ectoderm 

verdikking, knop en klok zich bevinden in een soort bindweefselzakje: de dentale 

follikel (Cahill en Marks, 1980; Marks, 1995; Wise en King, 2008). Deze laatste 

dirigeert het eruptieproces. Lang werd gedacht dat de tand zelf voor eruptie zorgde: 

hij zou groeien en dus drukken op de omgeving en zich zo een weg naar de 

oppervlakte (de orale caviteit) banen. Daarbij zou hij mogelijk gehinderd worden door 

zijn omgeving, wat dan zou verklaren waarom tanden mekaar uit de weg duwen en er 

zo dus crowding ontstaat. Deze theorie is onjuist. De dentale follikel staat onder 

invloed van allerlei hormonen en produceert, onder invloed van de biologische klok, 

op gepaste tijden specifieke hormonen die botoplossende cellen (osteoclasten) 

aantrekken. Deze vreten het bot weg en trekken de tandkroon als het ware naar boven, 

dit is onder andere bewezen door de tandfollikel experimenteel intact te houden maar 

de tand te vervangen door een stukje steriel metaal wat dan eruptie zal vertonen 

(Marks Jr en Cahill, 1984). Gelijktijdig worden onder de tand, en onder invloed van 

andere hormonen, botvormende cellen aangetrokken (osteoblasten). Deze bouwen bot 

op en steunen zo onderaan de tand die naar de orale caviteit is gemigreerd (Wise et 

al., 2002; Wise en King, 2008). Dit ganse proces is complex en er zijn al tientallen 

genen gekend die er bij betrokken zijn.  



107 

 

 

 

Figuur 4. Histologische voorstelling van de maturatie van tanden bij aanleg. De 

bovenste figuur toont een histologisch beeld, het onderste een schematisch. In 

eerste instantie treed een verdikking op van het ectoderm (placode) en zakt deze 

verdikking de diepte in (bud-knop). Door vervorming wordt dit een hoedjes- 

vorm (cap) en nadien een klokvorm (bel) waarin al meerdere structuren te 

bemerken zijn, zoals email en dentine. (Bron: Google, zonder specifieke 

verwijzing) 

Esaka (1982) bestudeerde histologisch de mandibula’s van het Shiba Inu hondenras. 

Dit ras vertoont nooit crowding. De studie liep vanaf de geboorte tot de leeftijd van 6 

maanden, zijnde het einde van de eruptie van alle volwassen tanden. Bij deze pups 

komen de eerste melktanden uit op de leeftijd van 4 weken (Esaka, 1982). Onder deze 

melktanden zijn de tandkiemen gelegen van de volwassen tanden, gepositioneerd 
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onder het email van de melktanden. Ze kunnen dan al behoorlijk schuin staan in 

typische crowding positie, terwijl er geen mechanische belemmering is (Fig. 5).  

 

Figuur 5. De tandaanleg bij Shiba Inu pups. De figuur is een 3D reconstructie 

van microscopische coupes van de onderkaak, bij uitgekomen melktanden (dm 

1,2,3,4). Eronder zitten de knoppen van de volwassen tanden klaar voor eruptie 

(P2,3,4…). Er is geen mechanische belemmering op de knoppen van de 

volwassen tanden maar ze zullen toch geroteerd uitkomen. (Bron: Esaka, 1982). 

Interessant is het om te beseffen dat, hoewel hun aanleg schuin is, en ze tijdens 

eruptie schuin zullen uitkomen, er op volwassen leeftijd een perfect gebit zal zijn. Met 

andere woorden: de schuin uitkomende volwassen tanden corrigeren zich tot een 

rechte lijn. Dit correctie proces treedt echter niet noodzakelijk bij alle honden op. Een 

uitstekend voorbeeld hiervan is er bij de Bonn-Oberkassel hond (eigen onderzoek, 

Appendix 2). In de mandibula van deze hond ziet men crowding tussen P4 en M1, 

terwijl er heel veel plaats is rostraal van P4. Deze ruimte (diastema) is ontstaan door 

adontie van P2 en P3. Het feit dat bij deze mandibula toch crowding te zien is, is 

alweer een argument tegen de visie dat tanden zich tussen de minimaal beschikbare 
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ruimte moeten wringen en bij tekort aan plaats, schuinstand en overlap zullen 

vertonen.  

Tenslotte kan nog vermeld worden dat meerdere auteurs crowding hebben beschreven 

bij prehistorische wolven, bij wild levende wolven en ook bij wolven die in 

gevangenschap leefden (Gaudry en Boule, 1892; Boudadi-Maligne, 2010), maar ook 

bij de vos, fret, enzovoort. (Fabian 1933 Fig. 2, 7, Fig. 5, 9). In een recent artikel werd 

aangehaald dat crowding meer voorkomt bij putatieve honden dan bij wild levende 

wolven, zowel recente als archeologische (Germonpré et al., 2015). Het is echter erg 

gevaarlijk om bij zulke kleine aantallen specimen statistische verschillen te laten 

wegen. En zelfs als ze aanwezig zijn, is het niet zeker dat ze verband houden met 

domesticatie.  

In conclusie kan gesteld worden dat tand crowding kan ontstaan als:  

1) er bepaalde genen aanwezig zijn die dit toelaten.  

2) er ernstige ondervoeding is zowel op basis van calorieën als op relatief eiwittekort, 

waardoor de viscerale mandibula en maxilla te kort zullen uitgroeien, terwijl de 

tanden normaal van grootte zullen zijn. Dit is niet zo voor alle diersoorten. 

3) de volwassen tanden uitkomen in abnormale volgorde.  

4) de aanlegknop van de tand schuin gepositioneerd is.  

5) deze schuine positie zich na eruptie niet corrigeert. 

Tand crowding komt ook voor bij: 

1) in het wild en gevangenschap levende wolven. 

2) honden en wolven die ruimte genoeg hebben in de mond om alle tanden mooi op 

een rij te hebben staan. 

3) honden die een schuine aanleg van de tandknop hebben, onafhankelijk van 

mechanische hinder rondom. 
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Crowding (in combinatie met snuitverkorting), moet dus met de nodige argwaan 

bekeken worden om als parameter te gebruiken in verband met de domesticatie van 

wolf naar hond. Meerdere studies die crowding wel als een belangrijke parameter 

beschouwden, en op basis van dit fenomeen de gevonden resten toewezen aan de 

hond, mogen met argwaan bekeken worden. Heel wat oude auteurs (Nehring, 1888; 

Gaudry en Boule, 1892; Studer, 1901), maar ook meer recente onderzoekers 

(Harcourt, 1974; Dayan, 1994a; Meiri et al., 2004; Edmands; Clutton-Brock, 2012; 

Aranbarri et al., 2014; Boudadi-Maligne en Escarguel, 2014) hebben er immers op 

gewezen dat ook wolven crowding vertoonden. 

5.2.3.4.3. TANDGROOTTE 

Tandgrootte is, zoals reeds gemeld, vaak gebruikt in  morfologie studies om de 

honden en wolven te onderscheiden. In deze studies worden vooral de scheurkiezen of 

carnassials: M1 (maxilla) en P4 (mandibula), onderzocht. Het is gekend dat deze 

tanden bij wolven meestal groter zijn dan bij de hond, zelfs als deze gelijk van grootte 

zijn (Studer, 1901; Stockhaus, 1965). Toch zijn er auteurs die gemeld hebben dat 

tandgrootte geen goede maat is om deze twee subsoorten te onderscheiden, deels 

omdat er zoveel subspecies wolven zijn met enorme verschillen in tandgrootte, en ook 

deels omdat er veel variatie zit op de grootte van de tanden, zelfs in één subspecies.  

Tenslotte werd gemerkt dat bij F1 zoowolven heel wat tandgrootte veranderingen 

optraden (bijvoorbeeld P4 is langer dan M1 bij de wilde wolf, maar bij de F1 

zoowolven net omgekeerd) (Nehring, 1888).  

Morey (1992) vermeldt de ontkoppeling van tandgrootte en schedelgrootte en 

beschrijft dat kleinere honden relatief grotere tanden hebben. Wayne (1986) merkt 

iets gelijkaardig op: namelijk dat bij wolven er positieve allometrie bestaat tussen de 

grootte van P4 en de schedelgrootte, maar dat dit bij honden een omgekeerde 

allometrie is (Wayne, 1986). En ook Tchernov en Valla (1997) manen tot 

voorzichtigheid bij de stelling dat domesticatie kan worden afgelezen aan de reductie 

van de tandgrootte (Tchernov en Valla, 1997).  
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Mogelijk is het correcter om te stellen dat het vooral de skeletale (mandibula en 

maxilla) grootte is die vermindert bij domesticatie, dus ook deze van de kaak. Dat 

laatste werd al door Wolfgramm gemerkt in 1894 (Wolfgram, 1894). Zoowolven 

bleken immers mandibulaire lengtes te hebben die 2 cm korter waren dan bij hun 

wilde ouders (Studer, 1901). 

5.2.4. CONCLUSIES 

- Lichaamsgrootte, schedelgrootte, tandgrootte en tand- en gebitsafwijkingen, staan 

onder invloed van voeding en omgeving. Daarom reflecteren ze niet automatisch een 

genetisch verschil zoals er tussen hond en wolf aanwezig is. Deze voedings- en 

omgevingsinvloeden zijn niet noodzakelijk humaan geïnduceerd, maar kunnen onder 

invloed staan van lokale klimatologische gebeurtenissen. 

- Omdat morfologie ook erg onder invloed staat van niet genetische factoren, zijn 

deze veranderingen niet de best mogelijke parameters om domesticatie te bewijzen. 

De vraag blijft dan: is er wat beter? Dat is er helaas (nog) niet. Hoe meer 

veranderingen er gelijktijdig aanwezig zijn, hoe meer waarschijnlijkheid er is, dat 

domesticatie toch tot de mogelijkheden behoort. Als we dan toch tussen alle 

beschreven afwijkingen moeten kiezen voor één parameter die het meest van belang 

is, is dat zeker lichaamsverkleining.  

- De idee dat wolven in humaan gezelschap en onder menselijke controle toch nog 

hun wildtype zouden behouden, en dat zoiets vele generaties, mogelijk eeuwen, zou 

voortduren, is moeilijk verdedigbaar. De direct veranderde omgeving met minder 

stress en andere voeding zal waarschijnlijk reeds in de eerste generatie substantiële 

vormveranderingen veroorzaakt hebben. De idee “dat als de wolf gedomesticeerd was 

in de vroegste periodes, hij toch nog een wildvorm behield, en daardoor niet te 

onderscheiden was van echte wolven”, is niet robuust.  
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5.3. GENETISCHE VERSCHILLEN 

5.3.1. BEKNOPTE INLEIDING TOT HET BELANG VAN DNA 

ONDERZOEK  

In Appendix 1,  worden de belangrijkste genetische begrippen verklaard.  

Onderscheid tussen diersoorten en subspecies van één soort kan gemaakt worden op 

basis van verschillen in de DNA code. Hoe meer verschillen er zijn, hoe meer de 

diersoorten verschillen, en hoe meer ze verschillen, hoe langer geleden ze van elkaar 

gesplitst zijn. Als men dus wil onderzoeken waar een gedomesticeerd dier ontstaan is, 

en uit welke wilde voorouder, is het eenvoudigste scenario dat men DNA van het 

gedomesticeerde type dier kan koppelen, op basis van sterke gelijkenis, aan het DNA 

van een bepaalde wildvorm uit een geografisch goed te lokaliseren regio. 

Zoogdieren hebben cellen die twee soorten DNA bevatten, het zogenaamde kern 

DNA (nucleair DNA: nDNA), en mitochondriaal DNA (mtDNA). Indien men oud 

kern DNA onderzoek spreekt men van ancient of aDNA. 

DNA bevat genen. Een gen is een opeenvolging zijn van nucleotiden. Nucleotiden 

zijn de basis bouwblokjes van de DNA streng. Genen zijn welbepaalde stukken DNA 

die aanleiding zullen geven tot de productie van specifieke eiwitten die dan een 

bepaalde functie in het lichaam hebben. Een deel van het DNA zal echter geen 

eiwitten produceren, dit wordt benoemd als “junk DNA” (Griffiths, 2005).  

Genetische studies hebben heel wat vragen kunnen beantwoorden omtrent onze 

huisdieren (zoals bijvoorbeeld dat de wolf de voorouder van de hond is). Heel wat 

vragen zijn echter ook nog onbeantwoord. Enkele daarvan staan hieronder.  

- Waar werd de wolf gedomesticeerd? Was dit op één plek of quasi gelijktijdig op 

meerdere locaties (regionaal domesticatie model)? 

- Wanneer gebeurde deze domesticatie voor het eerst ? 

- Gebeurde ze meermaals? En dan op verschillende tijdstippen? 
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- Wat is het belang van hybridisatie van honden met wolven? 

Een beperking betreffende onze kennis over de domesticatie van de wolf, is dat deze 

voornamelijk voortkomt uit mtDNA onderzoek en een beetje uit Y chromosoom 

onderzoek. Dat geeft alles samen heel wat minder informatie dan een volledig DNA 

onderzoek, zoals dat bij de mens momenteel routine is. Een goed voorbeeld van de 

zwakte van “enkel mtDNA” onderzoek is dat interpretaties over seksuele contacten 

tussen Neanderthalers en Homo sapiens bijgesteld werden na analyse van het ganse 

genoom: op basis van mtDNA wees de analyse uit dat er geen seksueel contact was 

geweest, op basis van full genoom nDNA, wel (Currat en Excoffier, 2004; Currat en 

Excoffier, 2011).  

Gebruik van mtDNA houdt dus beperkingen in, ook omdat de mtDNA een heel kort 

fragment DNA is met slechts weinig informatie erop. Bovendien is mtDNA enkel van 

de moeder afkomstig, dus geeft mtDNA onderzoek geen informatie over de vaderlijke 

lijn. Gebruik van het Y chromosoom nDNA, houdt ook beperkingen in, omdat het een 

zeer klein chromosoom is met weinig informatie en omdat het uitsluitend informatie 

over de mannelijke voorouderlijn geeft.  

5.3.2. GENETISCHE FENOMENEN DIE BIJ DOMESTICATIE 

VOORKOMEN 

De belangrijkste fenomen die voorkomen bij domesticatie zijn inteelt, “genetic drift”, 

selectie, “admixture”, migratie en introgressie (Griffiths, 2005).  

5.3.2.1. INTEELT 

Een van de fenomenen die bij domesticatie voorkomt is inteelt, wat gemeten wordt 

met de “inbreeding coëfficiënt”. Inteelt heeft een belangrijke invloed op populaties, 

waarbij het de “fitness” van een populatie verlaagt, homozygotie verhoogt en 

daardoor de expressie van recessieve kenmerken verhoogt, wat snel aanleiding kan 

geven tot de opkomst van bijvoorbeeld witkleur bij een gedomesticeerde diersoort. 
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5.3.2.2. GENETIC DRIFT 

Genetic drift is het fenomeen dat onder andere ontstaat ten gevolge van een 

“bottleneck” of bij opsplitsende populaties, alsook bij grote sterfte in een populatie of 

bij gebruik van slechts een beperkt aantal dieren zoals bij domesticatie of om een 

nieuwe soort op te starten. Bij deze gebeurtenissen wordt verder gefokt met een klein 

aantal individuen en is het overleven van de allelen en dus de overlevende allel 

frequentie, zuiver door toeval, anders dan in de voorgaande generaties. Bij deze 

selecties worden - dus onbewust - bepaalde allelen niet meegenomen in de nieuwe 

populatie (“random sampling”). Dat heeft een enorme invloed op de genetische 

variatie, omdat sommige allelen verloren gaan. 

5.3.2.3. SELECTIE 

Selectie (natuurlijk of door de mens) zorgt ervoor dat bepaalde kenmerken en dus 

allelen meer zullen gaan voorkomen in een populatie. Als gevolg daarvan kan deze 

nieuwe populatie (een bepaald hondenras bijvoorbeeld) zeer erg verschillen van de 

oorspronkelijk populatie (wolven), wat een artificieel groter genetische verschil 

aangeeft. Daarom is het zinvol om bij DNA onderzoek naar domesticatie, ook oud 

DNA (aDNA) van archeologische resten te onderzoeken omdat dit dichter bij het 

wilde DNA staat en nog niet onderhevig was aan de selectieveranderingen. 

5.3.2.4. MUTATIE 

Mutatie is een toevalsfenomeen waarbij het DNA verandert doordat een nucleotide 

verandert op de DNA streng. Dit kan geen fysische veranderingen induceren. Dit ziet 

men op junk DNA of als na deze verandering een eiwit geproduceerd wordt dat niet 

wezenlijk anders is dan voordien. Soms echter zal het eiwit wel anders zijn na 

mutatie. Indien dit een belangrijk eiwit is en de functie zeer erg anders wordt, kan 

deze mutatie dodelijk zijn. Ze kan zich dan ook niet voortplanten. Indien echter de 

verandering minder extreme eiwitverschillen veroorzaakt, kunnen fysiologische en 

uitwendig zichtbare veranderingen optreden omdat de dieren kunnen overleven 

(bijvoorbeeld hoornen die krullen i.p.v. recht zijn). Mutaties verlopen via een 

“statistisch gemiddeld” tijdsinterval. Men kan dus berekenen hoe lang soorten 
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gesplitst zijn op basis van hoeveel mutaties er tussen de twee onderzochte soorten 

bestaan (Ho et al., 2005). 

Op zoek gaan naar de wilde oorsprongspopulatie van het gedomesticeerde dier, op 

basis van DNA onderzoek, kan bemoeilijkt worden door fenomenen als migratie, 

“admixture” en introgressie.  

5.3.2.5. ADMIXTURE, MIGRATIE EN INTROGRESSIE 

Na aanvang van domesticatie in het verleden kunnen er nog sexuele interacties 

geweest zijn tussen wild levende voorouders en de daaruit gedomesticeerde dieren 

(“admixture”) of tussen gedomesticeerde dieren die langdurig in één regio werden 

gekweekt, maar waarvan dan afstammelingen naar een andere regio werden 

getransporteerd en daar dan genetische vermenging hadden met de lokale populatie 

wilde dieren, die niet dezelfde zijn als de oorsprongspopulatie (migratie en 

introgressie). Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een gedomesticeerd schaap, 

ontstaan uit de moeflon uit de Zagros regio, dat via transport door de mens naar 

Griekenland getransporteerd werd en daar admixture met de lokale wilde Griekse geit 

ondergaat. Dat dit alles voor honden geen theoretisch gebeuren is, werd onlangs 

bewezen bij herdershonden in de Caucasus die blijkbaar vaak genetische 

vermeninging hebben met de locale wolven (Vila et al., 1999; Ho et al., 2005; 

Godinho et al., 2011; Khosravi et al., 2013; Kopaliani et al., 2014).  

5.3.2.6. UITSTERVEN 

Een factor die DNA onderzoek bemoeilijkt, is het feit dat de oorsprongspopulatie 

(bijv. van wolven) uitgestorven kan zijn, en dat men dus geen overlevenden, en dus 

geen “meest verwant DNA”, beschikbaar heeft om te vergelijken. Er wordt 

aangenomen dat dit in werkelijkheid ook zo is voor de oorsprongspopulatie van de 

wolf die aanzet gaf tot de eerste honden. 
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5.3.3. ONDERZOEKEN BETREFFENDE WOLF-HOND DOMESTICATIE 

OP BASIS VAN DNA 

5.3.3.1 VOOR DE DNA ONDERZOEKEN ER WAREN: ELECTROFORESE 

Voor genetisch onderzoek mogelijk werd, probeerde men onderscheid tussen groepen 

levende wezens aan te tonen door middel van eiwitonderzoek. Daarbij werd er van 

uitgegaan dat bepaalde eiwitten die milde variaties in samenstelling hadden, via 

elektroforese konden worden gescheiden, en dat verschillende subspecies of soorten 

van dieren ook mild verschillende eiwitten (Allozymes en polymorfisme) 

aanmaakten. Zo een onderzoek betrof bijvoorbeeld wolven, honden en wolf - coyote 

hybriden. Uit deze studie bleek dat er heel wat beperkingen waren om honden en 

hybriden, met deze methode, met zekerheid te onderzoeken (Wayne en Jenks, 1991; 

Randi et al., 1993). 

5.3.3.2. DNA ONDERZOEKEN OP HOND EN WOLF,  EEN HISTORISCH 

OVERZICHT 

De eerste artikels betreffende genetisch onderzoek van hond en wolf verschenen in 

1997-1999 (Tsuda et al., 1997; Vilà et al., 1997; Vila et al., 1999; Vila en Wayne, 

1999; Wilkins et al., 2014). Ze bewezen dat honden zonder twijfel afstammen van de 

wolf, op basis van de grote gelijkenis van het mtDNA. Tevens gaven ze aan dat er 

geen onafhankelijk centrum van domesticatie was geweest in Amerika en dat dus alle 

daar voorkomende honden vanuit Europa waren geïmmigreerd. Dit werd later 

nogmaals bevestigd. Hoewel het mtDNA van wolven en honden redelijk goed 

gelijkend is, is het natuurlijk ook verschillend: zo vertonen, volgens deze 

onderzoeken, honden vijf verschillende allelen voor een bepaalde DNA regio op hun 

mtDNA en worden ze op basis daarvan in vijf clads onderverdeeld. Wolven blijken 

voor dezelfde regio 18 verschillende allelen te bezitten die ook allen anders zijn dan 

deze van de honden. Gebruik makend van de biologische genetische klok, en de 

divergentie van de mtDNA sequenties, kon men berekenen dat het ontstaan van de 

hond zou teruggaan tot 70.000-135.000 jaar geleden (Vilà et al., 1997). Deze 
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uitspraak schiep verwarring, omdat er geen enkele archeologische context gevonden 

was met zulke vroege hondenrestanten. 

In 2002 echter, werd beweerd dat de tijdsspanne van ontstaan van de hond 15.000 tot 

40.000 jaar geleden moest geweest zijn (Savolainen et al., 2002). En dat de regio van 

oorsprong in Zuid-Oost Azië moet gelegen hebben, gebaseerd op de grote variëteit 

aan mtDNA allelen bij de daar aanwezige honden. Het hier geponeerde tijdstip van 

domesticatie lag dichter bij de archeologische vaststellingen ,doch de regio schiep nu 

veel verwarring. Waarom, wordt verderop behandeld. 

In 2002 werd voor het eerst het gehele genoom (nDNA) van de hond in kaart 

gebracht: een standaard poedel (Kirkness et al., 2003). Daarvoor waren er al pogingen 

gedaan in die richting en was al een deel (75 %) van het genoom ontcijferd (Neff et 

al., 1999).  

- In dezelfde periode (2003) was er ook een groot onderzoek naar de variabiliteit van 

100 verschillende nDNA microsatellieten bij de 7 verschillende honden rasgroepen en 

bij 28 rassen (Irion et al., 2003). Conclusies waren dat er een zeer grote variatie in 

heterozygociteit bestond over de rassen heen, dat er bij de bull terriër een sterke 

verwantschap bestond duidend op monofyletisme (t.g.v. inteelt). Ook was het zo dat 

de Australische herder zich onderscheidde van de rest van de rassen (temporair-

geografische isolatie).  

In 2005 werd een artikel gepubliceerd dat bewees dat de moleculaire klok, zoals 

voordien geïnterpreteerd, de tijdperiodes overschat (Ho et al., 2005). Dat stelde 

natuurlijk het artikel van Vilà et al. (1997) in vraag en maakte dat de domesticatie nu 

plots veel minder ver in tijd kon worden geplaatst. 

Ook in datzelfde jaar kwam er een artikel in de pers waarin gemeld werd dat er niet 5 

maar 9 allelen clads zijn bij de hond, alsook dat er meerdere onafhankelijke 

domesticatie momenten zijn geweest, en dat de hond afstamt van Zuid-Oost Europese 

wolven (Verginelli et al., 2005). Verwarring alom dus, want de vorige verwijzing, uit 

2002, was naar het Verre Oosten (Savolainen et al., 2002). 
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In hetzelfde jaar bracht men het ganse genoom van een hond (een boxer) opnieuw in 

kaart, nu met nieuwere en betere technologie, en berekende dat op basis van de 

genetische verschillen met wolven, de oorsprong 12.000 tot 27.000 jaar geleden moet 

geweest zijn (Lindblad-Toh et al., 2005).  

In 2006 wordt voor het eerst een deel van het Y chromosoom van de hond onderzocht 

(Natanaelsson et al., 2006). 

In 2007 verschijnen artikels die niet naar de oorsprong van de hond peilen, maar die 

hun kenmerken genetisch willen “mappen”. Eentje zoekt naar een kleurgen en een 

haarafwijking (Karlsson et al., 2007). Het andere vindt dat de hond een zeer hoge 

genetische variabiliteit heeft opgebouwd over een korte tijdsperiode (Björnerfeldt et 

al., 2006). Vanaf 2007 zullen artikels van deze aard geregeld verschijnen. Zo was er 

bijvoorbeeld recenter onderzoek naar de genetische basis van de adaptatie van honden 

aan een zetmeelrijk dieet tijdens het Neolithicum (Axelsson et al., 2013). Ook was er 

de zoektocht naar melanisme (zwarte kleur) en de verspreiding ervan in de 

Amerikaanse wolvenpopulatie (Anderson et al., 2009). En nog andere onderzoeken 

focusten op vachtkleurvarianten bij recente hondenrassen (Cadieu et al., 2009).  

Een ander genetisch onderzoek betreffende de vachtkleur, uitgevoerd op twee genen, 

en bij 66 archeologische honden uit 28 opgravingen, heeft duidelijk gemaakt, dat 

sinds het begin van het Holoceen zeker de kleur zwart en een zeer lichte kleur 

aanwezig was (Ollivier et al., 2013). Deze twee kleuren zijn typische honden kleuren 

die niet voorkomen bij wolven. 

Tevens werd het gen gevonden dat belangrijk is voor het kleine (dwerg) honden type 

(Hoopes et al., 2012). Hoewel recent duidelijk werd dat dit slechts één speler is 

binnen het complexe geheel van kleine en kleinere honden. Ook werd gesuggereerd 

dat dit specifieke gen vanuit de genenpool kwam van de Nabije Oosten wolf (Klütsch 

en Savolainen, 2011). Toch wil dit laatste, volgens de auteurs, niet zeggen dat alle 

honden vandaar afkomstig waren. Ze stellen dat wolvensoorten uit verschillende 

geografische streken voorvader van de hond waren (een meer locatie theorie dus).  
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Tenslotte was er onderzoek naar chondrodystofie bij de hond, en ontdekte men het 

daaraan gekoppelde Fgf4 gen (Parker et al., 2004; Parker et al., 2006). Maar er waren 

ook onderzoeken naar genen die schedelvariatie (Boyko et al., 2010), tamheid en 

hersenveranderingen tengevolge van domesticatie betroffen (Saetre et al., 2004). Net 

zoals er onderzoek is geweest naar accumulatie van “schadelijke” genen in het 

hondengenoom, en dat in vergelijking met het genoom van de wolf (Cruz et al., 

2008). De (voorspelbare) uitkomst was dat honden een “bottleneck populatie” zijn, en 

dus veel minder genetische variatie vertonen dan hun progenitors.  

Om de verwarring te vergroten verschijnt in 2009 een artikel dat beweert dat de hond 

ten zuiden van de Yangtze rivier in zuidoost Azië ontstond (Pang et al., 2009). Terug 

naar af dus, en naar de visie uit 2002 van Salvolinen et al. (2002). Honden bleken ook 

niet uit 9, maar 10 clads of haplogroepen te bestaan, waarvan er slechts 4 in Europa 

voorkwamen en allen (10 dus) in China. Daar was dus de grootste genetische 

variabiliteit en dus logischerwijze ook de oorsprongsregio. Er werd berekend dat het 

ontstaan van de hond uit de Verre Oosten wolf ongeveer 16.000 jaar geleden 

plaatsvond. 

In 2009 wordt de visie dat honden hun oorsprong vonden in zuidoost Azië in vraag 

gesteld door een onderzoek dat het DNA van Afrikaanse straathonden karteert en een 

even grote variabiliteit aantreft bij deze groep als voordien beschreven bij de 

Aziatische honden. Afrika kan echter de wieg van de hond niet zijn, want er zijn geen 

wolven, en de oudste vondsten van honden gaan pas terug tot het vroege Holoceen 

(Boyko et al., 2009). Deze resultaten suggereren dat afgaan op de variabiliteit van 

haplotypes om de oorsprongsregio van de hond te bepalen geen goede methode is, 

want ze kan zelfs aantonen dat de domesticatie zou hebben plaatsgevonden op een 

onmogelijke locatie: Afrika. Dit onderzoek liet ook zien dat als de staalgrootte (aantal 

honden) groter wordt, de resultaten van de vroegere onderzoeken weggeveegd 

worden. Natuurlijk was het zo dat in die vroege fase de technische mogelijkheden 

beperkter waren en dat de onderzoeken zich daaraan moesten aanpassen. DNA 

sequenties ontrafelen, ging toen zeer traag, was duur en complex, wat inhield dat er 

slechts weinig stalen onderzocht konden worden. Dat zou pas veranderen met de 
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komst van de nieuwere generatie analyse machines: New Generation Sequencing 

(NGS). 

De groep rond Wayne (Vonholdt et al., 2010) publiceerde in 2010 een belangrijk 

artikel. Er werden 48.000 SNP’s van nDNA onderzocht bij >900 honden en 85 rassen, 

alsook 225 wolven van 11 subtypen van geografisch verschillende gebieden. De 

eerste conclusie was dat er slechts zeldzame admixture signalen met wolven waren. 

De auteurs waren wat verbaasd over dit resultaat, omdat er heel wat verhalen 

rondgaan die melden dat wolven op geregelde basis paren met honden (de 

Amerikaanse indianen en Eskimo’s zouden dit bewust gedaan hebben). Op te merken 

valt dat indien mtDNA in plaats van nDNA zou onderzocht geweest zijn, ditzelfde 

resultaat niet tot verbazing zou hebben geleid: dat omdat paringen tussen wolf en 

hond voor de mens natuurlijk enkel een signatuur nalaten, indien mannelijke wolven 

hondenteven dekken, en mannelijke honden laten geen mtDNA na in hun 

afstammelingen. De tweede conclusie was dat de zogenaamde archaïsche of oude of 

primitieve rassen (basenji, chow chow, shar pei, Cannaan dog, New Guinea singing 

dog, samoyeed, saluki, enzovoort) een duidelijk verschillende genetische signatuur 

hadden in vergelijking met de rest van de hondenrassen. Larson et al. (2012) zal later 

aantonen dat dit niet te maken heeft met genetisch dichter bij de wolf staan (archaïsch 

zijn), maar een gevolg is van regionale isolatie tijdens het Holoceen. De derde 

conclusie was dat er een grotere overeenkomst was tussen Nabije Oosten wolven en 

de meeste moderne hondenrassen, wat de auteurs deed besluiten dat de hond afstamt 

van deze soort wolven. Interessant is dat deze suggestie al heel vroeg werd gedaan, 

lang voor genetische onderzoeken bestonden, door bijvoorbeeld Nehring (1888), 

omwille van het feit dat dit soort wolven kleiner was, maar ook minder agressief dan 

de Europese wolven. 

Een artikel uit 2011 (Skoglund et al., 2011), beschrijft de genetische verwantschap 

tussen hond en wolf, en onderzocht daarvoor het gehele genoom (nDNA) van één 

archeologische wolf (45.000 jaar oud, Altaï regio). Dit werd vergeleken met het 

vroeger ontrafelde genoom van een boxer en een poedel (hierboven beschreven). 

Bijkomende partiële genomen van andere recente wolven en honden werden ook 

onderzocht. Vanuit een mathematisch model werd, uit de totaliteit van resultaten, 
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berekend dat de divergentie tussen de hond en moderne wolf ongeveer 3.500 

generaties geleden (10.000 jaar) moet gebeurd zijn, indien verondersteld wordt dat er 

geen hybridisaties waren. Indien deze er wel waren, wordt de splitsing al snel 

teruggebracht tot 10.000 generaties (30.000 jaar). De splitsing tussen dit Altaï 

specimen en de wolf populatie die de voorloper van de hond was, ligt veel vroeger, 

namelijk ongeveer 90.000 jaar geleden, blijkt uit dit onderzoek. Ook volgens deze 

studie ligt de dichtste genetische verwantschap tussen hond en wolf bij Canis lupus 

pallipes, dan volgt chanco, dan de andere wolvensoorten. 

In 2011 verschijnt een onderzoek dat een goed genetisch overzicht geeft van de stand 

van zaken en de dingo genetisch onderzoekt. De dingo wordt vaak als een zeer oud 

ras benoemd. Uit dit onderzoek blijkt echter dat de dingo pas 5.000 jaar geleden 

ontstaan is, en zich op basis van geografische isolatie, differentieert van andere 

hondenrassen, zowel morfologisch als genetisch (Klütsch en Savolainen, 2011).  

De discussie over de afstamming van de hond rakelt weer op met nieuw onderzoek 

naar de vraag over de Verre Oosten of Nabije Oosten oorsprong van de hond, nu op 

basis van zowel het Y chromosoom (Brown et al., 2011), als van mtDNA (Ardalan et 

al., 2011). Het Y chromosoom van straathonden van deze beide regio’s werd 

onderzocht op onder andere SNP variatie, en vergeleken met 35 moderne 

hondenrassen, waarvan enkele rassen worden toegewezen aan één specifieke 

oorsprongsregio (Saluki: Nabije Oosten; Shar Pei: Verre Oosten) (Brown et al., 

2011). Het onderzoek toonde aan dat de twee groepen genetisch verschillen en dat 

deze verschillen terug te brengen zijn op een geografische separatie, al van voor het 

Neolithicum. Vele van de Europese rassen vertonen echter ook een genetische Verre 

Oosten signatuur, wat duidt op een recentere inbreng in Europa van genen door 

honden uit die regio.  

-Een nieuw onderzoek op mtDNA (Ardalan et al., 2011), suggereert dat er geen 

onafhankelijke domesticatie van de hond was in het Verre Oosten, maar een 

hybridisatie van honden aldaar met lokale wolven. Daardoor ontstonden specifieke 

mtDNA haplogroepen die nergens anders ter wereld voorkomen.  
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Nog een ander artikel uit hetzelfde jaar, focust op het Y chromosoom van de hond. 

Hierin worden 5 haplotype groepen (en 28 sub-haplotypes) waargenomen. Drie 

daarvan komen wereldwijd voor, maar twee enkel in Zuid-Oost Azië, ten zuiden van 

de Yangtze rivier. Dit bevestigt de vroegere, op mtDNA gebaseerde visie, dat de 

meest waarschijnlijke oorsprongsregio van de hond toch het Verre Oosten is (Ding et 

al., 2011). Deze studie poneert ook dat er zeker geen hybridisatie tussen hond en wolf 

voorgekomen is.  

De besluiten van (Ding et al., 2011) worden hetzelfde jaar nog tegengesproken door 

een andere studie op basis van mtDNA. Daarin wordt beweerd dat de resultaten van 

vorige studies gebaseerd zijn op een onderrepresentatie van stalen van dieren uit het 

Nabije Oosten. In deze studie wordt dit dan goedgemaakt door stalen te nemen van 

345 honden uit de Nabije Oosten zone (Ardalan et al., 2011). Het besluit is dat in het 

Nabije Oosten wel de meeste genetische variabiliteit optreedt, en dat van de 10 

mtDNA haplogroepen, er 5 zijn die enkel in het Nabije Oosten voorkomen. Terwijl de 

vorige studie van het Y chromosoom (Ding et al., 2011) hybridisering afwees, stelt 

deze studie dat ze wel optrad.  

Een volgende studie, datzelfde jaar, gaat op zoek naar zones in het genoom van de 

hond die verantwoordelijk zijn voor vormvariatie tussen rassen (Vaysse et al., 2011). 

Er worden 44 regio’s gevonden, bij >500 honden en 46 rassen, die variatie vertonen 

in relatie tot fenotypische karakteristieken. In elk ras wordt, zoals te verwachten, hoge 

homozygotie gevonden en dus een reductie aan genetische variatie. 

In 2012 publiceert Larson et al. (2012) een studie, waarin hij de archaïsche-primitieve 

rassen afwijst als echt oude genetische restanten (die dus nog meer verwant zouden 

zijn) van wolven. In deze studie van nDNA onderzoekt men 1.375 honden van 35 

rassen en 19 wolven. Dit is een belangrijke studie die een oud en vastgeroest idee 

omverhaalt. Want reeds in 1900 werd over “primitieve” of “archaïsche” honden 

geschreven door Studer (1901) en Nering (1888).  Deze begrippen leefden voort tot 

zeer recent, waarbij wel opviel dat ongeveer elke auteur zijn eigen lijstje maakte op 

basis van subjectieve criteria (zie hogerop bij de beschrijving van morfometrie). 

Zonder twijfel was er de veronderstelling dat de zogenaamde oude, archaïsche rassen 



123 

 

meer verwant zouden zijn aan de wolf en bijgevolg, dat men daar “makkelijker en 

meer” morfologische kenmerken zou kunnen terugvinden die verwantschap met de 

wolf duidelijker zouden maken. 

In 2013 verschijnt een artikel dat het Y chromosoom onderzoekt bij Zuid-Oost Azië 

honden, dingo’s en moderne Europese rassen (Sacks et al., 2013). De Europese 

honden blijken, volgens dit onderzoek, qua origine, niet zeer oud te zijn, wat doet 

vermoeden dat ze Neolithisch zijn en dus tijdens het Neolithicum vanuit Azië 

verspreid zijn over Europa. De vroegste honden uit het Verre Oosten zullen allicht 

hybridisatie hebben meegemaakt met lokale wolven volgens deze studie.  

Thalmann et al. (2013) waren ongeveer de eersten die het volledige mtDNA van 

prehistorische honden en moderne wolven onderzochten en niet enkel beperkte 

regio’s zoals alle vorige studies deden. Ze vergeleken hun mtDNA resultaten met de 

in de literatuur gepubliceerde gegevens van 49 wolven en 77 honden. Er worden door 

hen 4 clads (mtDNA haplotype groepen) bij honden beschreven: A, B, C, D.  

 Groep A omvat 64 % van de populatie. De tijdsspanne tot een 

gemeenschappelijke voorouder (de wolf-hond splitsingsperiode dus), wordt 

berekend op 18.800 jaar. De dichtste verwantschap van deze groep is deze met 

de Kesslerloch wolven (pas op, niet de Kesslerloch hond) in Zwitserland.  

 Groep B omvat 22% van de hondenpopulatie en heeft nauwe genetische 

banden met wolven uit Oekraïne en Zweden. De afsplitsing ervan zou 

ongeveer 10.000 jaar geleden geweest zijn. Het verschil in timing (de B clad 

vertoont de meest recente splitsing) met de drie andere clads, is allicht het 

gevolg van latere hybridisatie met de lokale wolvensoorten (Marshall et al., 

2014).  

 Groep C omvat 12 % van de populatie en ook de Bonn-Oberkassel hond valt 

hierin. De afsplitsing wordt geschat op 20.000 jaar geleden (16.000-24.000). 

Tijdens of na het LGM dus. 

 Groep D omvat slecht 2 % van de populatie en enkel twee Scandinavische 

rassen dragen dit haplotype. Er is verwantschap met een archeologisch 

wolftype uit Polen, alsook Italië, en met de Razboinichya wolf (die 
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oorspronkelijk als hond naar voor werd gebracht; Ovodov et al., 2011). De 

berekende afsplitsing tussen de wolf en hond voor dit subtype moet ongeveer 

18.300 jaar geleden zijn geweest.  

De conclusie van dit artikel is dat de oorsprong van de hond in Europa ligt, en dat er 

een toename van de populatiedensiteit is geweest, gelijklopend met deze van de mens. 

Hoewel er duidelijke genetische verwantschappen zijn met Paleolithische wolven, 

zijn overeenkomsten van mtDNA met recente wolven veel lager. Dit onderzoek legt 

een interessant aspect bloot, namelijk dat er nog veel DNA onderzoek zal moeten 

gebeuren op wolven uit archeologische opgravingen die dateren van rond het LGM, 

om te kunnen vinden welke uitgestorven wolflijnen aan de oorsprong van de hond 

liggen.  

Hoewel speculatief, lijkt het waarschijnlijk dat de hond, zoals hogerop reeds gesteld, 

ontstaan is uit één lokale wolvenpopulatie en dat onder invloed van de mens in een 

veranderend milieu, met andere jachttechnieken en in een periode die het einde van 

het LGM lijkt te zijn. Dat was de periode dat de mens zijn zuidelijke refugia verliet en 

weer noordwaarts trok. Welk van de vier refugia (Nabije Oosten, Balkan, Italië of 

Iberië) meest in aanmerking kwam als oorsprongslocatie, is ongekend. Het genetische 

signatuur van de moderne humane Europese populatie gaat echter voor een zeer groot 

deel terug op een post-LGM expansie vanuit de humane Paleolithische populatie uit 

Iberië (Semino et al., 2000; Achilli et al., 2004). Het is dan ook niet onlogisch om 

deze refuge regio te verkiezen als theoretisch de meest probabele oorsprong van de 

hond en de lokale wolfpopulatie die uitgestorven is, als meest probabele voorouder 

van de hond (Jalut et al., 1992;; Hewitt, 1999; Straus, 2000; Straus et al., 2000; Bicho 

et al., 2003; Bicho et al., 2006; González-Sampériz et al., 2006; Gómez en Lunt, 

2007; Vescovi et al., 2007; Gronenborn, 2009; Leesch et al., 2012a; Bicho, 2013; 

Cascalheira en Bicho, 2013; Fulton, 2014).  

Het hybride debat is sinds lang een actief gebeuren, waar aan beide kanten van de lijn 

argumenten worden aangehaald. Waren er seksuele contacten tussen honden en wilde 

wolven? En zo ja, hoe frequent? In welke geografische locaties? En sinds wanneer?  

Het genetische onderzoek van Marshall et al. (2014) geeft extra inzicht in dit proces, 
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niet enkel voor wat betreft honden, maar ook voor andere gedomesticeerde 

diersoorten. De conclusies zijn dat hybridisatie een bewust proces was dat door de 

mens actief werd opgezocht, zeker tot in de historische tijd. Dat relativeert de visie 

dat mensen na domesticatie van een diersoort een genetische isolatie introduceerden. 

Het verklaart ook waarom genetische data soms vertekende beelden geven (Marshall 

et al., 2014). 

Een laatste artikel uit 2014 (Freedman et al., 2014), bevestigt de opsplitsing tussen 

hond en wolf ongeveer 11.000-16.000 jaar geleden. In dit onderzoek worden drie 

recente wolven onderzocht (één uit Europa, een uit het Nabije Oosten en één uit het 

Verre Oosten) en vergeleken met een dingo en een basenji. De besluiten waren dat er 

niet kan uitgemaakt worden welke wolven subpopulatie aan de oorsprong ligt van de 

hond, maar dat het weinig waarschijnlijk is dat er verschillende, geografisch 

gescheiden, wolfpopulaties aan de oorsprong lagen. Deze onderzoekers kiezen dus 

voor de eenmalige domesticatie. Ook stelt men in deze studie dat de afsplitsing van 

hond en wolf ongeveer 1.400 jaar vroeger plaatsvond dan de huidige wolf subspecies 

van elkaar scheidden. Dit besluit  nam men op basis van de grootte van de gentische 

verschillen zoals veroorzaakt door mutatie met het ritme van de genetische klok. Nog 

één bevinding van dit onderzoek was dat er een enorme bottleneck is opgetreden bij 

wolven ten tijde van het LGM. De bottleneck voor wolven in het LGM bevestigt de 

visie dat bij extreme koude de noordelijke dieren (en mensen) niet migreren naar de 

zuidelijke refugia om daar te overleven, maar dat ze uitsterven. Enkel de individuen in 

de refugia overleven en herpopuleren de noordelijke zones nadat een 

klimaatsverbetering is opgetreden (Roebroeks en Hublin, 2011). Deze repopulatie 

begint dus steeds vanuit een zeer kleine populatie met nauwe gentische variabiliteit. 

Conclusie. 

De resultaten van de genetische onderzoeken zijn soms verwarrend. Dit waren de 

vragen gesteld in het begin van dit hoofdstuk:  

Waar werd de wolf gedomesticeerd?  

Wanneer gebeurde dit voor het eerst?  
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Gebeurde dit meermaals? En op verschillende tijdstippen?  

En wat is het belang van hybridisatie?  

Een deel van deze vragen kan nog niet met zekerheid worden beantwoord, maar “de 

waarheid” komt langzaamaan dichterbij. 

- De splitsing wolf-hond wordt wel steeds vaker rond de periode van 14.000-18.000 

jaar geleden geplaatst, een periode die bijzonder goed overeenkomt met 

archeologische vondsten.  

- De regio van oorsprong van de hond (en of het één dan wel meerdere regio’s betrof), 

wordt nog steeds bediscussieerd, waarbij de groep rond Salvolainen het Verre Oosten 

blijft verkiezen en er bewijzen voor aanhaalt, terwijl andere onderzoeksgroepen het 

Nabije Oosten en Europa blijven voorstellen. Interessant is het om hier even naar het 

GM onderzoek van Pionnier-Capitan (2010) te verwijzen. Op basis van 

tandonderzoeken poneert zij immers dat er twee domesticatie oorsprongshaarden zijn, 

nl. het Nabije Oosten en Europa.   

- Hybridisatie blijf ook een punt van discussie. Toch zijn er wat voorzichtige 

zekerheden, zoals het feit dat clade B allicht met Noordoost 

Scandinavische/Noordwest Russische wolven gepaard hebben, vele duizenden jaren 

na het ontstaan van de hond. En dat clade D heel regionaal is en daarom mogelijk niet 

de hoofdlijn is die te volgen valt om de domesticatie van de hond te onderzoeken. 

Clade A en C blijven dus de hoofdroutes voor verder onderzoek.  
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6. EIGEN ONDERZOEK 

6.1. DE VORM VAN DE VERTICALE MANDIBULA TAK 

6.1.1. INLEIDING 

In 1977 publiceerden Olsen en Olsen (1977) een artikel waarin ze beweerden dat de 

hond ontstaan was uit de Tibetaanse wolf, Canis lupus chanco. Hun bevindingen zijn 

nadien door heel wat auteurs overgenomen (Benecke, 1987; Benecke, 1994; 

Crockford, 2004; Müller, 2005; Morey, 2010; Clutton-Brock, 2012). De redenering 

van de auteurs was gebaseerd op de anatomie van de verticale tak van de mandibula, 

met name de processus coronoïdeus. Deze zou bij alle wolvensoorten recht zijn, maar 

bij honden en de Tibetaanse wolf, zou hij aan de dorsale zijde concaaf naar caudaal 

verlopen (“turned back” werd als woord gebruikt) (Fig. 6). Andere Canidae werden 

ook onderzocht (latrans, aureus, lycaon), maar die hadden volgens de auteurs allen 

een rechte caudale verticale mandibula tak (Olsen en Olsen, 1977, Figuur 1 en 2, 534-

5). Meerdere afbeeldingen in hun artikel van recente en archeologische honden, 

vertoonden in meer of mindere mate deze caudale concaviteit.  

 

Figuur 6.  Vorm van de dorsale mandibuaire verticale tak. Er zijn drie 

basisvormen van de verticale dorsale arcus zygomaticus: (A) Een rechte caudale 

verticale tak van de mandibula; (B) Een caudale verticale tak van de mandibula 

met een lipje dat caudaal wijst en (C) Een boegvorm (“turned back”) dorsale 

caudale verticale tak van de mandibula zoals beschreven door Olson en Olson 

(1977). (Foto’s auteur) 
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6.1.2. VRAAGSTELLING 

1. Hebben honden inderdaad (allen) zo een “turned back” verticale ramus 

mandibula? 

2. Hebben wolven van andere wolven dan chanco geen “ turned back” 

mandibula? 

3. Hebben alle Canis lupus chanco specimens een turned back mandibula? 

6.1.3. MATERIAAL EN METHODEN 

6.1.3.1. MATERIAAL 

6.1.3.1.1. WOLVEN 

Uit de collectie van The George S. Wise Faculty of Life Sciences, Department of 

Zoology at Tel-Aviv University, Israël (ZMTAU), werden 33 intacte Canis lupus 

pallipes schedels van volwassen wolven onderzocht. Deze groep werd aangevuld met 

11 wolvenschedels van The Natural History Museum in London, Great Britain 

(BMNH). Zes ervan waren arabs en 5 pallipes. Tevens werden 10 wolven van 

centraal Europese afstamming onderzocht (Polen en Rusland). Deze waren afkomstig 

van The collection of the Natural History Museum Bern, Switzerland (NMBE). Canis 

lupus chanco specimens zijn zeer zeldzaam in collecties, doch we konden er zes 

lokaliseren in het Smithsonian, National Museum of Natural History, Washington 

D.C., USA. In totaal betrof het dus 60 wolvenschedels van drie subtypes. 

6.1.3.1.2. HONDEN 

Uit de collectie van de universiteit Gent, Faculteit diergeneeskunde, museum van 

osteologie, werden 123 hondenschedels onderzocht.  

Deze groep werd aangevuld met 261 hondenschedels uit de collectie van the Museum 

of Natural History, Bern. In het totaal werden 384 hondenschedels onderzocht van 71 

rassen plus enkele honden die rasloos (breedless-crossbred) waren (Tab. 1). 
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Tabel 1. Rassen van honden waarbij de processus coronoideus van de mandibula 

werd bekeken.  

 

Ras aantal Ras aantal

Afghan hound 13 Groenendael Belgian Shepherd 18

Airdale Terrier 4 Hahoawu 1

Akita Inu 8 Irish Setter 2

Alaskan Malamute 5 Irish wolfhound 8

Barzoi 11 Jagdterrier 2

Basenji 1 Karelian Bear Dog 32

Batak Hound 11 Kuvasc 1

Beagle 9 Labrador Retriever 13

Bearded Collie 1 Leonberger 1

Berger de Brie 1 Lundehund 2

Berner sennenhund 32 Malinois Belgian Shepherd 2

Bloodhound 7 Mastino Napolitano 1

Border Collie 5 Mayar Agar 2

Bouvier des Flandres 4 Pariah Hound 10

Boxer 2 Pembroke Welsh Corgi 1

Breedless dogs 5 Pharaoh Hound 4

Bull terrier 1 Pointer 1

Canaan dog 1 Poodle 6

Canadian Eskimo Dog 4 Rhodesian Ridgeback 2

Chow Chow 16 Rottweiler 3

Cocker Spaniel 4 Saint Bernard 2

Dalmatian 1 Saluki 2

Dingo 3 Samojeed 8

Doberman Pinsher 15 Scottish Collie 1

Entelbucher 1 Scottish Deerhound 2

Flatcoat Retriever 1 Shar Pei 1

Fox Terrier 1 Siberian Husky 14

Gaint Schnauzer 1 Sloughi 1

Galgo Espanjol 2 Spitz Finnish 3

German Braque 3 Swiss Shepherd 1

German Shepherd 10 Tervueren Belgian Shepherd 5

Golen  retriever 6 Tibetan Mastiff 6

Great Dane 2 Tibetan Terrier 1

Great Spitz 7 Weimaraner 1

Greenland dog 10 Whippet 4

Greyhound 10 Wolf Spitz 2

384Totaal :
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6.1.3.2. METHODEN 

Bij elke schedel werd de linker en rechter verticale mandibulaire tak (ramus) bekeken 

en ingedeeld in één van drie categorieën (Fig.6). 

Categorie 1: vertoonde een perfect rechte caudale verticale mandibulaire rand, deze 

kon loodrecht staan op de onderrand van de horizontale tak, of naar craniaal of 

caudaal geïnclineerd zijn. 

Categorie 2: vertoonde een perfect rechte caudale boord maar de meest dorsale tip (1-

2 millimeter) vertoonde een naar caudaal gerichte haakje. 

Categorie 3: vertoonde een “turned back” anatomie zoals beschreven door Olson en 

Olson (1977). 

6.1.4. RESULTATEN  

Er waren geen asymmetrische vormen van de dorsale verticale mandibulaire ramus. 

Linker- en rechterzijde waren in alle gevallen identiek in te delen in één van de drie 

categorieën. 

6.1.4.1. WOLVEN  

Van de 60 wolven totaal, hadden er 2 uit de collectie van de NMBE (centraal 

Europees) een haakje (4 %). Twee uit de ZMTAU collectie (pallipes) hadden een 

“turned back” anatomie. Vijftig wolven hadden een rechte caudale verticale 

mandibulaire tak (92 %) (Tab. 1). Indien we de categorie haakje en turned back 

anatomie samentellen en zo een categorie maken “niet rechte dorsale ramus 

zygomaticus apex” komen we aan 8 %. 

Tabel 2. Vorm van de processus coronoideus 

 

honden wolven

A: rechte caudale boord 80 92

B: klein dorsaal haakje 5.5 4

C: turned back anatomie 14.5 4

Type

Tabel 2. Anatomische varianten van de proc. coronoideus*

* Voorkomen (%) van de drie anatomische varianten van de processus 

coronoideus van de verticale ramus c van de mandibula
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6.1.4.2. HONDEN 

Van de 384 honden hadden 307 een rechte caudale boord (80 %), 56 honden hadden 

een “turned back” anatomie (14.5 %) en 21 honden hadden een haakje (5.5 %) (Tab. 

1). Er was geen correlatie op te merken tussen de “turned back” vorm en een bepaald 

ras, deze vorm kwam voor verspreid over 41 rassen. Indien we het haakje en de 

turned back aantallen samentellen, en zo een categorie maken “niet rechte dorsale 

ramus zygomaticus apex” komen we aan 20 %. 

6.1.5. DISCUSSIE 

Bijzonder aan het oorspronkelijke artikel in het tijdschrift Science is dat niet vermeld 

wordt hoeveel specimens onderzocht werden. Als enkel de specimens onderzocht zijn 

die in het artikel worden weergegeven in de afbeeldingen, betreft het 13 schedels, 

waarvan 10 een te interpreteren anatomisch deel hebben, en van deze tien zijn er zes 

honden en één chanco, de andere botten betreffen geen canis lupus. 

Op de eerste vraag of honden allen een “turned back” verticale mandibula tak hebben, 

kan negatief worden geantwoord. Slecht 14.5 % heeft deze vorm. Indien chanco deze 

vorm (steeds) wel heeft, en de meeste honden dus niet, kan dus gesteld worden dat 

Canis lupus chanco, op basis van dit anatomisch kenmerk, niet de progenitor van de 

hond is.  

Op de tweede vraag: hebben andere wolven dan chanco, geen “turned back” 

mandibula? Hierop moet negatief worden geantwoord: ze hebben die wel. Hoewel 

niet in grote getale (slecht 4 %), is deze vorm niet uniek voor chanco maar komt hij 

ook voor bij pallipes. Dat de schedel van chanco en pallipes al erg gelijkend was, is 

door Studer (1901) reeds lang geleden opgemerkt. Ook werd recent bewezen dat de 

dichtste genetische verwantschap van honden met Canis lupus pallipes is en dan met 

chanco (Skoglund et al., 2011), een extra bewijs van de nauwe verwantschap tussen 

deze twee subpopulaties. 

Op de derde vraag: hebben alle Canis lupus chanco wolven een “turned back” 

anatomie kan slechts voorzichtig worden geantwoord want in de publicatie van Olsen 
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en Olsen (1977) is maar 1 specimen getoond en onze eigen groep omvat slechts 5 

specimens. 

6.1.6. CONCLUSIE 

De “turned back” anatomie biedt geen zekerheid over welk wolftype de voorvader 

van de wolf was. Deze anatomische vorm komt ook niet voor bij alle honden zoals het 

oorspronkelijk artikel liet vermoeden.  

6.2. DE ORBITALE HOEK: EEN WAARDEVOLLE METHODE OM HOND EN 

WOLF TE ONDERSCHEIDEN?   

6.2.1. INLEIDING 

De orbitale hoekmeting (OA,“orbital angle”; “Winkel der Orbital Beine”) is een 

meetmethode door Studer (1901) beschreven. Hij bedacht deze meting als een extra 

methode, bovenop allerlei andere morfometrische metingen, om het onderscheid 

tussen de schedels van hond en wolf te maken. Doordat het een hoek betreft, is dit een 

ratio meting waarbij de hoogte en de breedte van bepaalde schedeldelen in relatie 

worden gebracht. Bij deze methode gebruikte hij een anterieur-rostraal zicht op de 

schedel (Fig. 7). 
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Figuur 7 .  Tekening van de oorspronkelijke Studer publicatie. Een rostraal 

zicht op twee schedels uit de originele publicatie van Studer (1901), links een 

hond waarop de techniek om de OA te meten wordt getoond en waarbij het 

meetput onderaan de arcus zygomaticus is. Rechts een wolf waarbij de 

meettechniek ventraal mikt op de processus frontale. (Bron: Fig. 1, Studer 1901, 

4) 

Er is een onzekerheid over hoe deze hoek juist gemeten moet worden, omdat Studer 

aan de ene kant woordelijk de meting beschrijft. Anderzijds toont de figuur uit de 

oorspronkelijke publicatie (Fig. 7) twee schedels waarbij een verschillende methode 

gebruikt wordt. Met woorden wordt de hoek als volgt gemeten. Men meet de hoek 

tussen een horizontale lijn, bovenop de frontale schedelbotten, een lijn die theoretisch 

parallel loopt met het harde gehemelte en een schuine lijn tussen: “oberen und unteren 

Augenrand”, dus de bovenste en onderste oogrand. Daarmee worden de botstructuren 

bedoeld van de oogkas (orbit). Zoals de geschreven tekst het aangeeft is het bovenste, 

meest dorsale, punt hiervan het meest laterale puntje van de zygomatische processus 

van het os frontale (pZ). Het onderste (ventrale) punt is dan het meest dorsale punt 

van de curvatuur van de dorsale rand van de arcus zygomaticus (AZ) (infraorbitale 

rand), en is de processus frontale (pF) die zich bevindt op de meest craniale en dorsale 

plek van de groeilijn tussen het os zygomaticus en het os temporale (Fig. 8).  
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De orbitale hoek (“Augenwinkel”; ”orbital angle”; OA) is de hoek gemeten in het 

bovenste kwadrant. Van de originele tekening (Fig. 7) (Studer 1901, 4), komt de 

rechter tekening (wolf), perfect overeen met de woordelijk beschreven tekst. Op de 

linker tekening (hond), is dit echter niet het geval. Daar loopt de schuine lijn 

weliswaar door hetzelfde dorsale punt, maar is het onderste punt het meest laterale 

punt van de AZ. Waarom dit zo is, wordt duidelijk als Studer de meetmethode 

beschrijft waarmee hij deze meting uitvoert (Studer 1901, 3). Blijkbaar duwt hij een 

plaat (“Ebene”) tegen de zijwand van de schedel. Deze plaat raakt de schedel op twee 

punten: dorsaal is dat steeds het identieke punt maar ventraal, afhankelijk van de 

specifieke anatomie van de betreffende hond of wolf, wordt dit ofwel het punt dat 

overeenkomt met de geschreven tekst (pF), of op de AZ. Welk van de twee door de 

plaat wordt geraakt hangt af van welke meest lateraal ligt, en is dus individueel en 

anatomie afhankelijk. Studer (1901) werkt dus op twee manieren en meet dan ook niet 

steeds de OA “sensu stricto”, maar wel de schuine lijn die door het contactvlak 

veroorzaakt wordt. In bepaalde gevallen zal deze lijn samenvallen met het punt van de 

pF (en dan echt een OA zijn), maar in een aantal gevallen niet; in hoeveel percent dat 

is, is ongekend. 
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Figuur 8. De “woordelijk beschreven” en de plaat techniek om de OA te meten. 

De “woordelijk beschreven” methode: hier verbindt men de processus 

zygomaticus de processus frontale (lijn bijna verticaal). In de plaatmethode is 

dat ventraal echter met het ventrale punt op de arcus zygomaticus (lijn bijna 

horizontaal). De onderste figuur toont de invloed van de twee methoden op de 

OA. (Foto’s auteur) 

De OA werd door Studer (1901) onderzocht bij 21 wolven (bijna allen Euraziatisch) 

en 24 honden van meer dan 20 rassen. Studer (1901, 20) beweert dat een 

vergelijkbare grote schedel van een hond of wolf wezenlijk verschillen, voor wat 

betreft de OA. Dat is volgens hem het gevolg van verbreding van het dorsale deel van 

de schedel bij de hond. Daardoor migreert het dorsale punt van zijn hoekmeting naar 

lateraal en wordt de schuine lijn steiler en dus de hoek groter.  

Andere auteurs die de methode gebruikten zijn Bockelmann (1920), Iljin (1941), 

Aaris-Sørensen (1964) en Sablin (2002). Bockelmann (1920) meet vier wolven (allen 
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Europees-Aziatische) en drie honden (Duitse Herders). Iljin (1941) meet vier wolven 

(Europees-Aziatische) en vier honden (Duitse Herders). Aaris-Sørensen (1964) meet 

35 wolven (Europees-Aziatische), waarvan een deel subfossiel (waarmee bedoeld 

wordt archeologisch), en evenveel honden van drie rassen, waarvan 9 Duitse Herders 

(Aaris-Sørensen 1977), en Sablin (2002) meet twee prehistorische caniden uit 

Eliseevichi. Alle metingen vermelden één waarde per schedel, wat niet toelaat te 

weten of de linker- en rechterzijde metingen identiek waren, en dus symmetrisch.  

Weten of er (a)symmetrie aanwezig is echter wel belangrijk. Perfecte symmetrie 

wordt immers beschouwd als het ideaal van ontwikkeling. Er zijn twee soorten 

asymmetrie, namelijk fluctuerende en directionele. Bij fluctuerende asymmetrie 

varieert de symmetrie ad random rond een centraal punt of de middenlijn. Bij 

directionele asymmetrie is de asymmetrie gericht en zou bijvoorbeeld één zijde 

specifiek een symmetrieafwijking vertonen (bijvoorbeeld rechts is consistent groter, 

zoals bij bepaalde wenkkrabben bijvoorbeeld). Bij fluctuerende asymmetrie is deze 

gerichtheid er niet en deze vorm van asymmetrie wordt gebruikt in “fitness” en 

“develomental instability” studies (De Coster et al., 2013). Symmetrie geeft inzicht in 

de mogelijkheden van het organisme om zijn ontwikkeling te kanaliseren in een 

imperfecte omgeving (Van Dongen, 2006). Het bereiken van perfecte symmetrie 

tijdens en na de groei wordt stabiliteit benoemd en asymmetrie wordt “developmetal 

instability” benoemd. Asymmetrie geeft dus inzicht in de hoeveelheid stress die er 

was tijdens de groei vanuit de omgeving en  hoe fit het organisme was om daarmee 

om te gaan (De Coster et al., 2013). Symmetrie, of gebrek eraan, is goed meetbaar. 

Hogere graden van symmetrie komen voor bij meer dominante individuen en die 

worden ook als meer aantrekkelijk ervaren, hebben meer succes en meer seksuele 

partners en dat geldt zowel voor mensen als fruitvliegjes (De Coster et al., 2013). 

Species die inteelt vertonen en dus een lagere genetische variabiliteit hebben, 

vertonen een verhoging van asymmetrie (Van Dongen et al., 2009). Bij species die 

sinds lang bestaan, ziet men een hoge graad van symmetrie (De Coster et al., 2013). 

Een nieuw ontstane species, die ontstaat uit een onderdeel van een populatie, en dus 

een lagere genetische variabiliteit heeft, zoals bijvoorbeeld de hond, gaat door een 

fase van verhoogde asymmetrie. Daarom is het interessant om te onderzoeken of 
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wolven in ons onderzoek inderdaad meer symmetrisch zijn dan honden, en hoe 

archeologische honden daarmee te vergelijken zijn.  

 Behalve de studie van Studer (1901) beschrijft geen enkele andere studie de 

methodiek in detail en weten we niet of men ook werkte met vlakken dan wel met een 

goniometer. Metingen werden uitgevoerd op een graad nauwkeurig door Studer 

(1901), latere auteurs meten vaak tot op een halve graad. Er werd door geen enkele 

auteur intra-of inter-reliability studies uitgevoerd. In drie van de beschreven studies 

werd oorspronkelijk een duidelijk onderscheid tussen honden en wolven gemeten met 

hoeken van 39.5°-46.5° bij wolven en 49°-55° bij honden. Op basis van deze 

bevinding werd dan ook gesteld dan de OA een prima methode is om honden van 

wolven te onderscheiden. Aaris-Sørensen (1977) meet echter wel overlap: 36°- 49° bij 

wolven en 44°-56° bij honden. Hier is er een dus overlap van 5° (44°-49°). De 

Eliseevichi specimens die vermoedelijke zeer vroege honden waren volgens de 

auteurs (Sablin en Khlopachev, 2002), maar die ondertussen genetisch als wolf 

gedetermineerd zijn (Thalmann et al., 2013), hadden hoeken die ongeveer 47° waren.  

Uit de vorige resultaten kan men concluderen dat de extreme waarden specifiek aan 

de hond of wolf kunnen worden toegewezen, maar de tussenwaarden niet. 

De vragen waarop we in ons onderzoek antwoorden wilden vinden, zijn: 

1. Kunnen andere conclusies getrokken worden als meer honden en meer rassen 

worden getest, en is de OA bij prehistorische honden anders dan bij moderne 

hondenrassen? Zo ja, liggen ze dichter bij deze van de wolven dan die van de 

moderne honden? 

2. Wat is de intra- en inter- reliability van de meetmethode? 

3. In hoeveel percent van de metingen meet men de OA, zoals woordelijk 

beschreven? En indien de meting gebeurt op de niet woordelijk beschreven manier, 

wat is dan het verschil in graden met de methode, toch uitgevoerd bij dezelfde 

schedels met de woordelijk beschreven methode? 
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4. Welke invloed hebben kleine liggingsveranderingen van de schedel op de metingen 

van de OA op digitale foto’s? Deze kunnen mogelijk van invloed zijn bij niet 

optimale positionering van de schedel en OA meting. 

5. Kunnen OA hoeken gemeten worden op 3D CT scan reconstructies, en correleren 

die metingen met de metingen uitgevoerd op digitale foto’s? 

6. Wat is de symmetrie van de metingen? Kan men als men slechts één meting heeft, 

zoals bij incomplete archeologische schedels, een conclusie trekken over de te 

verwachten hoek aan de andere zijde? En hoe verhouden de asymmetrie gemiddelden 

van de groepen zich? 

7. Wat bepaalt anatomisch de lage hoeken van de wolven en de hoge van de honden? 

Welke anatomische factoren zijn hier in het spel? 

6.2.2. MATERIAAL EN METHODEN 

6.2.2.1.MATERIAAL  

6.2.2.1.1. SCHEDELS HONDEN 

Er werden 384 schedels onderzocht van recente honden van in totaal 71 rassen en 5 

niet rashonden (“Breedless”) onderzocht. De schedels waren afkomstig uit de 

collectie van de dienst Anatomie van de Faculteit Diergeneeskunde van de 

Universiteit te Gent (123 schedels), en van de collectie van het Natural History 

Museum Bern, Switzerland (NMBE) (261 schedels) (Tab. 1). 
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Tabel 1. Rassen van honden waarvan de orbitale hoek werd gemeten. 

 

Ras aantal Ras aantal

Afghan hound 13 Groenendael Belgian Shepherd 18

Airdale Terrier 4 Hahoawu 1

Akita Inu 8 Irish Setter 2

Alaskan Malamute 5 Irish wolfhound 8

Barzoi 11 Jagdterrier 2

Basenji 1 Karelian Bear Dog 32

Batak Hound 11 Kuvasc 1

Beagle 9 Labrador Retriever 13

Bearded Collie 1 Leonberger 1

Berger de Brie 1 Lundehund 2

Berner sennenhund 32 Malinois Belgian Shepherd 2

Bloodhound 7 Mastino Napolitano 1

Border Collie 5 Mayar Agar 2

Bouvier des Flandres 4 Pariah Hound 10

Boxer 2 Pembroke Welsh Corgi 1

Breedless dogs 5 Pharaoh Hound 4

Bull terrier 1 Pointer 1

Canaan dog 1 Poodle 6

Canadian Eskimo Dog 4 Rhodesian Ridgeback 2

Chow Chow 16 Rottweiler 3

Cocker Spaniel 4 Saint Bernard 2

Dalmatian 1 Saluki 2

Dingo 3 Samojeed 8

Doberman Pinsher 15 Scottish Collie 1

Entelbucher 1 Scottish Deerhound 2

Flatcoat Retriever 1 Shar Pei 1

Fox Terrier 1 Siberian Husky 14

Gaint Schnauzer 1 Sloughi 1

Galgo Espanjol 2 Spitz Finnish 3

German Braque 3 Swiss Shepherd 1

German Shepherd 10 Tervueren Belgian Shepherd 5

Golen  retriever 6 Tibetan Mastiff 6

Great Dane 2 Tibetan Terrier 1

Great Spitz 7 Weimaraner 1

Greenland dog 10 Whippet 4

Greyhound 10 Wolf Spitz 2

384Totaal :
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Er werden 45 archeologische schedels van honden onderzocht uit verschillende 

perioden (Tab.2) en collecties. Andere schedels bleken niet bruikbaar voor ons 

onderzoek. De Bazel hondenschedel bijvoorbeeld, is een Mesolithische vondst in 

Vlaanderen, in de gemeente Bazel, die nog niet gepubliceerd is. Hij maakt deel uit 

van de collectie van de Afdeling Onderzoek en Bescherming, Onroerend Erfgoed te 

Brussel, maar hij was onbruikbaar omdat een deel van arcus zygomaticus en 

processus frontalis was afgebroken. De Bedburg schedel (Street, 1989; Street, 1991) 

is een Mesolithische schedel uit de collectie van LVR-Landes Museum; Duitsland, hij 

was intact en bruikbaar voor OA metingen (nr.44, Tab.2). In de collectie van 

Antikvarie, Osteology, Lunds Universitets Historiska Museum, Lund, Zweden, 

bevonden zich vier begraven honden die “en bloc” waren uitgegraven plus één hond 

die in fragmenten was verzameld. De fragmenten van deze vijfde hond bevatten geen 

schedel die bruikbaar was. Deze hondenskeletten zijn niet gepubliceerd. De 

Mesolithische Hardinxveld (Van De Noort, 2007; Kooijmans, 2009) hond uit de 

collectie van het National Museum of Antiquities, Leiden, Nederland, was “en bloc” 

uitgegraven, en als dusdanig tentoongesteld, doch ingebed in een kunststofkorrel 

grondlaag en stevig verankerd in een expositiekast die nauwelijks te betreden, laat 

staan te onderzoeken of fotograferen was. Ondanks foto’s van één zijde van de 

schedel, waren deze niet voldoende goed van kwaliteit om ze te durven beoordelen. 

Van de vijf hondenskeletten was slechts één Mesolithische te meten (nr 45, Tab.2) 

voor wat de OA betreft, de anderen waren te zeer in aarde ingebed en de losse andere 

resten die niet bruikbaar waren, zijn de schedel van Oberkassel uit de collectie van 

RLMB – Landesmuseum Bonn, Duitsland (Nobis, 1979; Street, 2002); deze is 

onvolledig, net als de Natufian schedel van Hayonim Terrace (Clutton-Brock, 1962; 

Davis en Valla, 1978; Tchernov en Valla, 1997) uit de collectie van de National 

Natural History Collections, Institute of Earth Sciences, Institute of Archaeology, the 

Hebrew University of Jerusalem te Israël. In Copenhagen waren meerdere schedels 

aanwezig, waarvan een groot deel volledig was. De schedels die voldoende goed van 

kwaliteit waren en die individueel gemarkeerd waren, werden gebruikt voor 

onderzoek. In totaal waren dit 43 schedels (nrs1-43, Tab.2). De meeste van deze 

schedels komen uit niet precies gedateerde contexten en uit venen. Afgaande op 
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contexten kan gesteld worden dat de meesten stammen uit het Atlanticum en Boreaal 

hoewel er enkele meer recent zijn.  

Tabel 2. Archeologische hondenschedels waarvan de orbital angle (OA) werd 

gemeten, alsook de asymmetrie tussen linker en rechter zijde. Periode is in call 

BP. 
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6.2.2.1.2.  SCHEDELS WOLVEN 

Er werden in totaal 54 schedels van wolven onderzocht. Hiervan kwamen er 33 

(Canis lupus pallipes en arabs) uit de collectie van de George S. Wise Faculty of Life 

Sciences, Department of Zoology at Tel-Aviv University, Israël (ZMTAU), en 11 

(Canis lupus pallipes en arabs) van The Natural History Museum in London, Groot-

Brittanië (BMNH); alsook 10 Euraziatiasche van het Natural History Museum Bern, 

Zwitserland (NMBE). Tevens werden er 7 archeologische wolvenschedels 

onderzocht, met 3D CT, uit de collectie van het Natuurhistorisch museum te Brussel, 

Departement Palaeontologie. Daarvan was echter één wolf niet met zekerheid te 

meten (Naulette). Er waren ook nog drie wolven die stammen uit wilde ouders van 

Russische afkomst en in de zoo van Berlijn geboren waren, en gestorven in de jaren 

1875 en 1876 (Nehring, 1888). Deze schedels verblijven in de collectie van de 

Sammlung Rezente Säugetiere, Museum für Naturkunde, Leibniz Institut für 

Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Berlin, Duitsland.  

6.2.2.2. METHODIEK 

6.2.2.2.1. OA METINGEN 

Metingen werden uitgevoerd aan de linker- en rechterzijde (Fig. 7 en 8). De schedels 

werden zo goed mogelijk sagittaal, symmetrisch en horizontaal gelegd, zo dat het 

harde gehemelte parallel met de onderliggende tafel lag. Digitale foto’s werden 

gemaakt en in RAW formaat bewaard. Het gebruikte fototoestel was een Nikon D700 

met 50 mm lens. De afstand van de voorzijde van de lens tot de meest rostrale zijde 

van de schedel was ongeveer 40-50 cm. De beelden werden ingelezen in het Osirix 

programma (Osirix Imaging Software, 64 BIT advanced open source PACS Dicom 

viewer) en de hoeken werden gemeten met behulp van het ingebouwde 

meetprogramma. Metingen (automatisch in het  softwareprogramma op 0.01°) werden 

afgerond naar 1°. Bij de metingen werd eerst een horizontale lijn getrokken bovenop 

de schedel. Deze was in zeldzame gevallen met sterke asymmetrie van de frontale 

beenderen, echter niet parallel met de ondergrond en het harde gehemelte. In dat geval 
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werd gekozen voor een correctie en werd het horizontale vlak van de ondergrond als 

horizontale basislijn genomen.  

De schuine lijn van de OA werd zo gepositioneerd dat dorsaal het meest laterale punt 

van het os frontale, namelijk de pZ, als raakpunt werd genomen samen met, meest 

ventraal, het meest laterale punt van de schedel dat ofwel de AZ was ofwel de pF van 

het os ztygomaticus. Alle metingen werden uitgevoerd door dezelfde persoon (LJ). 

6.2.2.2.2. METINGEN VAN DE INTER-EN INTRA-RELIABILITY 

- Inter-reliability. Deze metingen werden uitgevoerd op 50 willekeurig gekozen 

schedels van honden (100 metingen, 50 links en 50 rechts) voor wat betreft de inter-

variability. De digitale foto’s werden ingebracht in het Osirix software programma en 

blind gemeten door één onderzoeker (LJ). De uitslagen werden nadien blind 

vergeleken met de eerste serie metingen die vier maanden voordien waren uitgevoerd. 

- Intra-reliability. Voor de intra-reliability werden door een andere onderzoeker op 

een geblindeerde manier metingen verricht bij 50 willekeurig gekozen honden, echter 

niet van individuen die gebruikt waren in de inter-variability test. Er werden in totaal 

100 metingen (50 links en 50 rechts), verricht die vergeleken werden met de metingen 

van de eerste onderzoeker. 

6.2.2.2.3. VERSCHIL GESCHREVEN EN VISUEEL BESCHREVEN 

MEETMETHODE 

Om te bepalen in hoeveel percent van de honden en wolven de gemeten hoek 

overeenkomt met deze woordelijk beschreven door Studer (1901) werden willekeurig 

100 metingen (50 links en 50 rechts) bij 25 honden en 25 wolven uitgevoerd. (Fig. 8). 

Bij 41 schedels hiervan, waarvan de meting zo was dat het ventrale raakpunt de AZ 

was (en niet de pF) werden nadien nogmaals 82 metingen uitgevoerd (41 links en 41 

rechts) volgens de tekstueel beschreven manier, waarbij nu onderaan gemikt werd op 

de pF van het os zygomaticus. Het verschil van deze twee hoekmetingen werd 

berekend en er werd nagegaan of dit fenomeen meer bij wolven of honden voorkwam. 
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6.2.2.2.4. LIGGINGSVARIABELEN VAN DE SCHEDEL EN HUN INVLOED OP 

DE OA METING 

Om te onderzoeken welke invloed een minder perfecte positie van de schedel kan 

hebben op de metingen van de OA, werden vijf mesiocefale, toevallig gekozen 

schedels van honden uit de collectie van de dienst Anatomie van de Faculteit  

Diergeneeskunde van de Universiteit Gent gekozen. De schedels werden dan digitaal 

gefotografeerd in perfecte horizontale en symmetrisch sagittale positie. Daarna 

werden drie soorten positionele afwijking gecreëerd:  

1) De schedel werd aan de rostrale zijde omhoog (neus hoog) of  

2) omlaag (neus laag) gepositioneerd over een hoek van ongeveer 5°.  

3) Ook werd de schedel 5° uit symmetrisch-sagittale positie geroteerd naar rechts toe 

(links op de foto), zo dat de linkerzijde wat meer naar voor toe kwam en de 

rechterzijde wat meer naar caudaal toe lag.  

6.2.2.2.5. OA METINGEN OP 3D CT SCAN IN VERGELIJKING MET DE 

METINGEN OP DIGITALE FOTO 

Van twaalf wolven uit de Israëlische collectie (ZMTAU) werden CT scans gemaakt 

met een uni-slice Picker CT scan toestel (Fig. 9). De dikte van de coupes was 1 mm 

en de coupes werden loodrecht op het sagittale vlak genomen. Om de CT scan 

opnames te kunnen uitvoeren, werden de schedels getransporteerd van Jeruzalem naar 

de faculteit diergeneeskunde, dienst medische beeldvorming van de Koret School of 

Veterinary Medicine, The Robert H. Smith faculty of Agriculture, Food and 

Environment, The Hebrew University of Jerusalem, Rehovot, Israël. Deze beelden 

werden ingelezen in het Osirix 64 BIT software programma. Het was de bedoeling 

OA metingen te verrichten in het software programma op de meest geschikte 

transverse doorsnede die de twee markeerpunten zou tonen. Dit was onmogelijk 

omdat het ventrale en dorsale meetpunt in andere coupes lagen en het dus onmogelijk 

was om de dorsale en ventrale punten te verbinden. Daarom werd voor een 

alternatieve methode gekozen. De CT beelden werden in 3D vorm omgezet (Fig. 9). 

Op elke schedelfiguur werd dan (na positioneren met het harde gehemelte 
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horizontaal) de OA gemeten op het scherm zelf met behulp van een doorzichtige 

goniometer voor orthopedisch gebruik (dit software programma kan op 3D 

gereconstrueerde beelden geen hoekmetingen uitvoeren). De metingen werden 

“blind” uitgevoerd zonder kennis van de op foto gemeten waarden van deze schedels. 

 

Figuur 9. Een 3D-CT model reconstructie van een wolvenschedel.  Op de 

uitgeprinte versie van dit rostraal, symmetrisch en horizontaal gepositioneerd 

computerbeeld van een wolf uit de Israël collectie, werd de OA gemeten en 

nadien vergeleken met de hoekmeting op de digitale foto van dezelfde schedel 

in een rostrale positie . (Beeld auteur). 

6.2.2.2.6. ASYMMETRIE ONDERZOEK 

Van elke schedel werd de linker- en rechterzijde gemeten en kon een symmetrie 

onderzoek gebeuren door de verschillen te documenteren.  

6.2.2.2.7. STATISTIEK 

 Alle statistische analyses zijn gebaseerd op ANOVA modellen. Voor de vergelijking 

van OA tussen verschillende groepen werd er ook steeds nagegaan of deze verschillen 

gelijklopend zijn voor de linker- en rechterzijde. Dit werd getoetst aan de hand van 



146 

 

interacties met de factor ‘kant’. Omdat er op die manier herhaalde metingen 

geanalyseerd worden, werd steeds individu en individu-kant als random effect aan het 

model toegevoegd. De vrijheidsgraden van de F-tests werden bepaald via de methode 

van Satterthwaite. Intra- en inter-observer repeatability werd eveneens bepaald op 

basis van ANOVA modellen. Hierbij werd individu als random effect in het model 

gebruikt en konden de reliability berekend worden als de tussen-individu variatie 

gedeeld door de totale variatie. 

6.2.3. RESULTATEN 

6.2.3.1. OA METINGEN 

- De gemiddelde OA van de recente honden was 55° (SD 5.8°, minimum 41°,  

maximum 72°, spreiding 31°).  

- De gemiddelde OA van archeologische honden was 47° ( SD 4.7°, minimum 35°, 

maximum 50°, spreiding 15°).  

- De gemiddelde OA van wolven was 43° ( SD 4.4°; minimum 30°, maximum 52°, 

spreiding 22°). Daarbij valt op dat de Euraziatische wolven uit de Bern collectie de 

laagste hoeken hadden (39°) en deze uit de collectie van Israël (bijna allen pallipes) 

de hoogste (46°).  

- Het verschil in OA tussen de Israëlische wolven en de andere twee subgroepen 

(Bern en Londen) was statistisch verschillend. De subgroep van Israëlische wolven 

verschilde statistisch niet van archeologische honden. 

- Statistische verschillen werden gezien tussen alle groepen (recente honden, 

archeologische honden en wolven) (F2,435=55.9, p<0.0001) en deze verschillen waren 

gelijklopend aan beide zijden (F2,487=1.69, p=0.18). Recente honden verschilden (zeer 

duidelijk) van wolven (p<0.0001) en archeologische honden (p<0.0001), en de totale 

groep wolven verschilde ook van archeologische honden (p=0.02).  
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6.2.3.2. METINGEN VAN DE INTER- EN INTRA-RELIABILITY 

- Het verschil in OA tussen metingen van dezelfde schedels door verschillende 

onderzoekers lag tussen 0° en 2°, met een gemiddelde van 0.96°. De inter-observer 

reliability was 0.99. 

- Het verschil in OA tussen herhaalde metingen van dezelfde schedels door dezelfde 

onderzoeker lag tussen 0 en 7° met een gemiddelde van 1.16°. De intra-observer 

reliability was 0.97. 

6.2.3.3. METINGEN GESCHREVEN EN VISUEEL GETOONDE 

MEETMETHODE 

- Bij hondenschedels bleek dat in 68 % (n=34), de schuine lijn op het meest laterale 

stuk van de AZ viel. In 32 % (n=16) echter kwam deze lijn te liggen op de met 

woorden beschreven anatomische structuur.  

- De OA gemeten op de meest laterale zijde van de AZ (gemiddelde in deze groep 

honden 53°), was ongeveer 6° groter indien gemeten naar de pF toe (gemiddelde 

honden 59°).  

- Bij wolvenschedels waren er 8 % (n=4) bij wie de schuine lijn de pF raakte en 92 % 

(n= 46) de laterale zijde van de AZ.  

- De OA gemeten op de meest laterale zijde van de AZ (gemiddelde in deze groep 

wolven 42°), was ongeveer 5° groter indien gemeten naar de pF toe (gemiddelde 

wolven: 47°).  

- Er is een statistisch verschil tussen honden en wolven als het aankomt op de wijze 

waarop in eerste instantie gemeten werd, dat is bij honden statistisch minder vaak op 

de AZ (Chi-kwadraat = 35.7, d.f. = 1, p<0.0001). 

- De meetresultaten (OA) bij dezelfde schedels, zowel voor honden als wolven, met 

methode 1 of 2 zijn statistisch significant verschillend (F1,25=220, p<0.0001). 
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6.2.3.4. LIGGINGSVARIABELEN VAN DE SCHEDEL EN HUN INVLOED 

OP DE OA METING  

- Het naar boven kantelen over 5° van de rostrale zijde van de schedel veroorzaakte 

een verandering van de OA hoek van gemiddeld 6° (respectievelijk gemiddeld 48° in 

rechte positie en 42° in gekantelde positie). Dit verschil is niet significant voor beide 

kanten (links: p=0.6; rechts: p=0.9). 

- Het naar onder kantelen over 5° van de rostrale zijde van de schedel veroorzaakte 

een verandering van de OA hoek van 3° (respectievelijk gemiddeld 48° in rechte 

positie en 51° in gekantelde positie). Dit verschil is niet significant voor beide kanten 

(links: p=0.1; rechts: p=0.5). 

- Het roteren van de schedel over 5° veroorzaakte een verandering van de OA van  -1° 

op de naar voor gerichte zijde  (p=0.8) en van +7° op de meer naar achter gerichte 

zijde (significant p=0.005). Bij het vergelijken van de OA tussen deze verschillende 

posities bleek er een significante interactie te bestaan tussen de positie en de zijde van 

de meting (F3,28 = 3.95, p=0.02). Dit wijst erop dat de verschillen in OA tussen de 

verschillende posities niet gelijklopend zijn voor beide kanten.  

6.2.3.5. OA METINGEN OP 3D CT SCAN IN VERGELIJKING MET DE 

METINGEN OP FOTO 

De metingen op de 3D CT beelden waren 38°-48°, gemiddeld 43°, en op digitale 

foto’s 43°-51°, gemiddeld 46°. CT beelden gaven dus gemiddeld een OA die 3° lager 

was dan op foto (0-8°). Dit verschil was statistisch significant (F1,27=26.0, p<0.0001). 

Er was een positieve correlatie (trend) (r=0.67) tussen metingen uitgevoerd op digitale 

foto en CT beelden van hetzelfde individu. 

6.2.3.6. METINGEN VAN DE ASYMMETRIE 

Het verschil in de OA tussen links en rechts was bij honden 1.7° (SD 1.8°), bij 

wolven 1.2° (SD 1.3°) en bij archeologische honden 2.3° (SD 1.8°)( Tab. 3). Deze 

waarden verschilden echter niet van 0 zodat we kunnen besluiten dat er geen 

directionele asymmetrie aanwezig was bij deze drie groepen (alle p-waarden > 0.1). 



149 

 

Fluctuerende asymmetrie, de absolute waarde van het verschil tussen linker en rechter 

OA, was significant verschillend tussen 2 van de 3 groepen (F2,467=5.07, p=0.007) en 

groter bij archeologische honden (gemiddelde = 2.29°, SD=0.27) in vergelijking met 

recente honden (gemiddelde = 1.69°, SD = 0.08, p=0.04) en wolven (gemiddelde = 

1.23°, SD = 0.20, p=0.005). Er is dus een statistisch verschil in fluctuerende 

asymmetrie tussen de archeologische honden en recente honden (p=0.04), en tussen 

archeologische honden en wolven (p=0.0005), maar niet tussen wolven en recente 

honden. 

6.2.3.7 ANATOMISCHE STRUCTUREN VAN BELANG BIJ DE OA 

Anatomische structuren die een invloed hebben op de OA kunnen zowel in het 

horizontale als verticale liggen (Fig.10). 

 

Figuur 10. Anatomische structuren die een invloed hebben op  de OA. (Figuur  

auteur).  
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De OA wordt groter als: 

 In het verticale vlak de zygomatische processus (pZ) naar dorsaal en de 

processus frontale (pF) of de arcus zygomaticus (AZ) naar ventraal 

verschuiven. 

 In het horizontale vlak de pZ naar lateraal verschuift en de pF of AZ naar 

ventraal of mediaal verchuiven.  

 In het verticale vlak zal de OA groter worden als de zygomatische processus 

(pZ) naar dorsaal toe verschuift, en als de processus frontale (pF) of arcus 

zygomaticus (AZ) naar ventraal verschuiven. Omgekeerd zullen transposities 

van deze anatomische ijkpunten in omgekeerde richting de OA verkleinen.  

 In het horizontale vlak is het zo dat als pZ naar lateraal verschuift, de OA 

vergroot. Hij zal ook groter worden als de AZ of pF naar mediaal verschuiven. 

Omgekeerd zal de OA verkleinen als de ZP naar de mediaanlijn toe verschuift 

en de AZ en FP naar lateraal. De combinatie van al deze actors maakt dat er 

vele combinaties mogelijk zijn om de OA te laten veranderen. Bij onderzoek 

van de allergrootste hoek (71°, een hond van het ras Border collie) en de 

kleinste (30°, een wolf uit de Bern collectie) (Fig. 11), blijkt dat bij de hond, in 

vergelijking met de wolf, het os Frontale relatief  naar dorsaal verschuift en de 

AZ naar ventraal en  mediaan. 
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Figuur 11. De allergrootste en allerkleinste OA. De allergrootste hoek was 72° 

(hond-rechts) bij een Border collie uit de Gent collectie en de allerkleinste 30° 

bij een Euraziatische wolf uit de Bern collectie (wolf-links). Het blijkt dat bij de 

hond in vergelijking met de wolf, de zygomatische processus van het os frontale 

naar ventraal verschuift samen met de arcus zygomaticus die ook relatief  meer 

lateraal ligt. (Figuur auteur) 

6.2.4. DISCUSSIE 

De meting van de OA werd afgerond op 1° nauwkeurig om meerdere redenen. Eerst 

omdat de spreiding van metingen groot is, zijnde 42° (30°-72°) wat inhoudt dat de 

variabiliteit ruim is, en zeer kleine verschillen onbelangrijk worden. Deze beslissing 

volgt de 30-300 regel uit de statistiek, en aangezien onze spreiding 42 is, past die in 

deze regel (Heath, 2002). Hoe sommige onderzoekers er in het verleden in geslaagd 

zijn om te meten op een halve graad nauwkeurig blijft een raadsel: een zeer minimale 

beweging van het vlak (“Ebene”) dat tegen de schedel wordt gelegd, veroorzaakt 

verschillen in metingen die al snel meer dan één graad zijn. De reliability verschillen 

(zie verder) liggen trouwens ook in de grootteorde van 1°-2° en dus heeft 

nauwkeuriger meten geen zin. 
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De OA metingen laten statistisch onderscheid zien tussen de drie groepen, waarbij 

opvalt dat de OA van de Israëlische wolven dichter bij deze van honden en 

archeologische honden liggen. Dit kan meerdere redenen hebben: enerzijds kan het 

zijn dat deze populatie genetisch dichter bij de hond staat, maar ook kan het zijn dat 

deze wolven meer hybridisatie met honden vertoond hebben. De groep uit Israël 

bestond hoofdzakelijk uit pallipes wolven in tegenstelling tot deze uit Londen waar 

voornamelijk de meer zuidelijke arabs vertegenwoordigd was. Genetische 

onderzoeken zullen deze vraag van verwantschap allicht kunnen oplossen. Dat de OA 

van de archeologische honden en de pallipes wolven zo dicht bijeen ligt kan mogelijk 

ook verklaard worden door het feit dat deze archeologische en regionaal afgezonderde 

honden een OA variant zijn gaan vertonen die dichter bij wolven ligt dan andere 

hondenpopulaties. 

Een bijzondere opmerking hier is dat in het artikel van Germonpé et al. (2012) een 

afbeelding staat van Eliseevichi 1-1062 specimen (Figuur 6, 191). Op deze figuur is 

de orbitale hoek te meten is aan de rechterzijde. Deze is 32°, dat is zeer laag en valt 

zonder twijfel in de populatie wolven (zie eigen onderzoek deel 5). In het artikel zelf 

wordt aangegeven dat het onduidelijk is of deze schedel aan een wolf dan wel hond 

toebehoort.  

Een interessante bevinding is dat de OA bij de drie zoowolven uit Berlijn, uit één 

ouderpaar en hetzelfde nest en opgegroeid in identieke omstandigheden, varieert. De 

hoeken waren 39°-40°/38°-42°/ 43°-46°. Dus bij genetisch identieke individuen en 

identieke omstandigheden is een 10 % variabiliteit mogelijk (twee individuen een 

gemiddelde van 40°, het derde 44°). Deze bevinding geeft alleszins een inzicht in 

welke genetische variatie in de OA voorkomt. Interessant zou zijn om de variatie te 

kennen die door omgevingsfactoren of door gender worden uitgelokt, maar dat was in 

deze serie van schedels onmogelijk omdat we geen informatie hadden over gender 

voor wat betreft de meeste schedels, noch een identieke genetische groep dieren 

hadden die in verschillende omstandigheden is opgegroeid. 

In de studie van Aaris-Sørensen (1977) wordt de OA gemeten bij fossiele wolven 

(n=8, gemiddelde OA 44°); en bij recente wolven (n=34, OA= gemiddeld 41°). Deze 
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waarden zijn statistisch verschillend (t=2.76, d.f.33,p=0.01). Bij recente en 

archeologische honden blijkt het fenomeen net andersom te lopen, en wordt de OA 

juist groter bij recente honden (resp. 47° en 55°). Aaris-Sørensen had dit verschil 

trouwens niet gemerkt in zijn eigen studie. Deze hogere OA bij archeologische 

wolven kan op een echt verschil duiden met recente, maar ook toevallig zijn, want de 

groepsgrootte van de twee populaties is redelijk klein. Alleszins is het verschil tussen 

archeologische wolven en honden (resp. 47° en 44°) erg klein.  

De spreiding in de OA die we gemeten hebben (30°-72°) is duidelijk groter dan deze 

die in de literatuur werd beschreven (39°-55°) (Studer, 1901; Bockelmann, 1920; 

Iljin, 1941; Aaris-Sørensen 1977). We attribueren dit aan de grotere groep die 

onderzocht werd met meer verschillende subspecies. In de literatuur werden bijna 

enkel Euraziatische wolven onderzocht en een beperkt aantal hondenrassen, terwijl in 

onze studie ook wolven uit het Nabije Oosten werden onderzocht en meer dan 70 

hondenrassen.  

Het is duidelijk dat er een ruime OA overlap zone is, waarin zowel hondenschedels 

als wolvenschedels gemeten worden (41°-52°). In totaal waren 49 % van alle 

metingen te plaatsen in deze zone. Schedels die hoeken vertonen lager dan 41° 

kunnen met redelijke zekerheid aan wolven worden toegewezen, net zoals een OA 

hoger dan 52° redelijk zeker aan honden kan worden toegewezen. De overlap die we 

in deze studie meten is groter dan deze in de literatuur beschreven (44°- 49°), wat 

allicht te maken zal hebben met de veel grotere hoeveelheid schedels die getest 

werden. De Eliseevichi specimen die door Sablin and Khlopachev (2002) werden 

gemeten en 47° waren, vallen in de overlap zone, en dus kan geen besluit worden 

getrokken op basis van de OA over tot welke groep (hond-wolf) ze toebehoren. 

De spreiding van de OA per groep is veel groter bij honden (31°) dan bij wolven 

(22°), en zeker bij archeologische honden (15°). Archeologische honden positioneren 

zich halfweg tussen honden en wolven voor wat betreft hun laagste OA (resp. 30° 

wolf, 35° archeologische hond , 41° hond). Voor wat betreft hun hoogste OA liggen 

ze erg dicht tegen deze OA van wolven (resp. 50° wolf, 52° archeologische hond; 72° 

hond). Archeologische honden zijn dus anatomisch veranderd op een manier waarbij 
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de laagste OA vergroot terwijl de hoogste OA gelijk blijft met die van wolven. Welke 

anatomische veranderingen daarbij betrokken waren is onduidelijk. Waarom er in 

deze periode nog geen heel hoge OA voorkomt bij archeologische honden kan voor 

een deel verklaard worden op basis van het ontbreken van extreme schedelvormen 

van moderne hondenrassen. De archeologische honden schedels waren immers 

mesiocefaal en redelijk klein. 

Dat de techniek van meten zeer betrouwbaar is, blijkt uit beide geblindeerde 

reliability studies die extreem grote betrouwbaarheid laten zien, zowel voor wat 

betreft heronderzoek door dezelfde researcher, als door een andere.  

Een vraag die naar voor komt is, of het wel mogelijk is de OA resultaten correct te 

interpreteren, omdat bij sommige schedels op één manier werd gemeten (pF), en bij 

andere op een andere manier (AZ). Blijkbaar wordt vaker op de AZ gemeten bij 

wolven (92 %) dan bij honden (68 %), wat in tegenstelling is tot wat de figuur in het 

werk van Studer (1901) doet vermoeden, want op de tekening in zijn publicatie is het 

omgekeerde weergegeven. De reden voor dit verschil en het voorkomen van meer 

metingen op de AZ bij de wolf, ligt allicht in de vaststelling dat de AZ bij de wolf 

relatief breder is dan bij de hond (Fig. 11). Ook is het duidelijk uit ons onderzoek dat 

meten op de AZ of pF bij dezelfde schedel een verschillende meting oplevert, waarbij 

meten op de AZ een OA geeft die gemiddeld 5-6° kleiner is dan indien gemeten op de 

pF. Rekening houdend met dit verschil en het percentage van wolven of honden die 

dit type AZ meting onderging, kunnen we een gecorrigeerde OA berekenen voor 

beide soorten, zodat theoretisch allen een “sensu stricto” OA meting zouden hebben 

ondergaan metende op de pF. Bij deze berekening gebruiken we de formule 

gemiddelde hoekvergroting indien gemeten op de pF i.p.v. op de AZ maal het 

percentage schedels waarbij de hoekmeting op de AZ voorkwam. Deze gecorrigeerde 

OA zou dan 59° zijn bij honden en 48° bij wolven (oorspronkelijk resp. 55° en 43°). 

Dat maakt dat het onderscheid tussen de twee groepen ongeveer gelijk blijft (12° 

i.p.v. 11° verschil tussen de gemiddelde OA van elke groep). Omdat we niet weten 

hoe de metingen gebeurden bij in de literatuur gepubliceerde data, is het onmogelijk 

om onze resultaten met absolute zekerheid te vergelijken met deze gepubliceerd in 
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deze studie. Onze studie is op zich echter zoveel groter dan alle reeds gepubliceerde 

gegevens dat ze op zich kan staan en als gids kan dienen. 

De metingen van de OA op CT scan beelden creëerde in theorie de mogelijkheid om 

schedels te onderzoeken die elders in collecties verblijven en daar lokaal gescand 

zouden kunnen worden. Dit zou in dit onderzoek bijvoorbeeld kunnen zinvol zijn 

omdat we in het bezit waren van heel wat CT scans van archeologische wolven 

(Naulette, Trou Magritte, Goyet, enzovoort). Het resultaat van ons onderzoek laat 

echter zien dat de uitslagen van de 3D CT scan beelden niet overeenkomen met deze 

op foto en  dat er verschillen tot 8° gemeten werden. Hoewel het gemiddelde verschil 

niet erg groot was (3°) en er een duidelijke trend was waarbij de OA uitslagen tussen 

CT en digitale foto gerelateerd waren, kan er toch geen correcte vergelijking met 

zekerheid worden uitgevoerd. 

Het asymmetrie onderzoek laat ons inzien dat de archeologische hond een recent 

gevormde soort is met een hogere asymmetrie (2.3°). Dat is meer dan bij de meer 

symmetrische oorsprongsgroep wolven (1.2°), een soort die al veel langer bestaat. 

Ook de groep recente honden heeft meer symmetrie (1.7°), omdat deze groep al 

langer bestaat dan de archeologische honden, en dus meer genetische variatie en 

stabiliteit heeft ontwikkeld en op die manier meer symmetrie. 

Voor wat de invloeden van anatomische structuren op de OA betreft, vermeldde 

Studer (1901) dat het verschil tussen hond en wolf veroorzaakt werd door een 

verbreding van het dorsale, frontale deel (Stirn) van de schedel, dus de verplaatsing 

van de pZ naar lateraal. Hij vermeldt ook dat de Zygomatische structuren bij de beide 

groepen ongeveer gelijk van breedte zijn. Studer (1901) beschrijft een schedel van een 

grote hond en een even grote wolf en vergelijkt ze (Studer,1901, 20). Hij meet daarbij 

een OA verschil van 12° en meet de  Zygomatische breedte (afmeting 30 in von den 

Driesch (1976)) en de frontale breedte (Ectorbitale-Ectorbitale, von den Driesch, 

afmeting 32) . De eerste afmeting is bij de twee dieren gelijk.  

Ook Aaris-Sørensen (1977) geeft verschillende metingen op in zijn studie en 

beschrijft de zygion-zygion breedte ter hoogte van de AZ (zygomatic breadth, 

afmeting 30 in von den Driesch (1976)). Deze is gelijk voor de twee groepen, hond en 
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wolf (identieke conclusie dus als in Studer‘s werk). De frontale breedte (ectorbitale-

ectorbitale, von den Driesch (1976) afmeting 32) is echter 10 % breder bij 

archeologische wolven, wat de vergrootte OA verklaart. De vergroting van deze 

parameter is congruent met de visie van Studer (1901) die de OA vergroting 

toeschrijft aan een verbreding van de frontale schedel.  

Natuurlijk is de vraag of enkel deze frontale verbreding bijdraagt aan de OA 

vergroting? Dat is weinig waarschijnlijk en Studer (1901) vermeldt dat ook de AZ 

relatief naar ventraal verplaatst is bij honden ten opzichte van de pZ 

(“Jochenbogenanzatz am Oberkiefer ...tiefer”) (Fig. 12).  

De combinatie van deze twee spelers (ectorbitale verbreding en pZ verhoging t.o.v. de 

AZ) is allicht genoeg om de OA veranderingen tussen wolf en hond te verklaren en 

ligt in het verlengde van recente studies die beschrijven dat de orbitale regio vergroot 

is bij de hond (de ectorbitale afstand is dus vergroot) (Schmitt en Wallace, 2012), en 

dat mesiocefale honden een verbrede maxillaire regio hebben ter hoogte van M1 

(Rizk, 2012). Het recente werk van Drake et al. (2015) tenslotte, bevestigt deze 

waarneming nogmaals. Volgens hun onderzoek verschuiven de nasalia naar caudaal 

en kantelen ze met de voorste zone naar boven toe. De frontale beenderen 

verschuiven naar craniaal, waardoor craniale flexie ontstaat en de stop duidelijk 

zichtbaar wordt. Met deze craniale verschuiving van de frontale botten vergroot de 

orbitale regio en wordt hij breder. Daardoor worden de orbitalia meer verticaal 

gehoekt. 
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Figuur 12. De anatomische veranderingen nodig om een grotere OA te 

bekomen. Rostraal zicht op een wolvenschedel met de richting waarin 

veranderingen plaatsgrijpen (groene pijl) om een grotere OA te ontwikkelen 

zoals gezien bij de hond. De processus zygomaticus zal lateraal verschuiven en 

de arcus zygomaticus zal relatief naar ventraal schuiven ten opzichte van de 

frontale processus. (Figuur auteur). 

6.2.5. CONCLUSIE 

De orbitale hoek heeft een beperkte potentie om bepaalde intacte schedels toe te 

wijzen aan de honden of wolvengroep. Gemiddeld zijn de groepen van recente 

honden, archeologische honden en wolven goed te onderscheiden. Beslissingen 

nemen over individuele archeologische schedels is een andere zaak. De helft van de 

onderzochte schedels zal in de overlap zone liggen en dus niet te onderscheiden zijn 
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op basis van de OA. Zeer lage OA zijn steeds van wolven en zeer hoge van honden. 

De verhoogde OA bij honden is te wijten aan de relatieve verlaging van de AZ ten 

opzichte van de pZ en de relatieve verbreding van de frontale schedel. De OA 

techniek is erg betrouwbaar en milde positionele onvolkomenheden hebben geen 

invloed. Pogingen om de OA congruent met digitale foto’s te meten op 3D CT 

beelden zijn onbetrouwbaar. Symmetrie onderzoek opent een nieuw en ongekend 

onderzoeksgebied bij archeologische resten. Het laat zien dat de archeologische 

honden behoorlijk asymmetrisch zijn, wat goed samengaat met hun recent ontstaan. 

Bij recente honden is er al een langere ontstaansgeschiedenis en is de symmetrie 

toegenomen, weze het nog niet zo ver als bij wolven. De OA heeft dus wel een plaats 

in de archeologie maar er kan slecht zinvolle informatie worden verwacht in de helft 

van de gevallen. 
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6. APPENDICES 

6.1. APPENDIX 1.  VERKLARENDE BEGRIPPENLIJST GENETICA 

Admixture: Als twee populaties een tijdlang geïsoleerd geleefd hebben en dan 

mengen spreekt men van admixture. Admixture heeft een belangrijke invloed op hoe 

mtDNA samenstelling er uitziet. Zo zal een populatie die recent gemengd is met enkel 

mannelijke dieren van een genetische andere populatie (bijvoorbeeld mannelijke 

wolven paren met hondenteven) er identiek uitzien qua mtDNA, als deze waar met 

(verwante) mannelijke honden werd gefokt. 

aDNA: ancient DNA, dus afkomstig van nu niet levende individuen. Vaak refereert 

deze naam naar DNA van archeologische resten, de naam wordt zowel aan mDNA als 

aan nDNA gegeven. 

Allel: een gen kan verschillende varianten hebben, elk daarvan wordt een allel 

genoemd. Deze varianten ontstaan door mutaties en dus veranderingen van de 

nucleotiden , minstens 1.    

Bottle neck en genetische drift: indien een groot deel van de populatie uitgesloten 

wordt voor voortplanting (bewust of ten gevolge van sterven ervan) zullen, door kans 

alleen, bepaalde genen verdwijnen. Genetische variatie vermindert daardoor. Deze 

factor is belangrijker dan de zogenaamde “survival of the fittest” om bepaalde  

kenmerken in een populatie te behouden of verliezen (matoo kimura). 

Chromosoom: in de kern van de cel bevinden zich de chromosomen (historisch 

opgemerkt omdat ze microscopisch konden gekleurd worden: chromatine). Hierop 

wordt genetische informatie bewaard. Bij zoogdieren zijn chromosomen steeds als 

paren voorkomend (diploied) en beide gepaarde chromosomen zijn homoloog. Daar is 

één uitzondering op, namelijk de geslachtschromosomen, ook de X en Y 

chromosomen genoemd. Bij een vrouwelijk die zijn er twee X chromosomen bij een 

mannelijk dier een X en een Y chromosoom.  Het aantal chromosome(n) en hoe ze 

eruit zien verschilt per biologische soort. De mens heeft 23 verschillende 
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chromosomen en dus 46 (=2n) totaal. Bij de wolf en hond zijn er 39 (n) 

verschillende chromosomen (2n =78).  

DNA: desoxyribonucleïnezuur een lineaire structuur van nucleotiden (zie daar). Deze 

structuur is zo lang dat hij opgestapeld zit in complexe geroteerde en opgewonden 

structuren die tenslotte de chromosomen zullen vormen.  

Dubbele helix: een chromosomenpaar is dubbel, maar elk chromosoom op zich is 

ook nog eens dubbel en bestaat uit twee, rond elkaar getordeerde (helix) nucleotiden. 

Elk aminozuur op de ene streng is chemisch verbonden aan eentje van de andere 

streng. Daarbij zijn slechts twee combinaties mogelijk: A bindt steeds aan T en C 

steeds aan G. Deze gebonden moleculen worden baseparen genoemd. Zoogdieren 

hebben ongeveer 3,2 biljoen baseparen (giga/ Gb) in 1 cel.  

Epigenetica: normaal ontstaan veranderingen in een soort door mutaties. Deze 

mutaties worden doorgegeven aan de nakomelingen. Het kan echter ook zijn dat 

veranderingen ontstaan en doorgegeven worden door één, soms zelfs meerdere 

generaties, zonder dat er mutaties ontstonden. Dat komt meestal door stress factoren 

zoals extreme honger of polluenten, enzovoort. Door deze invloeden zullen delen van 

het DNA gesloten en opgerold blijven, waardoor de ontrolling die nodig is om DNA 

over te schrijven in een eiwit niet kan gebeuren. Bepaalde eiwitten zullen dan ook niet 

aangemaakt worden en zo kunnen er veranderingen, zoals dwerggroei of 

witverkleuring, voorkomen. 

Gen: deel van een DNA streng, en dus een verzameling van opeenvolgende 

nucleotiden, dat een begin en einde heeft en verantwoordelijk is voor de aanmaak van 

een eiwit. Dit eiwit heeft een functie in het lichaam. Bij een genetische defect kan het 

zijn dat zulk eiwit zijn functie niet uitvoert of slechts deels of anders, wat dan geuit 

wordt door een genetische afwijking. Het totaal van alle genen in een biologisch 

wezen wordt genoom genoemd. Op elk gen zitten enkele duizenden baseparen. 

Haplotypes: alle mogelijke verschillende alellen die voorkomen van 1 gen. 



161 

 

Hybridisatie: als twee populaties een tijd geïsoleerd waren en een bepaalde vorm van 

inteelt hebben en dan met elkaar paren zullen de nakomelingen vaak op meerdere 

gebieden superieur zijn. 

Introgressie: Als voorbeeld: als een populatie Neolitische honden paart met de wilde 

lokale wolvensoort en men die nakomelingen bewust opnieuw laat paren met de 

wolven om kenmerken ervan (bijvoorbeeld sterker worden) binnen te brengen in de  

hondengroep. 

Microsatteliet: Een stukje DNA - meestal niet coderend voor een eiwit-, dat bestaat 

uit korte stukjes aaneengeschakelde nucleotiden (n=2-6) die zich telkens herhalen, 

minimaal twee keer maar soms tot 100 maal (bijvoorbeeld ACTTACTTACTT). 

Mitochondriaal DNA, -mtDNA: Er is buiten DNA in de celkern en op de 

chromosomen, nog een stukje DNA aanwezig in de cel en buiten de celkern in 

structuurtjes (organelen) die mitochondria heten. Dit zijn bacteriële DNA structuren 

die zeer lang geleden in de evolutie in symbiose met de gastheer (wij dus) zijn gaan 

leven (ongeveer 1.5 miljard jaar geleden) en nu als belangrijkste taak, de 

energiefabriekjes van de cel zijn: dus de makers van ATP.  

Per cel komen er een variabel aantal van voor,  van een tiental tot vele duizenden. Elk 

mitochondrion bevat meerdere kopieën van zijn eigen circulaire DNA die 37 genen 

bevat en ongeveer 16500 nucleotiden. mtDNA deelt zich enkel via mitose, dus dit 

organel kent geen geslachtelijke voortplanting. Omdat er zoveel identiek mtDNA in 

de cel aanwezig is en omdat de sequentie beperkt is tot 16500 nucleotiden (en nog wat 

andere redenen) is dit DNA veel makkelijker te onderzoeken dan kern DNA waar 

maar 1 kopie van aanwezig is in de cel. Mitochondria worden bij de voortplanting 

meegegeven met de eicel (niet de spermatozoïde) en worden zo deel van het nieuw 

ontstane individu. Dat houdt in dat honden mitochondriaal DNA dragen van 

moederlijke voorouders. Door bijvoorbeeld mutaties ontstaat variatie in 

mitochondriaal DNA. Zo kan men terug in de tijd kijken en onderzoeken hoeveel 

stammoeders er voor een soort zijn. Voor de mens spreekt men van 7 stammoeders 

waar nu de gehele Europese bevolking van afstamt. Ook ontstaan de mutaties met een 

bepaald ritme en kan men dus om de zoveel jaar een mutatie verwachten. Op die 
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wijze kan men afhankelijk van hoeveel mutaties er zijn en dus hoeveel verschillen 

tussen twee subspecies, berekenen hoeveel tijd er verstreken is sinds hun splitsing. De 

schatting is dat ongeveer 2.7×10
−5

 per base per generatie optreedt  in een bepaalde 

mtDNA regio. 

De mtDNA loop: In mtDNA zijn stukken DNA die genen dragen maar ook stukken 

die niet coderen. Eén van zulke stukken (de “control region” genoemd of de “D-loop 

region”) gedraagt zich speciaal, omdat daar vaak drie strengen DNA worden 

aangetroffen in plaats van 2. Het betreft hier dan een stuk DNA waarvan 1 streng zich 

aan het reproduceren is en die reproductie “on hold” zet voor een tijdje. Deze D-loop 

zone ondergaat veel mutaties die interessant zijn voor onderzoek en dus veelvuldig 

gebruikt wordt om soortvorming te onderzoeken. Mutaties in deze regio kunnen geen 

negatief effect hebben op het organisme, omdat ze niet verantwoordelijk zijn voor 

eiwitvorming, en dus kunnen ze makkelijk blijven bestaan. 

Monofyletisch: een groep van dieren afkomstig van één paar voorouders en dus 

dragers van veel genetische en uiterlijke gelijkenis. Wordt ook een Clade genoemd. 

nDNA: nucleair DNA dus van de celkern en dus chromosomaal DNA. 

Nucleotide: een molecule van DNA bestaande uit een suiker (desoxyribose), 

gebonden aan een fosfaat (Adenosinetrifosfaat, ATP) en een stikstofhoudend 

aminozuur waarvan 4 mogelijke varianten: Adenine (A) , Thymine (T), Guanine (G) 

en Cytosine (C). Dit worden ook basen genoemd. 

RNA:  Ribonucleinezuur, dit is een variant van DNA. RNA is geen dubbele maar een 

enkelvoudige molecule. Sommige virussen hebben geen DNA maar RNA als 

genetische drager. Zoogdieren hebben DNA en RNA. Dat laatste wordt ingezet bij 

eiwitaanmaak vanuit DNA via twee tussenstappen; met eerst messenger-RNA dat de 

DNA code overbrengt naar de ribosomen in de cel, waar dan tRNA (transcriber-

tRNA) deze boodschap overschrijft en omzet in een  eiwit. 

SNP: Single nucleotide polymorphism. Dit betreft het verschil van base dat kan 

voorkomen in één specifiek nucleotide op één en dezelfde locatie. Hoe meer verwant 

individuen zijn, hoe minder verschillende SNP er zullen zijn in het genoom. Honden 
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binnen één ras verschillen ongeveer 1/1500 nucleotiden. Honden van verschillende 

rassen verschillen al meer namelijk 1/900. 

6.2. APPENDIX 2. PATHOLOGY IN THE BONN-OBERKASSEL DOG 

In publication in: Oberkassel 1914 – 2014, 100 years of research on the late glacial 
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ABSTRACT 

The osteological rests of the Bonn-Oberkassel dog were re-examined. The animal 

must have been 7-8 months old when it died, it must have been about 45 cm high at 

the shoulder and weigh about 17 kg. Joint pathology, consisting of grade 2 osteoar-

thritis, was found in the right elbow more specifically in the cranial ulna. It is pro-

posed that trauma lies on the origin of this pathology. The young age of the animal 

makes arthritis a quite unusual phenomenon. The description of this joint pathology in 

such an old canine specimens, is as far as we know, the first described in a pre-

Neolithic dog. 

Oral pathology consisted of severe periodontal disease, abrasion, hypodontia (missing 

P 3 and P 2), linear enamel hypoplasia and tooth crowding between P 4 and M 1. The 

tooth crowding cannot be explained by mechanical factors as P 2 and 3 were missing 

creating a large diastema. Periodontal disease was extreme for such a young animal. 

This can have been caused by eating only very soft food (so that no mechanical clean-

ing of the gingiva occurred) or more probable due to immune deficient periodontal 

disease. The dog must been an active chewer however as can be appreciated by the 

abrasion present on maxillar I 2 and at the caudal side of the mandibular C. A hori-
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zontal enamel hypoplasia line is present in C and M 1 with extra marks on P 4. Two 

less severe extra horizontal lines are visible on C. The lines can be connected to dis-

ease at the age of 21 (most severe/ most dorsal line) and 23-25 weeks. Horizontal 

enamel hypoplasia in dogs is caused almost exclusively by canine distemper, caused 

by a Morbilli virus. Disease caused by this virus is more prevalent in immune defi-

cient animals. Lethality is very high and the disease process last three weeks in sur-

viving puppies. In survivors long lasting neurological abnormalities such as epilepsy 

may be the result. Epileptic attacks than can cause falling and trauma which may ex-

plain the ulnar exostosis. There is a probability that this animal survived thanks to 

human caretaking and that a human animal bond originated which may help to under-

stand why it was buried together with two humans. 

INTRODUCTION 

One hundred years ago, at dawn of the first world war, human skeletons were found 

in a basalt quarry in Oberkassel. When professional archaeologists arrived a few days 

later, the bones had been packed in a wooden ammunition chest and were out of con-

text. Careful examination of the area of the find did however harvest new bones of 

which some were considered to be non-human and attributed to a wolf (Canis lupus) 

(POCOCK 1935) of “ normal measure”. Since the bones had been sprinkled abun-

dantly with red ochre (hematite) this was considered to be a funeral from pre-neolithic 

times. In 1919 after the first world war had ended, a report on the finds was published 

(VERWORN et al. 1919). 

In 1994 a revision of all non-human material, recovered several unidentified bones 

and fragments to the Canis individual, creating a more complete picture of the find 

(STREET 2002 See Fig. 6 p 249). At the same time 14-C analysis of the human finds, 

together with the canine finds, placed them in the same epoch being about 11500- 

12400 years cal-BC and thus in the Tardiglacial at the transition from Allerød to the 

Young Dryas, in the early MIS 1 period, just before the start of the Holocene and the 

end of the Magdalenian (NOBIS 1981, HOUSLEY et al. 1997, VIGNE 2006, 

STREET et al. 2012). The recent new analysis confirmed this time period with a non 
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calibrated dating of 12390 +- 55 BP, which is, when calibrated (Oxcall/ IntCal 09) 

between 14500 +- 400 years ago (95.4% probability).  

The new analysis of the canine skeletal rests (STREET 2002) identified anatomical 

landmarks which were not fitting in the anatomy of Canis lupus but were more prone 

to be of a dog (HUXLEY1880, VIGNE 2006, LARSON et al. 2012). The size of 

measurable fragments and teeth was smaller than that of wolves and the mandibula 

was shorter and hypodontic (STREET 2002, HENKE et al. 2006). An os penis bone 

that had been assigned to ursus was now assigned to this specimens defining its gen-

der. That this specimens was not a wolf but a dog had been suggested earlier but it 

was than based on less complete and thorough examination and also no objective – 

only stylistic- dating was available (NOBIS 1981, CZIESLA 1992). Since the skeletal 

rests had been found in a context so close to both humans buried, also sprinkled with 

red ochre (STREET 2002), it was proposed they had been part of the human burial. If 

this was true it was a strong argument in favor of active and mature domestication 

phenomena of these humans regarding this dog and thus probably toward “ the dog “ 

in general. Not only had this Canis lupus familiaris been altered anatomically so that 

it differed from a wolf (probably due to selection by humans), it had, also probably, 

strong emotional or symbolic ties specifically with these buried humans. Although 

ritual dog burials are known to us in several past time periods (WAPNISH/HESSE 

1993) such as in Chalcolitic and Bronze periods (ONAR 2005) or earlier such as in 

the Neolithic (CLARK 2006) and Mesolithic (GRUNBERG 2013, LOSEY et al. 

2013), this one must be one of the very oldest.  

If it is a common human-dog burial many questions arise: was the dog intentionally 

killed to be buried together with the humans? Was there a form of ownership? Was 

the dog fed by humans or did it lead a (semi-) feral life? What was its task: hunting, 

guarding, company? Why was it buried with the humans? Did it die naturally at the 

same time with the humans? Had it a function of symbolic company into the after-

world or a guarding function there? 

One of the implications defining the Bonn-Oberkassel skeletal rest of a Canis lupus 

specimens as a dog is that it is than a very old dog (LARSON et al. 2012, MOREY 
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1992) and thus it can be assigned to the axclusive and the small assembly of the ‘very 

old few’ found in France (PIONNIER-CAPITAN et al. 2011), Germany 

(NAPIERALA/UERPMANN  2006), Spain- Pays Basque (VIGNE 2006), Russia 

(SABLIN/KHLOPACHEV 2002) and the Middle East (TURNBULL/REED 1974, 

DAYAN 1994, TCHERNOV 1997).  

The aim of this study is to report on pathology and to add information on this dog 

which can be distilled from its skeletal rests. 

The 2014 examination of the Bonn-Oberkassel skeletal rests of the dog. 

All skeletal rests were examined visually for pathology or special features. Detailed 

digital pictures and 100 mu-meter micro-CT scan images were made of pathological 

areas or for comparing.  

NON PATHOLOGIC CONCLUSIONS 

Street (STREET 2002) reports that the open growth plate of the proximal humerus 

and defines the animal as immature. In dogs this is one of the last growth plates of all 

to close, together with the growth plate of the crista Iliaca, arcus ischiadicus, the prox-

imal tibial growth plate and the trochanter minor of the femur. The latter were not 

present in this skeleton.  

Depending on the size of the dog (and other factors, such as gender and or castration) 

the proximal growth plate of the humerus (See Fig.1) will close between the age of 11 

and 13 months (CHAPMAN 1965, ANDERSON 1970). The animal must thus have 

been younger. 

Another growth plate which is still open in the Bonn-Oberkassel dog, is a caudal 

growth plate  in a lower lumbar vertebra (See Fig. 2). Growth plates of lumbar verte-

brae close typically at the age of 7-8 months. The cranial growth plates of the lumbar 

vertebrae close a few weeks before the caudal growth plates of these vertebra and the 

cranial lumbar vertebrae close earlier that the caudal lumbar vertebrae. Lumbar verte-

brae close also later than cervical and thoracic vertebral growth plates. The other 

growth plates present on the bony remains of this specimens were all closed. All of 
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these close normally earlier than at seven months of age. So the dog must have been 

about seven and a half months of age when dying. 

The dogs weight and height can be calculated approximately by use of formulas such 

as Harcourt factors or those used by Onar (ONAR/ BELLI 2005). Since the smallest 

diameter of the humerus is known to be 11.7 mm (STREET 2002). Multiplying with a 

factor 38 for height (ONAR/BELLI 2005) at the shoulder this comes to an approxi-

mate height of 45 cm. The point of measuring the diaphyseal minimal diameter of the 

humerus is at an anatomical location of almost perfect circularity, thus the approximal 

circumference of the humerus can be calculated: 11.7 mm * 3.14 (Pi) = 37 mm.   

Applying Onars formula to calculate weight: weight in grams = 10 (2.47 x log (h)) -

2.72 (in which h= humeral circumference) (ONAR 2005) gives an estimated body 

weight of about 17 kg. This relatively low weight versus height puts the type of ani-

mal in the group of Middle Eastern wolves (POCOCK 1935) or some breeds of the 

sighthound group (BENGSTON 2013) (http://www.sighthoundreview.com). 

JOINT PATHOLOGY 

The right elbow shows an exostosis of about 1-2 mm on the cranial part of the medial 

coronoid process of the ulna a pathology comparable to arthritis Grade 2 (TIGARI 

1974) which is not present in the anatomically comparable area of the left ulnar bone 

(See Fig. 3-6). Arthritis is caused by inflammatory processes in the joint due to trau-

ma, infection, joint mice such as a loose Coronoid or Anconeal  process or incongrui-

ty of radius and ulna (WAGNER et al. 2007, DRAFFAN et al. 2009). Since this el-

bow is incomplete one cannot diagnose incongruity (WAGNER et al. 2007) with cer-

tainty however no signs of eburnation or subchrondral bone cysts or subchondral scle-

rosis (DRAFFAN et al. 2009) are present which makes this etiology quite improbable. 

No loose coronoid process is present in this specimens and infection is very improba-

ble as the rest of the bony joint surface shows no abnormalities such as subchondral 

bone cysts or focal areas of sclerosis. So trauma is the most probable etiology.  

http://www.sighthoundreview.com/
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ORAL PATHOLOGY 

The nomenclature used to describe abnormalities is identical to the one used by the 

American College of Veterinary Dentistry in dogs and described in detail with pic-

tures at: (http://www.avdc.org/nomenclature.html#teeth).  

We examined the photographs of the teeth and surrounding hard tissues visually and 

information recorded was based on predetermined and reproducible criteria by 

gemiddeldes of an established classification adapted for use on dry skulls 

(VERSTRAETE et al.1996, ABBOT/VERSTRAETE 2005). A summary of the ter-

minology of pathology we encountered in our series is presented in Table 1. The fol-

lowing groups of pathology were found in our mandibular and maxillar fragment: 

periodontal disease, hypodontia, abrasion, different forms of enamel hypoplasia or 

enamel fractures and discoloration and tooth crowding. 

The parts that were examined are a small maxillar fragment, right sided, containing I 

3 and I 2, and a right mandibular fragment containing C, P 4, M 1 and  M 2 and clear 

signs of crispy alveolar pockets of post depositional lost P 1 and M 3. 

1 PERIODONTAL DISEASE. 

MAXILLA. (SEE FIG. 7). 

No periodontal disease is present, the roots of the two teeth (I 2 and I 3) are however 

partially visible identical to Stage 2 periodontal disease. However the crispness of the 

bony edges here shows this to be a taphonomic process. Several post depositional 

processes can be observed in this specimen such as enamel cracks and enamel discol-

oration plus a small fracture of the medial part of I 3. Actually taphonomic cracks of 

enamel but also crack/fissures of deeper tooth structures (dentine) can be observed in 

most teeth (See micro-CT scan in Fig.8) 

MANDIBULA. (SEE FIG. 9-11).  

The mandibular teeth show several pathological features of which severe periodontal 

disease. At the labial side (lateral) (See Fig. 9,10) Periodontal disease is present in P 

http://www.avdc.org/nomenclature.html#teeth
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4. Stage 2 (borderline Stage 3) is present in both roots. M 2 is normal. M 1 shows 

severe periodontal disease in its rostral root (Stage 3) and in its caudal root Stage 2. 

There is also furcation in between its roots. It is unclear if C shows periodontal dis-

ease the bony structure here is damaged to taphonomic processes making periodontal 

interpretation insecure.  

At the lingual side (medial) (See Fig. 11) Stage 2 periodontal disease is visible in the 

rostral root of P 4. M 1 shows Stage 3 periodontal disease at its rostral root and Stage 

2-3 at its caudal root. Furcation can be appreciated in between the roots of M 1. M 2 

is normal. C again cannot be interpreted. 

2 TOOTH FRACTURES.  

No real (having occurred when alive) tooth fractures are present but several enamel 

fractures seen as linear cracks can be observed, but also pits and lost flakes of enamel 

are observed in most teeth (See Fig. 7, 9,11). These, together with deeper dentine 

fractures are due to taphonomic processes (See Fig. 12). 

3 ABNORMAL NUMBER OF TEETH. (SEE FIG. 9, 11, 13) 

Taphonomic loss of teeth.  

P 1 and M 3 have been lost due to post depositional processes. 

Hypodontia. 

P 2 and P 3 are missing. This may be due to genetic factors but also to canine distem-

per virus (Morbilli virus) infection during dental development. A micro CT scan im-

age cutting through the mandibular bony structures (See Fig. 13) clearly shows the 

lack of any dental structure at the anatomical location of P 2 and P 3. 

4 ABRASION. 

Maxilla. Abrasion is well visible in the tip of I 2 (See Fig. 7). This is abnormal in 

such a young dog. Dental attrition (wear) is a normal process of tooth wear, which 

severity is related to age (VAN VALKENBURGH 1988, VAN VALKENBURGH 
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2009). The first’ normal’ attrition in incisors in dogs is seen around the age of three 

and in wolves no incisor attrition is visible before the age of two (KREEGER 2002). 

Since no attrition is seen on any other tooth (which must be considered to be normal 

for this age) it is aberrant to observe this wear on I 2 and thus it is assigned to abra-

sion due to biting on hard structures rather that to normal physiological wear. 

Mandibula. Abrasion is severely present at the caudal side of C (See Fig. 11) where 

enamel loss is obvious and grave, thus leading to a focal abraded area with dentine 

visible. This location and form is similar to the one seen and described as the ‘cage 

biter syndrome’ a syndrome seen in dogs that bite on vertically fenced metal cage 

doors. 

5 ENAMEL HYPOPLASIA/ DEFECT. (SEE FIG. 14) 

This pathology can be seen as lines, pits and grooves of absent or hypolastic enamel 

(bad quality or too thin or absent or discolored enamel). When linear enamel defects 

are present in dogs, this is typically caused by canine distemper virus infection during 

growth (BITTEGO et al. 1995, BEINEKE et al. 2009, DUBBIELZIG et al. 

1981FIANI/ARZI 2009). Here the linear lesion is best visible on the canine tooth, but 

related dots/pits are also visible on the distal border of P 4 and more of them in a line-

ar form on the rostral, lingual side of M 1. The most important lesions are present on 

the canine and consist of three linear parallel brown colored structures with enamel 

hypoplasia, the most dorsal one is worst and shows a deep groove of absent enamel. 

Although the lines are appreciable on the lingual and labial sides, they are clearer at 

the labial side. These lines can be related to the age of disease (See Fig. 15) as the 

Morbilli virus will damage the enamel forming organ (bud) in erupting permanent 

teeth. The most ventral line corresponds with the age of about 25 weeks, the most 

dorsal with the age of 21 weeks. 

6. OTHER DENTAL PATHOLOGY. 

Tooth crowding occurs between P 4 and M 1 while there is a large diastema between 

P 1 and P 4. The distal root of P 4 overlaps with the rostral root of M 1 and it is posi-
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tioned as such that it deviates to laterally. The angle of deviation is about 20° (See 

Fig. 16). 

DISCUSSION 

AGE, WEIGHT AND HEIGHT. 

The age of this dog could be defined in a quite precise manner as several landmarks 

were available that encircled the age of 7-8 months. Teeth had all erupted (full erup-

tion finished at the age of 6 months) and certain growth plates were still open while 

others were closed. Since well accepted tables of growth plate closure in dogs exist, 

the age could be defined quite correctly. The height and weight of the dog is approx-

imate. Street (STREET 2002) compared this dog with a Mesolithic dog skull from 

Bedburg (STREET 1989) and an recent German shepherd and concluded its measurer 

were in between the two. Recent male German shepherds weigh about 35 kg and are 

about 62 cm high. The formulas used to calculate height and weight have been used in 

several occasions (ONAR 2005, ONAR/BELLI 2005) but they must of course be con-

sidered to be approximate. Certain breed of dogs with a shoulder height of e.g. 45 cm 

will weigh double of others (Saluki versus English Bull Terrier e.g.). So height alone 

is not very informative. The leptosome type dogs will of course have slender bones 

and less cross sectional diameters or mid-shaft width and although large, they may be 

low in weight. Seemingly this is the case for this specimens but care has to be taken 

as only one measure was used to calculate the 17 kg, which for a dog of this height is 

whatsoever exceptionally low.  

Osteoarthritis in a young dog is unusual (FOX/MILLS 2010) but if trauma is the 

etiology it may have been caused by a strenuous active life, or epileptic attacks with 

subsequent uncontrolled falling. The fact that this animal had suffered canine distem-

per could be an acceptable reason to suspect if from suffering from epileptic at-

tacks)(see later) (STEVENS/OSBURN 1976, DUBBIELZIG et al. 1981, BITTEGO 

et al. 1995). 

Osteoarthritis has only rarely been reported in wolves (CROSS 1940, DOUGLAS 

1981) while it is a very common disease in dogs (FOX/MILLS 2010). This scarcity in 
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wolves could be false and due to the impossibility to gain enough information on this 

species living in the wild. Osteoarthritis in pre-neolithic dogs has, as far as we know, 

not at all been reported. 

ORAL/DENTAL PATHOLOGY. 

Periodontal disease is a common problem in recent dogs and its severity is related to 

age and the type of food consumed (MILES/GRIGSON 1990). Colyer 

(MILES/GRIGSON 1990) reported that in wild canids only 2.1% of animals have 

periodontal disease and related this to the sort of food they eat: lumpy meat and 

bones, which are relatively hard and clean teeth when feeding. Periodontal disease is 

generally accepted to be a domestication phenomenon in dogs, caused by soft food 

consumption, and a general consensus exists that canids living in the wild and con-

suming a natural diet will have clean teeth free from periodontal disease 

(MILES/GRIGSON 1990, WATSON 1994). Periodontal disease is indeed encoun-

tered most in older animals (dogs) and when fed soft food. Harder food and gnawing 

on the other hand help to clean the gums and teeth and prevent periodontal disease 

(RANNEY 1993, PAVLICA et al. 2012). Periodontal disease has also been reported 

in wild wolves (in these 77% of the skulls showed periodontal lesions) and wild dogs. 

(STTENKAMP/GERHARD 1990,  JANSSENS et al. 2014). 

The severity of periodontal disease (up to Stage 3 and furcation) as seen here in this 

very young dog is exceptional. Severe periodontal disease is not a restricted local 

phenomenon with local infection and pain, it also damages due to bacterial septicemia 

internal organs such as heart valves and kidneys ().  This high grade of periodontal 

disease is hard to be explained by eating only very soft food, which may have been 

offered by the owners taken into account that the animal had been extremely sick be-

tween the age of 5 and 7 months. However puppies eating only soft food will not have 

developed a Stage 2 periodontal disease before the age of one year. Also the fact that 

abrasion lesion are seen in two of the Bonn-Oberkassel dogs teeth indicates that the 

animal did gnaw and bite on hard structures and thus cleaned its teeth mechanically, 

at least partially. A more acceptable explanation is that the severe form of periodontal 

disease seen in this very young animal was caused by immune deficiency which caus-
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es typically a juvenile form of aggressive periodontitis (E. BIMSTEIN et al. 2004, 

NIBALI et al. 2006). This suggestion of an immune deficiency problem correlates 

well with the fact that this animal suffered canine distemper. Canine distemper is 

caused by a Morbilli virus. Nowadays the disease is almost eradicated in modern so-

cieties due to yearly vaccination. In the wild however the virus is active and causes 

pathology (with a very high mortality rate) in about 50%( 25-75%) of infected dogs. 

The viral infection is more prone to cause disease in immune deficient animals. 

Absence of teeth (hypodontia) is a genetic trait, which has been described both in re-

cent and fossil wolves (Canis lupus) known to be the dogs ancestor (MOREY 1992, 

VILA et al. 1993, SHIPMAN 2009). It has been related to domestication 

(NAPIERALA/UERPMANN 2012). However 2-42% of skulls of wolves have been 

reported to show this abnormality which is not less than in domesticated dogs 

(JANSSENS et al. 2014, ANDERSONE/ OZOLINS 2000, DOLGOV/ROSSCLIMO 

1964, VILA et al. 1993). The two missing premolars here create a wide diastema and 

thus space for other teeth in this tooth row. But still with all this space available P 4 is 

misaligned over 20° and compressed against and even overlapping with M 1 (crowd-

ing).  This crowding phenomenon has also been related to domestication and logically 

been explained by domestication induced shortening of the viscerocranium and sec-

ondary of the mandibula (MOREY 1992, GERMONPRE et al. 2009, LARSON et al. 

2012).This than leads to teeth crowding with consequent angulation of some. Clearly 

this mechanical view seems to be incorrect as shown here by the Bonn- Oberkassel 

mandibula where a wide diastema creates an abundance of space for P 4 which is still 

angulated and behaves as if crowded. So other factors not related to the mechanical 

view must be of importance. A second reason that may explain hypodontia in this dog 

it its distemper infection during the phase of tooth eruption. The Morbilli virus can 

indeed damage the permanent tooth bud so severely that they become necrotic 

(DUBBIELZIG et al. 1981, BITEGGO et al. 1995, BIENEKE et al. 2009). 

Abrasion at the caudal side of C is connected to the cage biter syndrome in recent 

dogs and caused by chewing on the metal bars of their cage. Since no metal was pre-

sent at the time of the Bonn-Oberkassel dog the reason for developing this enamel 

erosion is uncertain. It is certainly not caused by chewing on bones as bones are softer 
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than enamel and as dogs nowadays that chew large bones abundantly do not develop 

this abnormality. It might have been that the dog was chewing on stones which could 

also explain the abrasion on maxillar I 2. Stone chewing is a well documented behav-

ior in some dogs and considered to be a compulsion behavioral problem 

(SCHNEIDER et al. 2009). Dogs that were infected with canine distemper virus can 

develop chronic neurological disease with compulsive behavior. Abrasion at the cau-

dal side of the canine could also have been aggravated by poor enamel quality caused 

by the distemper induced pathology. 

Linear enamel dysplasia indicates, in dogs, always a severe disease process. It is 

mostly caused by Canine distemper induced by a Morbilli virus. In domesticated dog 

nowadays the disease is seen only in non-vaccinated or vaccinated but immune-

depressed puppies (BEINEKE et al. 2009). The disease typically goes through a few 

phases (waves) with slight amelioration in between, in total it last about three weeks. 

In the acute stage (the first wave) the disease causes high fever, anorexia, lethargy and 

pustular skin plus gastro- intestinal problems (diarrhea)(MARTELLA et al. 2008). 

The second wave a few days later, comes with severe respiratory infections such as 

mucopurulent conjunctivitis, laryngitis, tracheitis and pneumonia. The fist wave starts 

about three to four days after infection and lasts a few days. The second wave starts 

about 9 days after infection and is more severe. The third wave than comes with neu-

rologic clinical signs such as compulsive behavior, epilepsy, nystagmus, circling, my-

oclonus, tremors, blindness, paralysis, neuritis, enzovoort Not all dogs develop this 

third stage and some recover but keep some signs most epilepsy. Canine distemper is 

often life threatening with lethality in puppies in about 80% of cases. Surviving ani-

mals sometimes carry life long lesions in brain and skin, being chronic encephalitis 

and hard pad disease a permanent thickening of the skin of paws and nose pad with 

cracks and chronic infections. Chronic encephalitis can lead to lifelong epileptic at-

tacks. Dogs infected with this disease will often not drink nor eat for several days up 

to two/three weeks long. Many puppies will die due to the secondary bacterial infec-

tion, dehydration and starvation. The virus destroys ameloblasts and enamel epitheli-

um (BIITEGO et al. 1995, Dubielzig) during the period of permanent tooth formation 

and affects most frequently several adjoining teeth and creating a typical horizontal 



175 

 

line of enamel hyoplasia as seen in some of the Bonn-Oberkassel mandibular teeth. 

Due to the standardized time related growth phases of teeth, the hypoplasia line can 

be related to a certain age of disease. In this case the initial infection was at the age of 

21 weeks. Distemper infection causes normally only one horizontal line of enamel 

hypoplasia, so the two other lines must have been caused by different phenomena 

probably recurrent severe disease. Linear enamel dysplasia has also been recorded in 

wild Middle Eastern wolves in 2 out of 40  (JANSSENS et al. 2014). Other less se-

vere forms such as pits and plane lesions have been recorded in about 4% of Northern 

non-vaccinated dogs and wolves (total population 544 animals) (LOSEY et al. 2014). 

This non-occurrence of linear enamel hypoplasia in such a large population, may give 

an indication of the very low probability to survive canine distemper. 

Linear enamel lines are caused by stress in humans apes and other animal species 

such as sus scrofa (DOBNEY et al. 2004, GUATELLA-STEINBERG 2001). This has 

however not been the case for dogs. 

The survival of this Bonn-Oberkassel dog to almost maturity is no doubt exceptional. 

Survival of non-treated canine distemper disease is rare. This animal was extremely 

sick for at least three weeks. It can be that against all odds this puppy survived the 

three disease waves naturally. The possibility that this animal only survived this peri-

od because of human long lasting medical care is probably more realistic. This care 

would have consisted of keeping the animal clean (diarrhea, vomiting, urine leakage), 

warm if winter, and offering water to avoid dehydration and death. Whether this ani-

mal suffered epileptic attacks afterward is speculative. 

It care was taken a close human animal bond may have originated. Was this the rea-

son why the dog was buried with the owners? we will never know!  
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TABLES 

Table 1. This Table follows the nomenclature of the American College of Veterinary 

Dentistry, (http://www.avdc.org/nomenclature.html#teeth).  Terminology of 

oral/tooth pathology as referred to and observed in this skull specimens of the Bonn-

Oberkassel dog. 

1 Periodontal disease: Inflammation of the attachment apparatus of the tooth in alve-

olar bone, often accompanied by infection. 

1.1 Stage 1: gingivitis only, can by definition not be observed on prepared skulls 

1.2 Stage 2: gingivitis plus gingival retraction, with alveolar bone loss less than 25%  

1.3 Stage 3: more than 25% less than 50% loss of alveolar bone around root  

1.4 Stage 4: more than 50% loss of alveolar bone, widening of periodontal space, 

tooth unstable in alveolus (not present here) 

1.5 Furcation: sometimes seen in Stage 4 as “tunnel” from lateral to medial, observed 

between rostral and caudal roots of one tooth, between crown and bone 

2 Tooth fractures: not seen here, are fissures, non-complicated and complicated 

crown fractures   

2.1 Enamel fracture:  chip fracture or crack of enamel  

3 Abnormal number of teeth  

   A.1 Hypodontia (most genetic): no alveolus present 

   A.2 Traumatic loss: tooth is missing, alveolus visible and deformed  

   A.3 Preparatory of taphonomic loss 

4.1 Abrasion: loss of tooth structure (starting with enamel loss) due to external fac-

tors such as gnawing/biting on stones, hard bones or due to abrasive sand in food, 

most seen on vertical tooth plane, dentine visible 

http://www.avdc.org/nomenclature.html#teeth
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4.2 Cage biter syndrome: a specific form of abrasion, the wear is specifically seen on 

the caudal side of the canines thought to be caused by biting and pulling on metal bars 

5 Enamel hypoplasia /defect: due to severe general disease at young age (most fre-

quently viral canine distemper) or local trauma to a deciduous tooth causing infec-

tious pulpits: the individual underlying mature teeth will than show enamel defects 

5.1 Mild enamel hypoplasia/dysplasia: brownish enamel discoloration  

5.2 Severe enamel dysplasia/hypoplasia: part of tooth is enamel free, dentine visible 

FIGURES 

Figure  1a. 

Proximal part of the left humeral epiphysis, separated from the metaphysis, diaphysis 

in the growth plate (physis). This part is shown in medial position. 

The biceps groove can be appreciated at the cranial aspect of the humeral head. 
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1b. 

Lateral view op the proximal epiphysis of the left Humerus separated from the met-

aphysis,diaphysis in the growth plate, the cranial side is at the left side of the picture.. 

 

1c. 

Ventral view in the growth plate of the left proximal Humeral epiphysis, medial side 

up, cranial side is the right side of the picture. 
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Figure 2. 

Caudal view on a lumbar vertebra. The growth plate of the vertebral body is not fused 

and one thus faces the cranial part the vertebral part of this growth plate.  
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Figure 3. 

The proximal part of the right ulna.  Medio–lateral view. The articular semi lunar 

joint is visible. The dorsal part of the circle is the processus Anconeus, the ventral part 

the Coronoid processus. The encircled part is an exostosis (bony protuberance) on the 

cranial border of the coronoid processus, which starts at the arrow. It can be defined 

as a Grade 1 form of osteoarthritis.  

 



184 

 

Figure 4. 

A cranial view of the right Ulna. The semi-lunar articular surface is located at the 

right side of the picture. At the dorsal side of this structure the processus Anconeus 

can be seen. The encircled part is the cranial side of the Coronoid processus with the 

arrows encircling the bony protuberance, or exostosis, from arthritis Grade 1. 
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Figure 5. 

The left elbow in latero-medial view. The cranial border of the ulnar coronoid 

processus is nicely rounded and shows no bony exostosis. This is a normal ulna/ 

elbow.  
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Figure 6. 

A cranial view from the normal left elbow to compare with the pathology of the right 

elbow. The encircled part is the cranial aspect of the coronoid processus of the ulna 

which is nicely rounded and lacks an exostosis. 

 



187 

 

Figure 7. 

Rostral view of the right maxilla with I 3 and I 2 visible. I 2 shows remarkable abra-

sion for a young dog. The loss of alveolar bone around the roots of both teeth is due to 

depositional processes (crispy borders) not periodontal disease. Several taphonomic 

enamel cracks as well as enamel discoloration is present. 
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Figure 8. 

Dorsal view of the mandibular and Micro-CT scan of the mandibular; coronal-mildly 

oblique transection through the mandibular body. The dorsal mandibular view shows 

the crowding of P 4 and M 1 and the rest of the alveolus from the root of P 1. No den-

tal alveoli are visible for P 2 and 3. In the  CT scan image the single green arrow 

points at the alveoli of P1 lost due to post depositional processes. The double arrow 

points at the lacking alveolus for P 2. Almost every tooth and root shows multiple 

post-depositional cracks. 
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Figure 9. 

Labial (lateral) side of the right mandibular rests of the Bonn-Oberkassel dog. The 

black arrows point at the location of periodontal disease. P 4 shows a Stage 2-3. M 1 

shows Stage 3 in its rostral root and Stage 2 in its caudal root, in between these roots 

furcation (tunnel) can be appreciated. M 2 is normal.  

 



190 

 

Figure 10. 

Three D, micro CT scan reconstruction of the mandibula- labial view. 

The black arrows point at the areas of bone loss around the roots of the teeth. Due to 

this loss the dental roots are denuded. 
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Figure 11. 

Medial/lingual side of the mandibula. The blue arrows point at periodontal disease 

locations. P 4 shows Stage 2 in its rostral root, the caudal root is normal. M 1 shows 

periodontal Stage 3 disease in its rostral root and Stage 2-3 in its caudal. M 2 is nor-

mal. Furcation can be appreciated in between the roots of M 1. 

The red arrows point at the lost teeth due to post depositional processes being P 1 and 

M 3. The green arrow point at a lesion called cage biter syndrome. 
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Figure 12. 

Cross section of a micro-CT scan image of a Molar tooth. The short arrows mark post 

depositional cracks. The long arrow points at the soft tissue rests of the nerve and 

blood vessels from the pulpa cavity. The double arrows mark the  mandibular body 

cavity that hos ts nerves and blood vessels. Observe how much of the tooth is free of 

alveolar (bony) coverage as present in Stage 2 or 3 periodontal disease. 

 



193 

 

Figure 13. 

Micro-CT-scan. A 3-D colored, semi-translucent reconstruction of the mandibula. 

The two green circles mark the dental alveolus of P 1 and M 3.  P 2 and P 3 roots and 

alveoli are absent. 
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Figure 14. 

Lateral/labial view of the right mandibula. Green arrows mark the enamel hypoplasia 

lines. Three lines are well discernable at the rostral side of the canine, on P 4 some 

hypoplastic dots are discernable, on M 1 one horizontal line is visible. 
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Figure 15. 

Drawing of enamel hypoplasia/aplasia lines as they appear in permanent teeth de-

pending on the age (in weeks) the animal gets infected, caused by canine distemper 

virus infection. The upper part of the drawing represents the maxilla the lower part the 

mandibula, lateral view. 
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6.3. APPENDIX 3. ORAL PATHOLOGY IN WOLVES 

 (in review in J. Mammalogy) 
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Until now, oral wolf (Carnivora: Canidae: Canis lupus), pathology has only been re-

ported in a non-standardized manner, often reporting on only a few abnormalities. We 

conclude that this approach has lead to underreporting of present oral pathology, 

which has limited the ability to interpret wolf health on individual and group related 

basis and make comparisons across geographical and taxonomic groups.  

  Here we present a standardized and thorough oral exam protocol and method-

ology to examine wolf skulls, similar to that routinely used in canine veterinary medi-

cine. We postulate that by using this method in wolves, it will permit more thorough 
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and detailed oral exams to be performed, leading to more and more refined oral pa-

thology to be reported than in previous studies. 

Using this protocol we analyzed 40 skulls of adult wild wolves representing 1680 

teeth. With our protocol we were able to identify a large range of different oral pa-

thologies and refined sub-classes. Only 3 skulls showed no oral pathology in 37 oth-

ers we could identify, most often many, different types of pathologies. The total varie-

ty in pathologies and oral lesions, and the total number described in our series is the 

highest of all oral wolf pathology as yet described. With our standardized protocol for 

assessing oral pathology in wolf skulls, rigorous comparisons across geographic and 

taxonomic groups are possible. 

Key words: Carnivora, Canidae, Wolf, Canis lupus arabs, Canis lupus pallipes, den-

tal pathology, oral, oral pathology, skull pathology, periodontal disease. 

*Correspondent: coati1@icloud.com  

Severe oral abnormalities in wolves can cause serious morbidity or mortality, such as 

in the case of fractured teeth, pulpa necrosis, severe periodontal disease, periapical 

bone loss, and mandibular and maxillary fractures (Van Valkenburgh 1988, 2009). 

Wolves with a dental root abscess, osteomyelitis due to pulpa disease, tooth fractures, 

or severe periodontal disease may die as a result of secondary septicemia, or simply 

from starvation, because of pain and their impossibility to gnaw or bite and those that 

survive are less able to compete when feeding on larger prey and may lose weight, 

condition and status (Miles and Grigson 1990; Barber-Meyer 2012). Even less severe 

periodontal disease, as has been proved in dogs, can lead to negative outcomes, such 

as substantially lower longevity, or pathology involving the cardiac valves, kidneys 

and liver (Pavlica et al. 2012). It is reasonable to suggest that the same applies to 

wolves, and thus it is important to recognize and record the potential impact of both 

severe and less severe oral pathology. 

 Yet a comprehensive and systematic protocol for assessing oral pathology in wolf 

skulls is lacking. About a dozen articles have been published reporting oral pathology 

in wolves (Tab.1). Some of these focus on other matters such as morphometrics but 

mailto:coati1@icloud.com
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mention dental problems indirectly. Some reports are anecdotal case studies or report 

on a few individuals (Theberge et al. 1994; Lazar et al. 2009; Barber-Meyer 2012), 

while others report on larger numbers, ranging from dozens in Croatia (32) (Pavlovic 

et al. 2007) and in central Europe (51) (Stockhaus 1965) to more than a hundred in 

Latvia (187) (Andersone and Ozolins 2000), the Soviet Union (324) (Dolgov et al. 

1964), the United States (112, 373) (Van Valkenburgh 1988, 2009), the Soviet Union 

and Europe (500) (Vila et al.1993), Scandinavia (131) (Raikkonen et al. 2013), and 

Canada (241) (Wobeser 1992). Because most studies describe only one pathology if it 

concerns a case study or focus only on one or a few types of oral pathology in larger 

groups, it is not always clear if there was only one type of pathology present or if oth-

er pathology was missed. Most reports on larger numbers focus only on one or two 

easily observable abnormalities, such as the number of teeth and severe tooth frac-

tures, and no attention was given to concomitant oral abnormalities. This makes the 

information gained incomplete, conclusions on morbidity incorrect and comparing 

between geographical or time separated datasets incomparable. 

The goal of this study is to record the nature and prevalence of congenital and ac-

quired dental abnormalities in skulls of wolves using a standardized and thorough 

protocol such as that routinely used in veterinary oral exams in domesticated dogs. 

We postulate that by applying this protocol, robust comparisons of oral pathology in 

wolf skulls across geographic and taxonomic groups will be possible.  

MATERIALS AND METHODS 

This study uses a standardized and detailed protocol for oral exams, as used in clinical 

practice of companion animals (specifically dogs) and examins a group of 40 Middle 

East wolves (Carnivora; Canidae; Canis lupus arabs and pallipes) from two collec-

tions (Appendix). The reason to examine these sub-types was coincidental, as they 

were primarily used in another research project on orbital angle measurement. We 

examined 33 Israeli wolf skulls from the George S. Wise Faculty of Life Sciences, 

Department of Zoology at Tel-Aviv University, Israel (ZMTAU), and a further 7 

skulls from The Natural History Museum in London, Great Britain (BMNH). The 

examined skulls belonged to the subspecies pallipes or arabs (Pocock 1935, 1939; 
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Mendelssohn 1983; Hefner and Geffen 1999; Nowak 2003; Sharma et al. 2004; Cun-

ningham et al. 2010; Mivart and Keulemans 2011, Bray et al. 2014). The sample of 

wolf skulls from the ZMTAU collection was obtained by selecting 3 bone bags per 

drawer without a priori verification of oral pathologies. In this way a quasi-random 

sample of the collection was examined. Of the 33 skulls, 32 were pallipes and one 

arabs. The BMNH collection of wolves contained few specimenss of which many 

were severely damaged due to bullets or trauma. This left us with 7 intact skulls all 

marked as arabs. Two of these were definitely not arabs as they had been shot at the 

Iran-India border and were re-defined as pallipes.  

Visible pathologies were recorded directly during examination of the skulls and when 

examining the digital photographs that were made from rostral, buccal and lingual 

position. Detailed images were taken of specific teeth or regions with pathologies. 

Information recorded was based on predetermined and reproducible criteria by 

gemiddeldes of an established classification adapted for use on dry skulls (Verstraete 

et al. 1996; Abbot and Verstraete 2005). We used a dog chart for oral/dental examina-

tion to record pathology (Emily and Penman 1994, p.7, Fig.1.8), which we assume to 

be legitimate for wolves as the dental formula is identical: I3/3, C1/1, P4/4, and M2/3 

(Huxley 1880; Miles and Grigson 1990). The nomenclature of the anatomy and pa-

thology used, is that used by the American College of Veterinary Dentistry (Harvey 

and Emily 1993, Emily and Penman 1994, Lobprise and Wiggs 2000, ACVD 2014). 

Pathologies identified are: periodontal disease (periodontology, gingival inflamma-

tion, infection and retraction), tooth fractures, pulpa disease (infection and necrosis of 

the neurovascular bundle in the pulpa cavity), abnormal number of teeth, abrasion 

(wearing away of dental areas by grinding), attrition (loss of tooth tips by age), enam-

el pathology, and malocclusions. 

The class of periodontal disease (Fig.1) is divided in four severity stages (Miles and 

Grigson, p. 525, Fig. 24.2). Stage 1 is not visible on skulls and the alveolar rim is par-

allel to the enamel line as in skulls without pathology (Fig.1.a). In stage 2 a small part 

of the root is visible (<25%)(Fig.1.b). In stage 3 between 25 and 50% of the root 

length is visible (Fig.1.c). In stage 4 most of the root is visible (Fig.1.d). A special 
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form or periodontal disease, called furcation, has the alveolar bone of two adjacent 

roots of one tooth retracted so that a tunnel is visible under the crown (Fig.1.e). 

For tooth fractures (Fig.2), five different forms are distinguished: enamel fractures, 

complicated and uncomplicated crown fractures, root fractures and infraction. Root 

fractures cannot be observed in prepared skulls unless radiographs are made. Enamel 

fractures show areas with detached enamel chips and intact underlying dentine 

(Fig.2.a). In uncomplicated fractures enamel and dentine are fractured but the pulpa 

cavity is unharmed (Fig.2.b). In complicated fractures, enamel, dentine and the pulpa 

cavity are harmed leading to visible tooth discoloration and pulpa infection and ne-

crosis plus eventual further spreading of infection through the root canal tip into adja-

cent alveolar bone leading to focal bone loss and local abscess (Fig.2.c) (see pulpa 

disease below). A special form of tooth fracture is infraction in which a series of par-

allel enamel cracks, horizontal in appearance, are present in canine teeth (Fig.2.d). 

Pulpa disease (Fig.3) is most often related to tooth trauma, although severe periodon-

tal disease can also cause the pathology. Five distinct stages of pulpa disease are di-

agnosed. First discoloration (Fig.3.a), with pulpa and dentine (not enamel) being dis-

colored, mostly dark red to brownish. Second, pulpa necrosis which occurs with an 

open pulpa cavity after trauma. At the start, pulpa is exposed, than it infects and later 

necrotizes (Fig.3.b). On skulls it presents itself as an open canal colored black or dark 

brown. Root tip abscesses (Fig.3.c) are a further temporal step in the pathophysiology 

of infected pulpa, when bacteria invade the alveolar bone adjacent to the root tip to 

form a local abscess. In the last and most severe class of pulpa disease, root tip infec-

tion spreads to the adjacent bone causing osteomyelitis and a cortical bone perforating 

fistula (Fig.3.d). 

The next pathology type is the number of teeth (Fig.4). Hyperodontia (synonyms: 

excessive teeth - polydontia – hyperdonty - supernummary teeth) can occur (Fig.4.a) 

or teeth can be absent (hypodontia) (Fig.4.a.1 and 2). Hyperodontia is genetic in 

origin. Teeth in prepared skulls can be absent due to preparation (no pathology), 

trauma, or genetic defects. Preparation absence is easy to determine as a clean, deep, 

sharp-edged root pocket of a whole tooth is discernable. Traumatically lost teeth can 
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sometimes be partially lost, in which case fractured remains of roots are still visible in 

the bony cavity. If the tooth is totally lost due to trauma, the bone pockets in which 

roots were located will gradually fill with alveolar bone, leaving a scar-like, small 

elevation or pocket at the original location of the root (Fig.4.a.2). This enables one to 

discern trauma-related tooth loss from genetic absence, in which case the mandibular 

or maxillary bony ridge is flat and straight (Fig.4.a.1). 

Abrasion (Fig.5) is always related to gnawing or biting on hard structures, such as 

stones or bones (Fig.5.a) or grinding substances like sand (Fig.5.b). The cage-biter 

syndrome (Fig.5.c) is a specific form of abrasion only on the caudal surface of ca-

nines. It is related to biting on metal (such as fences and bars), and is not reported in 

dogs that bite and gnaw on bones, as enamel is harder than bone. Abrasion of the ros-

tral aspect of incisors gives an indication of intensive coat nibbling (mostly seen due 

to flea infestation) or feeding on erosive sandy surfaces and can provide information 

about eating habits, and/or skin parasites. 

Attrition (Fig. 6) is the normal wear of crown tips due to biting and gnawing. Since 

attrition is a physiological, age-related phenomenon (Van Valkenburg 1988; Anders 

et al 2011) it was only recorded when asymmetric, or allocated to a few teeth. A spe-

cial form of attrition in seen in level bites where upper and lower incisor tips are in 

contact (Fig.6.a). In attrition teeth tips wear (Fig.6.b) and dentine is visible. In time, 

also the pulpa canal gets involved with reactive filling with dark colored dentine 

(Fig.6.c). In canines this will lead to typical concentric dark circles: the outer concen-

tric ring is enamel (ivory color). Next the polished dentine (white, bony color) is pre-

sent and centrally the dark( black to very dark brown) colored and filled pulpa canal 

can be observed (Fig. 6.d). 

Enamel hypoplasia (Fig.7). Mild enamel hypoplasia is recognized by enamel discol-

oration and/or surface irregularities with enamel thinning seen as irregular, undulated 

areas of enamel (Fig.7.a). Severe enamel hypoplasia consists of areas absent of enam-

el, and naked dentine being visible (Fig.7.b). This can be seen as pits, planes or rip-

ples. A specific form of enamel pathology consists of a horizontal enamel dyspla-

sia/hypoplasia line spread over several adjacent teeth (Miles and Grigson 1990, p. 
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448, Fig.20.16), which is typically caused by canine distemper Morbillivirus infection 

during growth and tooth eruption (Fiani and Arzi 2009).  

Malocclusion (Fig.8) consists of mesiocclusion (underbite), distocclusion (overbite), 

level bite and post-traumatic malocclusion seen after fractures with malunion. In 

normal bite, the maxillary incisors are positioned rostral from the mandibular incisors 

and are in close contact. In mesiocclusion, the maxillary incisors are positioned cau-

dally from the mandibular incisors (Fig.8.a). In distocclusion, the mandibular incisors 

are positioned much too caudally relative to the maxillar incisors (Fig.8.b). In level 

bite incisors from the mandible and maxilla abut each other (Fig.8.c). 

To test for differences in pathology classes between both wolf subspecies, a Wilcoxon 

test was used with a Bonferonni correction for multiple testing with significance level 

set at 5%. 

RESULTS 

A total of 40 skulls representing 1680 teeth were examined. Pathologies encountered 

are presented in Tab.2. Teeth missing due to preparation were not counted as patholo-

gy.  

A total number of 591 lesions were found among the 1680 teeth (35%), (Tab.1 and 3). 

The total percentage of skulls with lesions was 92.5% (37 skulls) and 35% of all teeth. 

Periodontal disease was encountered in 33 skulls (82.5%) and 442 teeth (26%).  Stage 

2 was especially prevalent (372 teeth, or 19%). 

Tooth fractures: non-complicated tooth or enamel fractures were observed in 4 skulls 

(10%) and 4 teeth. Complicated tooth fractures with exposed pulpa were observed in 

10 skulls (27.5%) and 13 teeth. Fractures mostly involved incisors and canines (5 and 

14, respectively). Infraction was seen in 12 teeth in 7 skulls (17.5%). In total, 29 tooth 

fractures were seen in 15 different skulls (37.5%).  
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Pulpa disease was found in 11 skulls (27.5%) and 22 teeth. Discoloration was encoun-

tered in 7 teeth in 6 skulls, pulpa necrosis in 5 teeth and skulls and root abscesses, 

peri-apical bone loss, fistulae and local osteomyelitis in 10 teeth and 8 skulls. 

Abnormalities in the number of teeth (excluding preparation loss) were seen in 17 

skulls (42.5%). Hypodontia was seen in 8 (20%); mostly premolars were missing. 

Missing teeth due to traumatic dislocation and loss were seen in 9 skulls (22.5%). 

Three skulls had hyperodontia with 1 supernumerary tooth (7.5%)—1 a premolar and 

2 a mandibular fourth molar. 

Abrasion was encountered in 6 skulls (15%) and 40 teeth. The cage-biter syndrome 

was encountered in 3 skulls (7.5%) and 8 teeth, all canines. Sand abrasion in incisors 

was seen in 2 skulls and 20 teeth. 

Attrition was seen in 3 skulls (7.5%) on different types of teeth. In 1 skull it was sin-

gle-sided, correlated to a complicated crown fracture with pulpa necrosis at the other 

side. Another had a 1-sided caudal mandibular molar attrition. In the last skull, the 

problem was symmetrical but located only in caudal mandibular molars. 

Enamel hypoplasia/dysplasia was observed in 7 skulls (17.5%) and 41 teeth. In 2 of 

these skulls an incremental horizontal hypoplasia line was present affecting a total of 

35 teeth (in one 12, the other 23).  

The percentage of malocclusion was 25% (6 skulls). Two skulls showed 1sion, 1 

showed distocclusion, 2 had level bite, and 1 a post-traumatic unilateral bite abnor-

mality with peripheral displacement (subluxation) of a canine and secondary penetra-

tion of the hard palate. 

The results of the Wilcoxon test to compare difference between both subspecies 

showed that after Bonferroni correction of the p-values to correct for multiple testing 

and avoiding inflation of the type I error rate, no comparison was statistically signifi-

cant at the 5% level.  
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DISCUSSION 

Certain oral pathologies reported elsewhere, were not observed in our study. Such are 

permanent deciduous teeth, caries, locked foreign bodies, microdontia and deformed 

and rotated teeth (Dolgov et al. 1964; Van Valkenburgh 1988; Wobeser 1992; Vila et 

al. 1993; Andersone and Ozolins 2000; Pavlovic et al. 2007; Barber-Meyer 2012; 

Raikkonen et al. 2013). Our protocol is, however so performing that abnormalities as 

these, would certainly have been found if present. 

Our study reports on a greater variety of pathology types and a higher percentage of 

pathology as compared to previous studies (apart from case studies on which the ap-

pearance of pathology is always 100%). This could be due to difference in occurrence 

(e.g. malocclusions), superior methodology or different aims. Most other reports fo-

cused on tooth fractures, malocclusion and hypo- and hyperodontia (Dolgov et al. 

1964; Buchalczyk et al. 1981; Van Valkenburgh 1988; Miles and Grigson 1990; Vila 

et al. 1993; Leonard et al. 2000; Barber-Meyer 2012; Raikkonen et al. 2013; Losey et 

al. 2014) and few report on other, also common, pathologies (Miles and Grigson 

1990; Pavlovic et al. 2007; Losey et al. 2014). No doubt we reported on less extreme 

forms of pathology than previous studies did. Such are enamel chip fractures (almost 

never reported), or enamel infraction, (not reported) and less extreme stages of perio-

dontal disease. 

Dolgov et al. (1964), Stockhaus (1965), Buchalczyk et al. (1981) and Andersone and 

Ozolins (2000) published studies with cranial morphometry as the main objective. 

They also reported on the number of teeth in many hundreds of skulls. Andersone and 

Ozolins (2000) reported some broken teeth and Stockhaus (1965) mesio- and 

distoclusion. It is unrealistic to assume there was no other oral pathology present in 

such a large group. Teeth counting and observing bite abnormalities is a very easy 

procedure, but the value for zoologists is questionable as hyper- and hypodontia, nor 

over- or underbites cause morbidity.  

Van Valkenburgh (1988 and 2009) and Leonard (Leonard et al. 2007) report on tooth 

wear, tooth fractures and fractures related to attrition (but no other pathology) in ex-

tant and extinct Pleistocene carnivores. Also Villa et al. (1992) focus on tooth loss 
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and its possible influence on survival. In the only picture from these articles (Van 

Valkenburgh 1988, Fig. 1 p. 292) (a left lateral view of the rostral maxilla of a hyena) 

shows, apart from a reported fracture of the canine, stage 3 periodontal disease in all 

roots of P 1, 2, 3 and the rostral root of P 4. Since the purpose of these articles was on 

reporting oral pathology and survival, focusing on only one pathological class gives 

very restricted information. If a protocol, as ours, would have been used they could 

have reported on more factors at play related to survival. 

Wobeser (1992), Theberge et al. (1994) and Barber–Meyer (2012) report on autopsies 

where they found locked foreign bodies which induce in time progressively more se-

vere pathology starting with local infection, than gingival necrosis, exposure of maxil-

lary palatal bone and tooth roots, local osteomyelitis and fistula and enamel necrosis, 

chipping and tooth fracture.   

Pavlovic and colleagues (2007) reported on caries, complicated root fracture, perio-

dontal disease, and local osteomyelitis. Looking at the four pictures in their article 

representing two of the three specimens with pathology (p. 293-294), and representing 

24 teeth in a one sided lateral position, it is clear that there is additional periodontal 

disease stage 2 in 8 roots and 5 teeth, which is not reported in the article. The osteo-

myelitis reported could have been further refined in the diagnosis as being complicat-

ed by pulpa necrosis. The denuded root that is reported as being caused by periodontal 

disease, is in fact a fractured root with alveolar bone resorption around the fractured 

root caused by local osteomyelitis. Caries, reported in all three skulls, involving 18 

premolars and molars, is misdiagnosed. Rather it is attrition with the typical black 

coloration of the filled, reactive pulpa canal. Caries is extremely rare in dogs even 

when fed sugar rich food and has, apart from the study of Pavlovic, not been reported 

in wolves and feral dogs. Such misdiagnoses distort reviews on the incidence of oral 

pathology in wolves. We assume that using a standardized oral pathology protocol, 

such as ours, can help define diagnostics more accurately. 

  Lazar et al. (2009) report on one case in a very detailed manner. They report 

on missing teeth, malocclusion, broken complicated and non-complicated teeth, pulpa 

disease, abrasion on the rostral side of canines, root tip abscess and periodontal dis-
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ease up to stage 4, with focal osteomyelitis and fistula. One interpretation is incorrect 

however: maxillary canines are reported as fractured while they show severe attrition 

(Lazar et al., p. 87, Fig. 3). Although their study is valuable, its weakness is that it is 

only a case study. Our study reports on 40 skulls. This widens the scope and gives 

indications of occurrence (%) of pathology types in a population. Also using our pro-

tocol, including its figures, can help to diagnose more accurately and avoid attrition 

related pigmentation to be misdiagnosed as fractures (or in the study of Pavlovic et al. 

(2007) as caries). 

  A Scandinavian study reports on an inbred wolf population and documents 

many oral abnormalities (Raikkonen et al. 2013). The study is set up in a very precise 

way. However looking at published pictures from three skulls and 31 teeth that are 

viewed from the labial side only (p. 4, Fig. 2), one skull shows periodontal disease 

stage 2 in the caudal root of mandibular p 3, and severe enamel dysplasia looking 

very much like cage biter syndrome. Reporting these pathologies (which we assume 

would have been possible if the framework of our protocol would have been used) 

could have made the study more complete and would have given better insight in the 

relation of periodontal pathology to inbreeding. But also it could have given insight 

related to the behavior of these wolves, as cage biter syndrome can be caused by 

chewing on fences or eating human garbage (Hefner et al.1999, Cunningham et al. 

2011; Tourani at al. 2013). 

 Losey et al. (2014) report on tooth fractures and loss, trauma and enamel hy-

poplasia in dogs and wolves in a large group of skulls. This recent study is no doubt 

the most complete but lacks information about periodontal disease, pathological abra-

sion, attrition and pulpa disease. Since the skulls were examined in detail, the use of 

our protocol could have added valuable information to this report. 

Colyer (Miles and Grigson 1990) and Losey and colleagues (2014), are the only au-

thors who report on enamel hypoplasia: Colyer only in one case, Losey et al. in 2.5%. 

It is improbable that not more such cases would have been present in the total of al-

most 2000 wolf skulls that were examined in the total of published studies, taking into 

account that we encountered it in 17.5% in only 40 skulls. So recognizing this pathol-
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ogy and giving attention to it by following the full pathology list of our protocol, 

would enlarge its reportage. 

Only three authors report on periodontal disease: Colyer in 2% (Miles and Grigson 

1990); Pavlovic et al. (2007) in 3 of 34 skulls and Lazar (2009) on one case study. No 

doubt Colyer’s (Miles and Grigson 1990) percentage, in more than 1000 wild canids, 

underestimates the occurrence of this pathology, as we encounterd it in 26% of teeth 

and in 82.5% of skulls. Probably only the most severe stages were reported. If so, his 

percentage would be more congruent with ours (6%, stage 3-4 only). Pavlovic et al. 

(2007) missed several teeth with periodontal pathology as can be seen in pictures in 

their publication. Van Valkenburg (1988) did not report on well visible periodontal 

disease shown on a picture of a skull of her study. Raikkonen et al. (2013) reported on 

several pathologies but missed periodontal disease visible on a picture shown in their 

publication. Reporting on periodontal disease correctly, even on minor stages, is im-

portant to evaluate morbidity and the general health status of wolf populations, as 

periodontal disease causes lower longevity, pathology involving the cardiac valves, 

kidneys and liver, secondary septicemia, pain, impossibility to gnaw or bite, loss of 

weight, condition and status (Miles and Grigson 1990; Pavlica et al. 2012). It might 

be argued that periodontal disease in our group of Near Eastern wolves is higher than 

in previous reports which describe North American or Eurasian wolves, because  they 

forage on human garbage nowadays and thus consume relatively soft food. It is 

thought that soft food consumption makes wolves, as dogs, susceptible to develop 

periodontal pathology (Talbot 1899; Hamp and Lindberg 1977; Vosburg et al. 1982; 

Miles and Grigson 1990).  We are convinced this is incorrect based on two observa-

tions. One in skulls of African wild dogs, feeding on wild prey only periodontal pa-

thology was found in 41% (Steenkamp and Gerhard. 1999). Two in our own series of 

skulls, those from the pre-industrial period (not feeding on human leftovers) do not 

show less periodontal disease than those that lived recently (Tab.3 and Appendix). 

Our conviction is that periodontal disease has been enormously underreported in the 

past, and our belief is and that using our protocol can counteract this.  

Some research in the past has focused on morphometry and reported on the few oral 

abnormalities observed, as a side path; these were not real oral pathology studies 
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(Dolgov et al. (1964), Stockhaus (1965), Buchalczyk et al. (1981) and Andersone and 

Ozolins (2000)). Others reported on “easy” pathology, mainly counting teeth or obvi-

ous tooth fractures (Dolgov et al.1964; Buchalczyck et al. 1981; Van Valkenburg 

1988: Vila et al. 1992; Leonard et al. 2007). We assume that in some studies, this was 

fueled by the lack of a detailed protocol as a guidance through: “what to look for, how 

to recognize it”. If so these future studies can use our protocol as a framework. The 

last type of studies reported on much more different forms of oral pathology. Some 

were case studies, or on few animals or focused on one pathology, with no propor-

tional information (Theberge et al. 1994; Pavlovic et al. 2007; Lazar et al. 2009; Bar-

ber-Meyers 2012). Others reported on larger series of skulls and several types of pa-

thologies, but not all mentioned in our protocol, so here too, use of our protocol may 

widen the scope and add information if used in the future (Raikkonen et al. 2013), 

Losey et al. 2014). 

  We are confident that by using our protocol correctly, investigators can accu-

rately categorize the detailed diagnosis of oral pathology found when examining wolf 

skulls. We are certain  it can act as a guideline on what to look for and how it looks 

like. We assume that mistakes, discussed above, can be avoided in the future if this 

protocol is used. We hope that this standardized format for studying dental and oral 

pathology in wolf skulls, presented here, will allow future studies across geographic 

and taxonomic groups to be reliably compared. 
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FIGURES 

1.Periodontal disease 

1.a. A normal molar tooth (without periodontal disease) in a prepared skull (right 

mandibular M 1), labial view, roots are well covered by bone. The boney rim runs 

parallel to the enamel. 
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1.b. Stage 2 periodontal disease. Labial view. Both roots of the left mandibular P 4 

have periodontal disease. The arrows point at the caudal root and mark the retracted 

alveolar mandibular bone ventrally and dorsally the original height of attachment of 

healthy oral mucosa. The root is partially denuded due to loss of alveolar bone (less 

than 25% of total root length). 
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1.c. Stage 3 periodontal disease. Labial view of the rostral root of the left maxillar P 

4. The root is partially free of alveolar bone (between 25% and 50% of the total root 

length).  
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1.d. Stage 4 periodontal disease. Labial view of the rostro-lateral root of the left 

maxillar M 2. This root is visible for most part due to loss of alveolar bone (more than 

50% of the total root length).  

 

1.e. Furcation. The arrow points at the  “tunnel” seen between rostral and caudal roots 

of the left mandibular M 2. Labial view. 
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2. Tooth fractures 

2.a. Enamel fracture. Only the enamel layer is fractured or fissured. Here visible in 

the right mandibular C. Lingual-caudal view.  

 

2.b. Uncomplicated fracture of the right maxillar M 2. Labial view. Enamel and den-

tine are fractured, dentine is visible but the pulpa canal is unharmed.  
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2.c. Complicated crown fracture. The enamel, dentine and pulpa canal are part of 

the fracture. Here visible in M 1 of the left mandibula. A transverse fracture of the 

cranial part of the tooth is c visible with concurrent bony lesions caused by secondary 

local infection with bone loss. Labial view. 
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2.d. Infraction. A series of parallel enamel cracks which are horizontal in appearance. 

Here visible on the caudal side or the left maxillar canine. Labial view. 
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3. Pulpa disease 

3.a. Discoloration, seen as darkening of the tooth with intact enamel. Here visible on 

maxillar I 1 and I 2 on the right side (see arrows). Rostral view. 
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3.b. Pulpa necrosis due to trauma and seen as open pulpa cavity in C 1 left maxilla. 

Ventral/oblique view. 

 



221 

 

3.c. Periapical bone loss with local cyst/ granuloma / abscess / focal osteomyelitis at 

the root tip. Left maxillar C 1, labial view. 
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3.d. Local osteomyelitis. Abscess at the top of the caudal root of the left maxillar P 4 

with a fistula opening (arrow). The maxillar bone surrounding the opening is spongy, 

caused by local infection and periostal reaction. Labial view. 
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4. Abnormal number of teeth 

4.a.1. Hypodontia. Absent P1 in the right maxilla. Intra-oral dorsal view. 

 

4.a.2. Traumatic tooth loss. The arrow points at a lost I1 in the right maxilla. The 

alveolus is filled with bone. Rostral view. 
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4.b Hyperodontia. E.xcessive teeth. The left mandibula shows an extra M 4. Labial 

view. 

 

5. Abrasion 

5.a. Extreme abrasion with intact pulpa in the right sided maxillar C 1. 
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5.b. Incisor abrasion of the maxillar I. Due to flea biting or eating sand contaminated 

food. 

 

5.c. Cage biter syndrome in canines. Left  picture: maxilar canines. Right pic-

ture:mandibular canines. The caudal enamel of the canines is eroded. 
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6.a. Attrition due to level bite as seen in incisors. Rostral view. 

 

6.b. Attrition. Here physiological age related tooth wear or attrition is present in all 

premolars and molars of the right maxilla (labial view). 
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6.c. Attrition. Dentine is exposed and when more advanced also the pulpa canal (ar-

rows), which fill with black dentine (a physiologic phenomenon). Intra-oral view of 

the left maxillar p 4, m1and 2.  

 

6.d. Typical attrition of a canine tooth. Three concentric circles can be seen: the outer 

enamel circle, the central discolored and darker pulpa cavity with reactively filled 

colored dentine -a non pathological process- and in between dentine. 
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7. Enamel pathology 

7.a. Mild enamel hypoplasia at the labial side of the right maxillar C 1. Apart from 

coloration changes (which is also seen in pulpa discoloration) the color change is lo-

calized in the enamel itself and combined with enamel surface irregularities.  

 



229 

 

7.b.1. Severe enamel hypoplasia on the left mandibular apex of C 1. Labial view. 
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7.b.2. Severe horizontal line hypoplasia as seen after Canine distemper infection dur-

ing growth. The enamel hypoplasia is located in between the two parallel lines and 

visible in C, P 2, P 3 and P 4 of the right mandibula. Labial view. 

 

8 Malocclusion 

8.a. Mesiocclusion. The maxillar Incisors are positioned caudally from the mandibular 

incisors (underbite).  
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8.b. Distocclusion. The mandibular Incisors are positioned too caudally in regard to 

the mandibular incisors (overbite). 
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8.c. Level bite. Incisors from the mandibula and maxilla top on each other causing 

excessive attrition. Rostral view. 
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APPENDIX 

List of the wolf skull samples.  The Israeli collection from George S. Wise Faculty of life sciences, 

department of zoology at Tel-Aviv (TAU) and the London, British Museum of Natural History col-

lection (BMNH) represent 33 and 7 skulls each.  Collection identity number, genus, species, sub-

species and gender are presented as are country, region and locality where the specimens was 

caught found or shot. 

TABLE 1. - Oral pathology as reported in referenced articles and this article, with their occur-

rence reported in wolf skulls (Number (%)).. 

 
*Colyers work as in Miles and Grigson 1990  
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Publication year 1933 1964 1965 1981 1988 1992 1993 1994 2000 2007 2007 2008 2009 2012 2013 2014 2015

Periodontal disease
7

(2%)

3?

(9%?)

1

(100%)

33

(82%)

Tooth fracture
37

(33%)

6

(4%)

2

(1%)

2

(6%)

14

(4%)

1

(100%)

11

(29%)

15

(37%)

Pulpa disease
1

(100%)

11

(27%)

Number of teeth
17

(42%)

Hypodontia
16

(7%)

64

(13%)

9

(5%)

1

(100%)

8

(6%)

68

(17%)

8

(20%)

Hyperdontia
2/75

(1%)

6

(2%)

9

(4%)

19

(4%)

9

(5%)

4

(3%)

3

(7%)

Abrasion (pathologic)
5

(12%)

Attrition
1

(100%)

6

(15%)

Enamel hypoplasia
1/75

(1%)

21

(16%)

1°

(2%)

7

(17%)

Malocclusion
2/21

(10%)

4

(8%)

15

(3%)

1

(100%)

11

(14%)

6

(15%)

Caries
3?

(9%?)

Deciduous teeth
1

(1%)

Fractures Mandibula/Maxilla
2

(8%)

Foreign body, locked
2/315

(1%)

1

(1%)

3

(50%)

3

(100%)

3

(2%)

Deformed teeth . Microdontia
3

(1%)

2

(2%)

Rotated teeth
1

(1%)

6

(5%)

Total number of  skulls  (N) 21/75/315 324 51 234 112 241 500 6 187 313 34 373 1 3 131 400 40
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TABLE 2.  Terminology of oral/tooth pathology in wolf skulls 

1 Periodontal disease: Inflammation of the attachment apparatus of the tooth in alveolar bone, of-

ten accompanied by infection 

1.a Stage 1: gingivitis only; this pathology by definition cannot be observed on prepared skulls 

1.b Stage 2: gingivitis plus gingival retraction, with alveolar bone loss less than 25%  

1.c Stage 3: more than 25% but less than 50% loss of alveolar bone around root  

1.d Stage 4: more than 50% loss of alveolar bone, widening of periodontal space, and tooth unstable 

in alveolus 

1.e Furcation: sometimes seen in Stage 4 as a “tunnel” from lateral to medial and observed between 

rostral and caudal roots of one tooth, between the crown and bone, visible or palpable 

2 Tooth fractures 

2.a Enamel fracture: chip fracture or crack of enamel  

Fissure: tooth broken with a fissure line, fragments present and in place 

2.b Uncomplicated crown (or crown-root) fracture: fracture of enamel/dentine (or cementum) with-

out pulp exposure. Visible by loss of a part of the tooth. Can be horizontal, vertical, oblique, chip 

fracture, or comminuted  

2.c Complicated crown (or crown-root) fracture: fracture of enamel/dentine (or cementum) with 

pulp exposure (acute)/pulpitis/pulp necrosis (sub-acute and chronic)  

2.4 Infraction: enamel cracks/fractures, visible as horizontal lines (often on canines) 

3 Pulpa disease: Pulpitis/inflammation/infection of the tooth pulpa due to 1) trauma with tooth 

fracture into the root canal or tooth/root displacement with rupture of the root tip blood and/or nerve 

supply or 2) severe periodontal disease 

3.a Discoloration seen as darkening of the tooth with intact enamel 

3.b Pulpa necrosis seen as open/empty pulpa cavity (due to facture or excessive wear) 
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3.c Peri-apical bone loss with local cyst/granuloma/abscess/focal osteomyelitis at the root tip  

3.d Local osteomyelitis of the mandibular of maxillar bone surrounding the tooth root 

4 Abnormal number of teeth  

4. a Missing teeth  

   4. a.1 Hypodontia (genetic): no alveolus present 

   4. a.2 Traumatic: tooth is missing, alveolus visible and deformed  

4. b Excessive teeth: Polyodontia/ Hyperodontia (genetic)  

5.a Abrasion: loss of tooth structure (starting with enamel loss) due to external factors such as 

gnawing/biting on stones, hard bones, fences, or tin cans or due to abrasive sand in food, mostly 

seen on vertical tooth plane, dentine visible 

5.b Cage-biter syndrome abrasion: a specific form of abrasion, the wear is specifically seen on the 

caudal side of the canines due to biting and pulling on metal bars 

5.c Sand eating abrasion on incisors due to eating food on sandy surface or flea biting on the lower 

back 

6 Attrition: loss of tooth structure due to wear of opposing teeth (6.a), starting at the crown, mostly 

seen on horizontal planes of teeth (6.b), a physiological age-related process depending on abrasive-

ness of type of food. Dentine is exposed and when advanced also the pulpa canal, which will fill 

with black dentine (6.c) (a physiologic phenomenon) 

7 Enamel hypoplasia/defect: due to severe general disease at young age (most frequently viral 

canine distemper) or local trauma to a deciduous tooth causing infectious pulpits: the underlying 

mature teeth will then show enamel defects 

7.a Mild enamel hypoplasia/dysplasia: brownish enamel discoloration  

7.b Severe enamel dysplasia/hypoplasia: part of tooth is enamel free, dentine visible 

8. Malocclusion 

8.a Mesiocclusion: mandibular incisors more rostral than normal (overbite)  
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8.b Distocclusion: mandibular incisors more caudal than normal (underbite) 

8.c Level bite: incisal edges or tips in occlusal contact with each other 

8.d Post-traumatic malocclusion: after malunion of mandibular or maxillary fractures or tooth frac-

tures/dislocation with displacement  
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TABLE 3:Details of oral pathology per individual skull and classified per pathology type ( Table 2) in this series of Canis Lupus arabs/pallipes 

Table 3: Details of oral pathology per individual skull and classified per pathology type ( see Table 2) in this series of Canis Lupus arabs/pallipes

ID Wolf Attrition (6) Total 

1.b 1.c 1.d 1.e 2.a 2.b 2.c 2.d 3.a 3.b 3.c 3.d 4aa 4ab 4b 5.a 5.b 6 7.a 7.b 8.a 8.b 8.c 8.d

ZMTAU  09439 15 1 1 1 1 18

ZMTAU 09460 11 11

ZMTAU 10334 11 1 12

ZMTAU 10338 0

ZMTAU 10355 1 1 2

ZMTAU 10402 1 1 1 1 1 2 10 1 18

ZMTAU 10608 16 1 1 1 1 20

ZMTAU 10609 0

ZMTAU 10610 0

ZMTAU 10615 6 1 1 2 1 1 2 1 15

ZMTAU 10619 16 1 2 19

ZMTAU 10621 9 1 10

ZMTAU 10682 14 1 2 1 18

ZMTAU 10685 6 1 1 1 1 1 11

ZMTAU 10686 5 2 2 2 1 1 13

ZMTAU 10688 11 1 12

ZMTAU 10692 10 1 11

ZMTAU 11041 18 18

ZMTAU 11109 20 1 4 25

ZMTAU 11110 8 5 1 2 4 1 21

ZMTAU 11118 1 1 1 3 7 13

ZMTAU 11119 13 1 1 1 16

ZMTAU 11121 1 23 24

ZMTAU 11250 1 1 2

ZMTAU 11275 2 1 2 5

ZMTAU 11417 12 1 1 13

ZMTAU 11418 18 1 1 20

ZMTAU 11475 7 4 3 2 16

ZMTAU 11476 22 1 1 24

ZMTAU 11479 13 1 1 1 16

ZMTAU 11516 38 1 1 1 1 42

ZMTAU 11685 16 16

ZMTAU 12130 16 16

BMNH ZD.1891.2.5.1 8 2 2 1 2 5 20

BMNH ZD.1895.10.8.1 12 3 1 1 2 1 1 1 12 34

BMNH ZD.1897.1.14.4 7 14 1 1 1 12 4 1 41

BMNH ZD.1899.11.6.36 4 1 5

BMNH ZD.1924.8.13.1 1 1

BMNH ZD.1940.193 8 2 1 1 10 22

BMNH ZD.1948.368 18 18

Total teeth 372 53 10 7 1 3 13 12 7 5 2 8 8 9 3 32 8 23 2 39 2 1 2 1 591

Grand total teeth 442 29 22 20 40 23 6 591

Total skulls 27 9 7 5 1 3 10 7 6 5 2 6 8 9 3 4 3

Grand Total Skulls 33 15 11 17 6 3 7 6

Attrition (6)

The numbers that follow categories (e.g. Periodontal disease) and the categories themselves are the same as, and explained in,  Table 2.

arab s supspecies is represented  in bold

41

Malocclusion (8)

Periodontal Disease (1) Tooth fracture (2) Number of teeth (4) Abrasion (5) Enamel dysplasia(7) Malocclusion (8)

Periodontal disease (1) Tooth Fractures (2) Number of teeth (4) Abrasion (5) Enamel dysplasia (7)

Pulpa disease (3)

Pulpa disease (3)



7. LIJST FIGUREN 

Figuur 1. De relatie van gewicht met minimale diafysaire humerus doormeter bij de 

wolf (Canis lupus palipes). De X as geeft de diameter aan in mm; de Y as het gewicht 

in gram.(Eigen Figuur). 

31 

Figuur 2. De outline methode met landmarks en semi-landmarks. Landmarks (rood ) 

zijn te zien op goed en stabiel definieerbare anatomische punten. Semi-landmarks 

(wit) liggen op de “outline” van de tand, en worden uitgezet om de zoveel tienden van 

mm. Hier ziet men P4 maxillair als M1 mandibulair in boven en onderaanzicht. 

(Beelden uit een peroonlijke mail van Angela Perri). 

75 

Figuur 3. Transformation grids. Met behulp van wiskundige formules worden  

transformaties beschreven, zo kan men via een thin plate spline op verschillende 

niveaus een 3D  model creëren. (Bron: Fondon and Garner, 2007, 85-6). 

76 

Figuur 4. Histologische voorstelling van de maturatie van tanden bij aanleg. De 

bovenste figuur toont een histologisch beeld, het onderste een schematisch. In eerste 

instantie treed een verdikking op van het ectoderm (placode) en zakt deze verdikking 

de diepte in (bud-knop). Door vervorming wordt dit een hoedjes- vorm (cap) en 

nadien een klokvorm (bel) waarin al meerdere structuren te bemerken zijn, zoals 

email en dentine. (Bron: Google, zonder specifieke verwijzing). 

107 

Figuur 5. De tandaanleg bij Shiba Inu pups. De figuur is een 3D reconstructie van 

microscopische coupes van de onderkaak, bij uitgekomen melktanden (dm 1,2,3,4). 

Eronder zitten de knoppen van de volwassen tanden klaar voor eruptie (P2,3,4…). Er 

is geen mechanische belemmering op de knoppen van de volwassen tanden maar ze 

zullen toch geroteerd uitkomen. (Bron: Esaka, 1982). 

108 

Figuur 6.  Vorm van de dorsale mandibuaire verticale tak. Er zijn drie basisvormen  

van de verticale dorsale arcus zygomaticus: (A) Een rechte caudale verticale tak van 

de mandibula; (B) Een caudale verticale tak van de mandibula met een lipje dat 

caudaal wijst en (C) Een boegvorm (“turned back”) dorsale caudale verticale tak van 

de mandibula zoals beschreven door Olson en Olson (1977). (Foto’s auteur). 

127 

Figuur 7 .  Tekening van de oorspronkelijke Studer publicatie. Een rostraal zicht op 

twee schedels uit de originele publicatie van Studer (1901), links een hond waarop de 

techniek om de OA te meten wordt getoond en waarbij het meetput onderaan de arcus 

zygomaticus is. Rechts een wolf waarbij de meettechniek ventraal mikt op de 

133 
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processus frontale. (Bron: Fig. 1, Studer 1901, 4). 

Figuur 8. De “woordelijk beschreven” en de plaat techniek om de OA te meten. De 

“woordelijk beschreven” methode: hier verbindt men de processus zygomaticus de 

processus frontale (lijn bijna verticaal). In de plaatmethode is dat ventraal echter met 

het ventrale punt op de arcus zygomaticus (lijn bijna horizontaal). De onderste figuur 

toont de invloed van de twee methoden op de OA. (Foto’s auteur). 

135 

Figuur 9. Een 3D-CT model reconstructie van een wolvenschedel.  Op de uitgeprinte 

versie van dit rostraal, symmetrisch en horizontaal gepositioneerd computerbeeld van 

een wolf uit de Israël collectie, werd de OA gemeten en nadien vergeleken met de 

hoekmeting op de digitale foto van dezelfde schedel in een rostrale positie . (Beeld 

auteur). 

145 

Figuur 10. Anatomische structuren die een invloed hebben op  de OA. (Figuur  

auteur). 

149 

Figuur 11. De allergrootste en allerkleinste OA. De allergrootste hoek was 72° (hond-

rechts) bij een Border collie uit de Gent collectie en de allerkleinste 30° bij een 

Euraziatische wolf uit de Bern collectie (wolf-links). Het blijkt dat bij de hond in 

vergelijking met de wolf, de zygomatische processus van het os frontale naar ventraal 

verschuift samen met de arcus zygomaticus die ook relatief  meer lateraal ligt. (Figuur 

auteur). 

151 

Figuur 12. De anatomische veranderingen nodig om een grotere OA te bekomen. 

Rostraal zicht op een wolvenschedel met de richting waarin veranderingen 

plaatsgrijpen (groene pijl) om een grotere OA te ontwikkelen zoals gezien bij de hond. 

De processus zygomaticus zal lateraal verschuiven en de arcus zygomaticus zal 

relatief naar ventraal schuiven ten opzichte van de frontale processus. (Figuur auteur). 

157 
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8. LIJST TABELLEN 

Tabel 1.  Dateringen van de beschreven resten van honden en vermeende honden uit 

de pre- en post- LGM periode. 

43 

Eigen onderzoek: De vorm van de verticale mandibula tak.  

Tabel 1. Rassen van honden waarbij de vorm van de processus coronoidues van de 

dorsale ramus van de mandibula  werd gemeten. 

129 

Tabel 2. Vorm van de processus coronoideus van de verticale ramus van de 

mandibula bij recente honden  en wolven. 

130 

Eigen onderzoek: De orbitale hoek: een waardevolle methode om hond en wolf te 

onderscheiden? 

 

Tabel 1. Rassen van honden waarvan de orbitale hoek werd gemeten. 139 

Tabel 2. Archeologische hondenschedels waarvan de orbital angle (OA) werd 

gemeten, alsook de asymmetrie tussen linker en rechter zijde. 

141 
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10. DANKWOORD 

Dit werk is een groot en multidisciplinair onderwerp geworden, en de praktijkproef 

(bachelor thesis) past eigenlijk ook in dit geheel, maar dan als luik één. Stilaan werd, 

tijdens het lezen, duidelijk wat “zeker” was, of  “waarschijnlijk correct” , maar ook 

wat bekritiseerd kon worden.  

Deze kritische benadering was niet steeds makkelijk: ik was de rookie in het 

archeologische domesticatie veld, en de in arduin gebeitelde aannames, die reeds 

decennia meegingen in de literatuur, en duidelijk door jan en alleman aanvaard 

werden, kon ik soms, met de beste wil, niet aanvaarden. Het waren moeilijke 

momenten, en het was de steun van mensen die er toe deed.  

In eerste instantie wil ik dan ook Professor Crombé danken voor deze steun en het 

vertrouwen in dit werk en de hulp en adviezen die ik mocht ontvangen.  

Professor Achiel Gautier is belangrijk geweest door zijn boek: “De gouden kooi”, dat 

lang geleden mijn interesse in dit onderwerp heeft aangewakkerd. Bovendien was hij 

een kritisch oor en een ervaren en wijze gids op het pad naar het einddoel van deze 

scriptie toe. Ik dank hem van harte voor zijn tijd, gedachten, relativerende 

opmerkingen en grapjes.  

Professor Linseele wordt bedankt voor het beoordelen van de scriptie. Het is een hele 

kluif geworden en ik besef dat het veel tijd en inzet zal gekost hebben om ze te lezen, 

dank daarvoor. 

Ontzettend veel mensen hebben geholpen om dit werk mogelijk te maken. In eerste 

instantie heel wat personen die ik fysisch ontmoet heb en die steeds bereid waren om 

extra informatie te geven,  sturen of wat dingetjes na te kijken of nog wat extra te 

meten. Dat zijn Daniel Berkowik en Shai Meiri in Tel Aviv, Ron Shahar in dezelfde 

stad maar op een onvindbare plaats (ongeveer) en Rivka Rabinovich in Jeruzalem. 

Allen zijn erg behulpzaam geweest met de Natufian honden en de lokale 

wolvensoorten. Shai was op een gegeven moment zelfs bang dat ik een pallipes wolf 

pup uit hun collectie zou willen opvragen en gaan opvoeden. Hij kan echter 

ontspannen, het zal niet gebeuren (hoewel hij mijn wens niet miskend heeft). 
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Heel wat mensen heb ik helaas niet persoonlijk ontmoet: hun namen zijn 

geconnecteerd met duimspijker internet foto’s. Deze mensen hebben ook vaak en 

intens geholpen en voor mij het zaligmakende nut van internet bewezen. In Londen 

zijn verschillende mensen van het Natural History Museum erg hulpvaardig geweest. 

Het is ondertussen ook duidelijk geworden dat dit museum een groot log en complex 

administratief systeem is, waar het moeilijk is om binnen te dringen, al was het maar 

per mail. Mensen die geholpen hebben om de prikkeldraad te verwijderen in die 

vesting zijn Paula Jenkins en Roberto Portela Miguez. Er was de hoop ooit nog een 

rostrale foto te verkrijgen van de Star Carr hond, maar dat zal voor één van de 

komende jaren of decennia zijn vrees ik want “The” National Natural History 

Museum is (naturally) voor een jaartje of twee gesloten. Nog mensen uit Groot-

Brittannië die hulpvaardig geweest zijn, zijn Greger Larsen en Tom Pike: veel mails, 

veel gedachtenspinsels, veel antwoorden. 

In de States zijn vooral Darcy Morey, Robert Fleisher, Kristopher Helgen en 

Lawrence Guy Straus hulpvaardig geweest. Darcy heeft meerdere gedachten van me 

bekeken en daardoor zijn ze zeker meer matuur geworden. Bridgett vonHoldt en Dave 

Mech worden bedankt voor antwoorden op vragen van mij omtrent hun artikels. Dave 

is ook de man die een groot gelover is in de orbital angle als onderscheidende maat 

voor wolf en hond. Leuk. 

In Iberië, zijn Alfred Serra Sanchez en Nuon Bishop bedankt voor hun hulp, met 

respectievelijk hun kennis over Dholes en het klimaat in de LGM periode in die zone 

van Europa. 

In Nederland wil ik Thijs Van Kolfschoten danken voor hulp (voor van alles en nog 

wat), en ook Chris Smeenk en Steven van de Mije betreffende onze pogingen om de 

Hardinxveld hond te kunnen onderzoeken. Een skelet geofferd aan het publiek en 

onttrokken aan de wetenschap! 

In Frankrijk wil ik meerdere mensen danken, namelijk Christine Lefèvre, Anick 

Abourachid en Hervé Lellèvre die in de Parijse collectie van het museum van 

natuurlijke historie naar gepaste schedels van wolven en honden gezocht hebben. 

Myriam Boudadi-Maligne heeft in het finaal gebeuren van dit schrijven toch nog 
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contact opgenomen en heeft belangrijke informatie verschaft, waarvoor dank. Dr. 

Pionnier-Capitan was een moeilijk te contacteren persoon, maar toch is er een 

antwoord gekomen na lang aandringen. Ik begreep dat ze het archeologische veld 

verlaten heeft ondertussen, en daarom wil ik haar toch nog danken voor “de 

allerlaatste inspanning” die ze deed voor mij. Professor Jean-Denis Vigne wordt 

hartelijk bedankt voor de vele mails, met antwoorden op vragen mijnentwege. 

Hetzelfde geldt voor François Valla steeds bereid om te antwoorden en interessante 

commentaar te geven. 

In Duitsland zijn meerdere mensen heel belangrijk geweest voor mij, in eerste 

instantie Martin Street, maar ook de mensen van het museum in Bonn, zijnde Liane 

Giesch en tenslotte ook nog Hannes Napierala, met wie er langdurige gesprekken 

geweest zijn. De mensen die de moeite gedaan hebben om in Berlijn de zoowolven 

schedels op te zoeken uit ongeveer 1880, alsook om vragen te beantwoorden over 

welke voeding die toen kregen, zijn heel erg bedankt, ik weet dat het een lange 

zoektocht is geweest voor hen. Deze mensen zijn Nora Lange en Christiana Funk. 

Danke viel. 

Ook meerdere mensen in Zwitserland zijn zeer behulpzaam geweest, in eerste 

instantie Marc Nussbaumer die toegang gaf tot de geweldige hondenschedelcollectie 

van Bern, alsook Paul Schmid die heel behulpzaam was ter plaatse. Marc Nussbaum 

is helemaal op het einde van deze thesis nog extra behulpzaam geweest met de 

diafyse metingen van humeri. Jean-Chistophe Castel en Werner Mueller zijn 

behulpzaam geweest met het uitgebreid antwoorden op mijn vragen.  

In Scandinavië zijn Kristian Murphy Gregersen uit Kopenhagen in Denemarken en 

Erika Rosengren uit Lund in Zweden, heel erg bedankt voor alle info en hulp bij 

onderzoek naar Mesolithische en Neolitische honden schedels, in de collectie van hun 

musea. Het was ook een hele grote wens van me om “The Bridge” tussen hun twee 

instituten met de wagen over te rijden, en dat is toch maar mooi meegenomen 

geweest. 

In België worden Suzy De Cauwer en Christien de Paepe van harte bedankt in 

verband met de hulp bij lay-out en taalcorrecties. Dominique Adriaens en Stefan Van 
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Dongen, beiden prof. Biologie, worden hartelijk bedankt voor de vele gesprekken, 

raad en de hoop die ze bleven hebben dat ik in staat zou zijn de complexe statistiek en 

wiskundige modellen te verstaan. ’T Is mooi in iets te geloven. 

Professor Paul Goosens is een bron van inspiratie geweest en zowel zijn interesse in 

dit vakgebied als zijn kritische opmerkingen zijn een drive geweest om fris te blijven 

denken en de moed erin te houden. Tenslotte was hij ook een hulp bij mijn strijd met 

Word en een emeritus waar het op punten en komma’s aankomt. Erwin Meylemans 

en Anton Ervynck, alsook Joris Sergant, worden bedankt voor hun hulp met de 

Mesolithische hondenschedel uit Bazel. Ook de mensen van de dienst medische 

beeldvorming van de faculteit diergeneeskunde te Gent, zijnde Professor Henri Van 

Bree en Ingrid Gielen, worden bedankt voor het maken van een CT hiervan. Sophie 

Dralans is heel erg te danken voor de hulp die ze bood (en de verwondering die ze 

verstopte), bij mijn worsteling met Minerva en Oasis. Zonder haar zou alles allicht 

met doordrukpapier en een Waterman geschreven zijn. Professor Simoens van de 

dienst anatomie van de faculteit diergeneeskunde gaf toestemming om de 

hondenschedels uit zijn collectie te bestuderen, waarvoor dank.  

En tenslotte is er nog Mietje Germonpré. Ze is mijn eerste “ op zoek naar de 

oorsprong van de hond” contact geweest in 2009: na publicatie van haar 

wereldschokkend artikel over de vondst van alleroudste hond (een Belgische dan nog 

wel). Met haar heb ik enkele zeer prettige gesprekken gehad en ze heeft enorm 

geholpen om de CT beelden van de schedels van honden en wolven te verkrijgen uit 

de collectie van het Natuurhistorisch museum in Brussel. Zonder haar enthousiasme 

en uitleg was ik nooit aan dit pad begonnen: haar kan ik niet genoeg danken.  

Zonder twijfel zal ik mensen vergeten zijn. Dat is niet de bedoeling, maar de weg was 

lang, en het aantal mensen die ik gecontacteerd heb, zeer groot. Alle auteurs die me 

geholpen hebben met het mailen van moeilijk te verkrijgen artikels en die vragen 

beantwoord hebben, zijn van harte en anoniem bedankt hierbij. 

Vijf jaar, vijf jaar lang ben ik semi-obsessief met dit onderwerp bezig geweest. Dat 

maakt dat heel wat mensen rondom me niet enkel dachten dat ik archeologie 

studeerde maar stilaan in een lezende mummie veranderde. Ik wil hen danken voor 
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hun aanmoedigingen en verdraagzaamheid. Mijn echtgenote Christien was niet enkel 

de verdraagzaamheid zelve maar ook nog actief geïnteresseerd, heel leuk was dat. 

Onze drie zonen zijn erin geslaagd om af te toe het gezamenlijk afgesproken woordje 

tof te grommen, en alle vrienden begrepen dat als ze langskwamen het helaas over 

honden zou gaan. En over honden gesproken is er de mijne geweest natuurlijk, de 

wolf onder de honden: drie kg zwaar, met de blik der onschuldigen, poten die 

geregeld willen galopperen en dat dan niet in eenzaamheid. Het waren lange, natte, 

modderige maar inspirerende momenten, denken over honden met de wolf in de 

buurt. 


