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Het nijlpaardje Herman 
De lotgevallen van een ARTIS icoon  
 
Wanneer je door het Gorillahuis loopt zie je in de 
noordoost hoek een gevelsteen met de afbeelding van 
een in 1865 in ARTIS geboren nijlpaard. De geboorte van 
een nijlpaard was geen bijzonderheid, wel dat het dier in 
leven bleef. Het was een unicum, nooit eerder was een 
nijlpaard in Europa geboren dat niet snel na de geboorte 
overleed. Het dier kreeg al snel de naam Herman.  
 

Bij de steen is ook een tekstbordje aangebracht. Daarop zie je een jong 
nijlpaard en een persoon die een handje helpt met het voeren van het 
dier. De afbeelding is oorspronkelijk een aquarel van de Duitser 
Heinrich Leuteman die hiervoor in 1866 door de toenmalige directeur 
Gerard Westerman de opdracht kreeg. De fotografie was in Nederland 
nog niet echt van de grond gekomen. Het nijlpaard op deze afbeelding 
en dat op de steen is onmiskenbaar hetzelfde exemplaar, de 
onbekende kunstenaar van de steen heeft de aquarel ongetwijfeld als 
voorbeeld gebruikt. Op de steen zien we dus Herman.  
 

De aquarel is vrij bekend, waarbij de persoon vaak wordt aangeduid 
als Westerman zelf. Dat is onwaarschijnlijk als je weet dat 
Westerman in 1807 is geboren en de man op de afbeelding zeker 
geen 59 jarige is. Of Leuteman heeft Westerman een extra plezier 
willen doen. De steen werd natuurlijk ingemetseld in het later 
gesloopte Nijlpaardenhuis. Na een lang verborgen bestaan kwam de 
zwaar gehavende steen weer tevoorschijn, een restauratie zorgde 
dat Herman in volle glorie is te bewonderen.  
 

De geboorte van Herman 
In 1860 had het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra al een aardig dierenbestand 
opgebouwd, maar nu kreeg Westerman ook de kans een koppel nijlpaarden aan te schaffen.  
Het stel, stier Herman en koe Marguetta, was gevangen in de Nijl. Zo ging dat in die tijd.  
Westerman kocht Herman en Marguetta voor het toen kolossale bedrag van bijna 13.000 gulden.  
Maar deze investering bleek een groot succes. De bezoekers stroomden massaal toe om de 
wonderlijke schepselen te komen bezichtigen. Marguetta kreeg van de Amsterdammers het 
onverklaarbare koosnaampje Betsy. Het stel was ongekend populair, de beminnelijke bolbuikige 
Betsy bleek de grote favoriet. Het wachten was nu nog op nakomelingen. Dat gebeurde ook.  
 
In 1862 werd met grote blijdschap en met veel vertoon aangekondigd dat een nijlpaardje was 
geboren. Dat haalde de pers uiteraard. Maar het bericht was nauwelijks doorgedrongen of in een 
nieuwe mededeling stond dat de boreling twee dagen later was overleden.  
Een jaar later verscheen het nieuws in de kranten dat er opnieuw een jong was geworpen.  
Dat jong leefde een dag. Het overlijden werd maar niet bekend gemaakt. 
 
De oorzaak van de mislukkingen was heel simpel. Moeder Marguetta accepteerde de jongen niet. 
Vader Herman ging de kleintjes zelfs met geweld te lijf. Daar moest een oplossing voor komen. 
Westerman vond die ook voor een volgende geboorte. 
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Die volgende geboorte was in juli 1865. Het was onze Herman Jr. En Herman ging niet onmiddellijk 
dood. ARTIS bracht het nog niet naar buiten, je wist immers maar nooit hoe dat af zou lopen.  
Drie maanden later, in een vergadering van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, kwam de 
heuglijke gebeurtenis op de agenda. Een verslag daarvan kwam op het volgende neer:  
 
“Daar onder de vroeger verkregene resultaten ook behoorde dat het welbekende hippopotamuspaar 
de vrucht hunner liefde aanstonds na de geboorte doodtrapten, werd het jong niet zonder gevaar 
terstond verwijderd, in een met wol bekleeden bak of wieg gelegd en in een afzonderlijk vertrek 
gebragt, behoorlijk verwarmd en voorzien van een ruim bad van laauw water.” 
 

Herman was door directeur Westerman en zijn 
secondanten gered van het ontaarde ouderpaar.  
En Herman leefde drie maanden na de geboorte nog 
steeds. Daarmee was Herman het eerste nijlpaardenjong in 
Europa dat in leven bleef na de geboorte in gevangenschap. 
Daar mag een aquarel en gevelsteen aan worden gewijd. 
Toch? 
 
(Afbeelding links: het nijlpaardenhuis rond 1865. Een verzorger is 
bezig met het voeren van een nijlpaard) 

 
 
Herman in ARTIS 
Het kostte Westerman en zijn helpers veel moeite en 
opofferingen om Herman door de eerste  maanden te 
krijgen. Het verhaal gaat dat Westerman zelfs in zijn eigen 
kamer het dier voedde en verzorgde.  
Ook in de nachtelijke uren. Herman zal bij gebrek aan 
moedermelk waarschijnlijk met geitenmelk zijn gevoed. 
Het ging hoe dan ook best met de kleine. De kunstenaar 
Frederik Willem Zürcher, die veel dierenstudies in ARTIS 
vastlegde, laat in elk geval een opgewekte Herman zien. 
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Een tragisch einde  
Maar na enige tijd doemde Mr Nathan op die Herman wilde kopen. De gefortuneerde Amerikaan 
bood 900 Engelse Pond. Een Pond stond in die tijd gelijk aan ongeveer 12 gulden. Zo’n bedrag van 
een kleine 11.000 gulden was voor Westerman te verleidelijk om daar niet op in te gaan. De koop 
werd gesloten. Maar alvorens naar Amerika te worden verscheept ging Herman eerst naar Crystal 
Palace in het Londense Sydenham, om daar te worden tentoongesteld.  Volgens telegrammen aan 
Westerman verliep de overtocht in 1866 voorspoedig, Herman kwam in prima conditie aan en werd 
ondergebracht in de Tropische afdeling van Crystal Palace 
 

Op 30 december 1866 sloeg het noodlot toe.  
Op deze zondag gooide een medewerker extra kolen op 
het vuur om de verwarmingsboiler flink aan te jagen.  
Hij ging vervolgens naar de kerk.  
Het was teveel, de boiler ontplofte. Crystal Palace stond in 
brand. Veel dieren lieten het leven; vogels, apen, een 
chimpansee en ook Herman, nog geen anderhalf jaar oud.  
 
Een telegram aan Westerman volgde nog dezelfde avond. 
Het beroemde nijlpaardje werd vaak in de Engelse pers als 
slachtoffer genoemd.  
(“the young hippopotamus also perished’)   
Ook in de Nederlandse pers bleef het niet onvermeld. 

 
 
Een bizar voorval deed zich nog voor rond het dode half verbrande lichaam van Herman.  
De Engelse zoöloog Dr. E. Crisp bestudeerde de anatomie van nijlpaarden, dit was voor hem een 
uitgelezen kans zijn wetenschappelijk studie op Herman los te laten. Hij kwam ondertussen op de 
gedachte om eens te proeven hoe een nijlpaard smaakt, alsof Herman op de barbecue had gelegen.  
Crisp was vol lof, hij beoordeelde de smaak als ‘excellent’ en het vlees was ‘witter dan kalfsvlees’.  
 

Hoe ging het verder met Herman Sr en Marguetta 
De productiviteit op het gebied van de voortplanting bleef bij het stel op een hoog peil staan.   
Zij kregen in totaal 14 jongen, de cijfers variëren wat. Hier was zelfs Westerman niet tegen 
opgewassen. Slechts een van de jongen, na Herman, bleef in leven. In 1877 vertrok ook dit dier naar 
Engeland waar al jaren een ware ‘hippomania’ aan de gang was. Het kwam terecht in de Londense 
Zoological Gardens ‘Regent’s Park’. Het leverde ARTIS 9600 gulden op.  
Een melding over het vervoer zegt nog dat het jonge nijlpaard tijdens de overtocht gezelschap had 
van zes melkgeiten die het voorzagen van melk.  
De geiten schijnen overigens weer keurig te zijn teruggekeerd in ARTIS. 
Herman Sr overleed in 1884, Marguetta in 1896. Westerman in 1890. 
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