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Nijlpaarden van Nederlandse bodem enuit

de Noordzee

Thus van Kolfschoten ENYvette Vervoort-Kerkhoff

Summary

As a preliminary to a forthcoming publication by the authors (see bibliography) this

article deals with the general characteristics of the living hippopotamus-species and

sums up the fossil remains known from the Netherlands ( H. major; H. incognitus).

Het gewone nijlpaard komt in grote delen van

Afrika voor, ten zuiden van de Sahara (fig.

la). Vroeger, ten tijde van de Romeinen, leef-

de het dier veel noordelijker en kwam het tot

aan de monding van de Nijl voor. Het gewone

nijlpaard leeft in kudden langs meren en grote

rivieren. Overdag, als het warm is, verblijft

het dier meestal in het water, 's Nachts gaat

het aan land om te grazen.

Het dwergnijlpaard leeft in een beperkt gebied
van West-Afrika, van de kust van Liberia tot

aan de westelijke Soedan (fig. lb). Dwergnijl-

paarden leven solitair in een bosrijke omge-

ving. Ze leven van gras, wortels en knollen.

MORPHOLOGIE VAN HET GEWONE NIJLPAARD

Nijlpaarden hebben een gedrongen en plom-

pe lichaamsbouw (fig.3). Het gewone nijl-

paard is 4 - 4,5 m lang, ruim 1,5 m hoog
en weegt ong. 3000 kg.
De kop is dik en zwaar met een brede bek.

Opvallend zijn de enorme hoektanden en de

goed ontwikkelde ronde snijtanden (fig.2).

Hippopota-

mus amphibiusChoeropsis libe-
riensis(B).

De naam Hippopotamus is afkomstig uit het

Grieks en betekent letterlijk
'

rivierpaard
1

.

Als de kop van een nijlpaard gedeeltelijk bo-

ven het water uitsteekt lijkt deze enigszins

op die van een paard. Het nijlpaard is echter

helemaal niet verwant aan het paard, maar

aan het varken.

Tegenwoordig leven er nog twee soorten nijl-

paarden: Het gewone nijlpaard(Hippopotamus

amphibius)en het Liberiaanse dwergnijlpaard

(Choeropsis liberiensis).

Fig. 1 Het verspreidingsgebied van Fig. 2 De onderkaak van een nijlpaard

(naar GEORGES CUVIER 1822: Recherches

sur les ossements fossiles. Paris, Dufour &

d’ Ocagne).

(A) en
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De snijtanden hebben geen email, de hoektan-

den gedeeltelijk. Bovenkaakshoektanden hebben

aan de voorkant een emailvrije zone, onder-

kaakshoektanden aan de achterkant. Het email

vertoont groeven en richels in de lengte-

richting van de tand (fig.4).

Nijlpaarden hebben in de bovenkaak 2 snijtan-
den, 1 hoektand, 4 premolaren en 3 molaren.

In de onderkaak 2 snijtanden, 1 hoektand, 3

premolaren en 3 molaren. De gebitsformule
wordt dus als volgt genoteerd:

2-1-4-3

2-1-3-3

De premolaren hebben één grote knobbel, de

molaren vier, met uitzondering van de M3,

die er vijf heeft. Ze zijn twee aan twee ver-

groeid (fig. 5 en 6).

De botten zijn over het algemeen fors. De ver-

groeide ulna-radius heeft een kenmerkende

vorm (fig.8).
De voorvoet en de achtervoet hebben ieder

vier tenen, die even lang zijn en alle vier

de grond raken als het nijlpaard loopt (fig.

9). Opvallend is het eeltkussen (figJO), dat

het oppervlak dat de grond raakt vergroot.

Nijlpaarden hebben een platte, korte staart,

die door de volwassen mannetjes snel rond-

gedraaid wordt om de uitwerpselen te ver-

spreiden .

In Noordwest-Europa hebben tijdens het

Pleistoceen ook nijlpaarden geleefd, uit een

recent onderzoek van M. FAURE uit Lyon (Fr.)

is gebleken dat er in Europa twee verschil-

lende soorten nijlpaarden voorkwamen, die

beide nauw verwant waren aan het gewone nijl-

paard. De soort die tijdens het Pleistoceen

het eerst verscheen is Hippopotamus major,
die over het algemeen veel groter is dan

Hippopotamus amphibius. Deze uitgestorven

soort leefde tijdens het Vroeg-Pleistoceen

en het begin van het Midden-Pleistoceen

(1.500.000 - 500.000 jaar geleden).

De andere Europese vertegenwoordiger is

Hippopotamus incognitus. Dieren die tot deze

soort behoorden waren ongeveer even groot

als het recente nijlpaard en ze leefden in

Europa tijdens het Midden- en Laat-Pleisto-

ceen.

De leefwijze van beide uitgestorven soorten

was ongeveer gelijk aan die van het gewone

nijlpaard. Dit nemen we aan op grond van de

grote overeenkomsten in de bouw van het ske-

let. We nemen daarom ook aan dat de uitge-

storven nijlpaarden alleen tijdens warme peri-

oden in onze omgeving hebben geleefd. Tijdens
de ijstijden hebben ze zich in warmere streken

teruggetrokken.

Dat de nijlpaarden tijdens het Pleistoceen

ook in onze omgeving geleefd hebben weten we

dankzij de nijlpaardfossielen die afkomstig

zijn van verschillende vindplaatsen in Neder-

land en van de bodem van de Noordzee.

Fig. 3 Het skelet van het nijlpaard (Naar CUVIER: Recherches)



Fragment van een onderkaak met M1 en M2 uit
Haerst. Boven- en zijaanzicht molaren (A/B)
Coll. Zijlstra
Ware grootte

Fig. 5

Fragment van een onderkaakshoektand uit Zoelen

Coll. van IJmeren

Ware. grootte

Fig. 4

38



39

Fig. 6 Onderkaakskies M3
(Naar CUVIER: Recherches)

Fig. 7 Humerus sin. vanHippopotamus

amphibius.

a) anterieur

b) posterieur

c) distaal

(Naar HOUTEKAMER&ONDAAR, 1979)

Fig. 8 (Volgende pagina) Vergroeide ulna-

radius dex. vanHippopotamus amphi-

bius.

Aanzichten als fig. 7.

(Naar HOUTEKAMER & SONDAAR, 1979)
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Fig. 9 Metacarpalia en phalangen van

de linker voorpoot vanHippo-

potamus amphibius

a) proxiraaal

b) posterieur

(Naar HOUTEKAMER & SONDAAR, 1979)

Fig. 10 Reconstructie van de rustpositie

van de voorpoot, waarbij het

eeltkussen zichtbaar is

(Naar HOUTEKAMER & SONDAAR,1979)
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De vondsten worden uitvoerig beschreven in

een nog te verschijnen artikel. Hier willen

we volstaan met het geven van een beknopt

overzicht.

OVERZICHT VAN DE VINDPLAATSEN EN DE VONDSTEN

(fig. 11)

Noordzee

(Coll. L.C.J. Stolzenbach, Regent Smitstr.24,
St. Michielsgestel en RGM

,
Leiden)

Uit de Noordzee zijn twee stukken bekend:

Een distaal uiteinde van een humerus en een

proximaal uiteinde van een femur (fig.12).

De afmetingen van de beide stukken tonen aan

dat de beenderen afkomstig zijn van H. major.
Het humerusfragment heeft bovendien nog een

enigszins afwijkende vorm, die kenmerkend is

voor H. major.

Maasvlakte

(Coll. N.C. Kerkhoff, Nwe. Damlaan 557,

Schiedam)

Op de Maasvlakte zijn een fragment van een bo-

venkaakshoektand en het voorste deel van een

achterste bovenkaakskies gevonden. De

afmetingen zijn het meest in overeenstemming
met die van H. major.

Fig. 11 Vindplaatsoverzicht:

1=Mastenbroekerpolder, 2=Haerst,

3=Noordzee, 4=Maasvlakte, 5=Oosterschelde,

6=Westerschelde, 7=Rhenen, 8=Zoelen,

9=Maastricht

Fig. 12 Proximaal fragment van een femur, recent (A) en fossiel (B; Coll. Stolzenbach)
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Zoelen

(Coll. B. van IJmeren, Lijsterstr. 13, Opheus-

den)
Uit een zuigput te Zoelen is een fragment van

een onderkaakshoektand afkomstig (fig.4). Het

is niet mogelijk dit stuk op soort te determi-

neren
.

Rhenen

(Coll. Inst. v. Aardwetensch., Utrecht en

C.J.H. Franssen, Bennekom)
In de groeve 'Vogelenzang' bij Rhenen is een

stuk hoektand van een nijlpaard gevonden. In

de groeve Kwintelooijen is een pseudomorphose

van een hoektand gevonden. Beide stukken ver-

tonen duidelijk de groeven die in de lengte-

richting van de tand lopen.

Maastricht

In 1816 zijn in Maastricht bij de bouw van

Fort Willem I fossielen van o.a. olifanten

en nijlpaarden gevonden. Er zou sprake zijn van

snijtanden, fragmenten van hoektanden en kie-

zen. Sinds het begin van deze eeuw zijn de

fossielen onvindbaar.

Oosterschelde

(Coll. RGM, Leiden)

Uit de Oosterschelde bij Flauwerspolder is

een stuk van een onderkaakssnijtand afkomstig
dat veel lijkt op een snijtand van een nijlpaard.

Westerschelde

(Coll. RGM, Leiden)
In de Westerschelde is het achterste deel van

een nijlpaardschedel gevonden. De maten van

de schedel tonen aan dat het een schedel is

van H. incognitus.

Haerst

(Coll. L. Zijlstra, van de Vegtestr. 143,

Zutphen)
Uit een zuiggat bij Haerst zijn een stuk van

een onderkaakskies en een stuk onderkaak

met twee kiezen afkomstig (fig.5).

De afmetingen van de fossielen komen het best

overeen met die van H. incognitus.

Mastenbroekerpolder

(Coll. RGM, Leiden)

Bij het opzuigen van zand uit de Mastenbroe-

kerpolder is een staartwervel van een nijl-

paard gevonden. Het stuk kan niet op soort

gedetermineerd worden.

Het voorkomen van Nijlpaarden in Nederland

gedurende het Vroeg-Pleistoceen of het begin

van het Midden-Pleistoceen wordt aangetoond
door de vondsten op de Maasvlakte en die uit

de Noordzee. De fossielen zijn namelijk afkom-

stig van H. major, die alleen tijdens deze

periode leefde (FAURE 1983). Het nijlpaard-

fossiel uit Zoelen komt waarschijnlijk uit

dezelfde periode, gezien de overige fossie-

len die er gevonden zijn en de geologische

gegevens van het gebied rond de zuigput.

De vondsten uit Rhenen en Maastricht zijn

van middenpleistocene ouderdom of ouder.

Op grond van de stukken zelf kan hierover

geen uitsluitsel gegeven worden. Geologische

en paleontologische gegevens van deze vind-

plaatsen maken een middenpleistocene ouder-

dom het meest waarschijnlijk.
De geologische gegevens van het gebied rond

Haerst en Mastenbroekerpolder en de andere

fossielen die in dat gebied gevonden zijn

tonen aan dat de hiervan afkomstige nijlpaard-
fossielen een laatpleistocene (Eemien-) of

een holocene ouderdom hebben. De holocene

fauna van West-Europa is goed bekend; daarin

kwamen geen in het wild levende nijlpaarden

voor, waardoor een laatpleistocene (Eemien-)
ouderdom het meest waarschijnlijk is.

Deze in Nederland gevonden nijlpaardfossie-

len tonen aan dat het 'exotische' nijlpaard
- dat nu alleen nog in het wild in Afrika

leeft - ook in ons land geleefd heeft.
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