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Inleiding 

“ Jammer bij zoo veel voorspoed, dat de directeur Westerman in de noodzakelijkheid was 

geweest om ’t merkwaardigste dier der gaarde, den olifant Jack, het leven te benemen. ” 

schrijft P.H. Witkamp in Natura Artis Magistra in Schetsen (1876).  

In 1839 verwierf het toen één jaar oude ARTIS haar eerste olifant. De bul Jack 

belandde via de rondreizende dierencollectie van Cornelis van Aken in Amsterdam. Het dier 

zou één van de pronkstukken van het park worden. Vanaf 1847 bleek hij echter steeds 

onhandelbaarder te worden, waardoor hij uiteindelijk in 1849 afgeschoten werd. Zijn skelet 

werd te midden van andere geraamtes en opgezette dieren bewaard in het Groote Museum. 

Deze episode uit de geschiedenis van ARTIS spreekt niet alleen tot de verbeelding, maar 

kan ons ook heel veel vertellen over de tijdgeest met betrekking tot de verhoudingen tussen 

mens en natuur, het westen en koloniën en de ontwikkeling van het dierentuin- en 

natuurbeschermingswezen.  

In dit onderzoek heb ik geprobeerd om alle informatie die over Jack beschikbaar is, te 

bundelen in een dossier. De totstandkoming van dit dossier en de begeleidende tekst is 

voornamelijk een proces van het zoeken en bestuderen van primair bronmateriaal geweest. 

Hiervoor heb ik gezocht in de Bijzondere Collecties van de UvA en de ARTIS-Bibliotheek, de 

archieven van ARTIS, het Amsterdams stadsarchief, alsook dat van Rotterdam en online 

databases voor zowel binnen-als buitenlandse kranten.1 

De levensloop van Jack wordt, voor zover die te achterhalen is, beschreven. Een 

biografie schrijven over een niet-menselijk wezen is wellicht onconventioneel, maar past 

goed in de hedendaagse tendens om vanuit de geesteswetenschappen aandacht te 

besteden aan de natuurlijke wereld. Ook komt de culturele kant van het verhaal aan bod. Tot 

slot de praktijk: wat kan er tegenwoordig met de over Jack vergaarde informatie gedaan 

worden en hoe kan het bijdragen aan ARTIS anno 2018?  

  

                                                           
1 WB: Het originele dossier bevat in Bijlagen scans en foto’s van alle verzamelde en onderzochte stukken 
betreffende Jack.  
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Herkomst van Jack 

Het is niet verwonderlijk dat er, al voordat er een daadwerkelijke dierentuin ontstond, 

exotische dieren in Amsterdam te zien waren. Volgens Witkamp, die gedurende de eerste 

jaren van ARTIS veel over de tuin schreef, zouden Amsterdammers van oudsher liefde voor 

de natuur, natuurlijke historie en het beoefenen en bestuderen ervan hebben gehad. Tevens 

was Amsterdam als havenstad, met aanvoerroutes vanuit de meest verre windstreken, een 

gunstige locatie om deze te beoefenen.2  

Jack was dan ook niet de eerste olifant op Amsterdamse bodem. Volgens Witkamp werd 

er ‘Ten bate der armen (…) ten jare 1633 in het oude Glashuis te Amsterdam een olifant en 

een tijger ten toon gesteld’.3 Een van de mooiste krijttekeningen van Rembrandt van Rijn 

geeft een olifant genaamd Hansken weer, die te zien was aan de Binnen Amstel, om de 

hoek bij de jaarlijkse kermis op de Botermarkt (tegenwoordig Rembrandtplein).4 Jack was 

ook niet de eerste olifant die naar ARTIS kwam. In 1838 werd er een olifant aan het pas 

opgerichte ARTIS geschonken door baron Merkus de Kock, waarnemend gouverneur-

generaal van Nederlands Indiën, maar het dier overleed tijdens de bootreis.5 

Volgens de bekende gegevens, is Jack geboren op Ceylon, het huidige Sri-Lanka. Hij 

zou acht à negen jaar oud geweest zijn toen hij in 1839 door ARTIS aangeschaft werd. Als 

dit klopt (maar daar bestaan bij mij serieuze twijfels over, die verderop besproken zullen 

worden) was het een jonge doch bijna volgroeide bul, die behoorde tot de Sri-Lankaanse 

ondersoort (Elephas maximus maximus) van de Aziatische olifant (Elephas maximus). Hoe 

hij in Europa beland is, moet ik helaas zelf invullen. Uitgaande van de toen gebruikelijke 

praktijken, ontstaat het volgende beeld.  

Op Ceylon werd door de Europeanen op grote schaal op olifanten gejaagd. Olifanten 

werden daar levend gevangen, om als rariteit verscheept te worden naar Europa of om in de 

koloniën als werk- of rijdier te dienen. Ze werden ook afgeschoten ter bescherming van de 

koffie- en theeplantages en als onderdeel van de jachtcultuur die met name populair was bij 

de Britse elite.6 Charles Darwin citeert in The Expression of the Emotions in Men and 

Animals (1904) een verslag van de Engelsman Sir E. Tennant:  

 

‘ Some lay motionless on the ground, with no other indication of suffering than the tears 

which suffused their eyes and flowed incessantly. (…) When overpowered and made fast, 

his grief was most affecting: his violence sank to utter prostration, and he lay on the ground, 

uttering choking cries, with tears trickling down his cheeks. ’7 

 

                                                           
2 P.H. Witkamp, Natura Artis Magistra in schetsen (Amsterdam 1876), 4.  
3 Witkamp, Artis in schetsen, 5.  
4 Michiel Roscam Abbing, Rembrandt olifant - In het spoor van Hansken (Amstelveen 2016).  
5 Binnengekomen stukken Natura Artis Magistra 1838-1839. 
6 Barbara Bush, Imperialism and Postcolonialism (Edinburgh 2006). Gröning, Karl en Martin Saller, De olifant in 
de natuur- en de cultuurgeschiedenis (Keulen 1999), 294-295.   
WB: de Sri-Lankaanse ondersoort kenmerkt zich doordat grote slagtanden dikwijls ontbreken bij de bullen. Er 
wordt gespeculeerd dat dit een voorbeeld van natuurlijke selectie is, omdat olifanten met grote slagtanden de 
meest gewilde jachttrofeeën van de westerlingen waren en de dragers van dergelijke genen wellicht uitgeroeid 
zijn.  
7 Charles Darwin, The Expression of the Emotions in Men and Animals (Londen 1904), 165-166.  
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Diercollecties ontstonden dikwijls in havensteden, omdat deze connecties met de koloniën 

en handelsposten in de tropen hadden.8 Wegens de logistieke problematiek die het 

vervoeren van een volgroeide olifant op zou leveren en de wijze waarop hij gedresseerd 

was, mogen we aannemen dat Jack op jonge leeftijd in mensenhanden beland is. 

Waarschijnlijk houdt dit in, dat hij door geweld aan zijn moeder ontfutseld is. 

Dierenhandelaren hadden het doorgaans op jongen voorzien en het bemachtigen daarvan 

hield meestal in dat de beschermende moeder gedood moest worden.9  

Het verhaal van Jack is verweven met dat van de Rotterdamse familie van Aken. In 

navolging van Anthony van Aken sr., poelier en vanaf  1791 menagerie-uitbater, zat een 

groot deel van zijn nazaten ‘in de dieren’. Vier van zijn zonen hielden er collecties op na en 

zijn dochter Gertrude van Aken was gehuwd met de beroemde dierentemmer Henri Martin, 

die in 1857 de eerste directeur van de Rotterdamse Diergaarde zou worden. De 

menagerieën van de Van Akens, waarmee zij tussen de hoofdstedelijke kermissen die 

Europa rijk was heen en weer reisden, hielden het midden tussen een dierentuin oude stijl, 

een circus en een markt voor verzamelaars. Er was een veelvoud aan uiteenlopende 

exotische dieren te vinden, die niet alleen te bekijken waren, maar ook samen met hun 

dompteur in circusnummers optraden om de hun aangeleerde kunstjes te vertonen. Ook 

werden er dieren verhandeld aan de privé-menagerieën van adellijke families en aan de 

opbloeiende wetenschappelijke en publieke dierentuinen. De broers trokken van stad naar 

stad, om het volk (dierentuinen waren indertijd nog grotendeels een elite-aangelegenheid) 

kennis te laten maken met uitheemse wezens.10 

In de late jaren dertig van de negentiende eeuw was olifant Jack in het bezit van 

Cornelis van Aken. Het vermoeden rijst echter, dat Jack al veel eerder in Europa is 

aangekomen. Het vroegste bericht dat mogelijk op Jack duidt, dateert van 1815, als Anthony 

van Aken jr. vanuit Ierland in Amsterdam arriveert om Europa rond te reizen, met in de 

collectie een ‘echten Koninklijken Ceilonschen Elephant’.11 In 1822 maakt een andere van 

Aken, Willem, reclame voor zijn tentoonstelling op de Botermarkt, alwaar hij een olifant “met 

onbeschadigde slagtanden” laat zien.12 Jack wordt later door Cornelis van Aken geroemd 

om zijn grote slagtanden: dat Willem van Aken een olifant met slagtanden heeft, wijst er 

wellicht ook op dat het Jack betrof? Willem van Aken en Herman van Aken, die 

samenwerkte met Henri Martin, maken in respectievelijk 1824 en 1825 melding van een 

olifant in hun collectie.13 Herman werkte vanaf 1821 samen met de Engelsman Thomas 

Gulley. Gulley associeerde zich in 1824 weer met Willem.14 Ceylon was vanaf 1802 in 

handen van de Britten. Volgens het eerste ARTIS-jaarboekje (1852) was de eerste verzorger 

van Jack ene Recknell. Deze deed Jack ‘ ’t Britsch commando volgen, Zeer gedwee. ’.15  

                                                           
8 N.N. Kissling, Zoo and Aquarium History: Ancient Animal Collections to Zoological Gardens (New York 2001), 
91.  
9 Baratay, E. en E. Hardouin-Fugier, A History of Zoological Gardens in The West (Londen 2002), 113-114. 
10 Marja Keyser, Komt dat zien!: de Amsterdamse kermis in de negentiende eeuw (Amsterdam 1976), 141-158.  
11 Keyser, Komt dat zien!, 142. 
12 Ibidem, 144 
13 Irene Denkelman, Het zoölogisch genootschap en de diergaarde Natura Artis Magistra. De voorgeschiedenis 
en eerste tien jaar van ontwikkeling (1838-1848) (Wageningen 1978), 16. Keyser, Komt dat zien! 144-147.  
14 Keyser, Komt dat zien!, 143.  
15 J.J. Wijsmuller, ‘Weeklagt van Wijle den Olyphant, bij het lijk van Gerrit Ditmars’ in: Jaarboekje Artis 1852 
(Amsterdam 1852), 137-139, 137. 
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In 1830 staat Cornelis van Aken op de Botermarkt met een geheel nieuwe menagerie, die in 

Engeland is aangekocht.16 Concreet bewijsmateriaal ontbreekt, maar al deze aanwijzingen 

wekken de indruk dat Jack via Engeland op het vasteland van Europa verzeild is geraakt. 

Cornelis van Aken kocht een groot deel van zijn bestand over van zijn zwager Henri Martin 

toen deze zijn collectie in 1838 van de hand deed, maar in Beschrijving der dieren, welke 

zich bevinden in de menagerie van H. Martin en Comp. (1837) treffen wij geen vermelding 

van een olifant aan. Dit zou erop wijzen dat Cornelis Jack elders aangeschaft heeft. Mochten 

deze berichten van de andere Van Akens over Jack gaan en hij dus langer in bezit van de 

familie zijn geweest, dan was de olifant in 1839 zeker ouder dan 9 jaar. Dat het dier grote 

stoottanden had, onderschrijft dit vermoeden, aangezien deze gedurende het hele leven van 

de olifant doorgroeien en deze pas rond het vijftiende levensjaar van de bul indrukwekkende 

vorm aannemen.17 Wellicht heeft van Aken een jongere leeftijd genoemd om het dier 

jeugdiger en aantrekkelijker over te laten komen.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
16 Keyser, Komt dat zien!, 148.  
17 Vastgesteld middels raadpleging van Hein Knaap, olifantenverzorger te ARTIS.  
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Jacks komst naar ARTIS 

Henri Martin sprak op 13 december 1838 zijn genoegen uit over de oprichting van de 

diergaarde te Amsterdam. Hij adviseerde het genootschap de aankoop van de menagerie 

van zijn zwager Cornelis van Aken, die kort daarvoor nog zijn eigen bezit was.18 Ook in 

Amsterdam parkeerde Cornelis van Aken zijn bonte verzameling jaarlijks, op de 

Botermarkt.19 Hier begint het verhaal van Jack en zijn tijd in Amsterdam.20 In advertenties, 

bijvoorbeeld in de Rotterdamsche Courant van 10 augustus 1839, wordt Jack aangeprezen 

als “een gedresseerden OLIFANT van het Mannelijk geslacht”.  

 

Op pagina 7 van een gids, catalogus als het ware, die Cornelis van Aken als 

begeleidend schrijven bij zijn rondreizende rariteitenkabinet had opgesteld, lezen we het 

volgende over Jack:   

 

‘ De zwarte, mannelijke, reusachtige OLIFANT Jack, op het eiland Ceilon geboren, is de 

eerste welke in Europa, met zijne drie-vierde el lange verdedigingstanden, gezien is. Hij is 

slechts 7 jaren oud, 8 voet hoog en weegt 4000 pond; hij gebruikt dagelijks 250 pond 

voedsel; groeit tot zijn 24ste ook wel 30ste jaar, en bereikt 100 en meer jaren. Hij onderscheidt 

zich echter door zijn schoonen vorm, zwart vel, in hetwelk geen geweerkogel doordringt, en 

is een der gedresseerdste welke immer gezien is.  

 

Hij maakt zijn kompliment, timmert, is een virtuoos in de muzijk, speelt op onderscheidene 

instrumenten, en is een uitmuntende acrobaat; apporteert en teekent bijzonder uit als 

gastronome; aan eene gedekte tafel zittende, schelt hij om zich te laten bedienen, en drinkt 

zijne lekkere flesch wijn. Ook heeft men op Oosterse wijze, tot genoegen der aanschouwers, 

eenen gemakkelijken canapé vervaardigd, welke op hem geplaatst is, en waarop ieder in 

deze menagerie rijden kan. Hij neemt dagelijks ten 3 ure een bad, ook begeeft hij zich in het 

midden van een vuurwerk. ’21 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Notitie Binnengekomen Stukken Natura Artis Magistra 1838-1839.  
19 Pieter Smit, ‘De aankoop van de menagerie van Cornelis van Aken door het Amsterdamse genootschap 
'Natura Artis Magistra'’, Gewina : tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, 
wiskunde en techniek 19 (Rotterdam 1996), 133-152, 137. Keyser, Komt dat zien! 141-158.  
20 P.H. Witkamp, Natura Artis Magistra (Amsterdam 1864), 17. 
21Cornelis van Aken, Beschrijving der Dieren welke zich bevinden in de Menagerie van den heer Cornelis van 
Aken. Vergezeld met Aanteekeningen uit de Natuurlijke Historie (Amsterdam 1839), 7.  
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Op pagina elf treffen we ook gravures van Jack en zijn kunsten aan:  

 

Van Aken vroeg fl. 50.000 voor alle ‘levende voorwerpen, hokken, kooyen en slagers, 

gereedschappen’ enzovoort, die zijn bedrijf rijk was. ARTIS wilde namelijk niet alleen de 

dieren, maar ook het personeel (inclusief van Aken zelf) en verblijven opnemen. Lange tijd 

kon ARTIS het bedrag niet bijeen brengen. Er werd gesproken over verschillende opties, 

zoals het per dag verhuren van de collectie, wat veel te kostbaar bleek te zijn. Ook toonden 

verschillende tuinen in Engeland en Ierland interesse, met name in Jack. Een Engelse 

dierenhandelaar had voor Jack fl. 5.000 willen betalen: Anthony van Aken jr. vond dit echter 

te weinig en adviseerde Cornelis een prijs van fl. 8.000. Het genootschap liet weten dat als 

men Jack van de hand deed, de onderhandelingen als geheel afgelopen zouden zijn. Dit 

geeft aan hoe speciaal de aanwezigheid van een olifant op de dierenmarkt was.22 Na 

onderhandelingen per briefwisseling die bijna een jaar in beslag namen, kwam men in de 

bestuursvergadering op 16 oktober 1839 tot het (destijds astronomische) bedrag van fl. 

34.000 voor de overname.23 Het pronkstuk van de collectie, waar ook de meeste guldens 

voor neergelegd moesten worden, betrof een ‘gedresseerde Oliphant’ die hier nog ‘Sjeck’ 

genoemd werd. De vraagprijs op de inventarissen van Van Aken schommelt tussen de fl. 

4.300 en fl. 5.000. Leeuw Nero en tijger Atir kostten tezamen fl. 5.000, ‘twee Witte 

                                                           
22 Smit, de menagerie van Cornelis van Aken, 143.  
23 Witkamp, Natura Artis Magistra, 19. Stadsarchief Gemeente Amsterdam Ingekomen stukken betreffende de 
aankoop 1838 - 1839 inventarisnr. 395-1673.  
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IJsbeeren’ 1.000, een ‘groote Zebra’ 2.000 , een ‘worgserpent van Abisini’ 200 en ‘een extra 

groote blauwe Mandrill’ 550.24 Ter illustratie: een kantoorklerk had aan een jaarsalaris van 

200 gulden een goede. 25 Als nummer 26 staat Jack in de catalogus van Van Akens 

menagerie, getiteld Lijst der dieren Zoo ik dezelfe aangekogt en ontvangen heb aangeduid:  

 

‘ De gedreseerde Olijphant bekend onder de naam Sjeck is oud tot 8 a 9 jaar komende van 

het Eiland Ceilon. De Zelfe heb zijn volgebit en Pronk van Slagtanden. Het is de eerste de 

welke ooit zoo gaaf in Europa is overgebragt. De hoogte der Zelfe is 8 voet en Zijne Zwaarte 

ruim 3000 tt De werkzaamheden de welken de Olijphant ten uitvoer brengt zijn de volgende 

  

1 Hij maakt zijn Compliment voor het geeerde Publiek  

2 Leg zig neder om zijn Cornac daar zo veelte gemakkelijker op kan stijgen  

3 rich zich op en apporteert een karwat  

4 een zakdoek  

5 eenige stukke geld  

6 het klijnste stuk geld  

7 een mand net of hij groentes gaat halen om te spijzen  

8 apporteert 2 borden  

9 haalt een stuk geld uit een volle emmer na dit alles geaporteerd te hebbe geeft hij het aan 

zijn Cornac dat dezelfe daar niet af hoeft te stijge   

10 leg zig neder om zijn Cornac daar zoo veel te gemakkerlijker af te doen gaan  

11 hij rek zich uit als een gewoonlijk Paard  

12 balaceert met zijn 2 Poote over 2 Kruit  

13 met zijn 2 poote over eene zijde  

14 volg zijn Cornac op 3 poote hinkende net of dat hij werkelijk gebleseerd is  

15 Kruip op zijn  2 voorstte knieën en loopende op zijn agterste pooten de Cornac agter na 

Zoo lang  dezelfe hem op doet houde  

16 haalt Zijn werk koffer of speelkist  

17 opend het slot van dezelfe  

18 blaas de trompet als Torenwagter  

19 Speelt de Fluit  

20 Klop met een houte hamer op de bodem net of hij werkelijk een Timmerman is  

21 speelt de mondharmonica  

22 keert met een vliegeverschikker de vliege af  

23 Sluit zijn Kist en breng hem op de plaats waar hij dezelfe vandaan gehaald heb  

                                                           
24 Stadsarchief Gemeente Amsterdam Lijsten der dieren, hokken etc. met vermelding der prijzen inventarisnr. 
395 – 1674.  
25 J.G. Nieuwendijk, Zoo was Artis, zo is Artis (Amsterdam 1970), 18.   
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24 speelt het orgel  

25 Slaat de Trom na de arbeid gedaan te hebben  

26 Kom de Tafel en zet zich en eet kommandeert de bediende door het geluit der bel  

27 ontvang geld van zijn Cornac en betaald het aan zijn bediende  

28 gaat met eene voorpoot op de Tafel  

29 met alle bijde zijn voorpoote op de tafel en rekt zich sterk uit  

30 gaat op de Koord met en zonder balanceerstok  

31 Overkruis op de koord met zijn 2 poote  

32 van eene zjde op zijn r poote  

33 gaat met 2 vaandels over de koord  

34 schiet een piestool af  

35 gaat int vuurwerk  

36 komt van de koord af en maakt zijn compliment om het geeerde publiek te danken. Deze 

olijpjant met zijn winterdek een orgeltrom koffer of muziekkist sluit harmonica trompet houte 

hamer en vliegverschrikker  ’26 

 

Toen deze overeenkomst gesloten werd, bevond de menagerie zich in Brussel. De stoet 

zette koers richting Amsterdam. In ARTIS moest men daardoor in alle haast beginnen aan 

de bouw van passende onderkomens voor de nieuwe aanwinsten. De collectie van ARTIS 

bevatte indertijd al kleinere dieren als ara’s, apen, een visotter en ‘een Surinaams 

boskatje’.27 De grote katachtigen (leeuwen, tijgers, jaguars, poema’s, panters), hyena’s 

(zowel gevlekte als gestreepte), beren (waaronder een ijsbeer), zebra’s, gnoes, kangoeroes, 

miereneters, mandrils, wurgslangen en andere rariteiten die op komst waren, waren van een 

andere orde.28 Deze aanwinsten, met Jack als pronkstuk, zouden van ARTIS een sieraad 

van de stad kunnen maken, dat internationaal opzien zou baren. Voordat men hiermee kon 

aanvangen, gooide het stadsbestuur echter roet in het eten. Het invoeren en huisvesten van 

de dieren werd niet verboden, maar men had vrees in het binnen de bebouwde kom 

huisvesten van gevaarlijke dieren en stelden aan de bouw onhaalbare veiligheidseisen: ‘ een 

steenen gebouw, zonder deur of vensters, met een ijzeren dak ’ om elk gevaar op 

ontsnapping de kiem te smoren.29 

                                                           
26 Stadsarchief Gemeente Amsterdam Lijsten der dieren, hokken etc. met vermelding der prijzen inventarisnr. 
394-1674  document 1.  
27 G.F. Westerman, Diergaarde Zoogdieren (1838-1839) (Amsterdam 1839).  
WB: waarschijnlijk een ocelot of margay.  
28 Pieter Smit merkt in De aankoop van de menagerie van Cornelis van Aken, waarschijnlijk terecht, op dat we 
niet precies weten welke dieren van Aken in zijn collectie had, omdat hij dit zelf ook niet wist: de kennis over 
de natuur was nog niet zo vergevorderd als tegenwoordig en van Aken was zelf geen wetenschapper. De ‘mier 
eters’ waren waarschijnlijk geen reuzenmiereneters of tamandua’s, maar rode neusberen. Tal van dieren 
benoemt hij zonder nadere specificatie, zoals “murmeldier” (marmot) of “Ichneumon” (mangoest). Onduidelijk 
is ook, wat van Aken bedoelde met “een steenbeer uit Zuid-Amerika”: een brilbeer, de enige berensoort die op 
het Zuid-Amerikaanse continent voorkomt, of wellicht een exemplaar van de inmiddels uitgeroeide 
Mexicaanse grizzly?  
29 Veritas, ‘Iets over de oprigting van het Genootschap N.A.M.’ in: Jaarboekje Artis 1852 (Amsterdam 1852), 
105-122, aldaar 116.  
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Op 25 november schreef secretaris Muller aan van Aken: 

 

‘ Mijnheer! 

Ik ben gematigd om u te informeren, dat wiij door een tusschengekomen zwarigheid, ons 

van wege het Stads Bestuur gemaakt, niet in de mogelijkheid zijn, in de eerste drie maanden 

een lokaal voor onze diergaarde te bouwen. (…) Eindelijk geef ik u berigt dat, in geval gij 

den olifant kunt verkoopen voor minstens ƒ 5600, gij tot dezen verkoop gemagtigd zijt. ’ 

 

De brief werd echter te laat verstuurd, want van Aken was al ter hoogte van Utrecht. Begin 

december 1839 verscheen de menagerie “ als eene karavan met den elefant aan het hoofd, 

voor de poorten der hoofdstad. Daar stond zij, in het barre jaargetijde, als verlaten; maar een 

geest, voor de wetenschap geboren, zoude haar bewaken beschermen. ”30 Huisvesting 

buiten de stadsmuren, in de Oranje-Nassau Kazerne (tegenwoordig gelegen aan de 

Sarphatistraat), bood namelijk een tijdelijke oplossing van dit probleem. Hier konden de 

dieren ook al tegen betaling bezocht worden.  

 

Het uitladen van de menagerie werd door Klinkenberg vastgelegd in een potloodtekening 

van 15 x 12 cm.31 

 
 

Ondanks de kou en de weinig adequate behuizing, ging het de dieren ‘dankzij de 

onverpoosde zorgen van den heer Westerman’ goed.32 De enige uitzondering was de 

grootste bewoner:  

 

‘ Alleen Jack, de olifant, die op kermissen menig kunstje had aangeleerd, om de bezoekers 

der menageriën te vermaken, werd door de verveling gekweld. Hij danste niet meer op de 

koord, sloeg geen trom, draaide geen orgel, trok geen flesch open om haar te ledigen, 

                                                           
30 De oprigting van het Genootschap, Jaarboekje Artis 1852, 116. Witkamp, Natura Artis Magistra, 20.  
31 WB: Deze tekening zou volgens de mij bekende gegevens in bezit van de ARTIS-Bibliotheek moeten zijn, 
maar is niet aldaar aanwezig.  
32 Witkamp, Natura Artis Magistra, 21.  
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schoot geen pistool af en miste zijn gereedschappen om te kloppen en te schellen. Eindelijk 

werd hij dit ledigloopen geheel moede en begon dus met zijne tanden gaten in den grond te 

boren. Doch zowel dit als alles omver te halen wat in zijn bereik stond, werd hem door den 

kornak belet.33 Er kwam intusschen een oogenblik waarin hij alleen was, en nu toog hij aan 

den arbeid. In zijne nabijheid lag een stapel zware deelen, te kolossaal dan dat men vreezen 

kon, dat hij zich daaraan zou wagen. Misgerekend: toen de timmerlieden eene plank 

kwamen uitzoeken, lag de gansche voorraad hout even net gestapeld aan de andere zijde: 

alles het werk van de jongeheer Jack. ’34 

 

Jack ‘den schranderen elefant’ in ARTIS 

Na het drie maanden durende verblijf in de kazerne, kwam er een voorlopige behuizing op 

het ARTIS-terrein. Op 2 april 1840 wordt de tuin ‘Vrede is mijn Lust’ aangekocht en gaat de 

gemeente, mede vanwege klachten van de in de kazerne gestationeerde militairen over de 

stank die de dieren uitwasemden, akkoord met de bouw van verblijven aldaar. Op 12 

augustus 1840 wordt hier een menageriegebouw voor de roofdieren geopend. 

 

‘ Waarlijk, het was een plegtig schouwspel, de onoverzienbare rij van wilde dieren, ter 

linkerzijde, in ruime, zindelijke en welvoorziene hokken zich te zien nedervlijen, als waren zij 

bewust thans tot verhevener doel bestemd te zijn; - het was een treffend gezigt ter 

regterzijde, die gelijkvormige stallen der vreedzamer vorwerpen, niet minder belangrijk dan 

de eersten, en in hun midden den kolos van het woud, den schranderen elefant. ’35 

 

In 1853 werden ook de tuinen tussen de Prinsengracht en de Lepellaan bij het grondgebied 

van ARTIS ingelijfd. In 1858 werd de door architect G.B. Salm ontworpen Roofdierengalerij 

opgeleverd, die in 2015 afgebroken zou worden. Aan beide uiteinden van dit bouwsel 

bevonden zich stallingen voor grote dieren als neushoorns en olifanten.36 Het is echter niet 

geheel duidelijk waar Jack ondergebracht werd. In Gids voor de Bezoekers Der Zoölogische 

Tuinen van het Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam (1843), de allereerste 

ARTIS-gids, wordt de olifant beschreven nadat er aandacht is besteed aan verschillende 

soorten buideldieren, knaagdieren en gordeldieren. Op het moment van schrijven van 

Witkamp’s Artis in schetsen was Jack reeds overleden. Wel wordt vermeld dat de Indische 

olifant verblijft in een bouwwerk waar ook verschillende kleine zoogdieren tentoongesteld 

worden.37 Hoewel het in de gids uit 1843 niet nadrukkelijk wordt aangegeven en er geen 

plattegrond bijgeleverd is, is het logisch om aan te nemen dat Jack op die manier gehuisvest 

werd.38 Op een plattegrond uit 1872 vinden we als nummer 37 de Indische olifant, met op 35 

een perk voor bevers en op 38 miereneters en andere kleine zoogdieren.39  

 

                                                           
33 Kornak: olifantgeleider, temmer van olifanten. P.A.F. van Veen en N. van der Sijs, Etymologisch 
woordenboek, Tweede Editie (Utrecht 1997).  
34 Witkamp, Natura Artis Magistra, 21.  
35 de oprigting van het Genootschap, Jaarboekje Artis 1852, 118-119.  
36 Witkamp, Artis in schetsen, 26.  
37 Ibidem, 30.  
38 G.F. Westerman, Gids voor de Bezoekers Der Zoölogische Tuinen van het Genootschap Natura Artis Magistra 
te Amsterdam (Amsterdam 1843), 24-32.  
39 WB: ongeveer op de locatie van het huidige beverrattenverblijf en Kleine-Zoogdierenhuis. 
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In 1855 wordt er in Johannes’ Wandelingen in de tuinen verteld dat het ‘olifantsperk ook 

slechts voorloopig is, en dat er plannen bestaan om dit kolossale dier eene ruimere en beter 

ingerigte standplaats te geven, zodra men gereed zal zijn met de perken voor de rinoceros 

en de kostbare Afrikaansche giraffe’.40 Ongeveer vijftig jaar na de dood van Jack, ten tijde 

van J.E. Rombouts’ Kijkjes in den Dierentuin uit 1888, had ARTIS ook Afrikaanse olifanten, 

die in de stallingen aan weerszijden van de Roofdierengalerij leefden en elke dag door hun 

verzorgers naar een ‘met sterk ijzerwerk omrasterde ruimte’ gebracht werden voor hun 

dagbesteding, die bestond uit het vertonen van allerlei kunstjes.41 In NAM: Het park, de 

gebouwen en de kooien in de 19e eeuw wordt vermeld dat de olifanten een stal en een 

buitenspeelplaats hadden, die niet bij elkaar lagen, waardoor de olifanten dagelijks aan de 

hand genomen moesten worden. Een volwaardige olifantenstal zou veel te duur zijn 

geweest.42 Deze kwam pas in 1898 tot stand, toen een voormalige paardenstal en magazijn 

werd ingericht als olifanten- en neushoornstal. Dit gebouw is nog steeds in gebruik, zij het 

onherkenbaar verbouwd en meermaals gerenoveerd.43 Vermoedelijk werd Jack dus elke 

dag vanuit zijn stalling bij de kleine zoogdieren aan de ketting naar een ‘buitenspeelplaats’ 

geleid.     

In Gids voor de Bezoekers Der Zoölogische Tuinen van het Genootschap Natura Artis 

Magistra te Amsterdam (1843) staat een prentje en begeleidend schrijven van een Indische 

olifant, die hier niet bij naam wordt genoemd maar alleen Jack zijn kan.  

 

‘ De kolossale olifant, welke in onze diergaarde gevonden wordt, is zeer mak en in het 

verrigten van aangeleerde kunststukjes bijzonder ervaren. Zijne speelzieke gewoonte van op 

de tanden leunende in den grond te boren heeft de vrees doen ontstaan, dat door uit te 

glijden een der beide fraaije slagtanden mogt afbreken, waarom, ter verhouding van 

zoodanig toeval, de beide tanden door eenen ijzeren stang vereenigd zijn geworden. ’ 

                                                           
40 Johannes van der Beek, Wandelingen in de tuinen van het Koninklĳk Zoölogisch Genootschap Natura Artis 
Magistra, te Amsterdam (Amsterdam 1855), 16.  
41 J.E. Rombouts, Artis: kijkjes in den dierentuin (Amsterdam 1888), 114-122, 474.  
WB: nr. 18 op de plattegrond uit 1872, ongeveer op de plek van het huidige pampaperk.  
42 Hasselman, B., en Meijs, M., Natura Artis Magistra : het park, de gebouwen en de kooien in de 19e eeuw 
(Amsterdam 1979), 43 
43 Hasselman en Meijs, Het park, 51.  
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In de gidsen uit de negentiende eeuw, zoals deze, maar ook de werken van Johannes, 

Rombouts en Witkamp, is er veel aandacht voor de uniciteit van de olifant als soort. Men 

verwondert zich over het uiterlijk, het formaat, gewicht en gedrag, maar vooral over de 

kracht en agressie van de olifant. Het is een sensatiebeluste weergave, gekleurd door de 

eurocentrische blik op de ‘wilde’ natuur, zoals indertijd gewoon was.44 Ook weiden de 

auteurs uitgebreid uit over hoe de olifant het beste te bejagen is en over de eetbaarheid van 

de olifant –volgens Rombouts is het vlees van de poten en de slurf is het lekkerst. De 

melding dat ze honderd jaar oud kunnen worden, alsook de algehele wijze waarmee er met 

de dieren omgesprongen wordt, wijst op de onkunde en ontoereikende kennis.45 Dat gebruik 

aan kunde en kennis zien we ook bij een nadere bestudering van Jack als individu. Witkamp 

beschrijft hoe het dier zich verveelt. We zouden dit tegenwoordig interpreteren als stereotiep 

gedrag, aan de bestrijding waarvan tegenwoordig zo veel aandacht wordt geschonken bij 

olifanten.46  

 

 

 

 

  

                                                           
44 Witkamp, Artis in schetsen, 31-32.  
45 Ibidem, 32.  
46 Ibidem, 32.  
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Het tragische einde van Jack  

Jack was een iconisch dier, het pronkstuk van de jonge diergaarde. Vanaf 1847 ging hij zich 

echter steeds moeilijker en uiteindelijk zelfs agressief en onhandelbaar gedragen. Het 

overlijden van zijn vaste verzorger Gerrit Ditmars veroorzaakte dit gedrag, was destijds het 

oordeel. J.J. Wijsmuller schreef voor het ARTIS-jaarboekje van 1852 een gedicht, vanuit de 

optiek van Jack, over hoe hij Ditmars beweende, getiteld Weeklagt van Wijle den Olyphant, 

bij het lijk van Gerrit Ditmars. Een vroeg en bijzonder voorbeeld van empathie voor een dier 

en een poging tot verplaatsing in diens psyche.  

 

‘ (…) Vreselijk moet ik mij vervelen;  

Goede Gerrit is niet meer;  

Al het volk is in de weer. 

Wie zal voortaan met mij spelen? 

De een is wreed en de ander bang, 

En niet een kan Engelsch praten; 

‘k Moet de three pieces money laten; 

Niemand rijdt mij op den stang. 

Daar ligt nu die kloeke Ditmars; 

Korts nog kroop hij trouw en vlug  

Op mijn onbehouwen rug; 

Nauwelijks kniel k of hij zit dwars, 

En wij wandlen in het zand, 

Hier bekeken, daar bewonderd; 

Maar ‘k heb nooit een boom geplonderd; 

Gerrit was zoo bij de hand.  

Wie zal nu mijn’ boei ontsluiten, 

Als ’t diné wordt opgezet?  

Wie geleidt me in ’t paardenwed?  

’t Is bankroet mijn heerlijk buiten.  

Lang kom ik geen poort meer uit, 

Waar het vestnat, laauw en zoetjes,  

Kabbelde om mijn teedre voetjes 
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En omhoog rees uit mijn snuit.  

Wie schreeuwt nu mijn waffel open; 

Toont mijn kiezen, kust mijn tong 

Tot vermaak van oud en jong.  

Och, wie doet mij kreupel loopen 

En mijn complimenten zien? 

Ach, mijn Ditmars ligt verslagen; 

Lui en droef slijt ik mijn dagen 

En ik sterf nog aan de spleen. ’47 

Het meest uitgebreide verslag over de periode waarin Jack steeds onstuimiger werd, wat 

uiteindelijk leidde tot het besluit het dier te doden, is van de hand van Witkamp: 

‘ Jammer bij zoo veel voorspoed, dat de directeur Westerman in de noodzakelijkheid was 

geweest om ’t merkwaardigste dier der gaarde, den olifant Jack, het leven te benemen. 

Gehecht aan zijn trouwen kornak, Gerrit Ditmars, was het dier na ’t overlijden van dezen 

braven dienaar moeijelijk te besturen geweest. Achtereenvolgens werden onderscheidene 

oppassers, die zich als kornak aanboden, bij den olifant toegelaten, en aanvankelijk kon elk 

de verzorging, zonder eenig gevaar, veel minder eenig letsel, bewerkstelligen. Doch 

telkenmale wanneer het dier, hetzij uit speelzucht, hetzij door het bewustzijn dat hij zijn 

meester de baas was, zich moedwillig betoonde scheen de lust om kornak te zijn 

verdwenen, en de moed van den oppasser naar de voetzolen gedaald. Hierbij kwam, dat de 

olifant in dezen tijd verbazend snel in wasdom toenam, zodat zijn stal, in 1841 als hulpstal 

gebouwd, en toen ruim en hecht in overvloed, nu noch ruim noch sterk genoeg was om zulk 

een kolos te herbergen. In de eerste dagen van 1847 was Jack onder de hoede gesteld van 

den oppasser Cloeting, een man, den Heer Westerman als bijzonder moedig, onversaagd 

en trouw aanbevolen. Gedurende drie maanden was de olifant aan diens zorg toevertrouwd, 

en alles ging zoo goed, dat ieder geloofde, dat Jack weder onvoorwaardelijk het 

meesterschap zijns kornaks erkende. Doch in April, daaraanvolgende ontving de directeur 

plotseling het berigt, dat het dier de slagboomen van de deuren zijner woning had verbroken 

en ongenaakbaar was, terwijl de oppasser verklaarde, dat men op den beugel en de keten 

die men aan zijn poot had vastgemaakt, niet vertrouwen kon. Ogenblikkelijk beval de heer 

Westerman een zware palissadering om het hok in den grond te rameijen, terwijl hij 

maatregelen nam, om, mogt de olifant trachten los te breken, dezen onmiddellijk het leven te 

benemen, al ging daardoor dit prachtstuk der diergaarde verloren. De vlaag van 

verwoedheid (bronswoede) ging echter gelukkig over, maar toen zij zich een en andermaal 

herhaalde, vorderde de veiligheid van wandelaars en ingezetenen dat het dier werd geveld. 

Toen de olifant in den avond van den 6den Augustus 1849 den laatsten beugel afwierp, 

meende de directeur niet langer te mogen dralen.  

                                                           
47 Wijsmuller, ‘Weeklagt van den Olyfant’, Jaarboekje Artis 1852, 137-140.  
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Vastberaden gaf hij den bedienden last, dien nacht in den tuin te blijven, wapende zes 

mannen met geweren, stelde met de morgenschemering wachters aan de hoeken van de 

Middellaan en zijwegen, teekende zelf op den buitenmuur des stals de plaats aan waar de 

olifant (wien een oogenblik te voren voedsel was voorgezet) moest getroffen worden, nam 

toen ook zijne buks en gaf het bevel om te vuren. Een ontzettende kreet galmde uit het 

houten gebouw, maar een kreet die den onverschrokken directeur de zekerheid gaf dat de 

kolos doodelijk was gewond. Met waggelende schreden liep het dier naar het einde zijner 

gevangenis en ontving hier, bij ’t terugkeeren, drie kogels die het ter aarde deden storten. 

Ten einde den dood van ’t arme dier te verhaasten, ging de Heer Westerman in den stal en 

drukte eene kleine spons in blaauwzuur gedoopt, op ’s olifants linkeroog, waarna spoedig 

alle teekenen van leven ophielden. ’ 48 

Overigens bleek ook Jacks voormalige eigenaar tijdens zijn verblijf in Amsterdam 

onhandelbaar te zijn. Van Aken trad in dienst van het genootschap als hoofdoppasser. Op 

het buitenterrein waar hij verbleef begon hij een handel in vogels, die het nabijgelegen 

ARTIS een doorn in het oog was. Hij raakte aan de drank, was daardoor dikwijls afwezig in 

ARTIS en delegeerde zijn taken, werd wegens wangedrag ongewenst persoon nummer 1 bij 

de sociëteit Arti et Amicitiae en liet zich geregeld negatief uit over het genootschap en het 

verre van onaanzienlijke salaris (fl. 500) dat hij betaald kreeg. Dit alles “terwijl U (van Aken) 

in eene staat van dronkenschap de stad doorwandelde, en zoo in de kroegen als in het 

Lokaal der Sociëteit op eene het Bestuur en het Genootschap onterende wijze raaskalde”.49 

Op 21 juni 1841 werd hij door het bestuur ontslagen en op 3 mei 1844 stierf hij.50  

 

 

 

  

                                                           
48 Witkamp, Natura Artis Magistra, 30-32.  
49 ingekomen stukken 20-7-1840 
50 Smit, de menagerie van Cornelis van Aken, 148 – 152.  
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De dood van Jack in de negentiende-eeuwse media 

De tragische dood van Jack bood een buitenkans voor kunstenaar Conradijn Cuneaus. Hij 

schilderde een zeer natuurgetrouwe weergave van het lijk van Jack met waterverf van 40 x 

57 cm en plaatste de gevallen kolos in een desolate, woestijnachtige omgeving.  

 

 

 

Over het dramatische en tot de verbeelding sprekende einde van Jack is veel geschreven. 

Bijvoorbeeld in het Algemeen Handelsblad (8 augustus 1849, zelfde bericht op 10-08-1849 

in de Drentsche Courant, 10-08 Groninger Courant en Leydse Courant). Het bericht uit de 

Nederlandsche Staatscourant vinden we ook in de Opregte Haarlemsche Courant 09-08-

1849. Ook in het buitenland werd er aandacht aan besteed. Het Parijse Journal des Debats 

blies op 14 augustus 1849 de zaak op: er zou een detachement en drie stukken veldgeschut 

aan te pas zijn gekomen om de kolossale olifant te vellen. Jack zou pas na 200 

geweerkogels en twintig kanonskogels de geest hebben gegeven. Het Algemeen 

Handelsblad publiceerde op 17 augustus 1849 een vertaalde versie van dit bericht, om te 

laten zien hoe onnauwkeurig de berichtgeving over Nederland in het buitenland was. Dit 

bericht werd een dag later bijna letterlijk overgenomen door de Nieuwe Rotterdamsche 

Courant en op 21 augustus door de Groninger Courant. 51   

                                                           
51 Nieuwsberichten werden niet beschermd door het toenmalige auteursrecht. De overname van berichten 

was gebruikelijk, ook bronvermelding was nog niet algemeen gebruikelijk. Vastgesteld middels schriftelijke 

correspondentie met Richard Westenbrink van het Team Dienstverlening van de Koninklijke Bibliotheek.  
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Westerman reageerde op deze foutieve tijdingen middels een paginagrote ingezonden brief, 

die op 18 augustus 1849 in het Algemeen Handelsblad gepubliceerd werd. Hierin ontkracht 

hij het fantasierijke verhaal van het Journal des Debats en doet hij uitgebreid verslag van de 

gebeurtenissen, evenals van de overwegingen die tot het moeilijke besluit geleid hebben. De 

brief wordt in zijn geheel overgenomen door de Nieuwe Rotterdamsche Courant (20-08-

1849) en een korter bericht over deze rectificatie werd gepubliceerd in De Nieuwe 

Utrechtsche courant van 20 augustus.  

Jacks skelet werd bewaard, door dhr. Bouwmeester geprepareerd en als geheel 

tentoongesteld in het Zoölogisch Museum van ARTIS. Hierover berichtte de Nieuwe 

Utrechtsche Courant op 14 december 1849. Was hij bij leven pronkstuk van de diergaarde, 

bij dood was hij het pronkstuk van het Zoölogisch Museum, aldus Rombouts:  

 

‘ Door middel van een ruime en sierlijke wenteltrap komen we gemakkelijk boven, en daar 

aangekomen, aanschouwen wij op de ruime vestibule de geraamten van den grooten olifant 

die in vroegere tijden in Artis heeft rondgewandeld, benevens die van een paar kleintjes die 

in hun jeugd zijn overleden. Verder kijken ons aan alle zijden met hunne holle oogen de 

schedels aan van zulke Indische en Afrikaansche reuzen. ’52 

 

 

 

Jack II  

                                                           
52 Rombouts, Kijkjes in den dierentuin, 517.  
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Incidenten met onhandelbare olifantenbullen waren overigens zeldzaamheid in de 

dierentuinen van de negentiende eeuw. Het Algemeen Handelsblad berichtte op 21-06-1849 

bijvoorbeeld over een dodelijk ongeval in het Engelse Coventry.  

Opzienbarend genoeg zou er later in de negentiende eeuw nog een olifant in ARTIS 

leven, die een vrijwel identiek lot onderging en ook Jack genoemd werd. Jack II kwam 

waarschijnlijk ergens tussen 1857 en 1862 naar Amsterdam. Zijn groeicurve is van 1863 tot 

en met 1888 bijgehouden in een fraaie prent. In 1892 zou Jack II eveneens wegens 

onhandelbaar gedrag, dat waarschijnlijk veroorzaakt werd door tekortschietende behuizing, 

de kogel krijgen.  

 

 

 

Op pagina 8 van Koninklijk Zoölogisch Genootschap ‘Natura Artis Magistra’, een boekje dat 

door het bestuur werd uitgegeven bij het 60-jarig jubileum in 1898, is het volgende te lezen: 

 

‘ Behalve een berenhuis was een doelmatig gebouw voor de zoogenaamde Pachydermen 

(olifanten, rhinoceros, tapir) dringend noodzakelijk. Alleen voor de nijlpaarden bezit het 

Genootschap een goed ingerichte stal met buiten- en binnenbassin. De stallen voor de 

olifanten zijn ondoelmatig, slecht verlicht en geventileerd, tevens gevaarlijk voor de 

oppassers. Wij herinneren aan den bekenden olifant „Jack“, die jaren lang cellulair gevangen 

zat in den vroegeren nijlpaardenstal, zonder dat men het dier ooit in de gelegenheid had 

kunnen stellen om frissche lucht in den tuin te genieten. Wel bestaat een „Olifantenperk“ 

tegenover het Bibliotheekgebouw, doch eens met een paar Afrikaansche en later met een 

paar Aziatische olifanten was reeds eenige malen gebleken, dat eene wandeling dezer 

dieren van hunne stallen door den tuin naar dit perk groot gevaar opleverde voor oppassers 

en bezoekers. Onze tuin met zijn dicht geboomte, zijne betrekkelijk smalle paden en zijne 
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vele kleine en groote gebouwen, die dicht op elkaar staan, is voor wandelingen van olifanten 

ongeschikt. Toen nu eindelijk de olifant „Jack“ hoe langer hoe meer onhandelbaar werd en 

zelfs zijn oppasser op zekeren ochten aan zijn hoofd verwondde, toen besloot het Bestuur 

om met het ontwerpen van een gebouw voor dikhuidige zoogdieren niet langer te dralen.’53 

 

Krantenartikelen hierover verschenen onder andere in de Telegraaf, Echo en het Dagblad 

van het Noorden.  

 

 

  

                                                           
53 Koninklijk Zoölogisch Genootschap „Natura Artis Magistra“ (Amsterdam 1898), 8. 
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‘de geraamten van den grooten olifant’ - Wat kunnen wij anno 2018 met het verhaal 

van Jack?  

De manier waarop er met Jack is omgesprongen –ontfutseling uit het wild, gesleep van stad 

naar stad en dressuur ter vermaak, afmaken zodra hij zich niet gedroeg zoals hij moest- is 

tekenend voor de utilitaristische wijze waarop de westerse mens zich tijdens de Negentiende 

Eeuw tot de natuur heeft verhouden. Het verhaal van Jack laat ook zien hoezeer het 

dierentuinwezen nog in de kinderschoenen stond; hoe weinig men wist over de natuurlijke 

gedragingen van dieren en hoe men hun behuizing zo adequaat mogelijk op de behoeften 

van iedere individuele soort kon laten aansluiten.  

Stellen wij met de kennis van nu een ‘diagnose’, dan hebben meerdere mogelijke 

factoren bijgedragen aan het doordraaien en daaropvolgende gewelddadige einde van Jack. 

Wij weten tegenwoordig dat olifanten zeer sociale, in familiegroepen levende dieren zijn. 

Bovendien zijn het hoogst intelligente dieren, beschikken ze over een rijke emotionele 

belevingswereld en over een zeer goed geheugen. Het is mogelijk dat Jack trauma’s aan 

zijn jeugd had overgehouden, veroorzaakt door de vangst uit het wild, het opgroeien zonder 

soortgenoten – volwassen bullen leven solitair, maar groeien wel op in een kudde - en het 

dresseren door de dompteurs in de menagerieën. Daarnaast leefde Jack in een voor hem 

weinig uitdagende omgeving. Zowel in zijn stal als op het buitenperk had hij weinig 

bewegingsruimte en we kunnen ervan uitgaan dat hij een groot deel van de tijd aan de 

ketting lag. Hierdoor had hij niet de ruimte en mogelijkheid om zijn natuurlijke gedrag te 

uiten. Dit leidde tot de beschreven tekenen van verveling, zoals het in de grond boren met 

de slagtanden. Tegenwoordig zou dit als stereotiep gedrag bestempeld worden. De vanaf 

1847 beschreven onhandelbare buien, zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan de musth: de 

bronstwoede die olifantenbullen vanaf hun vijftiende á twintigste levensjaar doormaken. 

Tijdens deze drie weken durende periodes, stijgt het adrenalineniveau in het bloed. In het 

wild is geobserveerd hoe bullen gedurende de musth bomen ontwortelen. In dierentuinen 

worden zij zelfs voor hun meest vertrouwde verzorgers moeilijk hanteerbaar. Jack had niet 

de ruimte om gehoor te geven aan zijn bewegingsdrang en er was geen olifantenkoe om 

mee te paren. In een dergelijke musth-periode is waarschijnlijk besloten Jack te doden.54  

Kijkend naar het heden, kunnen we concluderen dat er ontzettend veel kennis en inzicht 

is verworven op het gebied van gedrag, voeding en voorplanting van de Aziatische olifant. 

Deze verworvenheden worden toegepast in de hedendaagse dierentuin. Allereerst is het 

sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw uit den boze om dieren uit het wild te halen. 

                                                           
54 David Macdonald ed. The New Encyclopedia of Mammals (Oxford 2001). Tevens vastgesteld middels 
raadpleging van Hein Knaap, olifantenverzorger te ARTIS.  
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Thong-Thai, de oudste olifant in ARTIS, is geboren in een werkkamp in Vietnam. Haar twee 

nakomelingen, Yindee en Sanuk, zijn allebei in ARTIS geboren. ARTIS huisvest altijd 

meerdere olifanten, gelijkend aan de natuurlijke leefwijze van deze sociale dieren. Dergelijke 

olifantenkuddes leggen onder leiding van de leidkoe, de matriarch, in het wild gemiddeld 20 

kilometer per dag af in hun voortdurende zoektocht naar voedsel. Een bul daarentegen leeft 

grotendeels solitair, en zoekt alleen in de bronsttijd de kudden met koeien en jongere dieren 

op. Zeker sinds de opening van het nieuwe olifantenverblijf in juni 2017, biedt ARTIS een 

stimulerende omgeving aan de olifanten die zo veel mogelijk aan hun behoeften voldoet en 

hun welzijn bevordert.  

Hoewel er veel is verbeterd, staat het beroep van olifantenverzorger nog steeds te boek 

als risicovol en gebeuren er helaas nog steeds fatale ongelukken. Een dodelijk ongeval in 

Safaripark Beekse Bergen in 2003, waarbij een verzorger werd aangevallen door een 

Afrikaanse olifant en overleed, leidde in alle bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen 

aangesloten parken tot het invoeren van de protected contact-werkmethode in plaats van 

hands on, waarbij er geen direct fysiek contact tussen verzorger en olifant meer is. Zo 

krijgen de olifanten in ARTIS een lichte training, puur voor het veilig en zonder verdoving 

kunnen doen van medische controles, of bijvoorbeeld een pedicurebehandeling aan de 

nagels en voetzolen. Aan het huisvesten van bullen zijn, vanwege hun temperament, nog 

steeds veel regels verbonden. Zie bijvoorbeeld de extra hekwerken die rond het oude 

olifantenperk in ARTIS zijn geplaatst: een vereiste voor de komst van bul Mekong in 2014.  

Van Jack resten de vele verhalen, enkele afbeeldingen en zijn imposante skelet. Over 

enkele jaren zal dit waarschijnlijk in het Groote Museum, dat momenteel gerestaureerd 

wordt, worden opgenomen. Welk verhaal kan Jack in de eenentwintigste eeuw nog 

vertellen?  

Ten tijde van het kolonialisme, stond de natuur van de tropen geheel ten dienste van 

het Westen. De oerwouden van Afrika, Azië en Zuid-Amerika werden gezien als 

onuitputtelijke bronnen van wilde dieren en planten.55 Het kooien en temmen van machtige 

dieren als leeuwen en olifanten was het ultieme symbool van de macht van het Westen over 

de koloniën en in een breder perspectief van de mens over de natuur.56 De dieren in de 

rondreizende menagerieën en het vroege ARTIS van de negentiende eeuw, waren er om de 

mensen te imponeren en vermaken.  

Dieren hebben inmiddels een andere betekenis gekregen. Tegenwoordig vermaken zij 

ons niet enkel, maar geven ze ons een kijk in de (zo nauwgezet mogelijk gesimuleerde) 

natuur en fungeren ze als ambassadeur voor hun soort. Daarbij ervaren we tegenwoordig 

                                                           
55 David Arnold en Ramachandra Guha ed., Nature, Culture, Imperialism: Essays on the Environmental History 
of South Asia (Oxford 1996). 
56 Baratay en Hardouin-Fugier, A History, 166. 
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dat de natuur géén onuitputtelijke bron van ongerepte rijkdommen is, maar zien wij in dat wij 

de natuur onherstelbaar kunnen beschadigen. Door de betekenis die wij nu aan dieren 

geven, leggen zij ons een grote verantwoordelijkheid op als ze in de dierentuincollecties zijn 

opgenomen. Dat kan alleen door ze een zo natuurlijk mogelijk bestaan te geven. En om daar 

ook buiten ARTIS aan bij te dragen, bijvoorbeeld doormiddel van het deelnemen aan het 

internationale fokprogramma voor Aziatische olifanten of natuurbehoudprojecten.57 Olifanten 

(en dieren en planten in het algemeen) staan niet alleen meer ten dienste van de mens, 

maar hebben hun eigen rol en waarde binnen de natuur. De utilitaristische visie op de natuur 

behoort aangaande de in ARTIS woonachtige olifanten tot het verleden.  

 

Jacks skelet is wellicht te beschouwen als de zegel op een gesloten hoofdstuk. Had hij 

in later tijden geleefd, dan was hem waarschijnlijk een ander lot beschoren. Als 

natuurhistorisch overblijfsel kan Jack ons in het Groote Museum een waardevol verhaal 

vertellen over onze veranderende kijk op en omgang met de natuur. 

 

 

 

  

                                                           
57 Voor het stamboek van het fokprogramma, zie: https://www.diergaardeblijdorp.nl/wp-
content/uploads/2015/01/Asian-elephant-EEP-2014-Studbook.pdf 
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