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Majorero-dromedaris Europa ’s enige kameelachtige
Voor veel toeristen is een bezoek aan Lanzarote genieten van het unieke
landschap dat gevormd is door vele vulkaanuitbarstingen en waarop bijzondere korstmossen groeien. Daarnaast kent Lanzarote dadelpalmen,
Canarische dennen, Opuntia-cactussen waarop de schildluizen leven die de
rode kleurstof cochenille leveren, en je hebt de blinde witte kreeftjes in
een grot aan de kust; dat is de unieke flora en fauna van dit eiland. Maar
wat veel toeristen niet weten als ze het vulkaanlandschap van Timanfaya
bezoeken op de rug van een dromedaris, is dat deze eenbulter op zich ook
al zeldzaam is.

Pas onlangs werd de zogenoemde Majorerodromedaris* voor het eerst beter onderzocht
en werd middels genetisch onderzoek met
microsatellite-markers duidelijk dat hij meer
verschilde van de Afrikaanse soortgenoten dan
aanvankelijk werd verondersteld. Het is een
apart ras. De Spaanse onderzoekers Minguez,
Checa en Garcia-Atance uit Almeria en Madrid
(Animal Genetic Resources Information, no.
36, 2005, pp. 61-71) gingen nog een stapje verder door te stellen dat dit ras de enige Europese
kameelachtige is; immers, de Canarische Eilanden behoren staatkundig bezien tot Spanje,
dus tot de EU. Ook werd duidelijk dat er door
de Canarische eigenaren (middels onder meer
een stamboek) goed mee wordt gefokt, want de
inteeltcoëfficiënt is hier veel lager dan op het
Afrikaanse continent.
Ingevoerd
De meningen zijn verdeeld hoe deze eenbultigen op de Canarische Eilanden kwamen.
Vanwege de korte afstand tot het Afrikaanse
continent zou je geneigd zijn te veronderstellen dat ze inheems zijn. Maar vanwege het
feit dat er geen geschreven bronnen of andere
bewijzen zijn dat er kameelachtigen op de

Canarische Eilanden voorkwamen vóór de
Guanche-cultuur, moeten we aannemen dat
ze ingevoerd zijn. Sommige historici nemen
aan dat ze meekwamen met een leger dat Lanzarote voor het eerst veroverde in 1402. Hun
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Normandische leider Juan de Bethencourt zou
de dromedarissen op zoek naar een veilig
heenkomen tijdens een storm in een Marokkaanse haven hebben gekocht en vervolgens
op Lanzarote hebben achtergelaten. Andere
bronnen melden dat de dromedarissen werden
geïntroduceerd door een van de eerste Spaanse
gouverneurs, Diego Garcia Herrera, in de laatvijftiende eeuw, die ze op zoek naar slaven
voor de dunbevolkte nieuwe koloniën aan de
Afrikaanse kust vond. Dromedarissen werden
via de Canarische Eilanden zelfs meegenomen
naar Zuid-Amerika, waar ze helaas niet konden acclimatiseren. Zo werd Peru – waar bijvoorbeeld langs de kust nauwelijks regen valt
– een geschikt land geacht. De sterker dan de
lama’s veronderstelde dromedarissen werden
uitstekend geschikt geacht voor het transport
van suikerriet. Zelfs naar Australië werden
dromedarissen van Lanzarote vervoerd. Op

Lanzarote echter deden ze het uitstekend en
het aantal nam snel toe.
De kleur van de Majorero-dromedaris is vrijwel
altijd crème-beige tot iets rood, in tegenstelling
tot de Afrikaanse dieren, die veel heterogener
van kleur zijn (van wit tot bruin). De bult van
de Majorero is lager en smaller dan die van de
Afrikaanse, is driehoekig en komt niet voorbij
de schouderbladen of de zesde lumbale wervel.
De wol is altijd recht en grof en niet gekruld. De
caudale en craniale spieren van het bekken van
de Majorero zijn veel minder goed ontwikkeld
dan die van de Afrikaanse. Het is daardoor – al
dan niet zo gefokt – uitermate geschikt voor
het transport van mensen door de uitstekende
ligging van het zadel. Vrouwelijke Majorero’s
staan bekend vanwege hun jaloezie als de eigenaar meer aandacht besteedt aan een andere
dromedaris. Door de vaste taken met een vast
dienstrooster voor toeristenvervoer, lijkt de
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Majorero-dromedaris een beter voorspelbaar
karakter te hebben dan de Afrikaanse.
Landbouwtaak
Na vulkaanuitbarstingen bleken de dromedarissen uitstekend geschikt om de ploegen
te trekken door de uiterst vruchtbare picongronden, ontstaan uit lava, waarop de bewoners nieuwe gewassen wilden uitproberen.
Belangrijk was namelijk dat ze deze picon (een
poreus gesteente dat water vasthoudt) niet
vertrapten en dat doen dromedarissen inderdaad niet vanwege hun eeltige kussens onder
de poten waarmee ze hun gewicht verdelen
en hun balans bewaren in duinzand, dit in
tegenstelling tot runderen en paarden. Deze
unieke landbouwmethode heet enarenado. Na
de Tweede Wereldoorlog werd de wijnbouw
op de Canarische Eilanden ontdekt. In 1960
waren er maar liefst 6000 dromedarissen op
Lanzarote en 4000 op Fuerteventura.
Ook voor minder vredige doeleinden werden dromedarissen gebruikt. Zo gebruikten
de Spanjaarden ze als een soort van tanks bij
aanvallen van Engelse piraten in de zestiende
en zeventiende eeuw, waarbij ze de aanvallers
terug de zee in dreven. Ook later en op de
andere Canarische Eilanden werden ze nog
lang bij de verdediging ingezet. Zo werden
troepen van zo’n veertig dromedarissen wel
ingezet als levende schilden. Echter, in 1599
veroverde de Nederlander Van der Does de
stad Las Palmas op Gran Canaria en de bewoners vluchtten – aldus Rumeau de Armas in
zijn beschrijving – met kanonnen en wagens
beladen met kleren en archieven getrokken
door dromedarissen naar het binnenland en

trokken zich terug op de berg Lentiscal.
Toerisme
In de jaren zeventig, met de opkomst van het
massatoerisme, werd de landbouw in de steek
gelaten en kwamen er tractoren en machines
voor de trekkracht. In 1985 werden voor het
eerst door de overheid van de Canarische
Eilanden maatregelen genomen om tot een
officieel stamboek te komen en de dromedaris
voor uitsterven te behoeden.
Tegenwoordig worden op Lanzarote en Fuerteventura enkele honderden dromedarissen
gehouden en dan nog uitsluitend om natuurparken te bezoeken. De grootste fokkerij is nu
nog die van Juan Francisco Jiménez Ramirez
op Gran Canaria, waar honderdvijftig dromedarissen worden gehouden. Hier wordt het
natuurpark Duinen van Maspalomas met dromedarissen bezocht. Ook bij Tenerife worden
er nog enkele dromedarissen gehouden.
Erkenning van de Canarische dromedaris als
een Europees huisdier heeft overigens nog
andere onverwachte effecten. Zo kon de 23jarige Frank Smits uit Den Bosch onlangs zonder problemen drie drachtige dromedarissen
van Fuerteventura per schip invoeren. Hij wil
ze in januari na het bevallen gaan gebruiken
voor de levering van zoutige heilzame kamelenmelk. Hij dient nog wel een ontheffing voor
het commercieel exploiteren van deze dieren te
verkrijgen, de wet voorziet hierin nog niet. =
* Naast de Majorero-dromedaris kent het eiland
Fuerteventura overigens ook nog de zeldzame
Fuerteventura-geit (met uitstekende Majorerogeitenkaas) en de Fuerteventura-ezel.

Van het bestuur
Even voorstellen

In juni 2006 heb ik Geesje Kuit opgevolgd als
secretaris in het dagelijks bestuur van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH).
Al vele jaren ben ik bij het werk van de
SZH betrokken. Vanaf de oprichting ben ik al
begunstiger. Mijn loopbaan ben ik begonnen
bij het Instituut voor Veeteeltkundig onderzoek (IVO). Ik heb onder andere gewerkt
bij Durk Minkema, een van de voormalige
voorzitters van de stichting. Na 10 jaar op
het IVO gewerkt te hebben ben ik overgestapt
naar de Faculteit der Diergeneeskunde. Ik heb
mij daar beziggehouden met de fokkerij van
landbouwhuisdieren en het paard. En alweer
heb ik samengewerkt met een voorzitter van
de stichting namelijk Leffert Elving en met de
voormalig foktechnisch inspecteur Antoinette
Kooper.
Op de faculteit Onderwijs geef ik onderwijs
in de populatiegenetica en de fokkerij van
landbouwhuisdieren en het paard. Zowel theoretisch als praktisch weet ik veel van de fokkerij
van hiervoor genoemde diersoorten. Deze kennis kan ik goed gebruiken bij mijn werk als
secretaris van de stichting.
De laatste jaren was ik al webmaster van de
website van de stichting en dit blijf ik doen
naast mijn werk als secretaris.
Peter van Eldik,
secretaris
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Geachte SZH-begunstiger
Als begunstiger van de SZH stelt u ons in staat
om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Hieruit blijken al twee belangrijke zaken,
namelijk:
– het belang van de vele begunstigers voor de
SZH;
– de constante aandacht die er is om op de
kosten te letten.
Als SZH informeren we u via ‘Zeldzaam Huisdier’ over onze activiteiten. Graag willen we de
band met u verstevigen door meer gebruik te
gaan maken van internet en e-mail. Hierdoor
kunt u straks vaker en eenvoudiger volgen wat
we als SZH doen en ook liggen hier kansen om
kosten te besparen.
Wij vragen u om ons hierbij te helpen door uw
e-mailadres te sturen naar szh@planet.nl.
Wij voegen uw e-mailadres aan onze begunstigersdatabase toe. We kunnen u zo beter
en sneller informeren over bijvoorbeeld onze
acties en activiteiten voor begunstigers.
In februari heeft u weer een acceptgiro gekregen voor de jaarlijkse donatie. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u onze administratie bereiken op maandag- en donderdagochtend.
Anne Meinema,
penningmeester

Advertentie

Te koop
een goed thuis gezocht voor 10 zwoegervrije Schoonebeeker ooien.
Ze zijn zwoegervrij en vrijwel allemaal minimaal enkelvoudig ARR.
Mevrouw de Bondt Vos, (oud-schaapherder).
Telefoon: 0342-461725
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