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Steenhauer zijn véél eenvoudiger dan die van Perdrigeat, maar even duidelijk en zeker 
overzichtelijker! 

Den Bosch, Dec. '47. A. J. M. GARJEANNE. 
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DASSEN-EILAND 

Een kleine 60 mijlen ten noord-westen van Kaapstad ligt een klein, rotsig eilandje 
van nauwelijks 7 vierkante kilometer bodemoppervlakte, bekend onder de 
onwaarschijnlijke naam van Dassen-eiland. Dit kleine eiland, ternauwernood 

een speldeprik op de zeekaart, wordt door vogelvrienden als een achtste wereld
wonder beschouwd. Zoals vele van dergelijke rotseilandjes langs de Atlantische kust 
van Zuid-Afrika is Dassen-eiland zeer vogelrijk, doch hierbij voegt zich nog het 
merkwaardige feit dat op dit eiland in hoofdzaak de Zwartvoet (Jackass)-Pinguin 
(Spheniscus demersus) verblijf houdt, naast Zuidafrikaanse soorten van Aalscholvers, 
daar Duikertjes genaamd. Van deze vogels trekt zonder twijfel de Pinguin de meeste 
belangstelling en naar schatting hebben hier in de beste seizoenen niet minder dan 
5 millioen Pinguins hun pied a terre, terwijl het aantal broedende Duikertjes in de 
tienduizenden loopt. 

Het is niet verwonderlijk, dat onze belangstelling gedurende de reis naar Kaapstad 
steeds gevestigd is geweest op een mogelijk bezoek aan Dassen-eiland en iedere 
buitenman kan zich onze gevoelens voorstellen toen ons gezelschap, bestaande uit 
9 personen, zich in de vroege morgenuren van 5 December 1946 inscheepte voor 
de lange tocht naar dit Pinguinoord. Inschepen is eigenlijk nauwelijks het juiste 
woord, want een zeer klein vissersvaartuig, van afmetingen waarbij onze garnalen-
boten oceaanstomers lijken, lag in de vissershaven van Kaapstad op ons te wachten. 
De meeste ruimte aan boord werd ingenomen door een tweetal roeiboten, voor de 
debarkatie op Dassen-eiland noodzakelijk. Hiertussen, en in een roefje van miniatuur 
afmetingen, vouwden wij onze reeds vermoeide en slaperige ledematen en rond 
half één in de vroege morgen tuften wij de haven van Kaapstad uit, het heldere licht 
van Sea Point in de rug en ver vooruit, nog ter nauwernood zichtbaar, het draailicht 
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van Dassen-eiland. Geen van ons zal aan deze heenreis aangename herinneringen 
bewaren. De door een stevige bries aangewakkerde Atlantische deining en het gebrek 
aan slaap deed al spoedig z'n funeste invloed gevoelen en alleen het vooruitzicht 
straks weer vaste grond onder de voeten te hebben stak ons een riem onder het hart. 
Bij het opgaan der zon waren wij Dassen-eiland reeds tot op enkele mijlen genaderd 
en was een witte gordel van schuimend zeewater, brekend op de vele klippen, dui
delijk zichtbaar. Aan één zijde van het eiland wijken deze klippen en geven toegang 
tot een flinke baai met een klein strand van blinkend wit zand. Hierop stonden wij 

Fig. I Een strand met badgasten. 

omstreeks zeven uur 's morgens, katterig na de vele uren zeeziekte en knipperend 
tegen het schelle licht, met overal rond ons de voorwerpen van onze belangstelling: 
duizenden en duizenden Pinguins. Pinguins in het water, duidelijk zichtbaar in het 
heldere, lichtblauwe zeewater, Pinguins op het strand, op de rotsen; zover het oog 
reikte, overal om ons heen Pinguins, met hier en daar een eenzame Dominicaner 
Meeuw of een groepje Duikertjes. 

Onze eerste kennismaking wekt verwondering aan beide zijden. Zo uit de verte 
maakte het strand de indruk bedekt te zijn met duizenden badgasten van miniatuur 
afmetingen en vormden deze badgasten het centrum van onze belangstelling. Een
maal aan land zijn de rollen verwisseld en blijkt al spoedig de grenzeloze nieuws
gierigheid van de Pinguin, alleen getemperd door een overigens begrijpelijk wan
trouwen. Daar waar wij staan aan land, verbluft en nog wat onwennig, is het front 
der Pinguins doorbroken, maar van alle kanten worden wij nu door Pinguins inge-
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sloten, nieuwsgierige Pinguins, draaiend met de kop om ons beurtelings met linker 
en met rechter oog te bekijken, alsof zij hun ogen nauwelijks willen vertrouwen. 
Uit het blauwe water duiken steeds nieuwe soortgenoten op, in de achterste rijen 
dringt men op en in de voorste vallen zelfs venijnige klappen om de beste plaatsen; 
een enkele vrijpostige klant waagt het nieuwsgierig aan onze schoenen te pikken. Zo 
lang we stil staan gaat dit alles best, maar als één van ons met 'n zwaai zijn rugtas op de 
grond zet om het filmapparaat te zoeken, breekt een paniek uit onder de toeschouwers 
en stuiven allen met luid gespetter van water en vleugels in het veiliger zeewater. 

Fig. 2. De Pinguins verdringen zich om ons te bekijken. 

De vergelijking met Gulliver onder lilliputters dringt zich als het ware hier op, 
ook al doordat deze vogels in hun nieuwsgierigheid en hun verdere gedrag zoveel 
menselijke trekjes tonen. Ze zijn maar nauwelijks 40 cm hoog, deze Jackass-Pinguins. 
De oude vogels zijn overwegend wit en zwart; rug en vleugels zwart, de buik glanzend 
wit met enkele zwarte vlekjes, ter hoogte van de borst een zwarte band, de kop zwart 
met enkele witte partijen en boven het oog een roze, onbevederde plek. De jonge 
vogels zijn egaal grijs met een lichte borst, zij missen de kale plek boven het oog 
terwijl hun snavel duidelijk minder fors is dan die der oudere dieren. De zwarte, 
sterk gespierde poten hebben dikke eeltkussens, de drie tenen zijn door zwem-
vliezen verbonden. De vleugels missen de slagpennen en dienen alleen in het water 
nog als middel van voortbeweging; zij zijn geheel bedekt met korte veertjes. De 
pennen van de staart worden door de vogel gebruikt als steuntje bij het staan, zij 
zijn hierdoor rafelig en haveloos van uiterlijk. 
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Evenals vele andere, door zeevogels uitverkoren eilanden, is ook Dassen eiland 
in concessie gegeven aan een guano-maatschappij, welke de vogels om der wille van 
de mest beschermt. Het oorspronkelijk rotsachtige eiland is gedeeltelijk bedekt met 
zand, waarop veelal een dikke laag guano is afgezet. De Pinguins bewonen hier hun 
eigen deel van het eiland; de Duikertjes, die een zeer gevraagde soort mest produ
ceren, bewonen een eigen ter
rein, waarin we wegens het ver
gevorderde broedseizoen niet 
mogen binnendringen. Behalve 
zeevogels bewonen een opzich
ter van de Guano-maatschappij 
en een vuurtorenwachter met 
hun gezinnen dit afgezonderde 
eiland. Door middel van be
tonnen muurtjes van ongeveer 
60 cm hoogte worden de Pin
guins tot hun eigen gebieden 
beperkt, terwijl vanuit de baai 
autowegen tot dicht bij de ko
lonies voeren, dit alles ten be
hoeve van de guano-productie. 

Op het Dassen-eiland wordt 
hoofdzakelijk de mest van Dui
kertjes bijeengebracht; de rotsen 
van het door deze vogels be
woonde deel van het eiland 
worden met een bijna belache
lijk aandoende nauwkeurigheid 
schoongekrabbeld en de uit
werpsels in zakjes bijeenge
voegd. Het door de Pinguins 
bewoonde stuk van het eiland 
is voor een groot deel bedekt 
door een dik conglomeraat van 
zand en uitwerpselen, verblindend wit van kleur, waardoor heen hier en daar de rotsige 
ondergrond naar boven komt. Deze laag is in alle richtingen doorspekt met duizenden 
holen en gangen, van het type dat ons uit de duinen als konijnenholen maar al te goed be
kend is. Door het enorme aantal broedende vogels liggen de ingangen van die holen 
dicht bijeenen staan de gangen vaak met elkaar in verbinding. Het is geen eenvoudige 
taak dit terrein te moeten doorkruisen, daar er nauwelijks ruimte genoeg tussen de 
holen is overgebleven om de voeten neer te zetten. De laag zand met mest is echter 
verrassend stevig, zodat maar hoogst zelden een hol wordt ingetrapt. Hoewel zonder 

Fig. 3. De Zwartvoetpinguin van Dassen-eiland. 
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twijfel de oude holen bij een nieuw broedseizoen weer in gebruik worden genomen, 
is er toch doorlopend „nieuwbouw". Ondanks het feit dat de ondergrond vrij hard 
is gaat het graven van een hol tamelijk snel; de grond wordt met de krachtige snavel 
losgewoeld en met de achterpoten ver weggeworpen. De horizontale gangen zijn 
gewoonlijk niet diep, ongeveer 60 cm a i meter, aan het einde iets verbreed zodat 
het dier zich kan omdraaien. Een klein gedeelte van deze gangen wordt bewoond 
door konijnen, echter niet een bruinig konijn zoals wij kennen uit onze duinen, maar 
zwarte, witte en gevlekte konijnen, afstammelingen van tamme voorouders, die hier 
overigens tussen de wit-zwarte Pinguins zo'n dwaas figuur niet slaan. 

Bij ons bezoek op 5 December waren de meeste jongen reeds verschenen en was 
het aantal nesten met eieren zeer gering. Van een duidelijk nest is eigenlijk geen 
sprake, tenzij de met enkele steentjes of veertjes bedekte holte een zodanige benaming 
verdient. Wij telden per nest 1 of 2 eieren en te oordelen naar het aantal jongen 
per paar is dit het normale aantal. Er worden echter regelmatig eieren geraapt, zodat 
grotere broedsels misschien voorkomen. De eieren zijn iets groter dan Bergeenden-
eieren, veel steviger van schaal en iets fletser blauwgroen van kleur. Deze kleur is 
echter door een dikke korst uitwerpselen nauwelijks te zien. De jongen hebben niets 
pinguin-achtigs over zich, zij hebben veelmeer het uiterlijk van een donkergrijs 
meeuwenjong. De komst der jongen luidt, zoals ook elders in de vogelwereld, een 
drukke tijd voor de ouders in. Gewoonlijk gaat één der ouders op zoek naar voedsel, 
terwijl de andere nest en kroost bewaakt. Hoe onschuldig een Pinguin er ook uit 
moge zien, hij is zeker geen lafaard en bezit de wapenen om zich krachtig te ver
dedigen. De sterke snavel heeft een kromme punt en hiermee, en door de felheid 
van zijn aanvalsstoot, kan hij gevaarlijke verwondingen veroorzaken. De kleine 
vleugels hebben een harde voorrand, hiermee kan hij in snel tempo klappen uitdelen, 
zodat het effect neer komt op een flinke klap met een zeer botte bijl. Bij het door
kruisen van de broedkolonie worden vanuit de holen steeds snelle aanvallen op onze 
onderste ledematen ondernomen, zo snel, dat je even verwonderd de pijnlijke plek 
op het been wrijft, zonder goed te weten uit welk hol de aanval kwam, en het volgende 
moment een flinke, bloedende kras over je hand moet incasseren. 

De jongen worden aanvankelijk uit de keelzak gevoed, later wordt inhoud van 
maag en keel voor ze op de grond uitgestort. Zij groeien in zeer snel tempo en al 
spoedig biedt de ruimte in het nest geen accomodatie meer voor 3 of 4 bewoners. 
Het gezin houdt zich dan gewoonlijk voor de nestopening op om alleen bij naderend 
gevaar of slecht weer in het nest te verdwijnen. De jongen dragen hun donskleed 
tot kort voor de band met de ouders voorgoed wordt verbroken. Voor de rui naar 
het jeugdkleed lijken de jongen door de uitstaande donsveren veel groter dan de 
ouders. De donsveren verdwijnen het eerst op buik en hals, om plaats te maken 
voor de grijze veren van het jeugdkleed. Tegen deze tijd begint het jong zijn zwerf
tochten door de kolonie. Een erg fraaie indruk maken deze jonge zwervers niet; de 
plukken verfomfaaide donsveren, welke nog hier en daar het lichaam bedekken, 
verhogen het uiterlijk schoon niet. Deze nog niet geheel uitgeruide vogels komen 
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nog niet in het water en zijn wat hun voedsel betreft nog op oudere dieren aangewezen. 
Het is zeer goed mogelijk dat oude vogels zonder kroost de zorg voor het voedsel 
voor deze zwervende jongen op zich nemen, zoals dit ook bij andere Pinguins is waar
genomen. Het is onwaarschijnlijk dat deze jonge dieren steeds de weg naar het nest 
terug weten te vinden. Zijn alle donsveren verdwenen, dan weten zij spoedig hun 
kostje op zee op te scharrelen. 

In het water kan een Pinguin een behoorlijke snelheid ontwikkelen. Het bootje 
dat ons naar Dassen-eiland bracht en naar schatting 8 3 9 mijl liep, wisten de Jackass' 

1 

Fig. 4. Zwartvoetpinguin met jong. 

met gemak bij te houden. Met behulp van vleugels en poten kunnen zij bliksemsnel 
manoeuvreren en duiken. Hierdoor weten zij waarschijnlijk in het water hun belagers 
(Zeehonden, kleine Tandwalvissen en Haaien) van het lijf te houden. Met regelmatige 
tussenpozen ( 2 3 3 minuten) komen zij naar de oppervlakte om te ademen, in 
sommige gevallen kunnen zij langer onder blijven. In zuidelijker wateren zagen wij 
later geringde Pinguins (Pygoscelis antarctica), die ons 10 mijl lopende schip met 
gemak bijhielden en zelfs voor wisten te komen. Op het land zijn alle Pinguins onbe
holpen en kunnen zij^op vleugels én poten een flink stappende man nauwelijks vóór 
blijven.] i $ 

(11 i 
Het is niet onbelangrijk om, de avontuurlijke terugreis vanaf Dassen-eiland onver

meld latende, ook iets mee te delen over de 7 Jackass-Pinguins welke wij mee naar 
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Holland brachten. Voor verblijf der Pinguins was op het dek van ons schip een basin 
met omheining opgetrokken, waarin deze 7 Jackass' plus een zuidelijker Macaroni-
Pinguin (Eudyptes chrysolophus) getransporteerd werden. De Macaroni-Pinguin 
eiste een hoek van de kooi voor zich alleen op en verdreef hieruit met felle snavel
stoten elke indringer. Het gezelschap Jackass' bestond uit 3 oude dieren en 4 jonge 
vogels. Het voederen gaf aanvankelijk de grootste moeilijkheden. Het aanbieden van 
een dode vis werd als een bedreiging opgevat en beantwoord met felle, bitse snavel
stoten. Al spoedig dwong dit ons dikke leren handschoenen hiervoor in gebruik te 
nemen, hoewel een enkele maal de kromme punt der bovensnavel door het stevige 
leer heendrong. De Pinguin is geheel ingesteld op het vangen van een levende, blin
kende prooi in het water en dode vis of stukken vis worden, ook in het water, niet 
als voedsel herkend. Het was hierdoor noodzakelijk de bek te openen, door eerst de 
vogel tussen de knieën te klemmen en de onder- en bovensnavel met de hand aan 
te pakken; een alleronplezierigst karwei. De vis werd dan in het keelgat gestopt. 
Aanvankelijk moest de vis ver worden doorgeduwd, daar deze anders teruggeworpen 
werd; later werd zij op de tong gelegd en ingeslikt. Het is opmerkelijk dat onze 
Macaroni-Pinguin, een soort die in zijn verspreidingsgebied nauwelijks met mensen 
in aanraking komt, in de loop van 10 a 14 dagen zo tam werd, dat hij zonder gevaar 
uit de hand gevoed kon worden en de vis niet langer in de bek gestopt behoefde te 
worden. Later ontwikkelde dit dier een bijna ziekelijke hang naar gezelligheid, d.w.z. 
gezelschap van mensen. 

Slechts één der Jackass-Pinguins hebben wij zover kunnen krijgen dat hij zelf 
at, maar dan alleen doordat hij verwoed naar de vis hapte, deze daardoor in de bek 
kreeg en begon te slikken. Vermeld dient nog te worden dat wij onze Jackass' met 
1 a 1 Va kg bevroren vis per dag, gegeven in twee porties, net iets aan de hongerige 
kant hielden, dit laatste met het oog op de hitte der tropen. 

Opmerkelijk was ook de afkeer der gevangen dieren voor water. Uit eigen beweging 
zochten zij alleen in de vroege morgenuren het water op en reinigden hun veren met 
luid gespetter van water. Overdag vermeden zij het water, hoewel de afkeer voor 
water individuele verschillen toonde. 

Het was opmerkelijk dat een grap van één der opvarenden een grote verandering 
bracht in het gedrag der vogels, die gewoonlijk met ingetrokken kop en steunend 
op de staart de dag verdroomden. Op een morgen legde een grapjas een uit Kaapstad 
meegenomen Pinguinei in de kooi. Eén der volwassen vogels ontfermde zich on
middellijk hierover, begon dit ei volgens alle regelen der kunst te bebroeden en 
duldde niet langer andere vogels in z'n omgeving. Het ei werd vrij spoedig weer 
verwijderd, maar hierna zagen wij de vogels herhaaldelijk wederzijds de kopveren 
krabbelen. Wij zagen dit ook tijdens ons verblijf op Dassen-eiland. Twee vogels hebben 
de koppen iets gedraaid en krabbelen elkaar met de snavelpunt tussen de kopveren. 
Deze handeling heeft mogelijk een betekenis bij paring of voortplanting. Het merk
waardige nu is dat de in gevangenschap gehouden vogels elkaar dwongen te krab-
beeln. Bij volwassen vogels draaide dit soms op een korte, maar formele vechtpartij 
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uit; indien een oude vogel op dergelijke wijze een jonge vogel tot krabbelen dwong 
was het geheel een tamelijk zielige vertoning van overmacht. We mogen echter niet 
uit het oog verliezen dat het gedrag van deze vogels, ten gevolge van gevangenschap 
en vreemde omgeving, niet geheel of nog niet geheel natuurlijk genoemd mag worden. 
Wie het gedrag van deze merkwaardige vogels goed wil bestuderen zoeke, evenals 
Kearton 1), de „eenzaamheid" van het eiland der 5 millioen Pinguins! 

W. VERVOO RT. 

1) C. Kearton, The Island of Pinguins. 1930. 
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DE ADDER 

Wanneer in het vroege voorjaar, zo ongeveer midden Maart, de zon haar stralen over 
de aarde zendt, en de Veluwe weer de eerste tekenen van leven vertoont, voor wat 
betreft de dieren en de planten, dan heeft het een niet geringe bekoring om de van 

ouds bekende koesterplaatsen van de adders weer eens te gaan verkennen. Als regel vinden 
we steeds weer dezelfde adders, voorzover ze het leven er af gebracht hebben op dezelfde 
plaatsen terug, verminderd met het getal dergenen, die in de koestertijd en in de zomer door 
vijanden gevallen zijn, en aangevuld met het percentage, dat in de vorige zomer het levens
licht voor het eerst aanschouwde. 

Het is zeer zeker de moeite waard om in het vroege voorjaar er eens op uit te trekken, en 
dan op windstille plaatsen achter jonge dennenaanplant en walletjes eens nauwkeurig de 
grond af te speuren, tussen heidekruid en andere ruigten. Met wat geluk en routine heeft 
men een grote kans, een enkele of meer adders te ontdekken, die gerust, als in diepe slaap 
verzonken, netjes opgerold tot een sterk ineengedrongen spiraal, de koesterende zonnestralen 
behagelijk op hun blote lichaam laten inwerken. Allicht zullen er lezers zijn die zich afvragen, 
wat toch een mens beweegt, met belangstelling de moeite te nemen om op „adderverkenning" 
uit te gaan, temeer daar het een uiterst giftige slang betreft. Waarde lezer, we kunnen u gerust 
stellen, er gaat werkelijk voor een natuurliefhebber een grote bekoring van uit, temeer daar 
ook deze natuurobjecten steeds zeldzamer worden. De adder heeft nu eenmaal vele vijanden 
waarvan de mens zeer zeker de ergste is. Immers op school wordt ons al geleerd, dat de 
adder een giftige slang is, en kenbaar aan de zigzaglijn vanaf de kop tot de staart. Zeer vele 
mensen, en vooral zij die in bos en heide werken, beschouwen het als een edele daad, ja zelfs 
als iets heldhaftigs als zij een adder het leven benemen kunnen, er niet aan denkende, dat toch 
ook de adder een zeer nuttige schakel in het natuurleven uitmaakt! 

Doch niet alleen de mens; de adder heeft talrijke vijanden, ook in het rijk der dieren. 
Voor enige jaren fietste ik over het rijwielpad langs de weg Nunspeet—Elspeet. Reeds lang 
van te voren zag ik dat een zwarte kraai heftig in actie was met iets dat zich op het pad voort
bewoog. Daar de kraai steeds weer in de aanval was, gelukte het mij de gevechtsplaats te 
naderen tot op een tiental meters, waar ik me opzij van het pad enigszins verdekt op kon 
stellen achter een met bladeren bedekte berkenstruik. Tot mijn niet geringe verwondering 
zag ik de kraai gewikkeld in een heftig gevecht met een adder, een exemplaar van 60 è 65 cm 
lengte. Op deze korte afstand was het duidelijk waar te nemen, dat de adder, hoewel deze zich 
ook verdedigde door vaak naar de kraai te bijten, toch het onderspit zou moeten delven. Nadat 
ik ongeveer een tien minuten dit ongelijke gevecht had gadegeslagen was het merkbaar, dat 
de adder verzwakte; de vele sterke snavelhauwen van de kraai waren te doeltreffend raak 
geweest. De kraai pakte de adder beet even achter de kop, en vloog er mee weg in de richting 


