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Amerikaanse ”Thrillers”

Het was een "thrill" toen ik in cle historische winter van 1929,
kort nadat het strand te Scheveningen van ijsbergen "bevrijd was,
in een gruisveldje van enkele vierkante meters maar liefst vier

gave Actaeon’s vond. En het was voor vele andere verzamelaars een

"thrill" kort na de rampzalige Februari-storm, die ons nog zo vers

in het geheugen ligt, het strand tussen Scheveningen en Katwijk
be-zaa-id te vinden met levende Cardium crassum, om nog te zwijgen

van de andere zeldzaamheden die het malacologenhart in verrukking

brachten.

In "The Nautilus", het Amerikaanse conchiologische tijdschrift,
trof ik een dergelijke "thriller" aan (Vol. 10, pp. 133 - 134,

Bij het raadplegen van malacologische tijdschriftenseries kan

men, verdwaald tussen streng wetenschappelijke publicaties, soms

plotseling een ontboezeming van een enthousiaste verzamelaar aan-

treffen, die in iedere veldbioloog herinneringen oproept aan eigen

bijzondere ervaringen, waarvoor de Engelsen het zo prachtig type-
rende woordje ”thrill” hebben uitgevonden.



G.8.60 575 Oct. 1955.

April 1897), die 'ik de Nederlandse malacologen van ruim een halve

eeuw later niet wil onthouden.

De schrijver, Charles T. Simpson, een uitmuntend kenner van

de Caraihische molluskenfauna, vertelt daarin zijn grote Janthina-

avontuur en ik laat hem graag aan het woord, zij het ook vrij ver-

taald i

"De Janthina’s of violette slakken leven kolonie-gewijs in de

open zeeën van de tropen en drijven door middel van een vlot, sa-

mengesteld uit met lucht gevulde blaasjes, dat niet in de schelp
kan'worden teruggetrokken. Soms worden zij door wind en stroom in

de zeeën van de gematigde zone gedreven en spoelen hun schelpen

langs onze eigen 'kusten Noordelijk zelfs tot Kieuw-Enge land aan.

In Januari 1883 was ik aan boord van een grote schoener op

weg naar Spaans Honduras. We gingen voor Key West ten anker, waar

ik een van de heerlijkste weken van mijn leven doorbracht met het

verzamelen van Cylindrella’s, Chondropoma’s, Cerion’s etc..
, .....

We zouden op Zondag omstreeks het middaguur vertrekken, maar

ik kon de verleiding niet weerstaan nog een laatste blik te werpen

op de plekjes, waar ik zoveel gelukkige uren had doorgebracht en

dus wandelde ik na het ontbijt de stad uit, naar het -strand.

Voordat ik het strand bereikte, merkte ik op, dat het zo ver

het oog reikte één intens gloeiende violette massa was, en toen ik

het betrad stond ik versteld van de ontdekking dat deze kleur ver-

oorzaakt werd door ontelbare millioenen Janthina’s,
——

-

aan Se-
spoeld waren in de nacht, want toen ik de avond tevoren tegen zons-

ondergang het strand verliet,, was er niet één te ontdekken geweest.
Wanneer ik zou beweren, dat zij 'de kustlijn markeerden, zou

dat toch geen waar beeld van de werkelijkheid oproepen. Overal,
van beneden de eblijn tot aan de hoogste hoogwaterlijn lagen ze in

een dik pakket op en over elkaar, hier en daar zo hoog, dat mijn
schoenen er geheel in wegzakten, en in de openingen tussen de rot-

sen zou men tot 'over de knieën hebben kunnen waden in de schelpen,
dieren en -drijvers, alles van levendig purper, waarvan de 'intensi-

teit echter spoedig sterk afneemt in de lege schelpen of geconser-
veerde dieren. Ze waren alle dood - een soort : slijmerige massa -

en op de een of andere manier meelijwekkend.
Het hsd niet gestormd; er stond alleen maar een gewoon bries-

je uit het Zuiden en het is waarschijnlijk, dat een geweldige school

voortgedreven en over een afstand van ongeveer vijf mijl op het

eiland was gestoten en gestrand.
Ik had geen verzamelzak of iets dergelijks meegebracht, maar

kon het toch niet over mijn hart verkrijgen deze aangespoelde

schatten te verlaten, zonder er-althans een: paar van mee te nemen.

Ik zocht vergeefs naar een doos of blikje of een stuk zeildoek,

maar kon absoluut niets vinden, zelfs geen stuk papier. Ik nam

mijn zakdoek, legde knopen in de punten en probeerde de dieren

uit de schelpen te trekken,, maar de massa was zo glibberig en de

schelpen waren zo teer, dat ze vrijwel zonder uitzondering braken.

Dus nam ik in de zakdoek zoveel schelpen met dieren en al mee als

hij maar bevhtten wilde'. Vervolgens zette ik mijn strohoed af en

vulde deze. Doch ook hiermee was ik nog niet tevreden, want onder

het voortgaan vond ik zoveel prachtige exemplaren, dat ik ze in

mijn zakken begon te stoppen en het strand niet verliet, voordat

al mijn zakken tot berstens toe gevuld waren.

Ik had slechts een linnen jasje en een witte linnen broek aan.

Het was een warme dag en het scheen me toe, dat de Janthina’s

smolten. Na een poosje begonnen heldere violette strepen langs

mijn kleren te lopen. Ik kreeg een kleverig, nat, onaangenaam ge-

voel op mijn huid en mijn schoenen vulden zich met een purperen

1) Noot van de redacteur; "eigen" d.w.z. Amerikaanse kusten 1
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vloeistof» Tegen de tijd, dat ik de stad bereikte, zag ik er uit

als een Indiaan in oorlogsbeschildering en• ik twijfel er niet aan,
dat de inwoners van Key V/est, die juist ter kerke gingen, mij voor

een idioot aanzagen en misschien waren ze niet ver bezijden
de waarheid :

Tenslotte bereikte ik de schoener, trok mijn volkomen geruï-
neerde pak uit en wierp het weg. Mijn kostbare mollusken legde ik
in zeewater te weken. Ofschoon minstens de helft van de schelpen
gebroken was toen ik ze schoonmaakte, ik had toch de voldoening
meer dan 2000 goede schelpen te hebben buit gemaakt."

Tot zover het avontuur van de heer Simpson. Onze secretaris

wees mij op een ander Janthina-verhaal
,

eveneens voorkomend in The

Nautilus en wel in Vol» 54, pp. 74 - 76, Januari 1941, dus van ta-

melijk recente do.turn en ook hiervan wil ik enige "bijzonderheden
aanhalen, want al is het een moderne versie van het Key West ver-

haal, het is niet minder opwindend.

Op genoemde plaats vertelt de heer George Floyd Rogers hoe hij
op een vacantiereis naar Florida begin Februari 1939 een bezoek

bracht aan de Zuidpunt .van: Key. iargo
,

waar hij zich nauwelijks de

tijd gunde om met zijn familie de maaltijd te gebruiken, maar het

dessert versmaadde en zich naar het strand spoedde. En zie hier,
hoe deze gastronomische opoffering werd beloond?

"Daar lag voor mijn ogen een grote levende Janthina janthina,
purperen belletjes blazend op het strand I Een eindje verderop nog

één, en nog één, en nog één .I Twee diepe modderige inhammen

begrensden mijn jachtterrein. Meer dan een dozijn goede exemplaren
werden veilig levend opgeborgen in mijn zakdoek, waarvan in in de

punten knopen had gelegd "

Daar de schrijver opgemerkt had, dat er een krachtige Z.O.-

wind woei, had hij een stille hoop, de volgende dag nog meer

Janthina's te kunnen verzamelen. En die hoop werd niet beschaamd,
want .......

"Mijn eerste "close-up" van het strand bezorgde mij een

"thrill" die iedere beschrijving tart. Daar voor mij dreven op ie-

dere golf letterlijk honderden sierlijke purperen schelpen aan en

daartussen bevonden zich ontelbare kostelijke exemplaren van de

purperen "Portugese Man-of-War" (een Coelenteraat van het genus

Physalia (Siphonophora), volgens mededeling van de heer A. C. van

Bruggen), waarvan de purperen aanhangsels soms wel tien voet van

de drijver verwijderd waren 1

De gebogen eblijn werd zo ver het oog reikte gemarkeerd door

een stralend purper. Purperen schelpen, purperen ballonnen, purpe-

ren linten, purperen blazen l Blazen, blazen, een wereld van bla-

zen ! Ieder schelpje had zijn eigen blaas.

Het was ook droevig. Ieder blaasje was een deel van een laat-

ste krachtsinspanning - de enige krachtsinspanning die de diertjes
kenden om het leven te behouden. En zo lagen ze daar alle, groot,
middelgroot en klein, bellen te blazen J

Ik had een Kerstcadeautje - een half dozijn zakdoeken - mee-

genomen. Die kwamen nu te voorschijn en werden onmiddellijk in ver-

zamelzakjes getransformeerd. Ik stopte ze vol schelpen, met blazen

en al - steeds de mooiste, de grootste, de gaafste, de felst ge-
kleurde uitkiezend. Iedere stap, die ik deed om de wagen te berei-

ken en naar het strand terug te keren, droop van het purper.

De meeuwen verzamelden op hun manier? ze kwamen bij dozijnen

op deze kostelijke schoonheden.af. De meest grootse "show" die ik

ooit had aanschouwd voltrok zich. Hoeveel millioenen van deze vio-

lette juwelen dreven er met hun blazen naar boven aan de oppervlak-,
te van de zee ? Óver een hoe grote afstand zouden ze wel a-anspoelen ?

We reden verder langs het strand naar het Koorden, om de paar
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honderd meter stoppend- Telkens wanneer ik naar het strand terug-

ging zag ik ze weer
......

"

De schrijver volgde de kust over een afstand van 90 mijl

(144 km) en overal spoelden Janthina’s aan.

In totaal bemachtigde ik 500 prachtige exemplaren

van alle grootten, hoewel ik er .gemakkelijk 10.000 meer had kunnen

meenemen.

Hoe ik ze thuis kreeg ? Och, wat maakt een luchtje meer of

minder uit, wanneer je al een wagen vol hebt ? Een half dozijn si-

garenkistjes, bemachtigd in de eerste de beste winkel in Port

Lauderdale, ontlastte de zakdoeken. We hingen ze in de wagen te

drogen en ze werden prachtig paars gevlekt."
Een Janthina-invasie zal ons hier in Nederland nooit bescho-

ren hoewel ze een enkele maal wel aan de Engelse Kanaal-

kust aanspoelen, maar met onze Noordse hartschelpen en prismatische

dunschalen zijn we toch ook al heel tevreden .....

P. Kaas


