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Een onbekend gebleven oude wijngaardslakkenpopulatie

door

L.J.M. Butot

Rijksinstituut voor Natuurbehc er - Leersun

Sierksna neent op p. 100 con lang .adenig verhaal van J.F. Martinet

over, dat deze Mééster der vrye kensten, Doctor in de Wysgeerte,
lid van de Hcllandsche Maatschappy der Weetenschappen te Haarlen en

Predikant te Zutphen publiceerde in zijn te Ansterdan, by Johannes

Allart 1779 verschenen 4e deel van de "Katechisnus der Natuur". Op

p. 102 geeft Sierksna zijn aantekeningen bij Martinet's verhaal: "De

vele Wijnstokken" zullen tct gevolg gehad hebben dat tot voor kort -

en nisschien nu nog wel enkele zeldzame. Wijngaardsl'akken (Escargots)
in levenden lijve in het "struikgewas vccrlowar.cn en hen in elk geval
er vrij veel le~ge~ slakkenhuizen van vindt
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Sirksna citeerde de tekst van Martinet blijkbaar uit het eveneens

door hen vermelde Kinderboekje "leerzaam Mengelwerk voor de Jeugd"

(leiden, 1811). Ik zocht vergeefs naar de becommentarieerde passage

ever Wijnstokken en Wijngaard slakken. Dus ging ik bij Martinet zelf te

ro.de in de hoop daar iets over de Wijngaard slakken vap. Muiderberg te

weten te 'komen. Tevergeefs echter. Ook Martinet schrijft cp p. 378

o.lleen maar: Yeele Wynstc-kken en één Abrikoosboon, ae.n de Noordweste

zyde daar tegen (de muur) geplant, beslaan dien geheel. Vyftien voe-

ten "ten Noorden agter deezen Muur staat eene Hegge, die twee of drie

voeten beven denzclven uitsteekt, en eenige roeder verder vindt men

hooge Bcomen. Mo.rtinet heeft zijn kennis van vrienden: (p. 381) "Toen

ik onlangs net ecnen Geleerden Vriend, Mr. G. van Ha.sselt, oVer Echo's

prentende, toevallig het eerste berigt hiervan docr Hem vernam, liet

nyn Beroep ny niet toe (hoezeer ik brandde van Nieuwsgierigheid) om

eene reis, cnderzeekshalve, derwaards te doen: weshalven ik besloot

den Ed. Heer Willen Hooft te Amsterdam te verzoeken, ny eene volko-

men' beschryving daarvan te willen geeven, om ze U mede te deelen,
Deze Willem Hooft heeft zelfs "den konstlievenden Heer Jaco-

bus Verstegen" net zich genomen "om eene Tekening van alles, ten Uwen

betere verstande, op de plaats zelve te manken". Geen woord over wijn-
gaardslakken, ook niet van deze Horen. Toch heeft Martinet een schel-

penverzaneling gehad, zoals hij in een der delen van de Katechisnus

vertelde, en blijkens zijn verhalen over de Molluskon in delen 2 en 3
had hij ook daarvoor belangstelling en hij slaat de landslakken niet

over.

Ik 13011 elke kc-er opnieuw verwonderd, dat de oude Toronnen veelal

steeds zwijgen over de consumptie van Wijngaardslakken in Nederland.

Ons medelid Drs. B.Z. Salomé wees mij in zijn brief van 10 november

1978 op het boek van Kl. Sierksma: Muiderberg, voorpost van Het Gooi.

Uitgegeven door het Comité Oud-Muiderberg, te Muiderberg in 1976.

Daarin begint op p. 99 een hoofdstuk: Een Oud Beroemde en Verwonde-

ringswaardige Echo, waarin bericht wordt over een tussen 1625-1630

gebouwde muur, die misschien niets met de echo van doen heeft omdat

in 1613 al cp luid geroepen vragen werd geantwoord met meer dan een

herhaling van de laatste lettergreep, door een stem die uit de grond

scheen te komen volgens de dichter Jan de Marre in 1746:

Een kille schrik ryt door de leden,
Wanneer een stem, die Rustryks lommer pryst,
Voor onze voeten, uit de grond, naar de ooren ryst,
En baauwt den spreker na in alle omstandigheden.
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Het is verleidelijk, ook al hebben de vele wijnstokken, zoals dat

ook uit nijn opstel over Antonie van leeuwenhoek en zijn wijngaart

slakken (De levende Natuur 70(1973): 174-182) naar voren kwan,

niets net onze slakken van-deen, toch naar te concluderen dat Mui-

derberg gevoegd noet worden bij het nog 'naar kTte rijtje van oude

wijngaardslakkenpcpulaties die tot in onze dagen zijn blijven bestaan.

Dit doen we dan op gezag van Sie rksna, ook ai ontbreekt het docu-

mentatiemateriaal nog in onze Musea. Daarom: Wie bevestigt als-

nog dit voorkonen ep de voormalige Hofstede Rustryk (ook wel bui-

tenplaats Hofrust genoemd) te Muiderberg?
De Echo stijgt in belangrijkheid in alle door Sierksma geciteerde

literatuur boven de wijng aardslak uit.. Daar. Sierksma de wijngaard-
slak "zeldzaam" .noemt en het woord "Escargots" neerschrijft (ter

verduidelijking) mec-n-gik te negen aannemen,, dat hij, wanneer hij in de

bestudeerde oude literatuur ever deze dieren iets had gevonden, dit

wel zou hebben neegenomen in zijn tekst. Hij deelt alleen maar nee,

dat "men in elk geval er vrij voel lege slakkenhuizen van vindt".

Ik hoep naar dat onder het beroemde "men" Sierksma zelf schuilgaat.
Zoals het cr nu staat noet hot bewijs nog geleverd, worden en blijft
de mededeling niet neer dan een bewering.

De Hofstede Rustryk werd afgebroken. De.eclio en de nuur bestaan

nog, en als we Sierksna nog en geloven wa.ren de wijngaardslakken ten-

minste als lege huizon in 1976 nog aanwezig, De plaats heet nu

"het Echobos".


