
Het malacalogische wereldgebeuren in de pers

door

J.G.J. Kuiper

B: Wat hang je daar moedeloos in je crapaud. V/at is er aan de hand?

A: lees jij de krant niet? Heb je dan niet gelezen wat voor ver-

schrikkelijks er in Waaxens gebeurd is?

Opgedragen, met sympathie, aan ons

medelid Wolters te Hilversum, die

alles van ”Chowder” afweet, maar

misschien de Elzasser slakkensoep
nog niet kent.
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B: Waaxens? Het moet mij ontgaan zijn. Hebben de Waaxense Boys een

wedstrijd verloren? Of is zondagmiddag de dominee uit de preekstoel ge-

vallen? Heeft "us mem" mond- en klauwzeer opgelopen?
A: Helaas, veel erger. Hier staat het, in het Algemeen Dagblad van

12 maart 1979. Deze krant is, zoals je weet, malacologisch voortreffe-

lijk geïnformeerd met correspondenten niet alleen in Zierikzee (je her-

innert je het bericht over de zeldzame slak van het Kaaskenswater, over-

genomen in CB blz. 846), maar gelukkig nu ook in Waaxens. Luister naar

wat "onze correspondent" te Waaxens meldt, in "vet" nog wel: "Een aan-

tal zeer zeldzame wijngaardslakken is door ruilverkaveling bij het Friese

Waaxens om het leven gekomen".- Is dat niet heel erg? Waar gaat de

wereld naar toe? Luister verder naar wat deze wakkere Plinius, hoog

gezeten op zijn veilig weidehek in de G-reidhoek, optekende: "Bij de

uitvoering van de verkaveling is een stuk slootwal afgegraven waarin

de slakken, die binnen de wet bescherming inheemse diersoorten vallen,

juist voorkomen" (A.D. 12.5.'79).
B: Hou op'. Wat een vernietigingsdrift toch daar in Friesland'. Eerst

Bonifacius en nou dit'. Was Waaxens' veldwachter dan niet op post om

te verbaliseren?

A (gelaten): Wat schiet je daar tegenwoordig mee op? Laten wij
slechts hopen, dat de eventueel aan de ramp ontsnapte slakken asiel krij-

gen in. Artis in de hokken der bedreigde diersoorten, tussen bengaalse

tijgers en orang oetans, opdat de wijngaardslak niet uitsterve doch voor

het vaderlandse nageslacht behouden blijve.

B (zichtbaar nadenkend): Maar zeg eens, trekken wijngaardslakken
zich 's winters niet diep in de grond terug? Hoe kouder hoe dieper?

En was het de afgelopen winter niet uitzonderlijk koud in 't Noord'n

des lands?

A: Ja, en?

B: Zou het dan niet kunnen, dat zij argeloos hun winterslaap voort-

gezet hebben tijdens het winterse verkavelen? En dat zij pas, toen de

voorjaarszon de Waaxense slootkanten ging verwarmen, weer boven de grond

gekomen zijn, weliswaar verbijsterd rondtastend in hun door elkaar ge-

hutselde wereld?

A: Laten wij het vurig hopen, maar denk eens aan de verwarring in

hun op de proef gestelde zenuwknoopjes toen zij de oude, vertrouwde

slootkant niet terugvonden.

B: Kop op, er zijn gelukkig nog dierpsychologen in ons land. Voor

de slakken die het niet meer zien zitten, kan uit een speciaal fonds

voor begeleiding worden gezorgd. Overigens ...
moet ik je met schaam-

rood op de kaken bekennen, dat ik de vorige maand in de Elzas nog zalige

slakkensoep gegeten heb. Een week lang was de wijngaardslak om zo te

zeggen het feestvarken in het dorp Osenbach (dépt. Haut-Rhin). Elk

jaar wordt daar het "Fête de 1'Escargot" gevierd. Van heinde en ver

komen de smulpapen zich te goed doen aan de wijngaardslak. Ter verho-

ging van de feestvreugde worden er tegelijkertijd renwedstrijden tussen

wijngaardslakken gehouden. De af te leggen baan is duizend millimeter

lang. Met listig gebruik van doping, dwz. extra malse slablaadjes, en

ook met bijzondere geluiden en gevoelige kleuren, zwepen de stalhouders

hun renners tot onslakkelijke prestaties op. Men kan zich voorstellen,
welke woeste taferelen zich elk jaar in Osenbach afspelen'. Na afloop

krijgen de stalhouders de prijzen; de winnaars echter, dat spreekt daar

van zelf, gaan ...
in de soep (dagblad Le Matin van 23 april 1979).

A: Maar is de slak dan niet het uitsterven nabij in Frankrijk?

B: Blijkbaar niet, want ook in andere delen van het land vinden

zulke feesten plaats. En mensen die het weten kunnen, zeggen dat er

met kerstmis, alleen al in Parijs, meer dan twintig millioen slakken

gegeten worden, afgezien van alle andere weekdieren als belons, fines
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claires, moules, praires, palourdes, amandes, clams, vénus, coques,

coquilles St. Jacques, bulots, bigorneaux, blancs de seiche, calmars,

poulpes enzovoort. Ik heb eens ergens gelezen, dat de Fransen per

jaar meer dan tienduizend ton escargots eten ...

A: Is hun escargot dezelfde soort als die zeer zeldzame soort

van Waaxens' slootkant?

B: Volkomen dezelfde soort, namelijk Helix pomatia.

A (zijn ogen uitwrijvend): Maar • .???.......... 1! (de rest

van A's verbaasde commentaar is door uw recensent uit respect voor de

wetgever geschrapt). De Waaxenaren zouden eigenlijk een safari naar

donker Gallië moeten uitrusten, zoals Hagenbeek dat vroeger deed

naar donker Afrika om leeuwen te verzamelen voor zijn circus, en ...

het volgend jaar zal de slootkant, als van ouds, wemelen van onze

slijmerige vrienden, de zeldzame slakken.

B: Wist jij, dat tegenwoordig ook Het Parool malacologisch tot

de best geïnformeerde kranten behoort? Dank zij vooral een zekere

heer Tummers, die het nieuws naar de redactie toespeelt. Deze

Tummers is een begenadigd wandelaar. Het Parool van 18 april 1979

wijdt daarom, terecht, driekwart bladzijde met foto aan deze begaafde

specialist in het, zoals hij het zelf fijntjes analyserend omschrijft,

de ene voet voor de andere plaatsen. Hij weet er veel van. Als je

het mij vraagt, is hij een beroepswandelaar, een "professónal" zoals

dat tegenwoordig in goed Nederlands heet, oftewel een prof. Al

wandelend neemt hij wonderlijke dingen waar. Zijn verslaggeefster,

Marjo van der Meulen, schrijft: "Tussen 6 en 9 uur 's morgens ziet

het er allemaal anders uit. Hij heeft zelden zo iets opwindends

gezien als parende slakken: die maken er een werk van met al die

zuignapjesl Daar hoor je niets van op de biologieles".
A: Schande'. V/at een blamage voor de HH biologieleraren!
B: Inderdaad, Maar welke bezuignapte soort is het, die prof.

Tummers waargenomen heeft?

A: Ik geloof, dat ik het weet. Ik heb mij namelijk door een andere

dauwtrapper, een even betrouwbaar waarnemer als Tummers, laten ver-

tellen, dat bronstige octopussen soms in zwoele voorjaarsnachten

in het struikgewas kruipen, bij voorkeur langs ANWB-wandelpaden, en

dat zij zich daar met al hun zuignapjes aan elkaar verslingeren.

Vooral op één april schijnt men dergelijke waarnemingen te kunnen doen.

B: Maar octopussen zijn geen slakken
...

A: Och, een kleine determinatiefout vergeef ik Tummers wel, het

belangrijkste is zijn waarneming van zuignappen. Ik vertel je dit

alles uiteraard sub rosa. Ik heb er echter geen bezwaar tegen als

onze prof deze primeur aan zijn biologieleraar toevertrouwt! Maar doe

het wel met takt, Tummers'.


