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Ianthina als varkensvoer

door

A.C. van Bruggen

Wij hebben aldaar een zeer lief cabinet van natuurlijke historie

bezigtigd, voornamelijk in schelpen en petrificatien bestaande.

Mons. de Tretoran die 't zelve verzameld heeft, had het meeste

op St. Domingo opgedaan. Dit Cabinet hoewel niet groot verdiend

om gezien te worden, van wegens de netheid en zindelijkheid der

stukken, welke zeer zuijver en intact zijn. Men vind naast veele

schelpen en hoornen, in welke de Visch die diezelve bewoonden

gedroogd, of wel het operculum
422

waarmede zij zich toemaken te

zien is, het zelve stuk gepetrifieerd of versteend, meest al in

Een collega, die zijn grote historische interesse deelt met

ondergetekende, Drs. J.C. den Hartog (recentelijk bekend geraakt
in malacologische kringen door zijn werk over zee-anemonen en

mollusken gepubliceerd in Basteria), vestigde mijn aandacht op

een curieus boekje. Dit is van de hand van M.N. Bisselink &

A. Doedens en is getiteld "Jan Bernd Bicker: een patriot in bal-

lingschap 1787-1795 / De autobiografische reisverslagen van een

gevlucht Amsterdams regent van 'progressieve' signatuur" (Am-

sterdam, 1983). Bicker reist o.a. door Zwitserland, waar hij ook

de stad Bienne (in het Duits Biel) bezoekt. Op pagina 85 leest

men 'dan de volgende details in zijn dagboek:

"10 Junij 1794 is Mevrouw van der Hoop met Suse, Jeanne en Ag-

nes na Bienne vertrokken met een paspoort van de Baillif door

zijn Secret. getekend. Ik ben 's middags met den Doctor Meuri-

coffre geweest na Juffrouw Tretoran die haar huijs bij de Baden

heeft, dit is het Huijs van Yverdun dat de meeste menschen ziet,

en alwaar zich alle avonden de beste societijt verzameld.
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de gebergtens rondom Bazel gevonden. De stukken die mij meest

gefrappeerd hebben, zijn een heel doosje met een blaauw purper-

agtige hoorn, van de groote van onze slakken, die ik eerst voor

de muurex of purperhoorn aanzag, welke de Heer Tretoran in groo-

te menigte gevonden had op strand van de Azorische Eilanden, en

waar van men verhaald dat de Varkens zich voeden zo dat hun

gantsche snoet daarvan purper gevervd is
. .

."

De noot 422 verklaart de woorden operculum en mu(u)rex. Wat ech-

ter veel interessanter is, is dat het hier in het geheel niet

om Murex of verwante purperslakken gaat, maar duidelijk om Ian-

thina. Het is bekend dat deze slakken soms massaal aanspoelen

op subtropische stranden; door een ongunstige wind worden zij

dan met hun eiervlotjes op het land gedreven. Ook Ianthina kan

een purperachtige kleurstof afgeven, die o.a. de schelp de merk-

waardige kleur geeft. Het was mij echter onbekend dat men op de

Azoren, tenminste destijds, deze massaal aanspoelende slakken

als varkensvoer benutte: wat zullen die varkens er uit gezien
hebben na de maaltijd!


