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India  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

India: een land van contrasten 

 

India is een federatieve republiek van meer dan drie miljoen vierkante kilometer - amper zes 

maal de oppervlakte van Frankrijk - en ongeveer één miljard inwoners of vijftien (!) maal 

meer dan het Franse bevolkingscijfer. 

India is een land van tegenstellingen. Er zijn Tibetaanse kloosters hoog in het Himalaja-

gebergte en indrukwekkende hindoetempels in een tropisch landschap, forten en burchten 

diep in de woestijn en religieuze bouwwerken, overdekt met erotische beelden. 

Het is een fantastisch land met een van de oudste 

culturen ter wereld, het hindoeïsme, waarvan de 

aanhangers nog steeds hun riten uitvoeren 

volgens gebruiken van meer dan drieduizend 

jaar geleden. Er zijn nog steeds honderden 

kasten, hoewel op basis van de grondwet van 15 

augustus 1947 geen kasten meer bestaan en er 

gewerkt wordt aan een echte democratie. 

Kastelozen krijgen nu ook toegang tot alle 

vormen van onderwijs.   

In werkelijkheid zijn er meer dan duizend talen, 

maar officieel worden er slechts vijftien erkend. 

De politiek is van goede wil, er wordt veel 

gepraat maar men is nog steeds niet in staat 

uitwassen als de rechteloosheid van de vrouw en 

de kinderarbeid voldoende te bestrijden, terwijl India zich wel als kernmacht profileert in haar 

strijd met het naburige Pakistan. We mogen echter niet vergeten dat ook in België nog 

kinderarbeid bestond minder dan een eeuw geleden en dat het tot in 1949 geduurd heeft 

voordat de vrouwen hier aan de parlementsverkiezingen mochten deelnemen! 

 

India is zo anders dan het Westen. Er zijn mensen die ogenblikkelijk afknappen en nooit meer 

naar dit 'primitieve' land willen. Een vooroordeel, want als India iets niet is, dan is het wel 

primitief. India heeft een zeer oude beschaving, gereflecteerd in de cultuur maar ook in de 

mensen. De meeste Indiërs zijn zelfbewust en trots op hun land. 
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Men wordt er voortdurend geconfronteerd met armoede, 

maar het is niet zo dat men op iedere hoek van de straat een 

bedelaar vindt. De armoede is er heel zichtbaar en dus heel 

treurig… maar niet alle mensen zijn arm en veel van de 

inwoners die in onze ogen behoeftig zijn, zijn beslist niet 

ongelukkig. In het 'rijke westen' leven miljoenen mensen in 

verdoken armoede, anderen verdoezelen hun geestelijke 

tekorten door het uitstralen van valse materiële rijkdom. 

India is niet het land waar iedere man met een baard en een 

ondoorgrondelijke blik in zijn ogen een spirituele leraar is. 

India is ook geen land dat zo onhygiënisch is dat men er 

allerlei besmettelijke ziekten zal oplopen. 
 

De heilige koe bepaalt nog steeds 

het straatbeeld 

 

De eerste indruk van dit uitgestrekte subcontinent is maar al te vaak misleidend. Dit gebeurt 

in het felle licht van India's internationale luchthavens, waar je met een jetlag aankomt vaak in 

de vroege uurtjes. Wanneer je de deuren van de luchthaven met airconditioning achter je 

dichtslaat, komen golven van kleverige hitte en indringende, onbekende geuren op je af vanuit 

het duister. Aarzelend betreed je een echt pandemonium van schreeuwende Indiërs, zwervers 

die als een hoopje vodden op het trottoir liggen, toeterende claxons en een kluwen van 

klantenlokkers voor taxi's die voortdurend aan je mouw trekken. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treinen in India 

 



 4 

Een reis door dit oeroude, uitgestrekte en dichtbevolkte land van adembenemende extremen is 

altijd een authentiek avontuur, soms afschrikwekkend, vaak ontroerend, maar altijd 

stimulerend en beklijvend.  
 

Marktkoopman met kleurstoffen 
Zo zijn er momenten waarop men 

zich als West-Europeaan dronken 

voelt van de diversiteit en de 

pracht van dit land, maar ook 

andere ogenblikken waarop men 

het liefst zo snel mogelijk naar 

huis zou willen vliegen. Om te 

genieten van dit land, doe je er 

best aan een onbevooroordeelde 

houding aan te nemen en liefst te 

beschikken over een goed ontwik-

keld gevoel voor humor. Wellicht 

begrijp je dan nog weinig van dit 

mysterieuze land, maar de 

herinneringen aan India’s feeste-

lijke straatleven, zijn zonovergoten mensenmassa's, felle kleuren en indringende pittige 

geuren, aanwezig in landschappen bezaaid met overblijfselen van voorbije keizerrijken, laten 

een onuitwisbare indruk na. Dat India je vaak niet meer loslaat heb ik zelf aan den lijve 

ondervonden: gedurende vijf opeenvolgende jaren heb ik dit land doorkruist. Steeds opnieuw 

groeide het verlangen naar het exotische, het ongewone en het ongrijpbare. 

 

 
                   Bont uitgedoste olifanten in Jaipur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Een hoge goporum of toegangspoort, karakteristiek 

    voor de enorme tempelcomplexen van Zuid-India 
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Ochtendlijke bedrijvigheid 

op de Ganges 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fauna en flora 

 

India bezit een rijke endemische flora en fauna, waarvan veel soorten bedreigd zijn door 

kaalslag van de eertijds uitgestrekte bossen, de jacht, de landhonger en de sterke 

bevolkingsdruk. Gelukkig heeft de regering de wouden nu onder staatstoezicht geplaatst. 

Er is een rijke gevarieerde vegetatie van ongeveer 15.000 verschillende soorten planten in dit 

land van de moessons. 

De Himalaja-zone in het noorden kent een alpine-vegetatie met typische rododendronsoorten. 

De zuidelijke uitlopers van de Himalaja zijn bedekt met tropisch regenwoud. Vooral in Assam 

gebeurt de verbouwing van thee dankzij de enorme hoeveelheid jaarlijkse neerslag.  In het 

westen vinden we vooral coniferen, terwijl het zuidelijk gedeelte bedekt is met subtropische 

bomen en struiken. De contrasten in dit drogere deel van de Himalaja zijn groot tussen de 

groene 'happy valley' en het kale maanlandschap van Ladakh.  

In het uiterste westen valt er 

zeer weinig regen en de 

boomloze woestijn bestaat 

uit een vegetatie van door-

nige en droogtebestendige 

struiken (xerofyten). De delta 

van de Ganges in het oosten 

daarentegen is voorzien van 

een tropisch regenwoud en 

mangrovemoerassen (bomen 

met stelt- en luchtwortels). 

In het tropisch regenwoud 

van zuidelijk India (deelstaat 

Kerala) vinden we damar-

bomen, teakbomen (kaphout 

voor de meubelindustrie) en 

sandelhout (wierookstokjes 

en sandelhoutolie). India is 

ook rijk aan riet, bamboe, 

dadel- en kokospalmen. 
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De dierenwereld in India is zeer rijk geschakeerd: vierhonderd soorten zoogdieren, vijf-

honderd soorten reptielen en amfibieën, twaalfhonderd vogelsoorten en tienduizenden soorten 

insecten en weekdieren, waarvan een groot aantal wellicht nog niet ontdekt is. Veel dieren 

komen alleen in vogel- en wildreservaten voor. 

In de bergen en uitlopers van de Himalaja leven vossen, wolven, bruine en zwarte beren. De 

beboste hellingen zijn het terrein van de schaarse panters en luipaarden. 

De delta van de Ganges was ooit het thuisland van de Bengaalse koningstijger. Het aantal van 

deze prachtige dieren is echter sterk teruggelopen en we treffen ze alleen nog aan in 

reservaten. Sinds 1973 werden dankzij het 'Project Tiger' (een initiatief van het Wereld 

Natuur Fonds) vijftien reservaten aangewezen waarin de tijger zich ongestoord kan 

ontplooien. Tijdens onze reis in 1997 konden mijn kinderen er één met verrekijker observeren 

in het Periyar National Park. 

In de nationale parken en 

reservaten huizen nu ook 

enkele honderden Indische 

eenhoornige neushoorns, 

wilde buffels en luipaarden, 

die met uitroeiing waren be-

dreigd.  

Tot de hertensoorten van de 

vlakte behoren het grote 

sambarhert en een dwerghert: 

het muishert. 

De rivieren zijn het domein 

van de zoetwaterdolfijnen. 

 
                                                                                                                                            Project Tiger in Periyar                                                                                                                                              

 

In de deelstaat Rajasthan zijn de trotse pauw 

(het nationale symbool), de kraanvogel, de 

ooievaar, de gier en de zwarte wouw alom 

aanwezig. 

De hoogvlakte van Dekan en Zuid-India 

vormen het terrein voor kudden Indische 

olifanten, tijgers, luipaarden en otters. De 

fraaie neushoornvogel bevolkt ook dit gebied. 

Apen zien we overal, ook in grote steden 

zoals Delhi en Mumbai. Tot de opvallende 

reptielen behoort de gaviaal, een visetende 

krokodil met een lengte van zes meter, die 

voor mensen ongevaarlijk is.  

India heeft verder een groot aantal slangen, 

zoals de giftige cobra en de krait. Hun doods-

vijand is de mangoeste (een soort civetkat). 

Op veel Indiase markten en kermissen vormt 

de strijd op leven en dood tussen een gekooi-

de cobra en deze slangendoder een wrede 

vorm van vermaak.                                   

                                                                                                      
Olifant op weg naar Tuticorin                                     
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Olifanten zijn wat schaarser in het zuiden, maar toch vind je ze hier verspreid aan het werk of 

langs straat -  geleid door hun meester - op weg naar festiviteiten,. 

 

India beschikt over ongeveer 7.000 kilometer kust en meer dan 800.000 mensen leven van de 

visvangst binnen de 200-mijlszone van de territoriale wateren. 

 

India: een belangrijke stap in de evolutie van het mariene leven? 

 

Het Indische subcontinent dat in het secundair tijdperk wegdreef uit het zuidelijke Gondwana 

en in botsing kwam met het noordelijke Laurasia, wordt in het westen bevloeid door de 

Arabische Zee en in het oosten door de Golf van Bengalen. 

Historisch is hier zowel een fusie als een isolatie ontstaan van de verschillende mariene 

soorten in de Indische Oceaan en daarom is India heel belangrijk binnen de evolutie van de 

flora en fauna sinds het Mesozoïcum. We denken daarbij aan heel wat weekdierensoorten die 

voorkomen in Oost-Afrika en West-India (Biplex bozzetti Beu, 1998; Conus janus Hwass in 

Bruguière, 1792 en Conus inscriptus Reeve, 1843; Homalocantha digitata Sowerby II, 1841 

vergelijkbaar met H. secunda Lamarck, 1822 uit Western Australia, ...) of soorten die leven in 

het Zuidwesten van de Stille Oceaan tot in de wateren van Oostelijk India (veel Strombidae-, 

Conidae- en Cypraeidae-soorten). Hier is een soort raakvlak ontstaan tussen twee schelpen-

provincies. 

Misschien is dit één van de redenen waarom - in tegenstelling met andere gebieden  - de 

typische weekdierenfauna van India zo weinig aan bod is gekomen in de recente literatuur. 

We vermelden hier enkele werken:  

- Hornell, J., 1917. The Edible Molluscs of the Madras Presidency. 51 p., 31 fig.; 

- Hornell, J., 1951 Indian Molluscs. 96 p., 70 fig., 1 kleurenplaat; 

- Parakrama Kirtisinghe, 1978. Sea Shells of Sri Lanka, 202 p.; 

- Debelius, H. Indische Oceaan - Riffengids. 321 p., 1000 foto's (1999); 

- Apte, D. The book of Indian shells. Oxford University Press: Calcutta, India. 

115 p., 13 pl. (1998). 

 

Deze uitgaven geven helaas geen goed beeld van de lokale fauna. Ze zijn ofwel weinig 

wetenschappelijk onderbouwd, onvolledig of slechts bruikbaar als eerste kennismaking. In 

enkele gevallen zijn de foto’s klein en overbelicht. 

 

India: een weekdierenmenu met monstruositeiten à la carte 

 

India is voor de studie van mollusken niet alleen boeiend als amalgaam van verschillende 

gebieden, maar dit continent is ook merkwaardig door het voorkomen van het groot aantal 

afwijkingen zoals albino-individuen, monstruositeiten en linksgewonden exemplaren. 

De oorzaak moet wellicht gezocht worden in de sterke vervuiling van de zee langs de kusten 

van de Golf van Bengalen, vooral tussen Pondicherry en Tuticorin. 

 

Er heeft zich een sterke metaalverwerkende chemische industrie ontwikkeld, vooral in de 

buurt van Bangalore en Chennai (het vroegere Madras) met vertakkingen in de elektro-

techniek, vliegtuigbouw en staalindustrie. Door het ontginnen van bauxiet (aluminium), 

ijzerertsen (25% van de wereldvoorraad), strategische uraanertsen en bruinsteen (mangaan) in 

de deelstaat Tamil Nadu komen steeds grotere hoeveelheden zware metalen in de zee terecht. 

We vermoeden dat die lozing de mutatiefrequentie heeft verhoogd bij populaties van o.a. 

vissen, kreeften en weekdieren. Dit wordt duidelijk door de toenemende mate waarin 

aberrante vormen van schelpen worden aangetroffen.  
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Een groot aantal Indische bedrijven hebben akkoorden afgesloten met een aantal 

internationale concerns. Producten die in de westerse wereld niet welkom zijn omdat ze te 

duur zijn ofwel niet toegelaten omwille van milieureglementeringen, worden in India onder 

licentie veel goedkoper vervaardigd. De lokale bevolking blijkt echter hoe langer hoe meer 

protest aan te tekenen - vooral sinds de ramp in Bhopal - zodat de politici een andere koers 

beginnen te varen. 

 

Terugblik op onze Odyssee 2002 
 

Het valt te verwachten dat binnen enkele decennia een aantal soorten zal uitgestorven zijn 

zodat een dringende en diepgaande studie van de Indische weekdierenfauna noodzakelijk 

blijkt. Veel onderzoekers en instituten houden zich op dit ogenblik bezig met de aard van de 

milieuvervuiling onder meer langs de Indische kusten. Xavier Ortegat, General Manager van 

‘WWF Belgium’, werkt op basis van projecten die vaak nationaal gefinancierd worden. In 

India is het aantal daarvan onverwacht groot, maar wel omgekeerd evenredig met het rende-

ment. 

Voor schelpenverzamelaars wordt het eveneens interessant om inzicht te krijgen in de rijke 

biodiversiteit van dit gebied. Ruilen met de lokale bevolking is praktisch uitgesloten en 

slechts sporadisch worden Indische schelpen aangeboden door handelaars in Europa en de 

Verenigde Staten. 

In de voorbije vijf jaren verbleef ik geregeld gedurende een veertiental dagen in Z.O.-India, 

resp. in juli 1997, maart 1998, januari 1999, september 1999 en februari 2000. Van januari tot 

februari is er het koude jaargetijde. Dat betekent droog, zonnig en fris weer.  

Het hete seizoen duurt van maart tot midden juni met temperaturen tussen 35°C tot 50°C! Het 

zuiden is koeler door oplandige winden, afgewisseld met regenbuien. De moessonperiode vat 

aan in juli-augustus langs de westkust en vanaf september-oktober langs de oostkust. 
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Tot op heden reisde ik steeds alleen ofwel vergezeld van echtgenote en kinderen. Dikwijls 

werd er aangedrongen door oude rotten in het vak - zoals Guido Poppe (Antwerpen/Brussel) 

en Frank Nolf (Oostende) – om meer te zoeken naar andere soorten, behorend tot de Bivalvia, 

Angariidae, Neritidae, Xenophoridae, Coralliophilidae, Mitridae, Terebridae of Turridae 

bijvoorbeeld. En inderdaad, ik was zelf redelijk verzadigd van steeds dezelfde Conidae en 

Cypraeidae.  

 

September 2001: 't was een tijdje geleden dat ik nog had genoten van Indische vruchten en ik 

kreeg weer last van reiskriebels. Op de beurs van Ottmarsheim stelde ik voor aan Patrick 

Anseeuw (u weet wel 'Mister Pleuro') om mij te vergezellen naar mijn tweede vaderland.  

Als ex-stadsgenoot en goede jeugdvriend moest hij niet lang twijfelen en het antwoord was 

direct 'ja'. 

Ook aan Michel De Buck stelde ik voor om mee te reizen. Deze Franse verzamelaar wilde per 

se een collectie 'chanks' (Turbinella pyrum Linnaeus, 1767) opbouwen. Op twee jaar tijd had 

hij telkens succes weten te halen met de door mij meegebrachte fraaie en reuzegrote 

exemplaren op de Internationale Schelpenbeurs van B.V.C. in  Antwerpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Van links naar rechts: Patrick Anseeuw, Jean-Etienne Ghyoot en Michel De Buck 

 

We doopten ons project 'Expeditie India 2002'. Wij wensten met ons drieën het grootste 

gedeelte van de zuidelijke Indische kusten af te reizen op zoek naar nieuwe interessante 

vindplaatsen en vooral om meer exemplaren te vinden van Perotrochus indicus Anseeuw, 

1999. We planden een reis van 4.300 km op zeven dagen tijd. Dit betekende dat we 

gemiddeld niet meer dan drie uur zouden slapen - vaak in de auto – en dat was in principe niet 

mogelijk door de erbarmelijke staat van de wegen. Slechts de helft ervan in India is verhard 

en je moet niet denken daarop een oog dicht te houden. We zaten vol verwachtingen, maar 

ook veel vraagtekens. 

Tijdens mijn vorige vijf reizen naar India had ik geen inventaris opgesteld van de vondsten, 

maar mijn collectie is in die jaren toch meer dan verdubbeld en bevat nu meer dan 2500 

soorten. 
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Nadat ik voor de volledige logistiek had gezorgd en de reis had uitgestippeld, zijn we tot 

tweemaal toe vooraf samen gekomen om alles op een rijtje te zetten. Ik had van Frank Nolf 

bijzonder waardevolle informatie gekregen over de weekdierenfauna via een lijst van de 

Indische schelpen die in zijn collectie aanwezig zijn. 
De praktijkwoning van Dr. S. Ilango in 

Cuddalore 

 

Sleutelfiguur in al mijn expedities is 

Dr. S. Ilango, een tandarts uit 

Cuddalore, op 80 km ten zuiden van 

het vroegere Franse Pondicherry. 

'Ilango' is zijn familienaam en 

vermits hij geen voornaam heeft, 

spreken we elkaar altijd aan op basis 

van onze familienaam! Toen ik hem 

hielp om zich in te schrijven op een 

seminarie in Parijs, heb ik een 

voornaam moeten fantaseren, zoniet 

kon hij niet geregistreerd worden!! 

Onze eerste ontmoeting vond plaats op de beurs in Parijs in januari 1997. Hij had toen heel 

wat schelpen bij uit India en hij zocht contact met andere verzamelaars in Europa. Uit een 

lang gesprek daagden de eerste plannen op om gezamenlijk een schelpentocht te organiseren... 

uiteindelijk zijn het er zes geworden. Inmiddels heb ik hem o.a. geholpen bij het oprichten 

van een polikliniek in Cuddalore, de export van commerciële schelpen in Europa en de 

introductie van zijn oom-chirurg in het militair hospitaal van Neder-over-Heembeek. Op die 

manier is er een vriendschapsband tussen ons gegroeid, waardoor heel wat deuren in India 

voor mij werden geopend. Ik verwijs daarbij graag naar de omslag van dit ‘Neptunea’-

nummer: de Belgische driekleur op een Cypraea caputserpentis-freak die aanklopt aan de 

poorten van de Taj Mahal. 

 

Op 4 januari 2002 stonden we startklaar om 5u30 in Zaventem, geladen met drie valiezen van 

elk 15 kg! Drie uur later waren we in 

Frankfurt en na twee uur tussenstop 

vloog onze Boeing 747 richting 

Chennai (nieuwe naam voor Madras). 

Het vliegtuig landde er kort voor 

middernacht lokale tijd. We werden  

royaal ontvangen door Ilango, die 

gezorgd had voor twee auto’s en drie 

chauffeurs! Twee van die begeleiders 

werden naar Cuddalore teruggestuurd 

met alle bagage die we niet 

onmiddellijk nodig hadden voor onze 

expeditie.  
                                        

                                         Het strand van Goa 

 

In één trek zijn wij dan door India gereden van oost- naar westkust, een reis van 18 uren tot 

Honavar, op 130 km ten zuiden van de ex-Portugese enclave Goa. 
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                                                                                                                  Op weg naar Honavar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Honavar 

 

 

 

Tijdens het hele traject heb ik, als 

copiloot van Ilango, geen oog 

dicht gedaan. Ik hield de man aan 

de praat om zeker te zijn dat hij 

niet zou inslapen achter het stuur. 

Patrick en Michel verklaarden mij 

gek, maar ze beseften niet dat het 

programma op het scherp van de 

snede was berekend en dus moei-

lijk uit te voeren. De toekomst zou 

uitwijzen dat ik gelijk had. 

 

Honavar bleek een ontgoocheling 

te worden op conchyliologisch 

vlak, met uitzondering van de 

vondst van groene mosselen 

(Perna viridis Linnaeus, 1758) en 

andere Bivalvia (Veneridae) die 

wij per stuk wilden kopen. De 

lokale vrouwen begrepen er niets 

van, want ze (de schelpen natuurlijk…) werden aangeboden per kilogram. 
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We keken dan maar uit naar een overnachting en vonden bij de bedevaartplaats Bhatkal een 

nieuw opgetrokken hotel met uitzicht op de oceaan. Het bood een uniek uitzicht op de 

Arabische zee en bij een temperatuur van 28°C vergaten we het grijze en kille België. Wat 

moeten de Portugezen hier een leuke tijd hebben beleefd in 1502 na zoveel maanden volle 

zee, op deze kilometerlange stranden van wit zand met een rij palmbomen als decor. 

Strand van Bhatkal  
 

Behalve enkele tweekleppigen, waaronder prachtige exemplaren van de Donax-schelp 

Hecuba scortum Linnaeus, 1758 en een aantal Tibia insulae-chorab curta Sowerby I, 1842 

vonden we weinig interessante schelpen tussen de vissersboten. 

Na het nuttigen van dosa's, een soort Bretoense pannenkoek - speciaal voor ons met suiker 

bereid i.p.v. met specerijen - en hete koffie in een tinnen bekertje, vertrokken we ’s anderen-

daags naar het zuiden. We maakten onze eerste halte 40 km verder om te snorkelen op riffen 

die zich uitstrekten tot op 500 m van de kust.  

 

                                                                                                         
De haven van Mangalore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Het inpakken op onze 4x4 
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De zichtbaarheid was er niet meer dan anderhalve meter zodat ik  - behalve een paar lokale 

mosselduikers - alleen in het water aanwezig was. Ze keken mij versteld aan hoe ik als een 

eend grondelend de diepte inging.  Een zeevogel met dergelijke rare zwarte poten boven water 

hadden ze nooit eerder gezien! 

Toen ik terug kwam bij mijn twee spitsbroeders was mijn vreugde echter van korte duur. De 

grote Cypraea arabica asiatica Schilder & Schilder, 1939 van minstens negen cm was 

namelijk uit mijn zwembroekzak gevallen! 

 

Na het douchen onder de waterslang en het afdrogen onder de verwonderde blikken van een 

bende kinderen in het naburig dorp schonken we uit 

dankbaarheid een volle doos blauwe kogelpennen.  

Maar eerst eisten we dat ze allen op één rij zouden 

staan, een soort discipline die ze niet gewoon waren. 

Daarna reden we snel door tot in de haven van 

Mangalore.  

Dit is een belangrijke exporthaven voor koffie, cacao 

en cashewnoten en bovendien een belangrijk verkeers-

knooppunt. 

 

 

 

 
De haven van Mangalore 

 

 

 

 

 

Patrick had foto’s mee van 

'zijn' Perotrochus indicus 

Anseeuw, 1999. Tientallen mensen werden ondervraagd en evenveel foto’s achtergelaten. 

Wat dacht u echter wel? Meerdere vissers beweerden de schelp al gezien te hebben, maar 

geen enkele had er één bij.  Ook dat is een manier om u te laten gelden bij de blanken. Uit 

medelijden wellicht kreeg Patrick een mooie Strombus listeri T. Gray, 1852 als geschenk, een 

schelp die veertig jaar geleden meer dan 100 dollars kostte! Ons optimisme werd dus helaas 

niet beloond. 
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We lieten ons adres achter en hoopten later meer te horen van de Perotrochus indicus 

Anseeuw, 1999. Het feit dat we dollartekens zagen in de ogen van een aantal Indiërs schiep 

nieuwe verwachtingen. 

Volgens Patrick zou men hier eerder Perotrochus africanus Tomlin, 1948 moeten vinden en 

op basis van de kaarten en de stromingen kunnen we hem gelijk geven. 

Als volgend intermezzo kozen we voor Kochi (ex Cochin), waar we om 2u30 in de morgen (!) 

arriveerden. Dit is een uitermate interessante historische stad met anderhalf miljoen inwoners.  

Kochi is gelegen op een aantal eilandjes en is gesticht in 1502 door de Portugese zeevaarder 

en ontdekkingsreiziger Vasco da Gama. 

Het was daarmee de eerste Europese nederzetting op Indiase bodem, nadat apostel Thomas 

hier reeds in 52 na Chr. in de buurt zou zijn geland met een christelijke verankering als 

gevolg. Kochi beschikt ook over een joodse gemeenschap, met een synagoge uit 1568. Zeer 

vroeg werden reeds contacten aangeknoopt met de Arabische en Chinese handelswereld. Dit 

heeft zijn sporen achtergelaten, zoals de Chinese vissersnetten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Krabben opgevist in de buurt van Quilon 
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In 1653 kwam Kochi in handen van de Hollanders die in 1795 de macht over de stad aan de 

Engelsen moesten overdragen. 

Kochi is een bijzonder boeiende stad met veel 

straatjes uit de tijd van de Portugezen en tal van 

historische overblijfselen zoals de oudste christelijke 

kerk van het land. Op cultureel gebied onderscheidt 

de stad zich door de wereldberoemde Kathakali-

dansen. 

Chinese vissersnetten bij Cochin 

 

De havenstad Ernakulam heeft een volslagen ander karakter met zijn talrijke hotels, 

restaurants en zeemanskroegen. Het is de vierde haven van India, een vooraanstaande 

marinebasis en een belangrijk centrum voor de export van cashnewnoten, kopra en specerijen. 

Om 8 u gebruikten we het ontbijt, maar blijkbaar hadden Michel en Patrick zich vergist wat 

het soort  restaurant betreft, waardoor ze minder aan hun trekken kwamen dan Ilango en mij-

zelf.  

In de twee havens lagen honderden vissersboten aangemeerd. Typisch is het gebruik van de 

Chinese vissersnetten, vergelijkbaar met de exemplaren van onze vissers op de oude kade van 

Zeebrugge bijvoorbeeld, maar dan wel uit hout geknutseld en dus veel zwaarder. Daarna 

trokken we naar de binnenstad waar veel antiek wordt verkocht en zagen er voor het eerst ook 

veel buitenlanders. Dit is niet verwonderlijk als je weet dat Kochi reeds een halve eeuw lang 

een internationale smeltkroes is van allerlei culturen en godsdiensten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vissers op een strand in Zuid-India 
 

 



 16 

's Avonds doken wij nog even in het openluchtzwembad op de zevende verdieping van ons 

hotel. Na het avondmaal verlieten we om 2u ’s nachts (!) Kochi en bereikten de haven van 

Quilon twee uur later. 

Het was nog pikdonker en toch liepen er reeds duizenden Indiërs in deze heksenketel rond. 

Gedurende mijn vijf expedities heb ik hier nooit een allochtoon gezien! Meer dan duizend 

vissersschepen worden er gelost in de duisternis bij het licht van de maneschijn en dit in 

minder dan drie uur tijd op een kade van hoogstens 300 m lang. Echt indrukwekkend! 

Trouwens, toen wij onze zaklamp gebruikten om er de vissen in alle kleuren van de 

regenboog te bewonderen, werden wij kalm maar met aandrang verzocht deze misleidende 

'vuurtoren' zonder verwijl uit te doven. Uit veiligheid bleven we met ons trio in groep, want 

zelfs Ilango voelde zich niet erg op zijn gemak. 

Hier maakten we ook voor het eerst kennis met een schelpenveiling: één roeper en een drietal 

kandidaat kopers, omringd door redelijk veel nieuwsgierigen. 

 

Quilon ligt aan de rand 

van het Ashtamudimeer 

langs de kayals, de 

typische binnenwateren 

van Zuid-India, gekend 

als het 'tropisch Venetië'. 

Het is gesticht in de 

negende eeuw en is 

volgebouwd met houten 

huisjes in pastelkleuren 

en een doolhof van 

steegjes. Bezienswaar-

digheden zijn er echter 

nauwelijks. 
                                                        Kijk op de kayals, de typische binnenwateren van deelstaat Kerala 
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Het is ook één van de oudste havens van de deelstaat Kerala en was eertijds een tussenhalte 

voor de Feniciërs, de Perzen, de Grieken, de Romeinen en de Arabieren. 

Van de zevende tot de tiende eeuw was het een drukke handelspost van de Chinezen, die een 

zichtbare invloed hebben nagelaten in de pagodeachtige architectuur en de vissersnetten die 

boven het meer hangen. Ook Marco Polo zou hier geweest zijn. 

Dit strategische en vruchtbare district werd later een twistappel voor de Portugezen, de 

Hollanders en de Britten. 

Quilon is nu een typische 

marktstad met kokos en 

cashewnoten als belang-

rijkste producten. 

 

Later op de voormiddag 

ontmoetten wij Joseb, die 

ik reeds een drietal jaren 

ken. 

Het is een eerlijk man 

waarop je gerust kunt 

vertrouwen en hij bracht 

ons onmiddellijk naar 

zijn contactpersonen. 
 

Ons eerste contact met Joseb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De familie van Joseb 

 

Op zijn achterkoertje werden vlug wat stoelen bijeen geplaatst, we kregen elk een cola... en 

toen begon het feest. Patrick en Michel konden het echt niet geloven: tientallen Conus 

milneedwardsi clytospira Melvill & Standen, 1899; Harpa davidis Röding, 1798; Conus 

bengalensis Okutani, 1968; Fusinus forceps Perry, 1811 en Fusinus longicaudus Lamarck, 

1816; Harpulina loroisi Valenciennes, 1863 en Harpulina lapponica Linnaeus, 1767... 

Michel keek even rond en ontdekte een stapel van twee meter hoog met 'chanks' (Turbinella 

pyrum Linnaeus, 1767) wat verder een ‘berg’ Tibia insulae-chorab curta Sowerby I, 1842 en 

zo meer. 
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Terwijl we druk zochten tussen allerlei 

schelpen, slaakte één van ons plots een 

doffe kreet. 

Een soort vogelspin van ongeveer vijftien 

cm diameter zat verscholen tegen de 

muur van een kot vol Turbinella pyrum 

Linnaeus, 1767 en Michel verloor 

onmiddellijk elke conchyliologische en 

commerciële belangstelling. 

Vijf minuten later kwam er een Indiër 

heel rustig tot bij mij en wees met zijn 

vinger naar een kleine spin op een halve 

meter van mijn voet. Het insect leek erg 

onschuldig en daarom vroeg ik hem wat 

er aan de hand was. 'Dead' antwoordde 

hij in gebrekkig Engels, waaruit ik moest 

afleiden dat ik hetzelfde lot had kunnen 

ondergaan. Weliswaar een kalme en 

wijze manier om een sterveling te wijzen 

op zijn noodlot: 'kalm blijven' was het 

motto! 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Michel De Buck tussen tientallen 

                                                                                                                            exemplaren van  

                                                                                                                           Turbinella pyrum Linnaeus, 1767                                                                                                              

L., 1758 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Duizenden exemplaren van 

Tibia insulae-chorab curta 

Sowerby I, 1842 
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                                                                                     Conus milneedwardsi clytospira Melvill & Standen, 1899                                            

                                                                                     en Harpa davidis Röding, 1798 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      

                                                                                                  

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Harpulina loroisi 

Valenciennes, 1863 

 

 

Michel kocht minstens tien grote exemplaren van Turbinella pyrum Linnaeus, 1767 en wij 

beperkten ons tot vier Conus milneedwardsi clytospira Melvill & Standen, 1899, enkele 

Harpa davidis Röding, 1798, en een paar mooie Harpulina loroisi Valenciennes, 1863, net als 

een grote Conus bengalensis Okutani, 1968. Zodra alles was ingepakt op het dak van onze 

4x4 (om de muggen buiten te houden) trokken we naar de volgende verkoper en zo ging dat 

de hele dag door. Duizenden schelpen defileerden voor onze ogen. Patrick en Michel liepen er 

beduusd bij. Stapels Tibia’s, Turbinella's en Turritella terebra L., 1758 hebben wij gezien, 

voldoende om er een indigestie van te krijgen. 

Men mag nu echter niet uit het oog verliezen dat slechts een zeer klein percentage van de 

aangeboden weekdieren voldoende is om in een esthetische of wetenschappelijke verzameling 

terecht te komen. De schelpen zijn slechts gedeeltelijk gekuist en bevatten nog grote 

hoeveelheden afgezet kalk of dierlijke resten. Ze zijn meestal van minderwaardige kwaliteit 

door afgebroken mondranden of apex en diepe 'stressfracturen'. Vaak zijn ze doorboord of 

worden ze dood aangetroffen. Dat is één van de redenen waarom we slechts een beperkt 

aantal exemplaren aankochten. De meeste schelpen worden hier verwerkt tot commerciële 

sieraden die in souvenirwinkels van de Indische kuststeden belanden… 

 

 

Dit verhaal wordt vervolgd in NEPTUNEA, vol.1, nr.3 


