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N.v.d.r.: we hebben onze vrienden verlaten na hun bezoek aan de schelpenhandelaars in
Quilon. We volgen nu verder de avonturen van deze drie globetrotters langs de kusten van
Zuid-India op zoek naar merkwaardige vondsten.
We lezen uit het journaal van Jean-Etienne …
Uitgeput maar helemaal niet verzadigd trokken we - op mijn
aandringen - naar een nieuwe haven met bijna één kilometer
kade.
Patrick vond er één of twee soorten Chitons, terwijl ik tussen de
stenen van de kaaiversterking enkele Cypraea arabica asiatica
Schilder & Schilder, 1939 vond. Ik was hier reeds twee keer
eerder gekomen. Het schijnt er vol te zitten met zeeslangen, zodat
voorzichtig zwemmen aangeraden is.
Michel was bij de auto gebleven en ik keek toevallig even in zijn
richting. Het voertuig was omzwermd door minstens vijftig man
en ik vreesde al voor problemen. Ik snelde er heen met Patrick en
vond er Michel, Ilango en een tweetal dealers in de wagen. Het zag hier niet zwart van de
autochtonen maar wel van de muggen. De hele verzameling - mensen en insecten - had zich
verzameld rond een groot bokaal vol weekdieren bewaard in alcohol: Conus vicweei Old,
1973; Conus bengalensis Okutani, 1968; Conus milneedwardsi clytospira Melvill & Standen,
1899; grote Terebra guttata Röding, 1798 en Terebra commaculata Gmelin, 1791 (joekels
van 13 cm lang), een mooie grote Callista lilacina Lamarck, 1818 en nog heel wat andere
interessante schelpen.
Ik had zowaar de schreeuw van een Vlaamse leeuw nodig om al die belangstelling van ons af
te duwen. Zelfs Ilango was ervan geschrokken. Er was slechts één exemplaar van Conus
vicweei Old, 1973 in een aanvaardbare toestand, de drie andere waren dood aangetroffen
ofwel ernstig beschadigd. Opvallend is dat de Conus vicweei-exemplaren uit India meestal
donkerder gekleurd zijn dan de individuen van Thailand, een vaststelling die bevestigd wordt
door Frank Nolf en Guido Poppe.
In het lot schelpen zat ook een drietal exemplaren van Conus berdulinus Veillard, 1972. Dit is
een uiterst zeldzame schelp waarvan ik er na vijf jaar zoeken slechts welgeteld acht heb
gezien!! Conus milneedwardsi clytospira Melvill & Standen, 1899, Conus bengalensis
Okutani, 1968 en Harpulina loroisi Valenciennes, 1863 vinden we geregeld in dezelfde
biotoop. Dergelijke weekdieren worden opgehaald door schepen met een motor van 3000 pk
op een diepte van hoogstens 120 m, afhankelijk van de kabellengte der sleepnetten.
Opmerkelijk is dat er niet zoveel kabelherstellingen plaatsvinden in de havens. In Quilon
zagen we slechts een tweetal groepen aan het werk, maar de netten worden wel dagelijks
gerepareerd.
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De haven van Quilon

Na een korte overnachting zijn wij daarna oostwaarts gereden naar Tuticorin (Golf van
Mannar), gekend om zijn parelvissers in de 19e eeuw. Ook hier heb ik nooit een buitenlander
tegen het lijf gelopen gedurende mijn vijf expedities. Voor de eerste keer ben ik nu de
diepzeehaven binnengedrongen, die vol lag met prachtige zware zeilboten voorzien van
boomstronken als masten, rijk gekleurd en genaamd naar katholieke heiligen.
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De haven van Tuticorin

Zoutwinning ter hoogte van Tuticorin

Na een gesprek met de vissers kwamen wij uiteindelijk terecht bij een tweetal dealers. We
zagen en kochten grote en schitterende Cypraea tigris Linnaeus, 1758; Calliostoma chunii
von Martens, 1903 (voorzien van operculum en gedurende meer dan 30 jaar slechts gekend
van Somalia); de weinig gekende Biplex bozzetti Beu, 1998; prachtige Spondylus imperialis
Chenu, 1845; Phalium fimbria Gmelin, 1791 en veel klein materiaal. Helaas de stank was niet
vol te houden.
We vonden hier veel verschillende Oliva-soorten (O. tremulina flammeacolor Petuch &
Sargent, 1986 en O. fumosa kremerorum Petuch & Sargent, 1986), uiterst grote Chicoreus
ramosus Linnaeus, 1758 (meer dan 26 cm), een stapel Siratus virgineus Röding, 1798 en
bijzonder mooie Xenophora pallidula Reeve, 1842. Kortom dit is een plaats waar ik ooit
terugkom ondanks de verpletterende hitte (nietwaar Patrick?!). Gelukkig kwamen de
verkopers tot tweemaal toe met een frisse cola en het moet gezegd worden, dit is trouwens het
eerste dat ze u aanbieden. Dezelfde dealers namen ons 's namiddags ook nog mee in volle zee
om op een aantal riffen te gaan duiken. De zichtbaarheid was er echter zeer slecht, hoogstens
anderhalve meter.
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Resultaten van een
vangst in Tuticorin

Michel
selecteert
bij een handelaar

Boottocht in Tuticorin met van
rechts naar links: Ilango, Patrick,
Michel en Jean-Etienne
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Op een bepaald ogenblik zwom ik naar het schip, voorzien van een grote steen. Ik vroeg de
bemanning om hem op te tillen en door te geven aan Patrick voor verder onderzoek.
Een half uur later, na een twintigtal vrije duiken, zwom ik terug omdat de zee veel te woelig
was geworden. Ik zag er toch niets en mijn zakken zaten reeds vol schelpen. Na mijn droogbeurt vroeg Patrick: 'Jean-Etienne, zeg mij nu eens wat er aan de hand was met die steen?'
'Hoe is ’t mogelijk, heb je die grote Chiton dan niet gezien van minstens zes cm lang?'
antwoordde ik hem. Wellicht was de trofee, waarvoor ik zoveel moeite had gedaan, in het
water gevallen bij het doorgeven aan dek.
's Anderendaags vroeg vertrokken
we richting Kilakarai.
Daar werden we opgewacht door
mijn goede vrienden van Jamaliah
Chank Industries, die waarschijnlijk behoren tot de oudste schelpenverdelers in India.
Wij haalden hun hele winkel
werkelijk onderste boven en
verdeelden het werk onder elkaar
om zeker te zijn dat wij geen
kasten zouden vergeten.
Na drie uren zoeken werden onze
schatten door de verkopers
geëvalueerd op een waarde van meer dan € 875, maar dankzij Ilango, die zich een prima
onderhandelaar toonde, konden wij een fikse korting bekomen.
Ondertussen zagen wij in de werkplaatsen van Jamaliah Chank Industries hoe de arbeiders
schelpen in stukken versnijden met een cirkelzaag. In een atmosfeer, verzadigd met vluchtige
zuren, werken de mensen tegen een armoedeloon... een typische Indische situatie.

Patrick en Jean-Etienne
keuren schelpen bij Jamaliah
Chank Industries in Kilakarai
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Jamaliah Chank Industries in Kilakarai

De verwerking
van commerciële schelpen

Brug naar Rameswaram

Daarna moesten we nog
eens vier kartonnen dozen
op het dak van onze 4x4
laden, maar eerst had de
arme chauffeur alles weer
moeten herverdelen en inpakken.
We trokken nu richting
Rameswaram, één van de
vijf heilige steden binnen
het shivaïsme en we genoten
ondertussen van het fantastisch uitzicht op de turkooisblauwe zee vanaf de 60 mhoge Pamban-brug naast de oude spoorwegverbinding naar Sri Lanka.
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De spoorwegverbinding naar Sri Lanka

Rameswaram ligt op een eiland van 56 vierkante kilometer in de Golf van Mannar en is na
Varanasi de belangrijkste pelgrimstad van India, waar zowel Vishnu- als Shiva-vereerders
naartoe komen. De plaatselijke Ramanatha Swami-tempel is een van de meest waardevolle
voorbeelden van Dravidische tempelkunst. In het recente verleden was de stad een belangrijk
vertrekpunt voor boten naar Sri Lanka. Door de problemen in Noord-Sri Lanka zijn deze
momenteel echter buiten bedrijf en wordt Rameswaram de laatste jaren veel minder door
buitenlanders bezocht. In de buurt van de stad zijn er koraalriffen en stranden.



In de late namiddag gingen we op bezoek bij Kalam en Ghandi, twee lokale handelaars die
ons hartstochtelijk verwelkomden! Uitzonderlijke mooie monstruositeiten (sic) van Cypraea
tigris Linnaeus, 1758, felgele Chicoreus ramosus Linnaeus, 1758 en nog veel andere fraaie
schelpen werden aangeboden.
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Pamban-brug naar Rameswaram

Ik ben een trouwe klant van Kalam, die zelf al dertig jaar hoofdzakelijk commerciële schelpen
verdeelt langs de Indische kusten maar vooral in Rameswaram zelf dat als één van de grote
bedevaartplaatsen honderdduizenden bezoekers per jaar ontvangt.

Bij Kalam in Rameswaram

We kochten er opnieuw bijzonder interessant materiaal zoals een paar mooie 'freaks',
verschillende linksgewonden schelpen (Prunum angustata Sowerby, 1846; Agaronia gibbosa
Born, 1778 en vooral een wereldrecord - 124,5 mm - van een linksgewonden Volegalea
cochlida Linnaeus, 1758 voorzien daarenboven van een dubbel siphokanaal) en een
reusachtig exemplaar - 157,0 mm - (wellicht ook een wereldrecord) van Tutufa oyamai Habe,
1973. Al deze schelpen bevinden zich nu in de collectie van Frank Nolf (Oostende).
's Anderendaags kwamen wij terug om een aantal aankopen af te ronden. In volle daglicht
kregen we ook een beter overzicht op de werkplaats: bijna één hectare volgestapeld met
schelpen! De weekdierenfauna van India was hier beter vertegenwoordigd dan bij om het
even welke handelaar. Het leukste was het zoeken in de tonnen met schelpen.

8

We hielden er wel stinkende handen aan over maar ook dikwijls een aantal mooie individuen
van: Volva volva Linnaeus, 1758; Turritella terebra Linnaeus, 1758; Olividae-,
Marginellidae- en Muricidae-soorten (waaronder de kleine Homalocantha digitata Sowerby
II, 1841 waarvan de Rode Zee-vertegenwoordiger op de schelpenmarkt ongeveer € 75 waard
is); Harpulina arausiaca Lightfoot in Solander, 1786; prachtige Lambis chiragra Linnaeus,
1758 met zwarte mondopening en ten slotte natuurlijk de verschillende soorten van de
Cypraeidae en Conidae vaak voorzien van dier, periostracum of operculum. Uiteraard waren
er ook veel kleine en niet geïdentificeerde schelpen aanwezig en het is spijtig dat we hier niet
geregeld op bezoek kunnen komen om te genieten van de dagelijkse aanvoer van nieuw
materiaal!
In de late voormiddag zijn wij dan doorgereden naar Danushkodi, het verst gelegen
vissersdorp vooraleer Sri Lanka te bereiken. Dit is echt het einde van de wereld!
Wij moesten er overstappen op een vrachtwagen (4x4) en dan tien km rijden over zandwegen
en door het water tot aan de uiterste tip van het eiland. Hier vloeien de Golf van Mannar en de
Golf van Bengalen in elkaar over: een uniek zicht!

Patrick en Jean-Etienne op zoek naar kleine soorten (Cerithium sp.) en
Solen brevis Gray in Hanley, 1842 in Danushkodi

Wij vonden er een aantal levende
Solen brevis Gray in Hanley, 1842 in
het zand en kilo’s kleine aangespoelde Cerithiidae-soorten.
Eindelijk werden onze dromen ook
werkelijkheid en maakten we kennis
met drie aantrekkelijke Indische
sirenen, kleurig gekleed en rijp voor
een kiekje, tot hun grote voldoening.
Op weg naar de landengte richting Sri
Lanka
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Michel poseert met enkele plaatselijke sirenen in Danushkodi

Verzadigd van al die trofeeën keerden we terug naar het hotel, pakten alles in en reden verder
richting Cuddalore. Een etmaal later werden we opgevangen door Mevrouw Ilango, die ons
opwachtte aan de oprit van hun pas gebouwde nieuwe verblijf met minstens vijf slaapkamers!
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Een stapel Chicoreus ramosus L., 1758 bij een handelaar in Cuddalore

De laatste dag voor ons vertrek zijn wij nog bij een dealer geweest die een kleine collectie
ontvangen had van Kalam uit Rameswaram. We konden zo de hand leggen op een reusachtig
exemplaar van Harpulina lapponica Linnaeus, 1767, dat 128,0 mm meet (een nieuw
wereldrecord dus), volledig gaaf is en nu de verzameling van F. Nolf (Oostende) siert. Ook
enkele Cypraea nivosa Broderip, 1827, Harpidae-soorten en mooie Callista lilacina Lamarck,
1818 werden aan de vangst toegevoegd.

Michel en Jean-Etienne reinigen schelpen in de woning van Dr. Ilango in Cuddalore
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We hadden nog anderhalve dag tijd om ons boeltje op te kuisen. Dat betekende meer dan 80
kg schelpen. We lieten het overtollige ter plaatse, wogen onze valiezen en we haalden
ongeveer 100 kg, handbagage niet meegerekend natuurlijk. We kenden geen problemen met
de douane, behalve dan vlak voor het opstijgen toen één van de controleurs mijn
linksgewonden Turbinella pyrum Linnaeus, 1767 opmerkte. Zoals meestal echter had ik het
geluk aan mijn zijde. Vermits ik ooit een gezellige babbel had met zijn baas werd ik direct
herkend door de beambte en werd mijn aanslag op de Indische cultuur oogluikend toegestaan
… zoniet was ik dé trofee (waarde € 3.000) van deze expeditie kwijt.
We werden bovendien nog beloond met de kers op de taart in de vorm van een upgrade en
mochten zo genieten van de zaligheid in de ‘business class’ dankzij de getrouwheidskaart van
Michel.

Nabeschouwingen
De zoektocht naar nieuwe soorten
Zoals al eerder gezegd is er nog heel wat werk voor de boeg in India voor de amateurconchylioloog!
Behalve de Perotrochus indicus Anseeuw, 1999 zou men beslist nog tientallen nieuwe soorten
of ondersoorten kunnen beschrijven. Zo kunnen we ons afvragen of de Homalocantha digitata
Sowerby II, 1841 uit India niet een ondersoort is van zijn tegenhanger in de Rode Zee. Er zijn
kleine morfologische verschillen en de Indische exemplaren zijn altijd kleiner dan de OostAfrikaanse individuen.
Zoals overal in principe - behalve in de Filippijnen - is het ook in India moeilijk om schelpen,
die leven op grotere diepte, te verkrijgen. De gewone soorten die voorkomen in de
getijenzone kunnen vrij eenvoudig worden aangetroffen te voet of met de snorkel: Cypraea
arabica asiatica Schilder & Schilder, 1939 met of zonder dikke callus vind je binnen de
haveninfrastructuur van Quilon, Lambis lambis Linnaeus, 1758 komt voor op 500 m van het
Hotel Tamil Nadu in Rameswaram op ongeveer drie tot vier meter diepte, Neritidae-soorten
vind je in principe overal van Vishakapatnam tot voorbij Kaap Comorin (meest zuidelijke
punt van India) en tot in het noorden richting Mumbai. Tibia insulae-chorab curta Sowerby I,
1842 leeft in Z.W.-India, Chicoreus ramosus Linnaeus, 1758 en Siratus virgineus Röding,
1798 komen beiden voor langs de oostkust. Men kan ze aantreffen tussen de boten nadat de
vissers hun netten hebben gekuist en de visvangst van de rest gescheiden werd.
Voor de mooie of zeldzame schelpen moet je de dealers opzoeken. Als blanke mens zonder
autochtone begeleiding moet je dit niet proberen. Dat was mijn vergissing toen ik de eerste
keer in India vertoefde en ik er weinig schelpen heb aangetroffen.
Mevrouw Erika Steinegger (Zwitserland) organiseert ‘schelpenexpedities’ en wou het ook op
haar eentje proberen. Twee jaar later kreeg ik een brief waarin ze mijn vaststelling bevestigt.
Twee Franse verzamelaars, die met haar waren meegereisd, ontmoette ik op de schelpenbeurs
in Parijs in maart 2002. Ik durf de prijs niet te vermelden die zij hebben betaald om van een
kale reis terug te komen!
Elke keer dat ik met Dr. Ilango ergens op bezoek kwam werden nieuwe deuren crescendo
geopend en telkens vonden wij nieuwe dealers die van onze komst op voorhand verwittigd
waren. Ilango stijgt in aanzien bij de lokale dealers omdat hij vrienden heeft in Europa en
ikzelf word hoe langer hoe beter bediend. Het feit dat ik reeds meer dan tien containers met
schelpen in Europa heb ingevoerd, speelt daarin natuurlijk ook een belangrijke rol.
Op mijn beurt word ik dan beloond met het aanbod van steeds meer nieuwe soorten.
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Linksgewonden exemplaren
Ik herinner mij nog steeds mijn eerste linksgewonden 'chank'. Het gebeurde bij Ghandi in
Rameswaram. Op de foto ziet u hoe hij de schelp woog op een apothekersweegschaaltje:
'tachtig gram' luidde het! Ik vroeg hem hoe groot het exemplaar dan wel was. Volgens hem
was dat niet belangrijk en werd de prijs van de schelp bepaald op basis van het gewicht!

Ghandi weegt een linksgewonden chank

Ik herinner mij nog dat ik toen Guido Poppe opbelde in de winkel van Ghandi om te vragen of
hij die schelp wou kopen. Hij heeft ermee een beker gewonnen op de Internationale
Schelpenbeurs in Aarschot (1999). Toen lag de kostprijs reeds aan de hoge kant, namelijk
meer dan vijf maal het jaarsalaris van een lokale bankkantoordirecteur. Ik heb dit exemplaar
toen gekocht, maar gelukkig had Ilango 40% afgedongen op de oorspronkelijke prijs.
Op elke nieuwe reis werden linksgewonden Turbinella pyrum Linnaeus, 1767 aangeboden.
Zo krijg je natuurlijk de indruk dat dergelijke individuen helemaal niet zo zeldzaam zijn als
wel wordt beweerd, maar de prijzenslag wordt toch steeds harder. Als je bij een Indiër een
schelp voor de tweede keer koopt, dan meent hij dat hij de vorige keer belazerd werd (ook bij
ons heerst die overtuiging enigszins) en dat dit een reden is om de prijs zo maar te
verdubbelen. Op dit ogenblik (2002) koop je ze tegen € 3.250 ! De vraagprijs voor een
linksgewonden Turbinella pyrum comorinensis Hornell, 1916 (de vorm met kort siphokanaal)
bedroeg vorig jaar € 5.500 !
We mogen niet vergeten dat de godsdienstig geladen emotionaliteit de prijzen tot abnormale
hoogten optilt. Daarenboven tracht iedereen zijn graantje mee te pikken zodat die schelpen
bijna onbetaalbaar worden. Misschien wordt daardoor de vraag nu opnieuw kleiner en kunnen
we een daling van de prijs verwachten.
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Ik ontving van Philippe Guifre, een journalist uit Parijs, een statistische studie waarin
berekend werd dat er één kans is op een miljoen om een linksgewonden 'chank' te vinden. Nu
heb ik de indruk dat er steeds meer aberrante exemplaren opduiken. Is die verhouding
gewijzigd door het feit dat er een mutatie is gebeurd die bij de voortplanting wordt
doorgegeven?
Hetzelfde fenomeen stel ik vast
bij Volegalea cochlida Linnaeus,
1758.
De zeldzaamste linksgewonden
individuen behoren tot de soort
Siratus virgineus Röding, 1798.
Ik heb er maar één exemplaar
van gevonden en daarna verkocht via Guido Poppe.
Dit werd mij ook bevestigd door
Kalam, sinds meer dan dertig
jaar dealer in Rameswaram. Hij
heeft er slechts drie in zijn hele
loopbaan aangetroffen en dat is
heel weinig als men weet dat
bijna alle schelpen, die langs de
kuststeden in India worden verspreid, van hem afkomstig zijn.
Hij verhandelt meer dan één ton
schelpen per dag!
De zeldzaamste linksgewonden
individuen behoren zeker tot de
soorten
Lophiotoma
indica
Röding, 1798 en Haustellum
Turbinella pyrum
haustellum Linnaeus, 1758. Ik
Linnaeus, 1767
heb van beiden één exemplaar
meegebracht en deze prachtige
schelpen bevinden zich nu in de
verzameling van Aicha Ben Saâd en Adriaan Janssens (Antwerpen). Misschien is het
verwonderlijk dat deze zeldzame stukken niet terechtkomen bij de verzamelaars, zoals Roland
Houart bijvoorbeeld, die zich specialiseren in een bepaalde familie.
Ik heb ook reeds een tweetal linksgewonden Melo melo Lightfoot in Solander, 1786
aangetroffen op vijf jaar tijd! De kostprijs ervan ter plaatse is meer dan € 750 !
Albino-exemplaren
Een andere groep afwijkingen zijn de albino’s. Ze komen voor in bijna alle families maar heel
zelden bij de Cypraeidae. Mijn mooiste verovering was een Melo melo Lightfoot in Solander,
1786 die ik aan de heer Saito (Japan) op de Internationale Schelpenbeurs van mei 2000 in
Antwerpen heb verkocht... tegen de 'lage prijs' van $ 400 ?!
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Andere soorten, waarvan ik albino-individuen heb gevonden, zijn: Volegalea cochlidia
Linnaeus, 1758; Ancilla ampla Gmelin, 1791; Agaronia gibbosa var. candida Melvill, 1904
en enkele Conidae-soorten.
Perotrochus indicus
En nog maar eens: de Perotrochus indicus Anseeuw, 1999. Toen ik een tweede maal op reis
trok naar India (maart 1998) vroeg Patrick mij: 'Jean-Etienne, ben je zeker dat daar geen
Pleurotomariidae-soorten worden gevonden? Tot op dat ogenblik hadden de Indiërs daarover
met mij nooit gepraat, maar misschien waren ze niet vertrouwd met dit soort schelpen.
Toevallig had ik mijn 'Compendium of Seashells' (R.T. Abbott & S.P. Dance) op reis
meegenomen.
Ik toonde de afbeeldingen van enkele
Pleurotomariidae-soorten aan Kalam in
Rameswaram en vroeg hem of hij nooit
eerder 'slitshells' had gezien. Hij opende
een drietal laden en schrok even: 'Ik heb
ze niet meer!', 'Ik heb ze naar Cuddalore
opgestuurd'. Ik liet Ilango onmiddellijk
opbellen en twee dagen later waren wij
ter plaatse bij een dealer om er een paar
te kopen. Het ongeloof maar ook de
gelukzaligheid straalde af van Patrick's
gezicht toen ik hem mijn veroveringen
bezorgde.
Perotrochus indicus Anseeuw, 1999
Holotype MNHN Parijs, Frankrijk
Diameter: 70,36 mm; hoogte: 53,46 mm
Baai van Bengalen, India.
Gevist op diepte van 300 m.

Tijdens mijn derde reis (januari 1999)
heb ik nog een exemplaar gekocht,
weliswaar gebroken, dat nu in het
'Muséum national d'Histoire naturelle'
(Parijs) gedeponeerd is als paratypeexemplaar. Een Japanse verzamelaar (Y.
Goto) heeft eveneens een individu gekregen, maar dan via een andere weg.
Inmiddels hebben wij vernomen dat er een vierde exemplaar in een Indische collectie is
gebleven. Een Weense schelpenverkoper beweert dat hij vroeger vijf exemplaren aan Japanners heeft verkocht. Daarna zouden nog een vijftal andere individuen opgehaald zijn door
Japanse vissers in de buurt van Mumbai.
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Wanneer wilde verhalen op zo'n manier een eigen leven beginnen te leiden, begin ik daarin de
sluwheid en de commerciële geest van onze Indische vrienden te herkennen.
Perotrochus indicus Anseeuw, 1999 is niet afkomstig van Mumbai en Kalam heeft mij in
volle vertrouwen bevestigd waar dat exemplaar te vinden is. Het probleem is dat het dier
zodanig stinkt en broos is dat de vissers het weekdier nooit lang bewaren. Door bepaalde
vissers wordt een 'Pleurotomaria' heel vaak verward met 'Calliostoma'.
Volgende anekdote is typerend. Ik herinner mij een telefonische oproep van Ilango in volle
euforie om één uur 's nachts onze tijd: 'Jean-Etienne, we got them, twenty specimens at least!'
Ik begon mezelf al verwijten te maken dat ik hem ooit bijna had uitgescholden omdat hij niet
in staat was om de soorten te vinden waarvoor echt belangstelling bestaat. Drie dagen later
belde hij mij terug om in mineur te vertellen dat hij 25 schelpen gekregen had die op de
Perotrochus indicus Anseeuw, 1999 leken, maar toch wat kleiner waren. Ik voelde het
adrenalinegehalte in mijn bloed stijgen en later maakte ik inderdaad kennis met... een lot
Calliostoma chunii von Martens, 1903 !!!
Sindsdien: geen nieuws meer.
Dankwoord
Bij het afsluiten van dit relaas wil ik duidelijk maken dat dit project niet realiseerbaar was
zonder de hulp van meerdere mensen, in principe te talrijk om ze op te noemen. Toch wil ik in
het bijzonder mijn dank betuigen aan Dr. S. Ilango voor de gastvrijheid waarvan ik mocht
genieten gedurende mijn verschillende reizen in Zuid-India.
Zonder hem had ik mijn verschillende tochten
niet kunnen uitvoeren. Hij zorgde voor de
volledige logistiek, de nodige chauffeurs en
andere medewerkers en introduceerde mij bij de
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Ik ben ook ex-stadsgenoot en schelpenvriend
Patrick Anseeuw net als Michel De Buck
dankbaar voor de veel boeiende momenten die
we samen mochten beleven tijdens deze
Odyssee, ver van mijn trouwe Penelope die ik
ook in deze hulde wens te betrekken voor haar
geduldig wachten in het kille en verre moederland, soms ten koste van haar job en huiselijke
organisatie.
Veel vrienden-verzamelaars waren mij behulpzaam in de aankoop van schelpen waardoor ik
mijn expedities kon financieren. Philippe Poppe
bezorgde mij de foto van de linksgewonden
Turbinella pyrum L., 1767 en de foto’s van de
Perotrochus indicus Anseeuw, 1999 zijn afkomstig van Patrick Anseeuw zelf.
Ik betoon diepe waardering voor het werk van Frank Nolf. Hij was de bezieler van deze
reportage en de onmisbare katalysator die ervoor zorgde dat mijn pennenvruchten werden
omgezet in een vlot leesbare tekst door een kritische lezing en verwerking van mijn notities.
Het scannen van de foto’s en de lay-out werden ook door hem uitgevoerd. Net zoals een
aantal andere amateur-conchyliologen was hij behulpzaam in het identificeren van de Indische
schelpen.
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