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Wel en wee van de grootste Trochus 

Heel dikwijls kan men over een weekdier het eeh 
en ander te weten komen uit de namen, zowel de 
wetenschappelijke naam als de populaire na
men in de ve rschillende talen . Dat is ook het 
geval bij de grote tolhoren . Het weekdier dat met 
deze naam wordt aangeduid, behoort tot de 
familie der Trochidae Rafinesque, 1815. In vele 
boeken wordt de hier bedoelde soort Trochus 
niloticus L., 1767 genoemd en daarmede inge
deeld in het geslacht Trochus L., 1758. Andere 
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auteurs plaatsen onze tolhoren in het geslacht 
Tectus Montfort, 1810 en dan in het subgenus 
Rochia Gray, 1857. In dat geval ziet de volledige 
wetenschappelijke benaming er aldus uit: Tectus 
(Rochia) niloticus (L, 1767). Ter verduidelijking 
kan daarbij dienen, dat het Latijnse woord tro
chus hoepel betekent en tectus overdek!. Niloti
cus heeft kennelijk te maken met de Nijl , terwijl 
de herkomst van het woord Rochia mij niet be
kend is. Deze naamgeving kunnen we nog aan-
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Afb. 1 Oe schelp van Tectus niloticus tot op de parelmoerlaag afgeslepen en twee uit het basisge-
deelte van een dergelijke schelp "gesneden" armbanden, afkomstig uit Papoea en Nieuw-Guinea. e 
Coli. Natur-Museum, Coburg, BRD. Foto W Peetz. 
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vullen met de Engelse namen pearly top shel l of 
commercial top shell en de Duitse aanduid ingen 
Riesen-Kreiselschnecke of Eckmundschnecke 
Of ook de Franse taal een eigen naam voor deze 
slak kent heb ik niet kunnen vinden 
Tectus ni/oticus is de grootste vertegenwoord i
ger van zijn familie de Trochidae. Hij kan tot 15 
cm hoog worden. De uiterli jke vorm lijkt op een 
omgekeerde tol : kegelvormig , maar de naam 
kegels lakken is al vergeven aan de Conidae. De 
schelp is dik en zwaar. De oppervlakte is nogal 
glad. Vlak boven de sutuur bevindt zich bi j de 
oudere wind ingen een rij knobbeltjes De mond 
is nagenoeg geheel aan de onderzijde van de 
schelp gelegen en heeft een wat hoekige ope
ning . Niettemin is het operculum rond . De schelp 
is onmiddellijk herkenbaar aan de kleur: op een 
roze-achtige achtergrond lopen vanuit de top 
breder wordende roodbrui ne of granaatkleurige 
banden van een enigszins grillige vorm . Deze 
banden lopen ook maar minder duidelijk aan de 
basis van de schelp door 

KNOPENLEVERANCIER 

Onder de kalklaag van de schelp bevindt zich 
een dikke parelmoerlaag . Schelpen, waarvan die 
buitenlaag is verwijderd , maken de indruk ui tslui
tend uit parelmoer te bestaan. In deze "gesle
pen" vorm zijn zij gewi ld als sierstuk, nu zowel 
als vroeger (atb 1) Juist die dikke laag parel
moer heeft de grote tolhoren jaren lang tot een 
zeer gewild handelsobject gemaakt. Uit die laag 
werden de parelmoeren knopen gemaakt. Als 
men daarbi j bedenkt, dat toen vri jwel alle kleding 
van dergeli jke knopen was voorzien en kun st
stofknopen nog niet bestonden, kan men een 
indruk krijgen van de enorme aantallen schel
pen, welke voor de knopenindustrie werden ge
vist. Dance geeft daarvan enige voor zich spre
kende , officiële vangstcij fers: voor Queensland 
in 1919: 1048 ton en 265 ton in 1922; voor Nieuw
Caledonië in 1913: 1004 ton en 180 ton in 1930, 
terwijl voor de Andamanen en Nicobaren-eilan
den de aantallen tonnen in 1930 en 1935 respec-

Afb. 2 Teclus mlollcus en hel geoeelle van een schelp, Oal IS overgebleven. naOal OaarUiI knopen zIJn 
vervaardigd. Colf. A Her/aar. Foto Th . Strengers. 
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Afb. 3 Fraaie armband, vervaardigd uit de schelp van Tectus niloticus. 0 9 cm. Dient als sieraad en 
als ruilmiddel. Coli. Natur-Museum, COburg, BRD. Foto W Peetz. 

tievelijk 450 en 50 bedroegen. En dan te beden
ken , dat een ton ruwweg 4000 schelpen bevat en 
dat het dier ongeveer drie jaren nodig heeft om 
een grootte te bereiken die hem voor de industrie 
interessant doet zi jn . Als we daaraan nog toe
voegen, dat er niets bekend is over de niet 
geregistreerde vangsten, is het niet te veel ge
zegd, dat voor deze tolhoren de knoop de ern
stigste bedreiging vormde. 
De knopenfabricage was arbeidsintensief. 
Schelpen zijn niet steeds gelijk van vorm en 
bovendien werden ook andere schelpensoorten 
gebruikt. De knopen moesten dan ook met de 
hand worden vervaardigd. Geven de vangstcij
fe rs van de eerste decennia van deze eeuw 
reeds grote aantal len aan, de importcijfers van 
de vorige eeuw vertonen een soortgelijk beeld. 
Vooral Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, Ch ina en 
Amerika hadden een uitgebreide knopenindus
trie maar ook in de Soedan werden vele knopen 
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gemaakt. Het ligt voor de hand dat niet al het 
geïmporteerde materiaal , dat ongesorteerd met 
scheepsladingen werd aangevoerd, even goed 
bruikbaar was. Hoe lager de pri jzen, hoe kriti
scher men de te gebru iken schelpen uitzocht. 
De rest werd met wat er van de gebruikte schel 
pen over bleef (afb 2) afgedankt. Zo ontstonden 
bergen ongebruikt materiaal. Er wordt zelfs be
weerd dat het stadhuis van Birmingham op een 
dergelijke berg is gebouwd . De opkomst van de 
kunststoffen heeft de knopenindustrie geheel 
veranderd en is daarmee stellig van doorslagge
vende betekenis geweest voor het voortbestaan 
van onze Trochus . 

SIERADEN 

Het waren niet alleen de knopen , die de Tectus 
niloticus zo populair hebben gemaakt. De bewo
ners van Nieuw-Guinea, de Bismarckeilanden en 
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de Salomonseilanden maakten reeds lang uit de 
schelpen van deze tolhoren armbanden (afb . 1, 
3 en 4). Eerst worden voorzichtig met een hard 
voorwerp de bovenste windingen verwijderd, 
waarna de bodem zodanig wordt doorboord, dat 
een ruwe ring overbli jft Vervolgens wordt de ring 
geslepen Het resultaat is een fraai parelmoer 

produkt , dat met trots werd gedragen. Nog mooi
er was het om verschillende ringen van d'ezelfde 
grootte aan één arm te dragen. 

VOEDSEL 

Niet alleen de schelp heeft onze tolhoren zo'n 
belangrijke plaats bij de n-Iens bezû(gJ. Hel uier 
wordt op vele plaatsen ook als voedsel voor de 
mens gebruikt. Het belang van deze soort heeft 
er zelfs toe geleid , dat de mens zi jn versprei
dingsgebied aanzienlijk heeft uitgebreid. De 
soort komt van nature voor in het Indopaci fisch 
gebied Op bi jgaand kaartje (afb 5), gebaseerd 
op een kaart van Brian Parkinson , is te zien dat 
men al 60 jaar Tectus ni/oticus naar allerlei ei lan
dengroepen in de Grote Oceaan heeft overge
bracht. In 1957 is de soort voor het eerst op 
Tahiti ingevoerd en sedertdien ged ijt hij daar 
goed. Het is zelfs niet uitgesloten, dat zi jn komst 
de ontwikkelrng van andere diersoorten heeft 
afgeremd . Het laatste transport was in 1986 naar 
de Tokelao-eilanden. Aanvankeli jk, in maart van 
dat jaar, werden 700 levende exemplaren daàr
heen per schip vervoerd van de Fiji -eilanden, 
maar dat was geen succes. Door de lange af
stand - 300 mijl - was het sterftecijfer hoog. 
Daarom werd met behulp van de Nieuwzeeland
se luchtmacht in mei 1986 een aantal van 500 
exemplaren per parachute afgeworpen. Dit keer: 
was er nauwelijks sprake van sterfte. Volgehs: 
mededelingen van de visseri j-autoriteiten zi jn ziJl 

Afb. 4 Twee stadia van de vervaardiging van 
armbanden uit de schelp van de grote to/horen 
Tectus ni/oticus (boven), Midden. de bovenste 
windingen zijn verwijderd en de basis is doorge
broken. Onder: de ring na verdere bewerking. 
Afkomstig uit Nieuw-Guinea. Naar Boettger 
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PACIFIC OCrN; 

---------.,_OPHOENIX IS. 

• AUSTRALlA 

Afb. 5 Dit kaartje. ontleend aan Hawaiian Shel/ News en gebaseerd op een kaart van Brian Parkinson. 
geeft een beeld van de vele overbrengingsoperaties. waardoor het verspreidingsgebied van Tectus .. 
niloticus in de loop van deze eeuw aanzienlijk is uitgebreid. .. 

allen nog in leven op de plaatsen waar ze zijn 
losgelaten. En nu maar hopen, dat de poging om 
de bevolking die daar als enige bron van inkom
sten de copra heeft, niet alleen een andere in
komstenbron te bezorgen. maar ook een aanvul
lende mogelijkheid om zich van de noodzakelijke 
proteïne te voorzien , succes heeft. 

PARELS 

De dikke parelmoerlaag van deze tolhoren doet 
al veronderstellen dat ook parelvorming niet is 
uitgesloten. Er is inderdaad een ovaalronde klei
ne parel beschreven van een lengte van 4,5 mm, 
bestaande uit aragoniet. Ook worden zoge
naamde Trochus-parels verkocht. Dit zijn echter 
kralen , die uit de columella van Tectus niloticus 
zijn vervaardigd. 
De grote tol horen is te vinden in de koraalge
bieden en dus in de tropische wateren . Daar 
leeft hij van afval en algen. De dieren zijn van 
gescheiden geslacht. De bevruchting vindt vrij in 
het water plaats . De soort is zeer algemeen 
Komt voor tot ongeveer 20 m diepte. 
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