
Afb. 1. 
StTombus gigas L. Ongevee1' 14 x 
de Wa1'e g1·00tte. 

W.FABER 

STROMBUS 
GIGAS L. 

INLEIDING 

Grote schelpen spreken altijd bijzonder aan . Zij lene n zich uitstek end om als pronk
stuk van de verzameling te dienen . En onder de gr ote schelpen neemt Strombus 
gigas L. door zijn vorm en kleur st ellig een w el w at bij zonder e plaats is . De grote 
bekendheid van deze soort is echter niet alleen te danken aan zijn uiterlijke fra ai
heid, maar tevens aan de betekenis die hij voor de m ens heeft. Daarom ook wordt 
StTombus gigas L. zoveel gevist, zoals men bv. op het tot de Nederlandse Antillen 
behorende eiland Bonaire k an consta teren. 
Het is zo langzamerhand in onze Vita gebruikelijk ter n ader e k ennismaking m et 
een of andere diersoort te beginnen met zijn plaats te bepalen in de systematiek. 
Van dit gebruik zullen we ook deze keer niet afstappen. 

Klasse: Gastropoda - buikpotigen 
Onderklasse: Prosobranchia 

Orde: Mesogastropoda 
Superfamilie: Stromboidea of Strombacea 

Familie: Strombidae 
Geslacht: Strombus L. 1758 

Soort: StTombus (TTicomis) gigas L., 1758 
(syn. StTombus v eniHi McGinty) 

Een goede Nederlandse naam voor deze soort kennen wij niet. Wel bestaat er in 
andere talen een aantal populaire namen, die vrijwel alle betrekking hebben op een 
bepaalde eigenschap. Daarom zullen wij hier deze namen niet opsommen, maar 
deze noemen bij de bespreking van die eigenschappen, waaraan zij zijn ontleend. 

SCHELP 

De opvallend grote schelp van StTombus gigas L. variëert in lengte van 15-30 cm. 
Hieraan heeft hij het tweede deel van zijn wetenschappelijke naam te danken, want 
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Afb. 2. 
St7'ombus gigas L. van veTschiHenàe zijden bezien. Links de bovenzijde met de top 
(t) en de licht gegolfde buitenlip (b). Rechts de tegengestelde zijde, die behalve 
de buitenlip (b) tevens de typische indeuking (n) bij het siphonaal kana'll (s) laat 
zien. Niet aLLeen de binnenzijde van de buitenlip, maaT ook het caUus (c) is glan
zend en fTaai Toze gekleU7·d. 

gigas betekent reus. I) Diezelfde aanduiding treffen we ook aan in het engels en 
frans bij de namen Giant conch en Strombe géant. Behalve groot in afmeting is de 
sch elp ook betrekkelijk zwaar. Een leeg exemplaar (met een lengte van 23 cm), dat 
wij hebben gewogen, liet de schaal tot ruim 1 kg doorslaan. De schelp van StTom
bus gigas L. heeft enige kenmerken, die typisch zijn voor het geslacht Strombus. 
Dit is in de eerste plaats de grote, uitstaande, enigszins vleugelvormige buitenlip 
(afbeeldingen 1 en 2), waarom men de naam vleugelslak wel eens tegen komt. Het 
tweede typische kenmerk is de niet zo sterk als bij sommige andere soorten ont
wikkelde indeuking in de rand van de buitenlip nabij het siphonaal kanaal (afbeel
ding 2). Deze indeuking, die zelfs "str omb CJid notch" wor:lt gen ::;emd, plegen som
mige Strombidae te gebruiken als een kijkgaatje voor h et gesteelde rechter oog. De 
buitenlip, die aan de rand nogal kwetsbaar is, is voorts licht en onregelmatig ge
golfd (afbeelding 2). 
De top is puntig. Er zijn 9- 11 windingen, die nogal forse uitsteeksels dragen. Deze 
bevinden zich op de laatste omgang aan de bovenzijde. De sutuur is nauwelijks te 
zien. De mondopening is lang en smal. 
De kleur van de schelp is geelbruin. Opvallend is evenwel de fraai glanzende bin
nenzijde van de mondopening, die in kleur kan variëren van zalmkleurig, zacht 
roze tot zelfs diep roze, Deze kleur is zo opvallend, dat men daarom de naam pink 

1 ) Strombus is afgeleid van het griekse woord strombos, dat tol betcltcn t, een meer algemene term , die nict 
specifiek op de hier besproken soort slaat. 
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conch wel tegenkomt. 
De schelp is overdekt met een grijsbruinachtig, nogal dik en hoornachtig periostra
cum, dat evenwel, wanneer de schelp d roog is, spoedig afschilfert. 

LICHAAMSBOUW 
Zoals afbeelding 3 laat zien h eeft St7'ombtLs gigas L. enkele lichaamskenmerken, die 
enigszins afwijken van wat we van andere buikpotigen gewend zijn. W e noemen in 
de eerste plaats de ogen, d ie zich bevinden op goed ontwikkelde en gespierde stelen 
(ommatoforen) . Aan de oogstelen zi tten de kleine tentakels. 
Een ander typisch k enmerk vormt de voet, zoals overigens bij alle Strombidae. 
Deze bestaat eigenlijk uit twee delen: het voorste deel of prop odium en het achter
ste deel of metapodium, waaraan een op een klauw gelijkend operculum. Deze 
voetvorm heeft bijzondere betek enis voor de voortbeweging. Met het achterst e deel, 
waaraan het operculum, kan het dier zich afzetten . De sch elp wordt dan omhoog en 
naar voren gedrukt. Dit gebeurt met zo' n kracht, dat de voortbeweging sprongsge
wij s geschiedt. Bovendien is het dier met deze voet in staat zich om te draaien, in
dien door een of andere oorzaak de schelp met de mondopening naar boven is 
komen te liggep. H et merkwaardig gevormde operculum is kleiner dan de mond
opening van de sch elp en heeft voor afs luiting daarvan dus niet dezelfde betekenis 
als VOor vele andere gastropoden. Behalve voor de voortbeweging fungeert h et 
operculum ook als verdedigingswapen tegen bv. aanvallende krabben. De voet m et 
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Afb, 3. 
StTombtLS gig as L., schemati sch vOOl'gesteld. 
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Afb. 4. 
Het eiland Bonaire. Grote hopen schel
pen van Strombus gigas L. treft men 
aan rond de lagune Lac. Bij z bevinden 
zich de zoutpannen met de vele fla
mingo's. 

BONAIRE 

het operculum wordt dan krachtig naar buiten geslagen. Deze kracht is zodanig dat 
ook de mens moet oppassen niet te worden geraakt, omdat anders een behoorlijke 
verwonding geenszins tot de onmogelijkheden behoort. De wijze waarop St7'ombus 
gigas L. zich verdedigt vindt men terug in de Duitse naam Fechterschnecke, het
geen we wellicht het beste kunnen vertalen met zwaardvechtersslak. 

VERSPREIDING 

Strombus gigas L. komt uitsluitend voor in het Caribisch gebied, bij Z .O. Florida 
en de Bermuda-eilanden. Hij is een van de zeven strombussoorten, die in dat gebied 
leven. 
Evenals andere Strombidae is Strombus gigas L. gebonden aan de warmere zeeën. 
Daar leeft hij in niet al te diep water, tot op ongeveer 20 m, meestal op zandige 
of begroeide bodem, maar komt toch ook wel voor w aar de bodem rotsiger is. Daar 
waar deze strombussoort veelvuldig voorkomt, wordt hij ook gevist. Een dergelijke 
plaats is de lagune Lac op Bonaire (afbeelding 4). Zo'n plaats wordt verraden door 
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Afb. 5. 
Grote hopen schelpen van 
Strombus gigas L. op Bo
naire. De schelpen zijn door 
de t7'openzon vrijwel wit 
geworden. 
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Afb. 6. 
M et een f01'se bij LsLag hakt d e v isse7' 
in d e even t eV01'en doo1' hem gevan
gen exem pLa1'en van St7'ombus gi gas 
L. een gat, opdat hij het w eekdie7' e7' 
gemakkelijk uit kan tTekken. E1' zijn 
v oLdoende liefh ebbe1's, die h et die7' 
v an h em wiHen kopen V007' d e con
sumptie . De beschadigde scheLp ve7' 
dw ijnt op d e achte7' de visse1' zicht
ba7'e hoop om in de feH e t1'openzon 
sn eL z~jn fTaaie kL em' te ve1'Liezen . 

e norm e s tap els lege schelpen (a fb eelding 5), die do or ieder m ogen worden meege
n omen . Erg aantrekkelijk is da t ech ter voor d e v erzam elaar niet. De sch elpen h eb
be n door d e felle tropenzon hun fraaie kle ur verloren. Bovendien zijn alle schelpen 
b eschadigd. Om het die r gem akkelijk ui t d e sch elp te kunn en verwij deren , wordt 
nam elijk m et e en bijl na bij d e top een gat in d e schelp geslagen (afbeelding 6) . D e 
lege schelpen worden op een hoop gesm eten. D eze zijn m eel' in trek b ij h agedissen 
cm a ls schuilplaats te dien en (afbeelding 7) dan b ij ver zam elaar s. Voor het ver
krij gen van onbeschadigde exemplaren moet men zelf duiken of een visser in de 
a rm nem en . Lac baai biedt goede m ogelijkhe den om er m e t ee n snorkel op ui t te 
gaa n. U kunt dan tevens nog andere diersoorten t egenkome n, zoals de minder veel-

Afb. 7. 
Sch elpenhoop 
v an dichtbij 
m et hagedis 
(in h et mid
den) . B ij p ijL 
(links boven ) 
h et gat van d e 
bij L. 
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Afb. 8. 
StTombus galltLs L. afkomstig uit de lagune Lac van BonaiTe. Links de mondzijde, 
Techts de dOTsale zijde. 12 x. TypeTend VOOT deze SOOTt is de veTlenging van de 
btLitenl ip aan de achteTzÜde. De spimalsculpttLUT wacLieTt uit oveT de buitenzijde van 
de buitenlip. De binnenzijde van de buitenlip evenals het nogal veT uitgebTeide 
CalLtLS zijn bijzonde7' fTaai glanzend en zalmkleuTig, naar binnen oveTgaand in wit, 

vuldig vO:Jrkomende strombussoort StTOmbus gallus L. en ook de grote Westin
dische zeester OTeasteT Teticulatus (L.) (afbeeldingen 8 en 9). 

LEEFWIJZE 

De plaats waar men een diersoort pleegt aan te treffen houdt verband met het 
voedsel. Dat geldt ook voor St7'ombus gigas L., die een grazer is. Hoewel u op som
mige plaats2n kunt lezen, dat hij carnivoor is (Cameron) of aaseter (Carson, Vilas), 
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Afb. 9. 
De gTote Westindische zeesteT 
OTeaster 7'eticulatus (L.), De dia
meteT van het afgebeelde exem
plaaT is 28 cm, de hoogte bijna 
7 cm. De klem' is bnLin. 
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leeft onze strombus van algen en detritus, dat zijn de verkruimelde delen van afge
storven organismen. In dit verband verdient aandacht, dat Strombus gigas L. een 
lange kristalsteel heeft; bij een exemplaar van 25 cm meet de kristalsteel wel 20-
22 cm. De kristalsteel, die zich bij d e maag bevindt en een rol speelt bij de spijs
vertering, treft men volgens Yonge in het bij zonder aan bij herbivoren, die zich 
voeden met door de raduia verbrijzelde zeer kleine deeltjes, welke in een constante 
s troom in de maag worden gevoerd. 
Voor de voortplanting verzamelen de dieren zich in de warmere maanden in ondiep 
water. De mannetjes zijn kleiner dan de vrouwtjes. Na de paring worden de eieren 
afgezet. Wel 180.000 tot 450.000 eieren in geleiachtige massa's van meer dan 20 m 
lang. Deze snoeren worden in een zandlaagje gehuld en gedraaid en opgerold. Na 
ongeveer 3 of 4 dagen komen de eieren uit. 
De jeugdvorm van de schelp van Strombus gigas L. wijkt nogal af, zoals we in de 
Vita al eens hebben laten zien (Buikpotigen, blz. 67) . Bij jonge exemplaren ont
breekt met name nog de v leugelvormige buitenlip. 
Het komt nogal eens voor, da t St7·ombus gigas L. als gastheer optreedt. De com
m ens::lal is een kardinaalsvisje, Apogonichthys strombi Plate (afbeelding 10). Dit 
viSje, dat ongeveer 3- 6 cm lang is, treft men aan in de mantelholte van onze 
strombus. Soms 2, maar meestal slechts 1 exemplaar. Het v isj e heeft bruinachti ge, 
vlak op elkaar staande stippen op een gelige ondergrond m et aan de flanken een 
enigszins zilveren glans. Voor zover bekend heeft Strombus gigas L. van zijn kost 
ganger geen voordeel, zodat niet van een echte symbiose kan worden gesproken. 
Voorheen beweerden vissers, dat dit visje een voedselrest van d e sl ak was. Zouden 
degenen die deze strombussoort als carnivoor betitelen, zich door dit verhaal heb
ben la ten leiden? 

Afb. 10. 
In de m emtelhoLte van Strombus gigas 
L. b·eft m en nogal eens dit visje, 
Apogonichtys st7·ombi Plate, aan. Naar 
Plate. 

BETEKENIS VOOR DE MENS 

Dat Strombus gigas L . in zo groten getal e wordt gevangen , zo zelfs dat hier en daar 
va n overbevissing wordt gesproken, heeft natuurlijk een reden. In de eerste plaats 
dient het vlees a ls voedsel voor de m ens. Op de Bahama's vormt deze slak zelfs een 
nationaal gerecht. Het nationale belang van dit dier a ldaar wordt naar buiten uit
gedragen door de schelp af te beelden niet a lleen op postzegels 1), maar sinds kort 
ook op een van de munten (afbeelding 11). De slak wordt op verschillende manie
ren toebereid. Bekend zijn de zgn. "conch fritters". In stukken gesneden, vervol
gen s in een bepaald deeg gerold en dan gefrituurd , ontstaat een lekkernij die goede 
aftrek heeft. 

I ) JvL.II'icnc filatel ie bin. 4, 6, 7 en 11 . 
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Afb . 11. 
Strombus gigas L . ziet 
men op de Bahama
eilanden zowel op mun
ten (links) als op post
zegels (rechts) afge
beeld. 

Niet alleen als voedsel voor de mens is Strombus gigas L. van belang. Het vlees 
wordt ook gebruikt als visaas. De schelp vormt een sierstuk in vele huiskamers of 
wordt gebruikt als tuinornament. Bovendien worden de roze gekleurde delen van 
de mondopening gebruikt voor de vervaardiging van cameeën 1). De diepere laag 
is wit, zodat de camee roze tegen een witte ondergrond toont. Helaas verbleekt het 
roze bij fel zonlicht snel. Dat is ook het geval met de roze parels, die Strombus 
gigas L. soms voortbrengt, door het inkapselen van een binnengedrongen vreemd 
voorwerp 2). Dit is geen parelmoer, want die stof komt bij deze categorie schelpen 
niet voor. Men spreekt wel over rosaline, wanneer men doelt op de porceleinachtige 
en glanzende delen van de schelp. Dit wordt voor velerlei doeleinden gebruikt: 
armbanden, manchetknopen, paraplugrepen e.a. 
De grootste schelp uit de Westindische wateren en op één na de grootste strombus
soort - alleen de veel zeldzamere StTOmbus goliath Schröter, die aan de Brazili
aanse kust voorkomt, is nog groter - geniet derhalve in vele opzichten de belang
stelling van de mens. Dat dateert al van vele jaren her, met name al van het Vic
toriaanse tijdperk. Hij of zij wordt ook dikwijls met de schone naam Queen conch 
aangeduid. 
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Afbeelding 8 van Plate; afbeelding 11 beschikbaaT gesteld door Franklin Mint 
Nede701and BV te Amste7'dam; oveTige illustraties van de schrijver. 

,) Zie ook Buikpotigc n blz. 68. 
') Zie ook Tweekleppigen blz. 6. 
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