De kostbare wenteltrap
Foto's Th. Strenge rs

W. Faber

Een van de meest fraa ie en tevens een van de meest bijzondere sche lpe n is ste llig Epitoniu m sca lare
(L., 1758) (afb. 1). Bijzonder vooral door de merkwaa rdi ge bouw, welke zich kenmerkt doordat de omgangen los van elkaar zijn. Zij wo rden slechts verbonden door 10-11 dunne ribben(va ri ces), die in elkaars verlengde liggen. De schelp , die 3,5 tot 7,5 cm groot is, hee ft ee n diepe navel, waarvan de wijdte variëert van 4 tot 7 mmo

Afb. 1

Epitonium scalare (L.)

De windingen van Epitonium sca lare zij n en igszins doorschij nend en licht vleesk leurig. De ribben
evenals de wat omgebogen rand van de ronde mond zijn opaalwit. Het chitineuze ope rcu lum is donker purper van kleur en heeft een spiraa lsculptuur.
Het verspre idi ngsgebied van deze fra aie wente lt rap omvat de westel ijke Indo-Pacific van Japan tot
Australië. Daa r leeft het dier als carnivoor op een diepte van 20 tot 30 meter.
Epitonium scala re behoort tot de familie Epitoniidae SS . Berry, 19 10, we lke familie dee l uitmaakt van
de superfamilie Epitoniacea SS. Berry , 1910 of Ptenog lossa Gray, 1853, slakken met veervormige radula. Synoniem is Sca laria pretiosa Lam., 1816.
De vor m van de schelp ligt duide lij k ten grondslag aa n de naam we nteltrap. Ook de Latijnse naam
scalare betekent 'als een trap'. De Engelse naam wentletrap is ee n woord dat alleen maar voor de leden van de fami lie Epitoniidae wo rdt gebruikt. Het heeft niet de betekeni s van een spiraa lvo rmige
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Plaat XLIX uit O'Amboinsche Rariteitkamer van Rumphius met onder A de wenteltrap.
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Afb. 3

De wenteltrap uit het boek van Rumphius vergroot.

trap ; dat is in het Enge ls wind ing stair(case). De Engelsen hebben dan ook naast de naam staircase
shell het woord went letrap overgenomen. In de literatuur treft men nogal eens aan , dat wentletrap
zou zij n afgeleid van het Duitse woord Wendeltreppe, maa r enig bewijs daarvoor heb ik niet kunnen
vinden. De geschiedenis van Epitonium scalare maakt het mijns inziens veel waarschij nlijker, dat zoals ook ABBon meent, de Nederlandse naam tot voorbeeld heeft ged iend . De Fransen noemen de
wente ltrappen sca laires, hetgeen even eens is gebaseerd op de trapvorm van Epitonium.
GESCHI EDE NI S
Epitonium scalare heeft pa s laai zi jn intrede in Europa gemaakt. Dat was eerst in de tweede he lft van
de 17e eeuw. Toen werd de soort door een re iziger beschreven als een witte schelp , die lijkt op een
gedraa ide trompet. De eerste afbeelding (afb. 2 en 3) vindt men in D'Amboinsche Rariteitkamer van
Georgius Everha rdus RUMPHIU S (1628-1702). Dit befaamde boek is pas in 1705 en dus na zijn dood
uitgegeven. De Amsterdamse uitgeve r François Halma heeft voor het persklaar maken va n het ma-

AANHANGZEL.
A/zoo ons 'UI 't afdr/lkken der be(chryving van de Hoornen, unige zyn ter
hand gekomen , die om haar zeldzaamheid niet te bekomen, ja nallw/yks te
zien zyn , zoo beb ik nodig geacht dezelve bier achter aan te voegm, en op
den ze/ven plaat XLIX. llOch u ilige te verbeelden, die de Schryver be~(t
'i.Joorby gegaan , veel ligt , om tkt die zyn Ed. niet zyn voorgekomcn, of0/1Irenf dat gewll niet val/en: Z y behooren voor't melle gedeelte oIJde1" dim
flort, we/kende Schryver itz't XIX. H ooftdeel ,Buccinum) noemt;waar iJZ
een
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RARITEIT-KAMER. 11 Bo~k.
J6t
rtn 'Utrtoont '»lord, die de Wenteltrap genallmt tNortlj doch door ons incl' A 4ntek!ning mll4r 'Voor een byfoort gehoudln i tv"1r 'Ium d, rechte" hier op de,;
XLIX . plll4t byletter A, WIOrd'Vtrbttldt H,;s mIl'"~ fthoontllit 'V4n /coleur,
doch '»Ionderlylc.. 'V4n mll/llc..zel , tri
{.ood""nig te 'Utrbulden, /lis hy in
der d""d;s ; "nj/"Jdek..ring;s los t'" 'fJtrm;ndert 'V11n 't hoofd tot den flaart
in diJt..te, gel,!.: de meefte Roorn".; doch;s niet IIdn een ge'Voegt, ddn door
d'»lllrfe banden, die o'Vtr dezel'Ve evemrydig, doch 'Vtrminderende, hem
loopen : H'Y;s hol 'Vlln (pil, zoo iJ"t men bo'Ven by ~'yn hoofd tot alln den flallrt
door dm zel'Uen hem zien klfn j 't geen m) buiten dezen noeh maar in em,
aoch minder {oort 'VII" Hoornen , ;s 'Ooorgeftomm: De bezitters 'Utm de~eJ'Ue
z yn degroot Hartog 'VII" Tofcanen ere. enae Heer la Faillie j Hooftolficier
der Stad Delft, buitin welke noch ma.r een I 4i, ,Id,rs;n Bng,ldnt~ ;s, (en
gekoomm uit het Kabinet 'Vlln dm k(mflr'Jlm fthild" Ovens) belc..ent is:
Haar '»I"ar ae is daar uit af te nllmm I dllt d, (1!)trlwJen V olkaartfz 500
guldens 'Voor dez el'Ue he'ft gnvç;gçrt.
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Oe tekst in o'Amboinsohe Aarlteltkamer over de wenteltrap, Epitonium scala re.

nuscript indertijd de medewerki ng van Si mon SCHIJNVOET verk regen. Deze desku ndige heeft niet alleen de teks t uitgebreid, maar zelfs nieuwe illustrati es opgenomen. Ook onze wen teltrap is blijkens de
tekst (afb. 4) in een aanhangsel beschreven en aan de illustraties toegevoegd. De afbee lding is in
spiegelbeeld en geElft daardoor ten onrechte de Ind ruk dat de sc help links draa iend is. Dit komt bij etsen nogal eens voor. Denkt u maar aan de beroemde ets van Rembrandt, voorste llende Conus marmoreus L. De in het boek van Rumphius later bij de afbeeld ing geschreven naam Sca laria p retiosa is
het synoniem van Lamarck.
Epiton/um sca lé/re gold in de 17e, maar ook in de 18e eeuw als een grote zeldzaamheid. Er was vee l
vraag naar en slechts een gering aanbod, zodat de prijs hoog opliep. In het boek van Rumphius (a fb.
4) lezen we, dat zelfs eens een bedrag va n f 500,- was geweigerd. Onze wente lt rap genoot toen ook
Koninklijke belangstelling. Keizer Frans I, echtgenoot van Maria Theresia, zou omstreeks 1750 voor
één exemplaa r een bed rag van 4000 gu ldens hebben betaa ld. De Russisc he keize rin Ca th arin a II
(1729-1793) zou het in die tijd grootste exemplaar in haar bezi t gehad hebben: meer dan 7 cm. Een afbeeldi ng hiervan is gemaakt door J.C. de Favanne; zij n tekening is in het British Museum. Het ee rste
bekende pe rfec te exemplaar was destijds eigendom van de Zweedse koning en wo rdt bewaa rd in het
instituut voor zoölogie van de universite it van Uppsala.
Het is dus niet zo dwaas, dat Linnaeus de 'precious wentletrap', zoals de Amerikanen hem noemen,
in 1758 besc houwde als de duurste soort. Uiteraa rd werden in de loop van die eeuw mee rde re exemplaren aangevoerd en ook uit verschillende gebieden, zoals Japan, China en Ceylon, maar desondanks ko n niet aan de vraag wo rd en voldaan. De gesc hiedenis verhaa lt, dat de Chinezen toe n zij achter de grote mogel ijkheden van de verkoop van Epitonium scalare op de Europese markt kwamen, de
natuur een handje hebben geholpen. Zij zouden exempla ren uit rijstdeeg hebben ve rvaa rdigd, die zo
goed op echte leken, dat herkenning alleen mogelijk was door ze in water te dompelen. Dan losten de
valse exempla ren langzaam op. De waa rheid van deze gesc hiedenis is echter twij fe lac htig. Er is geen
enkel dergelijk falsificaat bekend. In ieder geval zou voor zo'n bijzonderheid nu een vee l hogere prijs
worden gemaakt dan voor een echte, al wil ook nu nog menige verza melaar deze wente ltrap graag in
zijn verzameling hebben.
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