
Afb. 1. L inksgewonden Xancus (Tw'bi
ne Ha) pyruln (L.) , afkomstig uit l ndk 
Hoogte 134 mm.. (Collectie Zoölogisc h Mu·
se1W1 A m.steTClam.) 

XANCUS PVRUM (L.) 
EEN HEILIGE SCHELP 

door P. J . Ot jes 

Xancus py n Lm ( L. ) (syn. TW'binella py
rtLm L.) is een slak uit de Indi sch e Oceaan, 
die be hoort tot de famili e der Vasidae 
(onderfamili e Xancinae), welke fami li e 
we,:, r eleel ui t maakt van de tot de on der
klasse Prosobranchia te reken en orde 
Stenoglossa. E r zijn vijf va ri ë teiten , n.l. 
ob tusa, acuta, jns1Ls, globosa en comoTi
nensis. Bovendien komen er ond er de ver
sc hi ll ende variëtei ten n og twee typen 
voor: een m eer ger ekte en een meer ge
drongen vorm. De sch elpen zij n stev ig, 
peervormig en wi t van k leur, som s romig 
beige en ook we l m et enkele bruine v le k
ken. De lengte gaat tot ± 15 cm (zie af-
bee ld ing) . 
Deze soort w ordt hoofdza kelij k gevist in de kustwateren van Zuid-India en Ceylon 
en wel in de P a lkbaai en de golf van Manaar. De variëteiten obtusa en acuta komen 
verreweg h et meest voor. E er stgenoemde overwegend langs de kusten van de Palk 
baai en de ander e langs de ku sten van de Golf van Manaar. 
Daar de sch elpen zich voor a ller lei doeleinden la ten verwerken, zijn d eze een van 
Ceylon's b elangrijkste exporta rtikelen. Ze zijn daar bekend onder de namen sankha, 
tsanka of pancha janya. De n aam tsanka vinden we teru g in de L atijnse soortnaam 
Xancus. 

HEILIGE SCHELP 

In India is de linksgewonden Xancus pynLm (L.) vanouds vereerd en als h eilig b e
schouwd. Dit dateert reeds uit de t ijd van het ontstaan der mythen van de Brahma
nen. Bij de uitbeelding van de tien incarnaties van Visjnoe (de Instandhouder, de 
gepersonifieerde behoudende kracht) draagt de h eld Krisjna de linksgewonden 
horen in de linkerh and . In het zuiden van India ziet men bij h et bezoeken van de 
grote t empels b ij de toegangspoorten en in de door rook zwart aangeslagen porta len 
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voorstellingen van Visjnoe. Hij wordt gewoonlijk uitgebeeld met vier armen, waarin 
hij de gebruikelijke attributen houdt: een lotusbloem, een soort discus of scherp ge
.:-and wapen met warrelende vlammen, een staf of knots en de schelp, die wordt 
gebruikt als trompet welke overwinning schenkt aan wie hierop ook blaast. De 
schelp heeft zelfs nog een diepere betekenis, maar voor niet-ingewijden schijnt het 
niet mogelijk te zijn iemand te vinden die bereid is dit uit te leggen. 
De buitengewone verering, waarmede de linksgewonden schelpen van Xancus 
pyTum (L.) worden behandeld, blijkt ook uit het gebruik als bewaarplaats van 
medicijnen door de priesters in de tempels. De schelpen zijn dan dikwijls zorg
vuldig besneden of ingelegd met goud en kostbare stenen. Indische vorsten werden 
niet zelden bij hun kroning met olie uit een in de pagode van de priester bewaarde 
linksgewonden panchajanya gezalfd. Ook werd deze schelp afgebeeld in het wapen 
van de staat Travancore evenals op vele postzegels van deze staat. Bovendien werd 
de schelp als ;ymbool gebruik. op de munten van sommige oude Indische keizer
rijken en tot niet zo lang geleden was dit nog het geval bij een muntstelsel van de 
Radja van Travancore. 

Afb. 2. Niet aLleen exemplaTen van 
Xancus pyTum (L.) w07'den af en toe zee7' 
fTaai beweTkt, maaT ook exemp laTen van 
ande7'e tot hetzelfde geslacht behoTende 
som·ten, zoals het hie7'naast afgebeelde 
exemplaaT van TllTbinella 7'apa La.m. Deze 
96 mm hoge sche lp is afkomstig uit India 
en weTd gekocht in een India-winkel op 
CUTaçao. (P7'ivébezit H. E. Coomans.) 
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Afb. 3. Op ve?'scl~illende wijzen weTel Xancus pyTum (L.) op de postzegels van de 
Indische staat T TavancoTe, late?' T TavancoTe-Cochin, afgebeeld dan wel -- op de 
tekening gestippel.d - als watenne?'k ve?·weTkt. 

SCHELPENHANDEL 

Juist omdat de linksgewonden Xancus pynLm CL.) als h eilig werd beschouwd, wa
ren de vissers a ltijd verheugd wanneer zij zulke sch elpen vonden. Deze konden 
meestal met grote winst worden verkocht. Dat de prijs van deze heilige sch elp er 
zijn mocht, blijkt wel uit h et feit, dat deze in h et begin van de 17e eeuw een 
waarde vertegenwoordigde van 1700 à 1800 gu lden , voor die tij d inderdaad zeer 
veel geld. 
De gewone, r echtsgewonden sch elpe n werden verwerkt tot gespen, arm- en been
kettingen , amuletten e n dergelijke. De hoge kasten schaften zich vaak kunstzinnig 
en kostbaar ui tgevoerde voorwerpen aan. De arme bevolking daarentegen nam ge
noegen met eenvoud ige ringen en k ettingen. Aan kinderen onder d e twee jaar 
werden dikwijls r uw afgewerkte armbande n gegeven, die werden gedragen in het 
geloof dat zij beschermden tegen de verderfe lijke inv loed van het duivelsoog, want 
hie rdoor kon een kind vrijwel van a lles krij gen , zoals brakingen, Enge lse ziekte, 
een kwaal die tot onvruchtbaarheid le idde en nog een h eleboel meer. 
Met de Indisch e inv loed op de Indonesische eilanden verbreidde zich ook de waar
dering voor h et heilige slakkenhuis e n d e van de gewon e soort te vervaardigen 
opschik. Door de Indisch-Chinese betr ekkingen drong de sch elp door in China en 
kwam ook daar door a llerlei bewerkin gen in de kunstnijverheid tot h oog aanzien. 
Chinese keizers zijn bij hun kronin g even eens uit linksgewonden exemplaren van 
de XCLnCUS py?'um CL .) geza lfd. In h et geloof, dat zulke schelpen het golven van de 
zee konden beteugelen zouden Chinese k eizers de bevelhebbers van hun overzeese 
ondernemingen een tot trompet b ewerkte linksgewonden Xancus h ebben m eege
geven. 
Toen de Europeanen naar India kwam en werden zij met de h e ilige sch elp bekend. 
Met de verkoop hiervan aan de in la ndse bevolking werden goede zaken gedaan. 
Vooral toen de Holla nder s h et eila nd Ceylon bezetten, bereikte de handel in syste
matisch gezochte h eili ge sch elpen een aanzienlijke omvang. Ook werden zij in 
Europa aan de rari tei tenkabinetten duur verkocht. 
Aan de gelov igen werden behalve linksgewonden exemplaren van Xancus pyTum 
CL .) echter ook dergelijke exemplaren van andere X ancussoorten verkocht, zoals 
Xanc1Ls laevigatus An ton ., die hoofdzak elijk wordt gevist aan de kusten van Bra
zilië en in geringe mate in h et Caribisch gebied. Zelfs werden schelpen, die op de 
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Afb. 4. Links: Xancus py"l"'U/111 

(L.). 
Rechts: Busycon cont7'arium 
Com'ad, een links gewonden 
exemplaa7·. (Foto G. R. Vos
kuyl) 

panchajanya lijken, aangeboden. Gewetenloze handelaren gebruikten linksgewon
den schelpen uit andere gebieden der aarde om deze in grote hoeveelheden naar 
India te brengen en deze goedkope schelpen daar tegen hoge prijzen te verkopen. 
Voor dit doel werd onder andere Busycon cont7'arium Conrad van de familie der 
Melongenidae (Galeodidae) gebruikt, een links gewonden sch elp, die aan de oost
kust van Amerika hier en daar overvloedig te vinden is . Langzamerhand bemerkte 
men in India het bedrog en leerde men de echte panchajanya van andere schelpen
soorten te onderscheiden. De vraag naar linksgewonden schelpen van Xancus 
pyrmn (L.) is in India met. de tijd afgenomen. 

FOSSIEL 

De Xancussoorten dateren al van oeroude tijden. Fossiele exemplaren zijn gevonden 
in oligocene en miocene lagen. Niet alleen in India, maar bv. ook in Noord-Italië. 
Het is nog niet duidelijk, hoe het mogelijk is dat deze ver uiteen gelegen gebieden 
dezelfde fossielen bevatten. Misschien is het eens een aaneengesloten zeegebied 
geweest. 
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