
HEXAPLEX CICHOREUM (GMELlN) IN VELE VORMEN 

Doo r W. FABE R Fo to's B. ENTROP 

Het verzamelen van schelpen kan men op velerlei manieren beoefenen , zoals trouwens elke 
vorm van verzamelen. H et komt er eigenlij k alleen op aan , of men bereid is zich in het onder
werp te verdiepen en niet wil volstaa n met maar wat bij elkaar in laadj es te leggen . Niet voor 
niet s kent d e Vita een afzonderlijke rubriek co llectietechniek , maar ook dat is het niet a lleen . 
H et is natuurlijk onvermijdelijk, dat bepaalde facetten van het verzamelen worden gedicteerd 
door omstandigheden van buiten af. Maar dat neemt niet weg , dat de eigen inbreng van de 
verzamelaar zelf een belangrijke factor is en blijft. Dat geldt a l direct voor de keuze van het 
verzamelgebied. Ondanks beperkingen , die wo rden opgelegd door ruimtegebrek of de moge
lijkheid om aan het verzamelmateriaa l te komen, maakt iedereen een of meer onderwerpen tot 
zijn verzamelgebied : een bepaalde groep of de versc hillende soorte n van een bepaalde locatie. 
In dit artikeltj e gaa n we eens ex tra letten o p de bij zonderheden van een bepaalde soort. 
H ebt u eenmaal uw keuze gemaakt, dan komt het verder aan o p uw eigen inbreng. Gelukkig 
kunnen we verzamelen als geldbelegging bij onze hob by gerust uitsluiten ; het is d aarvoor te 
weinig lucrati ef. Onze belangstelling gaat veeleer uit naar de schelpen zelf , waarbij de vele 
fraai e vormen en kleuren kennelijk een rol spelen . Want waa rom zijn er anders juist zovelen 
onder ons, die Cypraeidae, C onidae o f Oli vidae verzamelen . Toch zo u ik willen zeggen, dat 
die uiterlij ke schoo nheid ni et a ll esza ligma kend is. En dat geldt evenzeer voor het bij elke ve r
zamelaar niet weg te denken streven naar compleetheid . Hebt u oo k niet vaak het gevoel, dat 
de zelf gevonden exempla ren u nader aa n het hart ligge n dan gekregen of gevonden schelpen? 
Dat zelf vinden hee ft a l d irect het voordeel, da t de vind p laats nauwkeurig bekend is. En juist 
daa raan ontbreekt het helaas nogal ee ns bij gekochte o f gekregen exempla ren . Een aanduiding 
als Indo-Pacifi c is natuurlijk veel te vaag , maar da t geldt oo k nog voor Filippijnen of West
Indië. 

Afb. I . 
Hexaplex cichoreum. A . Een 
exemplaar met bruine banden 
en grillige gebogen stekels. B. 
Een geheel donker exemplaar, 
dal ook een veel slankere in
druk maakt. 
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Afb. 2. 
Hexaplex eiehoreum mei afwisselend bruine en wille slekels. Hel sifokanaal (a) vertoon I een 
nauwe spleelopening (b) . Ook de oude sifokanalen (e) zijn nog duidelijk Ie zien. De holle (d) 
slekels zUn bij dil exemplaar veel rechler dan bU dal van afbeelding 1, A. 

Die onvolledigheid wreekt zich in het bijzonder, wanneer u zich concentreert op de schelpen 
van één soort en graag iets meer zou willen weten over de achtergronden van de vele variaties, 
waarin die soort voorkomt. Willen we kunnen vaststellen, of we met een geografische variëteit 
te maken hebben, dan is toch wel het eerste wat we behoren te weten, waar de verschillende 
exemplaren vandaan komen. 

VARIATIES 
Wanneer u van een willekeurige soort een aantal exemplaren naast elkaar legt, zult u versteld 
staan van de vele variaties in vorm en kleur. Inderdaad is die variabiliteit niet bij alle soorten 
even groot en opvallend, maar wanneer we zo maar een paar schelpen boeken doorbladeren 
kan het u niet ontgaan, dat bij verschillende soorten staat vermeld, dat de kleur sterk kan va
riëren en dat zich ook bij de vorm of de sculptuur allerlei variaties kunnen voor doen. Om 
daarop uw aandacht eens in het bijzonder te vestigen is de keuze gevallen op een lid van de 
Muricidae en wel Hexaplex eiehoreLlIl1 (Gmelin). Die keuze is volkomen willekeurig: een fraaie 
schelp met vele, zeer frappante verschillen. Na hetgeen ik hiervoor heb gezegd, is die keuze ei
genlijk helemaal niet geslaagd, want het is geen inheemse soort, al is het vrij gemakkelijk 
exemplaren ervan te verkrijgen, en dus ontbreken de nauwkeurige gegevens, die voor een gro
tere diepgang van dit verhaal eigenlijk nodig zouden zijn. Dit betekent, dat we niet verder 
gaan dan het vaststellen van de aanwezigheid van bepaalde verschillen zonder op de eventuele 
oorzaken en achtergronden te kunnen ingaan. 
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Alvorens dit te doen eerst nog dit. U zu lt geen pleidooi aantreffen om de verschi llende varian
ten te benoemen . Ook geen poging om nieuwe (onder)soorten of var iëteiten vast te leggen . 
Niet a lleen ontbreken daarvoor de noodza kel ijke gegevens, maa r bovendien wordt maar al te 
vaak a lleen op het uiterlij k afgaande besloten tot het uitroepen van een nieuwe (onder) soort of 
verbindt iema nd zijn naam aan een vari ëteit of forma . Dat a lles kan, zoals reeds eerder in dit 
blad is opgemerkt , slecht s leiden tot een taxonomische chaos. Ik vraag me wel eens af, wat er 
zou gebeuren , indien deze taktiek werd toegepast op de mens. Ik denk da t so mmigen zouden 
beweren, dat er sprake is van discriminatie, hoewel toch niet valt te ontkennen, dat de uiterlij 
ke kenmerken van de verschillende mensen onderl ing vaa k duidelijk afw ijken. Bovendien zijn 
er zovee l overgangsvormen, dat het mak en van indelingen uitsluitend op uit er lijke kenmerken 
en dan nog wel a lleen van de schelp slechts een qu asi-wetenschappelij ke bezigheid is . Maar bij 
verzamelaars zal, hetgeen ik zou wi llen noemen het foutdrukcomp lex bij de filate li e, ergens 
wel een belangrijke rol spelen: de ze ld zaam heid . 

HEXAPLEX C ICHOREUM 
Nu terug naar onze Murex , want daarom is het eigen lijk begonnen. Laten we hem eerst even 
aan u voorstellen aan de hand van zijn plaats in de systematiek: 

klasse GASTROPODA 

orde NEOGi\STROPODA 

onderorde STENOGLOSSA 

superfamiJie MURIACEA of MURI CO IDEA 

famili e MUR ICIDAE 

onderfam ilie MUR ICINAE 

geslacht HEXAPLEX Perry, 18 11 

soort H exaplex cichoreum (Gmelin , 179 1) 

Hoe groot de verschill ende binnen een soort ook kunnen zijn, elk boek, waa rin de soort wordt 
besproken, geeft een min of meer a lgemene besc hrijving tene inde LI in staa t te stellen d e soort 
te determineren . Zo' n omschrij ving zegt hooguit iets over d e versc heidenheid in vorm en 
kleur , maar biedt u vaa k zonder duidelijke illustra ties ook niet a ltijd vold oende houvast. De 
voor een uitgebreide soortbeschrij ving benodigde ruimte staa t meesta l niet ter beschikking en 
dat geldt evenzeer voor de vele exempla ren , die nodig zijn om met a llerlei va riaties rekenin g te 
houden . 

Hexaplex cichoreum is een sterk ges tekelde schelp , di e vaak slechts weini g hoger is dan breed, 
wanneer we de stekels meerekenen. Die hoogte variëert van 50 tot 100 mm , maar er zijn exem
plaren bekend van 130 mm o 
Er is sprake van een matig lan g sifo kanaal, dat enigszins terugbuigt. Het ka naal is over de ge
hele lengte door middel van een smalle spleet open. Wanneer u de schelp aan de onderzijde be
kijkt , ziet u , dat steeds ee n nieuw sifokanaal wordt gebouwd om het voorgaande heen (a fbeel
ding 2) . Zo ontstaat een bundel uitsteeksels - meesta l 6 -, die om de diepe ' navel' zijn gegroe
peerd. Bovendien co rrespondeert elk kanaal met een van de var ices o p de laa tste winding. Het 
aantal varices is dus ook meesta l 6. Meesta l, want het aantal varices en si fokanalen variëert 
van 5 tot 8. 
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Op de varices bevinden zich de stekels . Deze zijn hol en naar voren dikwijls open (afbeelding 
2). Bovendien zijn de vouwranden vaak geschu lpt. Wanneer de stekel dan ook nog sterk naar 
achteren gebogen is en daardoor een soort haak vormt, hebben we een totaalbeeld, dat nogal 
grillig aandoet (afbeelding I, A.). De variabiliteit van de stekels is erg groot: van bijna geen 
stekels (afbeelding 3) tot lange rechte stekels (afbeelding 4). 
De windingen zijn over het algemeen bol (convex) en van elkaar gescheiden door een duidelij
ke naad (sutuur), die bij sommi ge exemplaren de indruk wekt alsof de schelp daar enigszins is 
ingesnoerd (afbeelding 3). Het komt echter ook voor, dat de naden nauwelijks te zien zijn en 
dat de windingen zo geleidelijk in elkaar overgaan, dat de schelp een trochiform uiterlijk 
krijgt (afbeelding 5). Het aantal windingen bedraagt 5 tot 7, uitgezonderd de dikwijls aanwezi
ge protoconeh met twee windingen. 
De spiraalsculptuur bestaat uit grove richels met daartussen fijnere (afbeeldingen 3 en 6). 
De mondopening is naar verhouding vrij groot en ovaalrond. De buitenlip is onregelmatig ge
tand, maar het is ook mogelijk, dat de mondrand meteen overgaat in de binnenzijde van de 
holle stekels die zich daar bevinden (afbeeldingen 4 en 5). Dit za l wel verband houden met het 
groeistadium van de schelp. Aan de binnenzijde van de mondopening is het eelt (callus) duide
lijk te zien (afbeeldingen I , 2, 5). De mondopening is overigens glad. 
De kleur is al even variabel als de vorm en de scu lptuur. De grondkleur is wit tot vuilwit. 
Roodbruine tot donker bruine spi raalbanden bewerkstelligen, dat de stekels afwisselend bruin 
en wit z ijn (afbeeldingen I en 2), behalve die langs het sifok anaal, welke alle bruin zijn. De 
banden zijn echter lang niet altijd duidelijk te zien . In dat geval is er meestal ook geen sprake 

Afb. 3. 
Hexaplex cichoreum met zeer korre stekels. De bolle windingen, de sutuur en de spi
raalrichels komen bi} dit exemplaar goed uit. Ook de Gnaa/bocht is hier duide/ljk te 
zien (a). 
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Afb. 4. 
Bij dil exemplaar van Hexaplex cichoreu//1 is op de oudere windingen wein ig meer Ie zien van 
slekels, Ier wijl langs de mondrand de slekels duidelijk er zijn /IIel één lange - ongeveer 3 cm -, 
die hel geheel een merkwaardig aanzien geef!. 

van afwi sse li ng in de kleur va n de stekels, maa r zijn zij a lle donker. En dan bes taan er nog he
lemaal donk ere exe mplare n (a fb eeld ing I , B.) en geheel witte sc helpen (a fb ee lding 6). Zowel 
melanisme - zeer sterk e donk erkleuring - a ls a lbinisme - ontbreken va n k leur - komen bij sc hel
pen nogal eens voo r. 
De mondopenin g is gla nzend wit. Zowel de ge tande rand va n de buiten lip a ls de rand va n de 
binnen lip zijn za lmrood. Soms ziel u een zalmrode lijn ook nog aan de voet va n de jongs te va
rices, kennelijk da terende uit de lijd , dat daar de m o ndrand was. Veel vaker ec ht er is het 
moei lijk deze kleurra nd te ondersc heiden o f treft u a llee n aan de binnenzijde van de mondo
pening nog iets va n een kleurlijn aa n. 

NAAMGEVING 
Veel sc he lpen zijn benoemd naar hun uiterlijk. Da t is ook het geval met Hexaplex cichoreum. 
De 6 varices, die naar onderen samenbund elen, zijn kennelijk verantwoordelijk voor de naam 
Hexaplex, want hexa betekent 6 en voor de uitgang pI ex moet u maar aan complex de nken . 
De soortnaam cichoreum duidt op de gr illi ge vorm va n de schelp met de gebogen en gekru lde 
ste ke ls. W a nt da t is o ns woord cicho rei. Het Latijn se woord cichoreum betekent ook cichorei 
of and ijvie + ) . Hieruit volgt a l meteen, clat ande re schrijfwij ze n , zoals cichoreus of chicoreus 

+ ) Cichorei en andij vie bchorCJlIO! hel/elfde geslacht: Cichorilllll il/lyhli~ L. en Cichoritl111 elldi\'icl L. De namen endiv ia 
en int yb us hebben dezel rde herkomst, te weten in tubus dal door Vergilius is gebruikt voor andij vie en clat heeft te maken 
met holle bu is. 
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(HABE & KOSUGE) of zelfs chichoreum, gewoon fout zijn. Dat zijn dus geen synoniemen. Het is 
inderdaad oppassen geblazen, want de naam Chicoreus bestaat wel, maar als genusnaam. Chi
coreus Montfort, 1810 behoort eveneens tot de Muricidae en omvat onder meer de bekende 
soort Chicoreus ramosus (L.). De herkomst van het woord chicoreus heb ik niet kunnen vin
den . Zou Montfort cichoreus bedoeld hebben? 
Wanneer een schelp nogal wat verscheidenheid vertoont in uiterlijk of kleur en het gaat bo
vendien om een niet zo onbekende soort, dan kan het haast niet anders of er bestaan een aan
tal synoniemen van auteurs, die afwijkende vormen eens als een afzonderlijke soort hebben 
beschreven. Zo ook bij Hexaplex cichoreum. Hier volgen er enige: 

Murex fascialus Gmelin, 1791 
Murex diaphnus Gmelin, 1791 
? Murex lacluca Röding, 1798 
Hexaplex foliacea Perry, 1811 
Murex endivia Lamarck, 1822 
Murex saxicola Broderip, 1825 
Murex albicans Tryon, 1880 

Verschillende van deze namen vinden eveneens hun oorsprong in het grillige uiterlijk van de 
schelp, zoals lactuca dat kropsla betekent, foliacea hetgeen kan worden vertaald met bladerig 

Afb. 5. 

e 

• 

• 
Niel altijd zijn de naden goed te zien, zoals dit exemplaar van Hexaplex cichoreum toont. De _ 
windingen zijn veel vlakker, waardoor de schelp een trochiform aanzien krijgt. Bij dit exem- _ 
plaar is bovendien het callus goed ontwikkeld. 
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Afb. 6. 

Hexaplex cichoreulI1 kan soms geheel wil zUn , zoals deze fOlo laaI zien . Bovendien kan men 
hier goed zien, hoe de mondrand geleidelUk overgaal in de binnenzijde van de holle slek els. 

en endi via, d a t deze lfd e soortn aam is a ls die va n a ndij vie. In de E nge lse en A merik aa nse lite
ratuur spreekt men over de Endi ve Murex o f C h icory Murex (ook de E ngelse taal hanteert dus 
eige nlij k een o njui ste spelling) en in Du itse lit eratuu r sp reekt m en over En di vien Schn ecke. 
Fasc ia tus duidt op de kleurba nd en , terwijl a lbi cans stellig een wit exemplaa r betre ft. Sax icola 
is een naam die niets met het uite rlijk heeft te mak en , want dat bete kent rots bewoner. Het 
vraagteken bij lactuca gee ft aa n , da t over dit sy non iem twijfel ka n bes taa n . WAGNER/ TUCKER 

AB BOTT gee ft aa n, d a t het een sy noni em zo u zijn zowel voor Hexaplex cichoreul11 a ls voor 
ChicOI·eus ral770sus en dat komt zo op het eerste gezicht al wat vreemd voor. Die bevreemding 
wordt nog versterk t, wann eer men ziet, d a t d e teke nin g in d e tweed e druk - no . 14-045 - exact 
dezelfde is a ls die in de derd e losb ladige u itgave - nr. 13-966 -, maar dat die teken ing de ene 
kee r wordt gepresenteerd a ls een a fb ee lding va n Hexaplex cichoreum en de andere keer als van 
Chicoreus ral17osus. De verwa rring, door W agner en Tucke r Abbott gezaaid, wordt nog gro
ter , indi en men zie t dat bij C. rall10sus a ls synoniem lacrica staa t genoemd, hoewel die naa m in 
d e lij st zelf niet voo rk omt. De betekeni s va n dit woord is melkwit en dat zou zeer wel op C. ra-
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Afb. 7. 
Deze Hexaplex cichoreum 
biedt plaats aan een spondy
lus, die zich niet door de ste
kels van zijn gastheer heeft la
len afschrikken. 

• 

mosus passen, maar behalve wanneer er sprake is van een albinovorm juist niet op H. cicho- _ 
reL/lil. E nig (literatuur) onderzoek dient hier opheldering te geven, maar daaraan ben ik in het .. 
kader van dit verhaal helaas niet toegekomen. 
Hexaplex cichoreulll, de typesoort van het geslacht Hexaplex, is zoals we getracht hebben te • 
laten zien een soort met vele variaties . Maar dat geldt ook voor vele andere soorten. Misschien 
draagt dit verhaal ertoe bij om bij u de belangstelling te wekken in deze richting wat meer aan-
dacht aan uw verzameling te schenken. En komt u daartoe, laat ook de andere lezers van onze a 
Vita daarvan dan meegenieten. .. 
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