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kent als kleinste soort Thiaspi. Linnaeus die de tweedelige naamgeving heeft inge-
voerd, gaf het de naam Draba verna. Na uitgebreid onderzoek door De Gandolle en 
Jordan is later dit verzamelgeslacht opgesplitst en is voor de Vroegeling de  
naam Erophila verna ingevoerd en erkend. Het is echter een moeilijk plantenge- 
slacht met een grote verscheidenheld, die geleid heeft tot een groot aantal on- 
dersoorten en variëteiten. 
De volksnamen hebben zowel hier als in het buitenland vooral betrekking op zijn 
schriele voorkomen en schrale standplaats. We komen namen tegen als armoedje en 
magermannetje. (Deze laatste naam wordt ook wel gegeven aan het Herderstasje).  
Ook de namen hongerbloempje en kommerbloempje werden wel gebruikt. 
In het volksgeloof werd massaal voorkomen van dit hongerbloempje wel beschouwd  
als een voorteken van misoogst. 
Overigens kent de lijst van officiële Nederlandse plantennamen ook nog de naam 
Hongerbleempje, n.l. Draba muralis. Deze soort is veel zeldzamer en van de Vroege- 
ling o.m. te onderscheiden door de nauwelijks ingesneden kroonblaadjes. 
 

A.v.d.Oever 
Uit: Groei en bloei 
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Een artistiek horentje aan ons Noordwijkse strand 
 
Geïnspireerd door het artikeltje van Wim Kuijper over de Wulken op het Noordwijk- 
se strand leek het mij een goede zaak opnieuw het strand op te gaan. Ons blad 
heet toch niet zonder reden de Strandloper? En  
ver uit de buurt is het ook niet, dus wat let ons! 
 
Als tegenhanger van de grote wulk dan nu een kleintje 
n.l het wenteltrapje. Het is beslist nog niet het 
kleinste schelpje dat je kunt ontdekken, maar... in 
tegenstelling tot de wulk, die je al op afstand ziet 
liggen, moet je voor het zoeken naar wenteltrapjes 
(Epitonium clathrus) wel in de hurkhouding. Ook de 
plaats waar je moet kijken, luistert veel nauwer dan 
bij de wulken. Speciaal moet je de fijne gruisbank- 
jes eens wat beter bekijken, de wat driehoekig aan- 
doende zwartgekleurde lopertjes, niet al te ver ver- 
wijderd van de eb-lijn. Zonder geluk vaart echter 
niemand wel, want deze gruisbankjes zijn niet altijd 
aanwezig. De zwarte kleur van die gruisbankjes wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van  
de al jaren oude tepelhorentjes, en in de nabijheid 
hiervan kun je ook de wenteltrapjes ontdekken. 

 

 

 
Gelijk kan ik er wel bij zeggen dat het vinden van zo'n wenteltrapje geen zeld- 
zaamheid is, maar wel elke keer erg plezierig. Waarom eigenlijk is het ontdekken  
van een wenteltrapje zo'n genoegen? Wellicht om een tweetal redenen. Ten eerste  
is het architectonisch gezien een stukje vakwerk, m.a.w. gewoon prettig om te  
zien en ten tweede is een wenteltrapje niet een horentje dat je zo één-twee- 
drie opraapt. Nee je moet er werk voor doen om het te vinden, en als dat vinden  
dan beloond wordt, is dit altijd prettig. 
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De Kleur is vaak blauwgrijs of wit tot crème en sommige exemplaren bezitten 
Een aantal bruine vlekjes. Die kleur speelt ook een rol in ons zoekbeeld. 
Als je de horentjes thuis op de hand nog eens goed bekijkt, vallen de 7 tot 
10 etages op door hun bolheid. Net kleiner wordende ringetjes boven elkaar ge- 
plaatst. Die diepe naden worden enigszins versluierd door de opstaande ribben. 
Deze platte ribben staan in elkaars verlengde: doorlopende lijntjes, die schuin 
op de columella (as) staan, evenwijdig aan elkaar. 
De mondopening is nagenoeg rond en verstevigd door een opstaande rib. Vaak 
zijn die afstaande ribben lichter van kleur dan hun ondergrond, en dit effect 
verhoogt de schoonheid van het schelpje. 
 
Levende exemplaren zullen niet gauw op het Noordwijkse strand te vinden zijn, 
zoals dat wel het geval is met de nonnetjes en de tere platschelpen om maar 
bij de kleintjes te blijven. Als oorzaak kan genoemd worden, dat wenteltrapjes 
veel verder uit de kust leven en derhalve het lange rollende transport over  
de zeebodem niet overleven. 
 
Het dier staat bekend als een roofslak. Veel gegevens hierover zijn er verder 
echter niet. Het weekdier heeft twee scherpe kaken, daaruit zou af te leiden 
zijn dat er stukjes van de prooi worden afgebeten. Ook is het dier in het 
bezit van een radula (rasptong) die bij de consumptie gebruikt wordt. 
 

 

De eieren die zich in kleine kapsels be- 
vinden en een pyramide-achtige vorm aan- 
nemen, worden vastgemaakt met kleverige 
haarachtige draadjes. 
 
Keren we terug naar ons Noordwijkse strand. 
Mocht er iemand een wenteltrapje vinden met 
meer dan 10 etages boven elkaar, dan heeft 
hij te maken met een Turtons wenteltrap 
 
Ten slotte: veel genoegen gewenst met het 
zoeken naar schelpen en in het bijzonder die 
kleine horentjes aan het strand. 
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                       -------------- 
 
 

Geef u tijdig op voor het Texelweekend op, 5, 6 en 7 september! 

U kunt daar ook nog aan schelpjes doen, als u uitgekeken ben op de vogels. 
 
                       -------------- 




