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VRAAG EN ANTWOORD 

Aanvullend antwoord op vraag 
Bij de beantwoording van vraag 1 (Varia 
Maritima 298), namelijk of het kanaal
eilandj e Herm een bijzonder schelpen
eldorado is, hebben wij u bij gebrek aan 
wetenschap voorlopig in de mist moeten 
laten. Daarbij hebben wij toegezegd op 
dat antwoord te zullen terugkomen, in
dien iemand ons daarover gegevens kon 
verschaffen. Welnu, dat is gebe urd. De 
heer E. Kijlstra uit Oranjewoud heeft ons 
in de gelegenheid gesteld onze toezeggin g 
waar te maken. 
Het eilandje Herm, oostelijk van Guern
sey en op een half uurtje varen daarvan, 
is volgens de reisgids no. Ivan de ANWB 
over de Engelse Kanaaleilanden ongeveer 
2500 bij 800 meter gr oot. Vooral de noord
zijde heeft zandstrandjes en beschutte 
baaien. Aan de oostzijde, zo zegt de gids, 
ligt Shell Beach, beroemd om "zijn 
prachtige sch elpen, waaronder zeer zeld
zame die op geen ander strand van h et 
n oordelijk ha lfrond worden gevonden " . 
Bovendien is er nog een schelpenstrand 
in het noorden, Mouisonnière Beach. Ook 
al is deze beschrijving wellicht wat al te 
mooi, degenen, die de strandjes van dit 
eiland hebben bezocht zijn toch wel onder 
de indruk gekomen van de grote ver
sch eidenheid van schelpen, die in over
daad, kennelijk als gevolg van een be-

VITA MARl NA - Zeebiologische docum elltat ie 

paalde get ij beweging, op het strand wor
den geworpen. Tot hen behoort ook Jill 
S. Kendrick, die uit die veelheid een 
50-tal zelf gevonden schelpen heeft be
schreven in een aantrekkelijk boekje, ge
naamd "Fifty Sea Shells fr om Herm 
Island", welk boekj e thans zijn derde 
druk beleeft . Het is niet zo, dat de daarin 
besproken schelpen op geen ander strand 
van het n oordelijk halfrond worden ge
vonden, maar de besproken soorten vor
m en maar een deel van hetgeen daar 
aangetroffen kan worden. Hoe dan ook, 
een tochtje naar Herm is met deze aan
vullende gegevens uit malacologisch 
standpunt k ennelijk de moeite waard. Op 
het boekje zullen wij bij literatuur nog 
terugkomen. 

TENTOONSTELLING GEOLOGIE & 
BIOLOGIE TE ECHT 

In verband met haar 20-jarig bestaan or
ganiseert de kring Echt van de Neder
landse Geologische Vereniging in samen
werking met het Natuurhistorisch Muse
um te Maastricht, het Natuurhistorisch 
Museum te Enschede en het Heemkunde
Museum "Roerstreek" een tentoonstelling, 
geheten GEOLOGIE & BIOLOGIE. De 
tentoonstelling zal geh ouden worden in 
h et Royal Theater, Peyerstraat 47 t e Echt 
en wel van 18 t /m 22 maart. 
De geologisch t entoongestelde voorwerpen 
bestaan voor 90 % uit fossiel mater~aal. 

Het biologisch gedeelte bevat o.a . opge
zette dieren (vogels, insecten, vlinders en 
vissen) plan ten e.d. Tevens zult u er een 
uitgebreide verzameling recent marien 
materiaal aantreffen (schelpen en anuere 
zeedieren). Ook aan de malaco-phllatelie 
zullen wij enige aandacht besteden. Iedere 
honderdste bezoeker krijgt van ons een 
hanger cadeau uit onze eigen slijperij. 
Vrijdag 18 maart: 19.30- 21.00 uur: Ope
ning door Drs. W. F. A. Heemskerk, Bur
gemeester van Echt. 21.00- 23.00 uur: 
Openstelling voor het publiek. Openings-
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tijden: zaterdag 19 en zondag 20 maart: 
10.00-12.00 uur v.m., 13.30-22.00 uur n.m., 
Maandag 21 en dinsdag 22 maart: 8.30--
12.00 uur v.m., 13.30- 17.30 uur n.m., 
19.00-22.00 uur n.m. 
De entreeprijs zal voor volwassenen f l,
en voor kinderen beneden 14 jaar f 0,50 
bedragen. 

DOOD OF LEVEND - 5 
Nu geven wij het woord aan mevrouw 
H. W. S. van der Linden-Couvé uit Sleeu
wijk om te reageren op de vraag van de 
heer Top, of het doden van dieren ten 
behoeve van een liefhebberij aanvaard
baar is. 
De heer Top stelt in het novembernum
mer 1975 de moeilijke vraag of het doden 
van dieren voor liefhebberij aanvaardbaar 
is. Persoonlijk moet ik toegeven, dat hij 
gelijk heeft: het is niét aanvaardbaar. 
Zelf heb ik één keer een schaalhorentje 
uit zijn huis gesneden en dat gaf me toch 
wel een schuldig gevoel. Het is dan ook 
bij deze ene moord gebleven. De levende 
schelpdieren die ik vind blijven waar ze 
horen; ook de prachtig glanzend gekleur
de landslakken op mijn slakroppen (die ik 
wel verhuis naar minder nuttige gewas
sen); dan neem ik genoegen met de ietwat 
verbleekte exemplaren die een natuur
lijke dood gestorven zijn. 
Maar nu wij toch met onze neus op deze 
gewetensvraag gedrukt worden, zou ik 
ook wel eens willen weten wat er gebeurd 
is met de levende wezens uit mijn door 
aankoop verkregen schelpen. Ik kan me 
moeilijk voorstellen, dat àlle soorten ge
schikt zijn voor consumptie en kleurstof
fen maakt men nauwelijks nog uit naluur
produkten. Het geeft inderdaad stof tot 
denken. Zelf ben ik (gelukkig) niet zo'n 
fanaticus om mijn leven (of wiens leven 
dan ook) te wagen om in het bezit te ko
men van een schelp; dus voor mij is de 
keus niet moeilijk. De beperking die de 
heer Top voorstelt, leg ik mijzelf graag 
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en gemakkelijk op. Anderzijds, als ik 
ergens een mooie schelp in een etalage 
zie, en ik wil hem in mijn verzameling 
hebben, dan koop ik hem. En hier komt 
dan de struisvogelpolitiek om de hoek 
kijken. Ik denk dat iedere schelpenver
zamelaar daarmee behebt is en dat dit 
misschien ook de reden is, waarom men 
aanvankelijk niet zo heel spontaan gere
ageerd heeft. Alle verzamelaars van schel
pen, ivoren voorwerpen, opgezette dieren 
e.d. (om maar niet te spreken van plan
tenvergaarders die beschermde zonne
dauwen kievitsbloem plukken), hebben 
boter op het hoofd. Ik ook! 

RUILEN EN CORRESPONDEREN 

De jongere leden van de Belgische Ver
eniging voor Conchyliologie (jongens en 
meisjes in de leeftijd van 16-20 jaar) zou
den graag ruilcontacten leggen en corre
spondentie voeren met B.M.ers. Wie uwer 
heeft daarvoor belangstelling? Wil hij of 
zij zich dan in verbinding stellen met 
M. Veldeman, Voorzitter jeugdkern B.V.C., 
Robert Molstraat 64, 2000 Antwerpen, 
België. 

POSTZEGELS GEVRAAGD 

Malaco-philatelist vraagt postfris zonder 
plakker: Franse Somalikust Yv. 311-314; 
Dubai Yv. T 1-9; Togo Yv. T 61a-65; 
Noord-Korea Yv. 647, 649; Mauritius Yv. 
337; Fujeira Yv. 130; Kenia Yv. 49, 50; 
Comoren Yv. 72-76. Aanbiedingen aan: 
J. G. M. Severins, Kapl. Goossensstraat 25 
te Echt. (L.), tel. 04754-2979. 

DUBBELNUMMERS 

Dit laatste nummer van de 26e jaargang is 
weer een dubbelnummer. Zoals u al is 
medegedeeld, zal in 1977 het aantal dub
belnummers worden uitgebeid van drie 
tot vier. Dit worden dan het maart-, juni-, 
september- en decembernummer. Het 
eerstvolgende is dus het maartnummer. 
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