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Ongeveer

Een schelpenrijk strandop het eilandje Herm

Dit alles las ik in een aardig artikel over de bedoelde eilandengroep in het

aprilnummer van het franse maandblad "Sciences & Voyages". Wat mij echter het

meest trof, was een ook voor de lezers van het C.B. interessante passage die ik

hier vertaald weergeef: "Het is ongelooflijk te constateren hoeveel curiosa deze

ene vierkante kilometer biedt. De uitzonderlijkste is wel de "Shell Beach" waar

ik tot mijn verbazing zeldzame schelpen vond afkomstig van de Antillen en de Golf

van Mexico. De Golfstroom is er de transporteur van, maar dat verklaart nog niet

waarom de Shell Beach het enige strand in Europa is waar deze kleurrijke exoten

aanspoelen. " Ik heb reden aan te nemen, dat de schrijver van het artikel noch

oceanograaf, noch malacoloog is, doch als een strand officieel Shell Beach heet,

is er malacologisch toch wel iets bijzonders aan de hand. Wie weet er meer van ?

Is deze vindplaats in de literatuur bekend ? Wie der leden gaat er deze zomer eens

poolshoogte nemen ?
J.G.J. Kuiper

Herm is een minuscuul granieteilandje voor de Normandische kust. Het maakt

deel uit van de Britse dwergarchipel, waarvan Guernsey en Jersey de bekendste ei-

landen zijn. Ondanks zijn gering oppervlak van ruim een vierkante kilometer, heeft

het een oeroude geschiedenis. Sinds de tweede wereldoorlog wordt Herm bestuurd

door een oud-majoor van het Britse parachutistenleger. Zijn onderdanen zijn veertig

in getal. De voornaamste bron van inkomsten vormt het toeristenbezoek. Het zijn

hoofdzakelijk inwoners van Guernsey die hun weekends of vacantie op Herm doorbrengen.

Te hunnen gerieve is er een hotelletje en zijn er twee café's. Een motorsloep on-

derhoudt de verbinding van Herm met Guernsey. Een van de bijzonderheden van Herm is,

dat het zijn eigen postzegels heeft. De B. & T. van Herm wordt eveneens door de

oud-majoor georganiseerd. Op de driehoekige zegels staan afbeeldingen van op Herm

levende vogels, vlinders en ander gedierte.


