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Een parel op het strand van Terschelling

door

Dick Hoeksema

Het exemplaar is onregelmatig hol van vorm (min of meer

ellipsoïd), heeft een parelgrijze kleur (ik kan geen betere,
minder dubbelzinnige omschrijving vinden) en is zacht glanzend.
De grootste- en'kleinste diameter bedragen respectievelijk 1,2
en 1,0 mm. Door de stereo-loupe kon ik bij 20x vergroting duide-

lijk een donkere kern waa.rnemen, waarschijnlijk een zandkorrel.

Mogelijk is een exemplaar van Aequipecten opercularis (L.)
de maker van dit fraais (J. Blommers e.a., 1975, p. 12). Of

ook Ostrea edulis (1.) hiervoor verantwoordelijk gesteld kan

worden, is me niet hekend. Ik heb er

Tijdens het uitpluizen van een monster van 230 gram fijn gruis
met veel zeeëgelstekels, verzameld hij zachte N.W. wind in de

huurt van paal 9,80 op 24 juli 1976, ontdekte ik tot mijn grote

verrassing een prachtig pareltje.
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geen flauw idee van of er eerder parels op het Nederlandse strand

gevonden zijn. Wel weet ik dat de heer Doeksen er eentje vond in

grondmonsters genomen uit de Eemlagen onder Terschelling (G. Doek-

sen, 1975).
Waarmee maar weer bewezen is, da.t Terschelling zijn naam

"Parel der Wadden" eer aan doet!
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Er zijn vele mogelijkheden: bij een groot aantal families van

tweekleppigen en zelfs bij verschillende gastropoden is parelvor-

ming geconstateerd. Zie: Coomans, H.E., 1973. Pearl formation

in Chlamys varia from Bretagne.- Basteria 37: 141-143. Onder-

getekende vond jaren geleden een flinke parel van Mytilus edulis

I., niet op het strand, maar in de mond, tijdens een mosseYenmaaT-

tijd.
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