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DE MAKKE GARNAAL. 
ffpa.a,st had ik geschreven: de gedresseerde garnaal; 
<1^ maar van dressuur is geen sprake; 't is gewoon 
-̂  oplettendheid en geheugenwerk van het beestje. 
Nu zult u zeggen dat kan niet: ,/Een garnalen ge
heugen!" Och wat. ,/Een memorie als een garnaal" 
speelt u parten. Maar die volkswijsheid is gewoonweg 
leugen en laster, net als zooveel van die wijsheden in 
spreekwoordvorm, tenzij men met de garnaal in 
de spreuk een gekookte en gepelde bedoelt; dan 
geef ik toe, anders niet. 

Want mijn garnaal heeft geheugen, dat zal ik u-
aantoonen en dat kan ik nu nog ieder belangstellende 
eiken dag bewijzen door de feiten zelf. 

Maar laat mij u eerst vertellen, hoe het merk
waardige dier in mijn bezit kwam. Dat is een paar 
maanden geleden. Ik was bij Jager in den winkel, 
om wat dieren voor mijn terrarium te koopen; een 
werkman kocht er ook iets: wormen en „krabben" 
om mee te visschen. Die krabben leken mij heelemaal 
geen krabben, al kriebelden en krabbelden ze in hun 
bakje zoo door elkaar, dat er geen touw aan vast 
te maken viel. 

De kooper ging heen met zijn waar; er bleef nog 
iets levends en grijsachtigs beweeglijks in het blikken 
busje achter. Het leek van dichtbij bekeken wel 
iets op garnalen; maar de gewone soort was het 
toch niet. 

Ook Jager wist natuurlijk wel, dat het geen zoet

water-krabben waren, die verkoopt hij immers ook, 
maar die visscherlui noemen ze nu eenmaal zoo; en 
de Hollandsche naam van een soort, die dubbel zoo 
groot is, maar er overigens veel van weg heeft, luidt 
ook in de boeken: steurkrob. 

Ik werd zonder eenige moeite bezitter van het 
restantje „krabbe»". Niet om er mee te visschen, 
heusch niet. Ik houd niet van visschen; misschien 
zou ik door een overwinning op me zelf te behalen, 
den worm ten slotte toch wel aan het haakje krijgen, 
maar een gevangen visch den bek stuk trekken, om 
den haak er weer uit te halen, en het dier in het 
zonnetje of in lauw water langzaam te laten stikken, 
zie, dat wordt mij te machtig. En de worm dan? Nu ja, 
die heeft geen oogen. Zoo'n visch heeft wel oogen; al 
zijn 't maar vischoogen, ze kijken je toch verwijtend 
aan. En bovendien, ik ben veel te ongeduldig voor 
zulk werk; eens, als opgeschoten jongen heb ik met 
brood gevischt, wel een half uur, en nog geen beet; 
toen lag de hengel al in de vaart. 

Nu dan, die garnalen gingen in het blikken busje 
droog en wel mee naar huis; ook niet, om er levend 
te worden gekookt, met koud water opgezet, maar 
om gedetermineerd te worden; want ik wilde weten, 
wat dat nu eigenlijk voor beesten waren. 

Dat heeft me een dag van de Paaschvacantie 
gekost. Met Lameere kwam ik een heel eind, maar 
niet heelemaal aan 't eind. De bibliotheek van Artis 
gaf bijna zekerheid, maar niet volkomen. Het kon 
een vorm van Palaemonetes varians squilla of van de 
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Zuiderzee-garnaal zijn; niet alle details van het 
levende diertje evenwel kwamen geheel overeen 

'met de beschrijving. 

Jager had mij verteld dat zijn „krabben" in de 
Bijlmerpolder bij Amsterdam waren gevangen. Nu 
hebben de Bijlmerslooten en -ringvaart volgens den 
een (en ook blijkens den plantengroei) zoet 
water, volgens den ander is het water er zoo 
brak, "dat de koeien het niet willen drinken. 
Ik denk, dat dit laatste bij tijden het geval 
is, wanneer er water uit de Zuiderzee binnen
komt. Met dit zeewater kwamen waarschijnlijk 
ook de garnalen binnen de sluizen. 

Met het oog hierop kregen de diertjes thuis 
eerst een zoet bad. Dat beviel ze in het eerst 
heel goed; de arme dieren waren uitgelaten 
van blijdschap (zal ik maar zeggen) en zwommen 
vroolijk vooruit met al hun zwempooten, en 
bij vermeend gevaar, plotseling achteruit door 
een slag met hun staart. Een paar uur later 
evenwel werden ze flauwer in hun bewegingen. 
Versch water hielp niet langer dan een paar 
uur. Dan maar geprobeerd er een snufje zout in 
te doen; dat eerst opgelost was, natuurlijk. 

Dat beviel ze heel goed; daarna een kunstmatig, 
iets zouter mengsel er in, dat zeewater nabootst, 
en langzamerhand werden de beestjes gewend aan 
een sopje van het gehalte van brak water. Daarin 
hielden ze het net drie dagen uit. 
Toen vielen de eerste slachtoffers van 

oogen, op steeltjes, worden dof en bleek, en twee voor 
twee komen de zwempooten te voorschijn; die 
liggen anders onder tegen het achterlijf omhoog 
geslagen en alleen bij het zwemmen zijn ze in 
snelle golvende beweging, zoo snel, dat de afzon
derlijke pooten niet te onderscheiden zijn, evenmin 
als de spaken van een wiel, dat snel ronddraait. 
Daarbij gebeurt er nog iets vreemds, de stervende 
of doode garnaal verandert van kleur, van bijna 
geheel doorschijnend, waterblank om zoo te zeggen, 
met hier en daar een mooie zwarte of bruine ver
siering, wordt de ongelukkige rood, rood als een 
gekookte garnaal, rood als een kreeft. Dat laatste 
is nu weer niets vreemds. Want wie ook maar één 
dag garnalen in zijn zeewater-aquarium gehouden 
heeft, is er volkomen van overtuigd, dat een garnaal 
een kreeft is, op en top, in zijn vorm en in zijn 
wezen. 

't Is een heel onaangenaam iets, wanneer diertjes, 
met wie je het toch zoo goed voor hebt, je moeite 
en zorgen met ondank beloonen en stuk voor stuk 
dood gaan. Als ze het alle te gelijk doen, ben je er 

A / 

mijn welgemeende poging tot redding. 
Akelig, zooals zoo'n garnaal sterft. Zijn glanzende 

opeens doorheen, dan is het maar één slag; maar 
het is tergend vervelend, als je thuis komt uit de 

raorgenschool, van de huis-
genooten te hooren: er is 
al weer een dooie; en uit 
de middagschool: er liggen 
er al weer drie op hun rug, 

en na het avondwerk: er is er nog weer een, 
die niet frisch meer lykt. Niet waar, u kunt 
het zich voorstellen, dan wordt het je kribbig 
te moede; je staat voor een noodlot, geheel 

buiten je schuld. 
Maar de groote menschenkunst is immers juist, ' t 

noodlot bij gelegenheid een beentje te lichten. Ik 
woon dicht bij Artis, en al weet ik wel, dat het 
eigenlijk niet mocht, de directeur, begaan met het 
lot van mijn studie-garnalen, gaf voor deze eerste 
en laatste keer en bij hooge uitzondering verlof, 
mijn klein kamer-aquarium met echt zeewater uit 
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De .ledematen" van een garnaal (Palaemonetes varlans]. 
1. Voorste sprieten of antennen: a. enkele tak, b. tweede tak, e. derde bik, 

bijna geheel saamgegroeid met de tweede; 2. Achterste antenne: '2a. de 
spriet, 2b. de plaat waaraan hij bevestigd is (zie de garnaal, flg. 2 

(van boven gezien); 3. Ue i^neus», do getande kopkam; 4 Boven
kaak (linker); D en 6. Ondcrkakcn; 7, 8, 9. Kauw pooten ; 

(4—9 onder hot kopschild geborgen); 10—14 ware pooten; 
15--20 zwempooten; 21. halve staart. 

„Het Aquarium" te vullen. En ziet, de diertjes 
fleurden op, ' ze herademden, ze herleefden, en 

gingen van louter levenslust mekaar dood maken 
en opvreten. Eén bleef er over, en die leeft nog. 
De eerste dooden liggen op spiritus, op een paar 
na, die voor sectie post mortem onder de loupe 
hebben gediend, waarvan u hier het gedeeltelijk 
resultaat ziet. Zoo'n mortisectie kan ik ieder afraden, 
die niet bijziende is en ook geen goede loupe en 
pincet bezit. Het is een geduld-werkje, maar leer
zaam en een goede voorbereiding voor iemand, 
die later zoologisch practicum moet volgen. 

In elk geval weet ik nu hoe een garnaal er uit
wendig en uitwendig uitziet, die Palaemonetes squilla 
of P. varians of P. antennanus of P. anders heet. 
Eén heb ik er zooeven naar den Helder gezonden, om 
officieel benoemd te worden. Misschien kan ik, vóór 
deze aflevering in zee gaat, den waren naam van mijn 
garnaal nog mededeelen aan de belangstellenden.») 
De moeilijkheid zit 'm in de derde tak van de 
voorste antennen, die bijna geheel met een der 
andere saamgegroeid is, wat bij de gewone soorten 
niet mag, bij antennanus wel. 

De andere teekeningen zijn naar 't eenig over
levende dier gemaakt. Dat mij dit mogelijk was, 
dank ik aan zijn groote makheid. Ik heb hem geen 
meerdere soortgenooten tot gezelschap gegeven, 
omdat ik het kannibalisme niet in de hand wil werken. 
Hij krijgt, hard gekookt wit van ei; eiken morgen 
een stukje; als ik het vergeet, en dat gebeurt mij 
geregeld, ik heb nog wel eens iets anders te doen, 
dan garnalen voeren, doet een van de kinderen 
het wel. 

En nu is het zoo ver, dat mijn garnaal uit de 
hand eet en dat hij ziet en begrijpt, dat iemand hem 
komt voeren; leuk, hoe hij netjes boven op een met 
groen wier bewassen steen klautert, zijn handjes, 
alias zijn knijpers of scharen opsteekt, en het stukje 
eiwit kalmpjes van den penhouder afneemt. 

Door die ééne garnaal ben ik opnieuw bezitter 
van een mooi zeewater-aquarium geworden. Een 
jaar of acht geleden heb ik 't ook geprobeerd, toen 
mislukte het. Nu ben ik er geloof ik achter, hoe 
het aangepakt moet worden, en nu durf ik er 
binnenkort ook wel eens meer over schrijven. 

E. HEIMANS. 

') Hot is P. varians. 


