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VOORW OORD VAN DEN VERTALER

eze Cyrano de Bergerac,w iens figuur
even vôôr 1900 Edm ond Rostand op

degedachtebrachtvan het(Iaterzeerveel
gespeelde) tooneelgedicht van dien naam,
wasin zijn eigen tijd - periode RichelieuM azarin-Fronde
zeer bekend: zoowel
door deugden, die bizonder hoog w erden

aangeslagen, ridderlijkheid b.v.met goedhartigheid en groothartigheid, m oed en
overm oed,alsdoor eigenschappen,diem indergewaardeerd werden,zooalsonafhanke-

lijkheidszin,nieuwlichterijen ironie.Savinien de Cyrano,naar een van zijnsvaders
landgoederen ook: de Bergerac, is m aar

35 jaar oud geworden (1619--1655).Hij
schreef in zijn korte leven behalve zijn
Voyage de la Lune,de daarbijbehoorende
(veelwijdloopiger)LesEstatsetEmpiresdu
Soleil,en de H istoire desOiseaux,alle tezam en vereenigd in een ,,H istoire Com ique'';
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verder M innebrieven,Polem ieken,een Com edie,een Natuurkundig Essay en enkele
Gedichten.

De hierbij afgedrukte voorrede,die een
om trek van Cyrano's leven bevat, is het
werk van llenri Lebret, van kindsbeen af

onverbrekeEjk door vriendschap aan hena
verbonden.EvenalsCyrano en alsbijnaalle
edelen dier dagen aanvankelijk militair,
wasMjop heteind van zijn leven provoost
van hetkathedraalkapittelvan M ontauban.

Dezebelangrijkepositie spiegeltzich in zijn
voorrede welwatveelaf.Cyrano heeftniet

z66 doorloopend,alsLebrethetbeschrijft,in
hooge evenwichtigheid geleefd.Hijmaakte
deeluitvan de libertinsen de intellectueele
bohêm e dier dagen,die,in sterke'reactie op
de toonaangevende ,,precieuzen'', m enigm aal een uitweg zochten in opzienbarende
ongebondenheid.Aan zijn werk is veelontleend,o.a.door M olière,Voltaire en Swift.
De philosoof-astronoom Gassendiheeft den

stoot gegeven tot zijn geestdrift voor het
moderne denken van den tijd.

VOORREDE

((1

ezer, ik schri
jf hier de voorrede uit

een doode,die mijnadrukkelijk heeft opgedragen, wereldkundig te
maken,dat hij geen gewone doode is.De
n aam

van

heer de Cyrano Bergerac stoot n.l. heden

den daggeen tafelsom ,ook rammelthijniet
op zoldermeteen ijzeren ketting,hijblaast
op donkere keldertrappen nietin de kaars,

kortom hijhaalt geen van die streken uit,
waardoor veeldooden het veel onnoozelen

levenden benauwdm aken.Hijisook nu nog
in 'tbezitvan een goed humeur.Zijn schim
iseen-en-alwelwillendheid.Hijheeftin zijn
kwaliteitvan doodenogaltijd geen grootere
zorg dan de levenden vroolijk te stemm en.
W at niet wegneemt,dat de kern van zijn
wezen ernst is.W ie daaraan twijfelde zou
zeer zeker zijn gebeente doen verbleeken.
Trouwens, wiI opmerken, dat als mijn
vriend u b.v.de m aan voorstelt als een be-

woond gebied,hijnietbuiten dewetenschap
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gaat, zoom in de m oderne wetenschap als
die van de Oudheid. H eraclitus heeft verzekerd,dat de m aan een aarde is,om geven

doornevels;Lucianus,dathijerm enschen
op heeft zien wandelen; mijn even godvruchtigealsgeleerdetijdgenootpaterM ersenne heeft gezegd te betwijfelen, dat de
m aan een soortaardezou zijn;maaralseen
geleerd m an betwijfelt ofietsis,dan heeft
hij omstandige redenen voor zijn twijfel,
d-w-z. dan zijn er verscheidene tegenstrijdigemogelijkheden in zijn voorzichtigbrein
opgerezen, en is het betwijfelde dus wellichtjuistwaar.
Hoe ditzij,deheerde Bergeracverdient
eerder lof dan de groote m annen,die zoo

zwaarwichtigzijn gaan redeneeren overeen
denkbeeld,dathijtenminste alsmaangeval
Iuchtig isblijven behandelen.Hijhad altijd
neiging, te lachen om pedanten. Bij den
comedieschrijver Theophilus komt een zekere Sidias voor,die m et zooveelaandrang

een jongenman wilovertuigen,dat,,degeur
van den appel niet zijn uitwendigheid is
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doch een toevanigheid'',datdieijveraarder
wetenschap ten slotte, om m aar in ieder

geval zijn wijsgeerig doelte bereiken,den
jongen metdevuisten telijfgaat.
D e heer de Bergerac ontdekte in het

dagelijksch verkeervele Sidiassen.
Dat inzichtbegon bijhem alvroeg.W ij
hebben beiden onzeeersteopleidinggenoten

bijeen goeden dorps-geestelijke,dieerkostjongens op nahield; daar is de grondslag
gelegd van onze vriendschap;en nu herin-

ner ik mijzijn tegenzin,zijn weerzin tegen
dien leermeester,in wien hijeen schaduw
van Sidias verm oedde. Om dat de gedachtengang van onzen leeraar er inderdaad

niet geheelvreemd aan was,meende mijn
vriend m eteen, niets van hem te zullen

leeren,zoodathijzich van 'sm anslessen en
berispingen ook niem endal aantrok, m et

het gevolg,dat zijn vader,een braaf oud
edelm an, zonder belangstelling voor het

onderwijs van zijn kinderen,en te gem akkelijk geneigd de klachten van zijn zoon
zonder onderzoek gegrond te achten,hem
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een beetje bruusk van de kostschoolnam ;
waarna hijhem meteven weinig voorzichtigheid tot zijn negentiende jaar in Parijs
liet,op goedvertrouwen.Daarvondik mijn
vriend terug,op het hellend pad.lk over-

reedde hem,dat hij tezamen met mij zou
toetreden tot de Lijfgarde, en wel in de
Compagnievan Mijnheer de Carbon CastelJaloux. De duels, die in die dagen het
eenige, m aar dan ook afdoende m iddel

schenen tezijn om deaandachtop'u tevestigen,m aakten hem in een z66 korte spanne

tijdsberoemd,dat de Gasconjers - en de
Compagnie bestond bijna uitsluitend uit
Gasconjers hem beschouwden als den
Genius van den overm oed,en van hem be-

weerden,datzijn tweegevechten even talrijk
waren alsde dagen gindszijn intrede in de
Garde.D ie dingen haalden hem intusschen

nietvan zijn studieaf,en zoo zagik hem op
een goeden dag m idden in de com pagniescantine werken aan een elegie,even weinig

afgeleid aIszathijin een studiecelver van
alle rum oer.
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Korten tijd daarna bevond hijzich bijde
belegering van M ouzon,waar hijeen musketschot kreeg, dat hem dwars door 't
lichaam ging, en, weer later,wondde hem

een degen dekeel,n.l.bij'tbeleg van Arras
in 1640.M aar het ongem ak van die twee

campagnes;en dehinder,diehem van zijn
zware verwondingen overbleef; de voort-

durendeduels,waarin hijdoorzijn faam van
m oed en behendigheid vanzelf gem oeid

werd, zoodat hij meer dan honderd keer
secondant geweest is (want hijzelf zocht
nooittwist);zijn weinige verwachting,dat
hij ooit een positie zou bekleeden,bij gebreke aan den bescherm er, aan wien m en

zich onderwerpen moet,waartoeechterzijn
vrije geest niet geschikt was;en eindelijk
zijn grooteneiging totwetenschap en studie
deden hem afzien van hetkrijgsbedrijf,dat
den heelen m an opeischt,en datdezen even-

zeertotvijand maaktvan deschoone letteren,als de schoone letteren hem tot vriend
m aken van den vrede.
Ik zou bizonderheden kunnen vertellen
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van heel wat gevechten,die waarlijk niet
veel hadden van duels, zooals toen 'n
honderd m an,te hoop geloopen op de wal-

len bijde Porte de Nesles,een van Bergerac'svrienden midden op den dag uitjouwden,m ethetgevolg,dattwee ervan m etden
dood en zeven anderen m et zw are verwondingen hun kwade gezindheid bekochten.
M aar,behalve datm en watik op kan halen

voor fantasie zou houden - de feiten zijn
intusschen gezien en overal in 't openbaar
verteld door m enschen van zeer goeden
naam - geloofik ook daarom hierovernie:
m eer te m oeten zeggen, om dat ik nu toch

aan 'tpuntben gekomen,waarhijMarsverliet om zich tot M inerva te richten;ik be-

doel,dat hijsindsdien volstrekt afzag van
elk soort am bt of betrekking en alleen aan

destudiezich wijddetotaan zijn dood.
Overigensvolstond hijnietmetde onderworpenheid te haten, welke de m achtigen
van elkeen verlangen, die aan hen zich

bindt;zijn haatging verder;die gold evengoed aldatgene waarvan hijoordeelde,dat
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het gedachten en overtuigingen kan aan

banden leggen,want daarin wou hij even
vrij zijn als ten opzichte van zijn kleinste
daden;en hij spotte m et ieder,die op de
autoriteitvan een uitspraak van A ristoteles
of een anderen filosoof,netals Pythagoras'
leerlingen m et hun ,,M agister dixit'', ,,de
hfeester heeft het gezegd'', de grootste
vraagstukken m eenden op te lossen,hoewel

de tastbare en dagelijksche werkelijkheid
hen voortdurend weerspreekt. Te m idden
van de verwarring van alle elkander ophef-

fendemeeningen,oordeeldehij,datmen tot
geen partijbehooren moet.
N a Socrates leken hem D em ocritus en

Pyrrho deverstandigstewijsgeeren deroudheid; en dan nog alleen, om dat de eerste

naar zijn raeening de waarheid geborgen
heeft op een zoo donkere plaats, dat raen

haaronmogelijk zien kan;en om datPyrrho
zulk een vurigen geest had, dat geen der

wijsgeeren van zijn eeuw hem kon ondergeschiktmaken,terwijlhijdaarbijte bescheiden bleef om ooit te verklaren, in eenig
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vraagstuk het laatste woord te hebben
ezegd.
Volgens den heer de Bergerac ware het

wenschelijk, dat niemand iets schreef wat
reedsooitgeschreven is,wantalsdeschrijvers zich tot het eigene beperkten,zouden

de boekerijen heelwatminder omvangrijk
en verwarring-wekkend wezen, nuttiger
vooral,en het leven van den m ensch,hoe

korthetook is,zou bijnavoldoende zijn om
alles,wat goed is,te lezen en in zich op te
n em en .

Goldhijbijzijn leven vooreen buitengewoon zeldzam en geest, de N atuur voegde

daarbijzeerveelgeluk van denkantderzinnen,diehijechterallein bedwanghad;zoo
dronk hijslechtszelden wijn,wanthetvele
genot ervan, zoo zei hij, verstompt;m en
m oest er voorzichtig m ee om gaan als m et
arsenicum ,datgevaaropleverthoeen waar-

mee men hetook verbindt;zoo washijook
m atigin hetgebruik van spijzen,waarbijhij
liefstafzag van alle pasteien,w ant wat het
eenvoudigstisen 'tm instverm engd,scheen
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hem hetbest;aan dezetw ee deugden voegde

hijeen grootere toe doorzijn terughouding
jegens het schoone geslacht, die zoo ver
ging, dat hij nooit,kan men zeggen, den
eerbied vergat,dien wij aan die sexe verschuldigd zijn.Daaraan verbond hijeen dergelijken weerzin tegen alleswatmaarnaar
eigenbaat zweemen kon, dat hij zich 6ôk
nooit heeft kunnen indenken in het gevoel
van iets voor zich alleen te hebben, want

wat hem behoorde stond altijd,meer dan
aan hem zelf,terbeschikking van diegenen

onder zijn bekenden, die er behoefte aan
hadden.Zoo wilde dan ook de H em el,die
verre van ondankbaar is, dat van een

m enigte vrienden,die hijtijdens zijn leven
had,verscheidenen hem tot zijn dood toe
genegen Waren, en Som m igen hem m et
liefde aanhingen zelfsver over hetgraf.

Kort voordat hij,op 3s-jarigen leeftijd,
stierf,keerdezichzijn geestnogm éérafvan
dewereld.Hijveroordeeldedeongebondenheid van veel jongelieden, en toonde ten
opzichte daarvan een tegenzin,welke iederEen Maanrels 2
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een behoordetebezielen,dieeen christelijk
leven leiden wil.Ik m erkte deze groote verandering in hem op,toen ik hem eenszijn
m elancholie verweet op dezelfde plaatsen,

waar hij het overvloedigst zijn kostelijke
geestigheden had tenbestegegeven;hijantwoordde mij,dat dit kwam ,omdat hij,op
weg de wereld te leeren kennen, nu ont-

goocheld was; en dat zijn grootste onlust
nog ontstond doorhetbesef,dathijzijn tijd
nietbeter besteed had.

Gij5lezer,moet mijde uitvoerigheid ten
goede houden,die ik betracht ten opzichte

van de verdiensten van mijn vriend.Hijis
gestorven,zoodatik hem -zelf geen vriende-

lijks meer zeggen kan. En dan, zooveel
schoons als hij heeft voortgebracht, kan
nooitm ishagen.W aar ik nu eindigen m oet,
behoor ik nog eerst te verklaren, dat de
dem on'',die hem zoo goed van dienst is

tijdenszijn verblijfop de M aan,u nietiets
ongehoordsm oet schijnen,want Thalesen
Heraclitusen andere wijsgeeren hebben gezegd,dat de wereld er volvan is.D e veel-
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talligheid derwerelden en hun oneindigheid
en het bestaan van kleinste licham en of

atomen vindtmen bijweeranderefilosofen
verm eld.Ook is de opvatting,dat de aarde
beweegt, niet nieuw . Pythagoras, Aristarchus en anderen, en in de vorige eeuw
Copernicus,hebben haar gehuldigd.Nu stel

ik erprijsop tezeggen,datdezedingen mij
persoonlijk geen belang inboezem en,om dat
ik deze wetenschappen nietbestudeer,daar

zijmijte abstractzijn.Zoo wilik,metover
Copernicus te spreken, Ptolom aeus, wiens

stelselhijontkende,nietbeleedigen;mijis
het voldoende, dat Coeli enarrant gloriam
D ei,de H em elen verkondigen de eere Gods,
en dat hun bewonderenswaarde sam enstel
geen werk is van m enschenhanden. W at
Ptolonaaeus er ook over gezegd naoge heb-

ben,zijzijn nietandersdan zijaltijd geweest
zijn;en welkeveranderingCopernicusm oge
hebben teweeggebracht,zijzijn gebleven op
dezelfde plaatsen in dezelfde functie,welke
hun het Opperwezen heeft toegekend,die,

zonder Zelfte veranderen,Hijalleen alles
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veranderen kan.In 't begin van deze voor-

rede heb lk gezegd,waarom ik haarschrijven wilde;verderop heeftm en kunnen zien,
hoe en waarom ik aldie groote Geleerden
heb aangehaald.Ik doe u,lezer,thans het

verzoek,u deze laatste verklaring van mij
bij gelegenheid wel te willen herinneren,
omdatik hierm ee mijn afweerrechtvaardig
van alleswatde waarheid van mijn geloof
zou kunnen ln schadelijk verband brengen
m et de verdichtsels van anderen.
L.

REIS OP DE M AAN

etwas volle M aan,de Hem elwas zonder wolken, en 't had negen uren

geslagen,toenwijterugkeerdenvanClam ard
bijParijs(waardejongeMijnheerdeCuigy,
diedieHeerlijkheidbezit,onshad onthaald,
mijn vrienden en mij).Deverschillendegedachten,diebijonsdiesafraanbolopwekte,
hielden onsbezig onderweg;zoodat,terwijl
onze blikken verzonken in dat groote Gesternte, nu eens de een beweerde,dat het
een dakvenster van den Hem el was, dan
weer een ander,dat m en er het bordes in

moet zien,waar Diana den jachtstoet opstelt voor Apollo;een derde, dat 't wel de
Zon zelve kon wezen,die des avonds haar

stralen aflegt en door een rond gat kijkt
wat men op aarde uitvoert,als zij er zelf
nietis.,,En watmijbetreft'',zeiik,,,diemij
van harte gaarne m eng in de uitbundigheid
van uw gedachten,ik geloof- en dan ga ik
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mijnietbedienen van zulkepuntigeverzingels, als waarm ee gij den Tijd kietelt om
hem zijn loop te doen versnellen - datde
M aan eenvoudig een wereld isalsdeze;bij
welke de onze de rol vervult van M aan-''
Som m igen van het gezelschap onthaalden

mijn opmerking opeen onbedaarlijken schaterlach.,,Zoo bespotten er m isschien'',ging
ik toen verder,,,op 'toogenblik op de M aan
anderen een ander,diedestelling verdedigt,
dat deze bolhier een wereld van levenden
is.'' M aar hoe ik ook aanvoerde, dat ver-

echeidenem annen van gezag mijn meening
deelden,ik bereikte nletmeer dan datzij
nog weerhartelijker lachten.
Intusschen ankerde zich die gedachte,

diedoorhaargedurfdheid erbijmijgemakkelijker inging, gesterkt als ik bovendien
w erd door de tegenspraak van mi
jn vrieni
k
de
n heelen
den,zoostevigbijmijvast,dat
verderen Weg zwaar bleefvan M aan-definities,waarvan ik overigensm aar nietbevallen kon:m etdat gevolg datik,door steeds
m eer onder die dwaze idee de stutten te
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zetten van allerleiop ernstgeli
jkende redegi
ng
aa
nha
ngen --,
neeringen,bijna haar
toen precies,m aar dan ook heelprecieshet
wonder, of het ongeval, of de voorzienigheid,de fortuin,of m isschien wat ge zoudt
noem en hetvisioen,de fictie,de waanvoorstelling of wiltge? een hersenkrank-

heid,mij iets deed beleven,waaruit heel
mijn verdereM aanreisen daarmee op haar
beurt de verschijning van ditboek kunnen
w orden verklaard.

In hetnachtelijk uurthuisgekomen,en in
mijn tot dan toe afgesloten studeerkamer
binnendringend, vond ik daar een boek

open liggen,dat ik niet te voren van zijn
plaatsgenom en had.HetwasdePhilosophie

*'

van Cardan 1).Ik was zeer zeker nietvan
zins daarin te gaan lezen,maar mijn blik
vielop een passage van de opgeslagen blad-

zijde,en daar las ik dat gedeelte,waarin
Cardan vertelt, hoe hij, studeerend bij 't
1)In de 16de eeuw beroemd Italiaansch medicus,
m athem aticusen philosoof,die alle wetenschap in verband met astrologie beoefende.Vert.
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lichtvan een kandelaber,twee rijzige gril
-saardsdoor zijn goed gesloten deur zag binnenzweven,die hem op allerleivragen,die
de philosoof hun stelde,m ededeelden, dat
de M aan doorlevendewezensbevolktwordt.

Hoekon ditantwoord op mijn overpeinzingen daar zoo mooi open liggen, op mijn
tafel,waar kort te voren niets lag,als niet

dezelfde twee grijsaards-geesten Cardan's
Philosophiehadden uitmijn boekenkastgenomen en voor mij daar opzettelijk open
neergelegd?

Hetwasmijvan nu afduidelijk watme
te doen stond.
K oortsgedachten of niet,verbeelding of

werkelijkheid,ik draaldenietlanger.In een
eenzaam buitenverblijf doordacht ik alle
m ogelijkheden van uitvoering, en ziehier
hoeik ten H em elrees.

Ik had mij rondom omhangen met een
grootaantalflesschen na ze eerstm etdauw
te hebben gevuld.Toen de zon haar stralen
daarop richtte, begon de hitte dien dauw

omhoog te trekken, zooals zij de wolken
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Pleegt om hoog te halen, en ik werd daardoor opgeheven algauw tothalverwege het

uitspansel.M aar waar ditreisje mijwatal
te snel ging,en ik aldus m oest vreezen in

Plaats van nabijer aan de M aan er verder
van afte raken,verbrijzelde ik enkele van
mijn glazen balonnen, net genoeg om te
voelen, dat mijn gewicht die aantrekking
om hoog overwon en ik weer neerdaalde op
aarde.
Ik had het niet m is,want ik vieler een

tijdjelaterweerop neer;en naarden tijd te
oordeelen, dien ik zwevende had doorgebracht,m oest het nu m iddernacht wezen.
N iettem in herkende ik de Zon, die rustig

boven mijin haar zenith stond,zoodathet
in plaats van m iddernacht heldere m iddag

was.Gijzultzelfkunnen begrijpen welk een
verwonderingzich van mijmeestermaakte.
Ik werd,bijgebreke aan een andereverklaring voor dit m irakel,onbeschaam d genoeg

om mijin tebeelden,datGod nùg een keer,
en nu ten mijnen gerieve,deZon een tijdje
had vastgespijkerd aan den hemelkoepel,
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opdatik bijmijn edelbedrijfmaargoed kon
rondkijken.W at mij eveneens bevreemdde
was,dat ik het land,waarop mijn voeten
w aren terecht gekomaen, in 't geheel niet

herkende,terwijlik ertoch zekervan was
bijontstentenis van wind loodrecht te zijn
gestegen en weerloodrechtgedaald.Hoehet

zij,omgord als ik wasmetnog een aantal
flesschen, wandelde ik in de richting van
een soort hut,w aar rook uitkwam ; en ik

wasnauwelijks op pistoolschotsafstand,of
ik bevond mijzelf omringd door een groot
aantalspiernaakte individuen;zijschenen
erg verbaasd over onze ontm oeting;en m eer

in 'tbizonderschenen zijnog nooitiem and
te hebben gezien gekleed in een costuum ,

datuit flesschen bestond.Ook merkten zij
op,datik onder 't gaan de aarde niet noem enswaard aanraakte;trouwensik had,m et

een beetje meer zonneschijn op mijn dauwVoorraad,nOg We1weer voor hun oogen Van

den bodem wat kunnen oprijzen!Maar ik
wildemijmethen in nadereverbindingstellen.Ditechterwashun te veel.Alshad hen
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de schrik in vogels veranderd, verdwenen

zijallen gezam enlijk in een oogwenk in het
groen van de bosschen.Eén kreeg ik er intusschen te pakken, wiens beenen waar-

schijnlijk minder snel werkten dan zijn
angst.Hetwaseen olijfbruin,oud ventje;ik
vroeghem hoeverwijonsvan Parijsbevonden, sinds hoelang de Franschen naakt
loopen, en waarom ze allem aal voor één
enkelen landgenoot zoo bang waren.M aar
ik kreeg geen woord uit den vluchteling.

Hijknielde,vouwdezijn handen achterzijn
hoofd,opende den m ond,slootde oogen en
brabbelde allerleionverstaanbaars.
W eer een oogenblik later zag ik een
com pagnie soldaten,onder trom geroffel,op

mijaankom en.Tweeervan m aakten zich los
van den troep en bewogen zich in mijn richting.Toen zij mij dicht genoeg genaderd
j
w aren,vroeg ik hun,waarterwereld ik mi
bevond.,,U is in Frankrijk'',antwoordden
zij,,,maarwatvoorduivelheeftu zoo toegetakeld? Is er som s een convooi schepen

aangekomen, dat ù hier is, dien wij niet
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kennen? U zult goed doen m aar gauw uw

verklaringafteleggen voorzijn Excellentie
den Gouverneur. En waarom heeft u uw

brandewijn over zooveel fleschjes verdeeld?''Zijgrepen mij,nanogeenigpraten,
bijeen arm en ik werd opgebrachtnaarhun
commandant,die mijbevestigde,datik wel
degelijk mijbevond binnen Frankrijk,m aar
binnen datdeel,datNieuw-Frankrijk heet,
en dat in Am erika ligt.lk werd,nog weer
later,hier volkom en zeker van,toen m en

mij voor den Onder-Koning gevoerd had,
die inform eerde uit w at gewest ik stam de,

en naar mijn naam en qualiteit.Overigens
bleek diteen man,in staattothetbegrijpen
van grooteideeën,diemijdirecteen kam er
terbeschikking steldein zijn eigen appartem enten en niet verbaasd was,toen ik hem

beduidde,dat de aarde tijdens mijn zweefPeriodeondermijeen eind weegsmoestzijn
om gedraaid, daar ik immers,bijParijs opgestegen, in Canada w as geland.
Toen ik 'savondsjuistvan plan wasmi
j

ter ruste te begeven,trad hijmijn kamer
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binnen en zei:,,lk zou u niet zijn kom en
storen,alsik nietbedachthad,datiem and,
die in staat is in een halven dag zoo'n
grooten afstand af te leggen, ook w el het
geheim zalkennen van nietslaperig te w orden.M aarwatu allichtnietverm oedt'',zoo

ginghijverder,,,is,datik,u tereere,aleen
aangenaam dispuutheb gehad m etonze eer-

waarde Paters.Zij zijn er niet van af te
brengen,dat u een toovenaar naoet wezen,
of anders m instens een gewone bedrieger.

Ik voor mijdenk eenvoudig,datge u vergist.Het is m .i.heelem aalniet noodig,de

bedenkelijke paradox te gaan aanhangen,
dat de aarde zich zou draaien om een spil,

terwillwijdezon toch iederen dagzoo duidelijk haarwegzien vervolgen.lk denk,dat
de zonnewarm te niet enkel uw m et dauw
gevulde flesschen heeft om hooggetrokken,

maardatzijdieflesschen,en u meteen,ook
m et zich m ee heeft getrokken langs haar

baan in westelijke richting,hier naar ons
toe.

:5Mijnheer'',antwoordde ik den Gouver-
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neur,,,er zijn te veelredenen,die duiden
op stilstand van de zon en draaien van de
aarde,dan datik uw opvattingen zou kunnen deelen.In de eerste plaatszegt het gezond verstand,dat de zon in 'tm idden zich
m oet bevinden,alleen al om dat alle licham en in de natuurbehoefte hebben aan haar

warmtebron;zijisin 'tmidden alseen vorst
in het midden is van zijn rijk;zooals de
voortbrengendedeelen in 'tmidden zijn van
hetmenschelijk lichaam;depitin 'tmidden
van de vrucht; zoo vindt ge onder de

honderd blaadjesvan een ui een ui-beginsel, waaruit m illioenen uien m oeten ontstaan.Daarom zou het een even zoo groote

dwaasheid zijn,zich de geweldigelichtbron
van de zon te denken voortdurend draaiend
rondom de aarde, als zich te verbeelden,
wanneer m en een aan 't braadspit geroos-

terd leeuwerikje ziet,datdekok ditbeestje
gebraden heeft,door er het haardvuur om
heen te bewegen.Of m et andere woorden:
als de zon dan m et alle geweld die karwei
maoet opknappen,spreek dan voortaan ook
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van oevers,die voortglijden Iangs schepen,
heeren die zich naar hun knechts toe bew egen,en een m edischew etenschap,die genezen wordtdoor de zieken.

Gij hebt m oeite u voor te stellen, dat

,,

zoo'n zware aardm assa zou draaien. M aar
de zon is vierhonderd en drie en veertig
keer zwaarder dan de aarde,en hoe zwaar

zijn alle andere gesternten plus de heele
hemel? Van deaarde weten wijnu tenminste m et zekerheid, dat ze rond is. W elnu,
geeft die geschapenheid, dat ronde van de

aardenietalsvanzelfdegedachte in,datzij
gem aakt is om te draaien? D e zon zendt er
haar stralen op, stralen die haar w arm teinvloed op aarde hebben,m aar die tevens,
netzooals de hand door klappen-geven een
baldoet draaien,de aarde in draaiende beweging houden....''

Jawel'',onderbrak mij de Gouverneur,
m aar nu m oetik u toch vertellen,wateen

van onze Paters mijopmerkte,die evenals
u aan hetdraaien van de aarde gelooft,het-

geen ik,gelijk ik zei,nietaanneem.Ik ge-
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loof, zei die goede Pater, dat de aarde
draait,m aar ik geloof dit niet om de argum enten,die Copernicusaanvoert.lk ziehet
zoo,dat waar in het midden van de aarde
het eeuwige vuur brandt, de verdoenaden
daaraan trachten te ontkoraen door tegen
hetrondom ronde gewelf telkens op tevlie-

gen,waardoorzijdeaardedoen draaien op
dezelfde m anier,aIs waarop een hond een
tredm olen aan den gang houdt-''

DeGouverneuren ik haddeneenigen tijd
noodig om uitgepraatte raken over den ge-

Ioofsijver van den achtenswaardigen Pater,
welkedezen op zoo'n loffelijkegedachtehad
gebracht,en gingen dan verder m etover de
stelling van Ptolom aeus te spreken, aan

welke mijn gastheer alleen alde voorkeur
gaf,omdat zijaltijd algemeen is aanvaard,
en verder over de zoogenaanade oneindig-

heid van de werelden, die hij eveneens
apocrief achtte,wat ik vreem d vind;want
waar zou de oneindigheid Gods zich bevin-

den,indien zijniettevenswasin een oneindig heelal?
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M aar mijn oogleden begonnen m oe te
worden en toetevallen,en deOnder-Koning

verwijderde zich daarom uitmijn slaapvertrek. Den anderen morgen hervatten wij
ons dispuut van voren af aan en vulden
daarm eenog enkele dagen.M aar dit m oest

eindelijk ophouden,want allerlei moeilijkheden in de provincie riepen mijn gastheer
wegvan zijn hoofdstad en van dephilosofie,
en ik kreegweerden tijd,mijin te spinnen
in mijn studies over het vraagstuk, hoe
ik nu ten slotte zou opstijgen naar de
Alaan.

Zoodra zijin het Oosten opkwam,wandelde ik de bosschen in om na te denken en

te droomen over de middelen,die mijzouden kunnen ten dienste staan, en over de

kansen van mijn succes;en zie,op den vooravond van St. Jan, toen m en in het Fort
krijgsraad hield om uit te maken of 't gewenschtzou zijn,de wilden in een bepaald
gebied te steunen tegen de Iroqueezen,be-

gaf ik mij,heelalleen,achter het Gouverneurspaleis halverwege den steilen rug van
Een Maanrels 3
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een klein gebergte, en volvoerde daar het
volgende.

Ik had een machine gem aakt,naar mijn
m eening door alles wat ik er aan had aan-

gebrachtgeschiktom mijin de luchtop te
heffen netzoolang alsik wou,ik ging erdus

in zitten en wierp mij ermee omlaag,van
een rotsplateautje af,maarik had nietalle
voorzorgen in acht genom en, en storte
plom pverloren in de vallei.

Dittrofmijin mijn eer,m aar ik verloor
den m oed niet en wandelde m eteen naar
huis, waar ik van 't hoofd tot de voeten
m il*x: heele lichaam , dat vol builen en
schram m en Zat,m et Ossenm erg inWreef;na

mijzelf bovendien een hartversterking te
hebben toegediend, ging ik weer op zoek

naarmijn m achine.Ik vond haareerstniet,
wantsoldaten,aan wiem en had opgedragen

houttekappen voordeSt.Jansvuren,waren

er bij toeval op gestooten en hadden het
heele gevalnaar 't Fort gebracht,waar de
officieren er eerst geen raad m ee wisten,

maarten slotte,toen zijdebinnenstespring-
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veeren ontdekt hadden, op de gedachten
waren gekoraen in den rorap van het ding

een heele massa vuurpijlen te steken,immers, zoo oordeelden zij, als de vleugels
door de kracht van die springveeren in de
luchtop en neer klapperden en aldatvuur-

werk ontbrandde,dan zou niem and twijfelen ofhijzag een Vuurvliegerzich aan den
hem elbewegen.M aar ik wist van dit alles

niemendal,en zocht nog ijverig naar mijn
m echaniek, toen ik haar terugvond op het

Quebec-plein,juist op het oogenblik dat
men de vuurpijlen aanstak. Er ging een
steek doormijnhart,toen ik'tgrootegevaar
gewaarwerd,waarin mijn mooie uitvindsel
zich daar bevond, en dit bracht mij zoo
buiten mijzelven,datik als'tweerlichtop
den soldaatafvloog,hem bijden arm greep,
die het vuur reikte, de brandende lont uit

zijn hand sloeg,en meteen in den bak van
mijn toestel sprong om alle aangebrachte
pijlen erafte slaan.M aar 'twas alte laat.
W antik had mijn voeten ernog nietin gezet,of daar vloog ik reedsdoor de wolken.
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Deontzetting,diemijop datoogenblik overmeesterde, maakte mij niet zoo erg van
gtreek,datik mijnietook né nogzou herinneren, wat er precies gebeurd is. Direct

nadathetvuureen heele rijpijlen had doen
uitbranden,die m en zes bij zes door een
Iange lont verbonden had, ontplofte een

tweederij,en daarop een derde,en zoo verder;m et dit gevolg,dat de salpeter,steeds
opnieuw vlam vattend,hetgevaar verkleinde doorhette vergrooten.

Intusschen,toen allekruitwasopgebrand,
was 't m et de kunstverrichting gedaan, en
reeds m eende ik,dat ik nog enkelzou kun-

nen beleven,hoe mijn hoofd zich tepletter
Iegde op het kopje van een berg,toen ik,
doodstilblijvend,mijzelfmijn luchtweg zag
vervolgen, terwijl mijn machine, afscheid
van mij nem end,in de diepte onder mijn
oogen verzonk.

Ditzeldzaam avontuurdeed mijde borst
zwellen van een ongekend geluk. In die
stem m ing vond ik zelfsden durfom ,verlost

van een zoo nabij doodsgevaar,raeteen te

k
,,I

stelde plotseling vast, dat ik bezig was voort te

vliegen metmijn beenen omhoog.''
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gaan philosofeeren over de vraag,hoe dit

alleswasmogelijk geweest.Metmijn oogen
en raijn gedachten zochtik dusdeoorzaak,
en zie,ineensbesefte ik,waterkon gebeurd

zijn.Ik zag,hoe mijn gezwollen huid nog
glom van alle ossenm erg, dat ik erop ge-

smeerd had bijwijze van heelende zalfvoor
mijn wonden;ik bedacht,datdeM aan in de
periode van slinking,waarin zijtoen juist
verkeerde,gewoon isdierenm erg op te zui-

gen,en zoo kwam ik tebegrijpen,datzenu
met mijn ossenmerg hetzelfde deed,en te
ijverigeren krachtdadiger,waarik haarnu
zoo veelmeernabijwasen geen wolkendek
onsscheidde.

Toen ik volgens mijn latere berekening
een veel langeren weg had afgelegd dan
drie kwart van den afstand,dien de Aarde
afligtvan de M aan,steldeik plotseling vast,

datik bezig wasvoortte vliegen m etmijn
beenen om hoog, zonder dat ik ook m aar
eenigerm ate een buiteling had gem aakt.Ik
zou dit niet eens hebben opgem erkt,als ik

nietgevoeld had,hoe mijn hoofd hetheele
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gewicht van mijn lichaam droeg.Zoo wist
ik nu welm etgroote zekerheid,datik niet
naar mijn eigen wereld terugvloog.W ant,
ik m ocht mi
jzelfdan zien zweven tusschen
twee M anen,zeergoed m erkte ik op,datik

mijvan degrootsteverwijderdeen,naar de
m ate van die verwi
jdering, de kleinste
naderde, en dat de grootste onze eigen
globe w as.

Nalangen tijd tezijn neergedaald - zoo
veronderstelde ik tenm inste,want de snel-

heid van mijn daling verhinderde mij een
juiste observatie - bevond ik mij,volgens
mijn allereerstebewusteherinnering,bijeen
boom , bedolven onder drie of vier groote

takken,dieik hadafgeknaptin mijn val,en
mijn gezichtbesmeurd dooreen verpletterden appel.
Gelukkig wasdeze plaats,zooalgge straks

vernemen zult, een.. Het is duidelijk,
dat,alshettoevalmijM ernietgediend had,
van mijgeen stuk washeelgebleven.Ik heb
gindsdien dikwijlggedachtaan debewering,
die m en w el eens hoort uiten, als zou
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iem and,dievan erg hoog naarbeneden valt,

gestiktzijn vôôrhijden grond raakt,maar
ik voor mijben door mijn avontuur totde
elotsom gekom en,daternietsvan aan is,of

hetmoestzijn,datdekrachtige sappen van
de verbrijzelde vrucht, welke mij in den
m ond vloeiden,mijn ziel hadden teruggeroepen,die inderdaad nog nietverweg kon
W ezen Van

mijn lijk, dat natuurlijk nog

warmte in overvloed had en nog best geschiktwasgebleven voorallelevensfuncties.
In elk geval,zoodra ik den bodem bereikt

had verdween mijn pijn,reedsvô6r zijzich
in mijn voorstellingsvermogen had ingedrongen.En van den honger,diemijop reis
gekweld had,bleef nietsover dan een vaag

besefvan zijn vroegereaanwezigheid.
Nauwelijkshad ik,opstaande,den grootsten stroom gezien van vier die daar,in hun
sam enloop, een m eer vorm en, of de geest
ofonzichtbarezieldereenvoudigen,diehier

adem en,kwam mijzoetrokig den neusstreelen,en ik m erkte,dat de steenen hier niet
ruw waren en evenmin hobbelig,en dat ze
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gauw zorgden zacht te ziJ'n, w anneer m en
er overheen liep. Ilet eergte wat ik ontm oette was een open plek,waar hethooge

geboomte van vijf lanen te zamen trof aIs
de vijf stralen van een ster,een geboomte,
dattotbijdenhemeleen parterrevan groen
loofscheen op te beuren.D aar stond ik,en

toen ik dan mijn blikken lietgaan van beneden bijdewortelstotboven aan dekruinen van dathooge hout,en ze weervan die
duizelingwekkende toppen liet neerdalen
tot aan den voetervan,wist ik nietm eerte
zeggen of de bodem die boom en droeg,dan
w el of die boom en zelf de aarde hadden
hangen aan hun wortels.Hier was het,dat

de bloem en zonderanderen tuinm an dan de
N atuur zoo ongecultiveerde m aar zoo zoete
geuren verspreidden, dat het reukgevoel
sterker is opgewekt dan ooit eerder, m aar
m eteen verzadigd.H ierisde Lente hetkort
begrip van alle seizoenen.H ier vertellen de
beken m et een welluidend gem urm el haar
ondervindingen aan de kiezels.H ier doen

duizend gevederdekeeltjeshetwoud weer-

k
,,I

wist niet m eer,of de bodem die boom en droeg.
dan welofdie boom en zelf de aarde hadden hangen
aan hun wortels.''
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klinken van hun gezang;en hetgeklapwiek

in die vergadering van goddelijke muzikantjesiswelzoo algemeen,dathetschijnt
ofiederblad een tong isen een open bekje
van een nachtegaal; zelfs neem t de Echo
m et zooveel pleizier aandeel in hun m elodieën,datm en gaatm eenen,datze zin heeft

ze zich voorgoed eigen te maken.Terzijde
van ditbosch strekken zich twee weilanden
uit, waarvan het niet eindigende fleurige
groen een sm aragden veld vorm t tot aan
den horizon.De zefir doetdaar honderden
bloempjes bewegen, zoodat men zich af-

vraagtofzesomskrijgertjespelen om aan de
Iiefkoozingen te ontkom en van dien darteIen wind. M en is zelfs geneigd die weide
Voor een oceaan te houden, zoo oeverloos

zietzijeruit;metditgevolg,datmijn blik,
in zijn ontsteltenisnergenseen grenstevinden,er haastig mijn geestheenstuurde;en
mijn geest,die op de gedachte kwam,dat
dithier weleensheteinde kon zijn van de
wereld, wou nu m eteen zekerheid, of het

soms de bekoorlijkheid van dit oord was,
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die den H em elhad gedwongen zich hier te
vereenigen m et een Aarde? M idden uit dit

onafzienbare en liefelijke veld kabbelteen
landelijk bronwater, omboord van duizenden bloem en, die elkaar verdringen om
m aar,elk het eerst,zichzelf in den spiegel
te zien.En de dieren,die hierheen kwam en
om hun dorst te lesschen, m et m eer verstand begaafd dan die van onze planeet,
toonden zich verwonderd,dathetvolop dag

wasaan den gezichteinder,terwijlzijin de
w aterdiepten de Zon aan de Antipoden
zagen en zich nietdurfden voorover buigen
uitvrees in het Firm am entte vallen.

Ik moet u bekennen,dat ik bijzooveel
voor mijn oog bekoorlijks mij gestreeld
voelde dooreen soortverrukkelijke pijnen,
zooalsdie ze zeggen,het embryo ondergaat
op 't oogenblik van de binnenvloeiing van
de ziel.Alle haar vielvan m e afen m aakte

plaatsvoorander,dichtergeplanten fijner.
Mijn jeugd voelde ik weer in mijopvlamm en,mijn gezichtroodworden,mijnnatuurlijke warmte zich opnieuw verm engen m et
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mijn vochtige aardschheid;metéén woord,
ik keerde ongeveer veertien jaar op mijn
leeftijd terug.
Ik waseen halvemijlvoortgeloopen door
een bosch van jasmijnen en myrthen,toen
ik iets,datin een schaduw lag,zich zag bew egen, ik zou niet hebben kunnen zeggen

wat.Hetbleek een jongeling te zijn,wiens
m ajesteitelijke schoonheid mij bijna hem
deed aanbidden.Hi
jstond op om mijdatte
verhinderen. ,,Niet mij''5 riep hij, ,,maar
God ben je die nederigheid schuldigl'',,U
ziet'',antwoordde ik,,shier iem and voor u,
door zooveelverschillende m irakelen in de

war,dathijnietweetwaarmetzijn bewondering te beginnen; want van een wereld

gekomen, die u hier ongetwijfeld aanziet
voor een M aan,dacht ik op een andere te
zijn beland,die mijn landgenooten op hun
beurt de Alaan noem en; en zoo bevind ik

mij nu in het Paradijs, aan de voeten
van een God, die niet wiI worden aanbeden.''
Afgezien van die hoedanigheid van
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God'' hernam MJ
',,,van wien ik m aar een
echepsel ben,is w at ge zegt de waarheid:

deze aarde hierisde M aan,die gijvan uw
globe ziet;en de plek hier,waar gijgaat,
is....1)Nu was'',brak hijzichzelfaf,,,in
die ver-verleden tijden de verbeeldingskrachtvan den m ensch zoo groot- ze was
ook nog niet bedorven door uitspattingen,
onverteerbaar eten en ziekten van allerlei

aard- ,dathijin zijn hevigeverlangen,dit
toevluchtsoord te bereiken, verm inderd in

lichaamsgewichtdoorhetvuurvan zijn vervoering, tot hiertoe werd opgeheven, op

dezelfde m anier alsmen W ijzen,wier verbeelding op één punt strak gericht was,

heeft zien opstijgen in de lucht door de
m achtvan geestverrukkingen,diegijextases
n oem t.

%Y***#%die door haar sexe zwakker was
en m inderw arm te had,zou zeker geen verbeeldingskracht hebben bezeten, sterk ge1)Diten een vorige en alle volgende door leesteekens
aangegeven hiaten aldus in den oorspronkeli
jke tekst.
Vert.
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noeg om door de gespannenheid van haar
wil de zwaarte van de stof te overwinnen,
maar zijhad zoo weinig daarvan!De sym pathie, waarm ede die helft nog aan heur
geheelverbonden was,brachthaar aan hem

naderbijnaarmate hijomhoog steeg,zooals
barnsteen een strootje dwingthem te volgen,zooalsde m agneet zich naar het Noor-

den richt,waaraan hi
jisontwrongen;even

zoo trok hijdatdeelvan zichzelfnaarzich
toe,zooals de zee de stroom en aantrekt,die

uithaarontstaan zijn.
55Toen zij op uw aarde waren aangekomen,raakten zij gewend in de landstreek
tusschen M esopotam ië en Arabië;som m ige
volken hebben hem gekend onder den naam
van ....,en anderen onderdien van Prom e-

theus,van wien de Dichterszeiden,dathij
het vuur uit den H em el stal, - denkend

aan zijn nakomelingen,dieuithem geboren
w erden m et een even volm aakte zielals de

zijne.Zoo liet die man,om uwe wereld te
bewonderen, deze hier ledig achter; m aar
deAl-W iJ'zewilde niet,dateen zoo gelukkig
Een Maanreis 4

verblijf zonder bewoners bleef; hij stond
toe,eenige eeuwen daarna..
''****'m eer dan genoeg hebbend van het
gezelschap van de m enschen,wier onschuld
ontaardde,verlangdeernaarhen teverlaten.

Hijoordeelde evenwel,datgeen enkele toevluchtveiligzou zijn voordemachtswellust
Van ZiJ
*n verwanten,die al bezig waren elkander te verm oorden m et het oog op de
verdeeling van uw wereld,dan alleen nog

dat gelukzalige land, waarover zijn voorvader hem zooveelhad verteld,en waarvan
nog niem and den weg erheen aanschouwd

had....Maarzijnverbeeldingvoorzagerin;
want,waar het hem was opgevallen,dat....

vuldehijtweegrootekruiken,stoptezemet
kleefdeeg goed toe,en bond ze zich onder
de vleugels.D e rook,die volgens haar na-

tuurwildeopstijgen en nietdoorhetmetaal
heendringen kon, duwde de kruiken terstond omhoog, w elke op die m anier den

grooten m an ophieven.Toen hijtotaan de
Maan wasopgeklommen en hijzijn blik had
Iaten gaan over dien heerlijken tuin,deed
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een bijna bovenmenschelijke opgetogenheid
hem verstaan,datdit de plaatsmoest zijn,
waarvroeger zijn voorvader gewoond had.
Hijmaakte oogenblikkelijk devaten los,die
hij zich als vleugels om de schouders bevestigd had,en deed ditzoo preciesop tijd,
dat hij nog maar even vier vam en van de
Maan af in de luchthing,toen hijvan zijn
drijfgordels afscheid nam. Hij had zich
overigens, daarvoor was de hoogte groot
genoeg,nOg erg kunnen bezeeren,ware het

niet,dat in zijn mantel,als in een groote
klok,dewind zich begraven had,zoodatdie

hem zachtjesondersteunde,totdat hijvoet
aan land zette.W at de twee vaten betreft,

zijstegen een eindweegs omhoog,waar zij
tenslottebleven staan:zijvormen daar aan
hetfirm am entwatu tegenwoordig deW eegschaalnoem t.
k u gaan vertellen,hoe ik hier
,,Nu m oeti

zelf gekom en ben.M ijdunkt,ge hebtmijn
naam niet vergeten;ik heb u dien vroeger

genoemd.Gijweetdaardoor,hoeik aan den
liefelijken oevervan een derop aardestroo-

52

m ende rivieren verblijf hield,waar ik tusgchen mijn boeken een leven leidde,prettig
genoegom daargeen spijtvan tehebben,al
was hetvergankelijk.M aar naarmate mijn
kennisgrooterwerd,vervuldemijhetbesef
van de ontoereikendheid ervan. Ik dacht

nooitdiepositievewetenschap mijtezullen
eigen maken,waarnaar mijn ziel haakte.
Totdatik op een m orgen na veelte hebben
Ioopen droom en het groote besluitnam :ik

verschaftemijtweevierkantevoetm agneetil
-zer, dat ik in een oven sm olt. Toen het
goed gezuiverd was,neergeslagen en opgeIost,trok ik er de substantie van,en bracht
die terug tot ongeveer een gewonen kogel.
99Zoover gekom en, liet ik een toestel

m aken van heellichtijzerwerk,waarik inetapte,en zoodra ik daarin etevig op mijn
zetelzat,wierp ik den m agneetkogelhoog

in de lucht.Die ijzeren toestelnu,welken
ik opzettelijk in hetmidden massiever had
laten sm eden dan aan de uiteinden,vloog
m eteen ernaartoe,en datweIin een prach-

tigevenwicht,omdathijimmergdegrootste
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aantrekking juistin dat m iddelste gedeelte
ondervond. Op die m anier voortgaande
wierp ik telkens,als ik den m agneetbol genaderd Was,deze Weer een eindWeegs OD;hoog-''
:5M aar'',zoo onderbrak ik hem ,N,hoe kon
u den kogel recht boven uw luchtwagen

omhoogwerpen,op een manier dathijgeen
enkelen keer terzijde viel?'',,In dat avontuur van mij zie ik toch niets verwonderlijks'',zeihij;,,wantdeopgeworpenmagneet
trok eenvoudlg het ijzer naar zich toe;en
zoo washetonmogelijk,datik ooitterzijde
afdwaalde.Laat ik u vertellen,dat ik,ook
alsik mijn kogelin de hand hield,om hoog
rees, om dat nu eenm aal de W agen aldoor
den m agneetachterna enelde,dien ik boven
hem uit hield;m aar de vliegkracht, waar-

mee datijzerzich m etden kogelwildevereenigen,wae zoo geweldig,dat ze mij den
rom p dubbelboog,zoodatik m aar eenm aal
die proef heb durven wagen.Ditin elk go
val is zeker, het m oet een echouwspel ge-

weest zijn, om al wat oogen heeft te ver-
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bazen,want het m etaal van het vliegende
huis, dat ik m et veel zorg gepoli
jst had,
weerkaatste zoo sterk en schitterend het
licht van de Zon, dat ik zelf m eende, van
alle kanten in vlam te staan. Om kort te

gaan,toen ik dus sprongsgewijze een heel
eind was opgevlogen naar mijn doel, geraakteik,evenalsgijdathebtondervonden,
op een punt,waar ik naar déze wereld begon te vàllen;en om datik van toen af mi
jn

kogelvast in mijn handen geklemd hield,
kwam ik niet los van mijn zitplaats, die
tegen mij aandrukte om den magneet te
naderen;alwat ik nog te vreezen had,was

datik mijn nek brak;om mijdaartegen te
verzekeren,wierp ik mijn kogelvan tijd tot
tijd een weinig omhoog, opdat de wilde
vaart van het toestel m inderen zou onder
de inwerking der aantrekkingskracht, en

mijn val minder erg zou zijn,zooals ook
inderdaad geschiedde;want,toen ik mijzelf
op nog twee ofdriehonderd vam en van den

grond zag,slingerde ik mijn kogelin alle
richtingen terzijdevan mijn luchtwagen,nu
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uit den eenen hoek,dan uit den anderen,
telkensweer,totik voelde,datik nog m aar
op een geringen afstand van deze nieuwe

wereld mij bevond;toen wierp ik meteen
den balzéérhoogin deluchten verlietfluks

mijn wagen van een anderen kant,terwijl
het ding zelf den kogel tegem oet voer. Ik

lietmijinmiddelszoozachtmogelijk op het
zand vallen, zoodat ik m et niet m eer bezwaar neerkwam ,dan indien ik een sprong
genom en had van eigen lichaam shoogte.Ik

gau mijn verbazingnietafschilderen bijhet
zien van de tooverachtige dingen, die hier

zijn,want ik zag u daarstraks alvan eenzelfde bewondering bevangen ....''
Nauwelijks had ik den tijd,de zoetheid

van deze ontmoeting in mij op te nemen,
toen een dichtenevelmijn zielomving;geen
levend wezen zag ik raeer in den omatrek,

en maijn oogen herkenden rondona geen
spoorm eervan den weg,dien ik pasbewandelde - en toch stond alles,wat ik door-

leefd had,mij nog volkomen nauwkeurig
voor den geest.
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Lang bevond ik mijin overpeinzing,eenzaam ,in een land,dat ik niet kende.Toen
beslootik voortte loopen,totdatde Fortuin

mij in gezelschap zou brengen van iets
levends,warehetslechtsvan een paarlevende beesten,of van den dood.

Zijverhoordemijn wenschen,wantnaeen
klein onderdeelvan een mijlte zijn verder
fegaan, ontm oette ik twee buitengewoon
groote di
eren,waarvan één tegenover mij

stilstond;hetandereverdween haastig naar

zijn gewone verblijf- zoo begreep ik tenminste,toen hijeen oogenblik later terugkwam m et m eer dan zeven-, wel achthon-

derd van zijn soortgenooten,die aanstonds
rondom mij te hoop liepen.Zoodra ik ze
van nabijkon bekijken,ontdekteik aan hen
den lichaam sbouw en den gelaatsvorm van

ons,M enschen.Ditavontuur brachtmijin
de herinnering verhalen,die mijn voedster
mijvroegervertelde,van faunen en satyrs.
Bijtusschenpoozen ging er uitde menigte
van die M aan-wezenszulk een woest gehuil

op,veroorzaaktzondertwijfeldoorhunver-
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bazingmijtezien,datik bijnadenkenmoest
zelfeen monstertezijn.
Eindelijk greep een van dedier-menschen
mijbijden kraagen wierp mijoverzijn rug,
precies zooals wolven doen,die er m eteen

lam vandoor gaan,en zoo brachthijmijin
hun stad,waarmijn verwonderingnogweer
grooter werd,toen ik bemerkte,werkelijk
m et m ensch-wezens te doen te hebben,
waarvan er evenwelniet één w as,die niet
op vier voeten liep.

Toen ditvolk mijn kleinepostuurgewaar
werd (de m eesten van die M aanbewoners
zijnzelftwaalfellebogen lang)en opmerkte,
datmijn lichaam enkelop tweezolen steunde, nam en ze niet m eer aan, dat ik een

mensch kon zijn, want zij huldigden de
m eening, dat, waar de Natuur aan ons,
M enschen,net zoo goed als aan de beesten
twee beenen heeft gegeven en twee arm en,

wijonsvan alle vierbehooren tebedienen,
evenals zij dat doen.En,inderdaad,toen
ik later over deze opvatting ben gaan peinzen, kwam ook ik tot de slotsom ,dat die
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lichaam shouding heelem aal niets buitenis-

sigsheeft;ik herinnerde mij,datkinderen,
zoolang slechts de N atuur hen onderricht,
op vier voeten loopen,en eerstdan op twee
zich verheffen,als de m in ze in kleine rol-

hekjes overeind houdt m et behulp van
draagbanden, zonder welke zij terstond
weer in onzen natuurlijken stand op alle
vier terechtkom en.

Zijzeiden nu (ditheb ik latermogen vernemen),datik moeilijk anders kon wezen
dan hetkleinewijfjevan hethuisdiertjevan
deK oningin.Om ditvraagstuk op te lossen,
werd ik overigens naar het Raadhuis gebracht,waar ik uit het veelsoortig gezoem
en de gebaren van volk en M agistraten begreep,datm en te rade ging,W atVOOrWezen

ik zijn kon.Toen ditzoo een heelen tijd geduurd had,vroeg een burgerm an,die er een
verzam eling zeldzam e beesten op na hield,

aan de Schepenen,mijaan zijn zorg toe te
vertrouwen in afwachting,dat de K oningin

mij zou laten halen om m et haar reu te
Ieven.M en vond dit een uitstekend denk-
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beeld,en zoo bracht deze kermisklantmij
naarzijn huis,waarhijmijleerdeboven op
een stok zitten,buitelingen m aken en ge-

zichten trekken;desavondshiefhijentrée
van wiemijzien wilde.M aarde Hemel,die
neerzag op mijn sm arten en vertoornd
raaktewegensdezeontwijding van een van
de tem pelsdesHeeren,vond goed,datik op

eenm orgen,toen ik volgensdeaanwijzingen
van den m arktschreeuwer aan een koord
rondsprong oma het volk te verraaken, de

etem hoorde van iemand, die mij in 't
Grieksch vroeg, wie ik was. lk verbaasde

mij,in dit land een spraak op te vangen,
afkom stigvan onzeaarde.H etm an-dier,dat

totmijhetwoordhadgericht,vroegmijeen
tijd lang van alles;ik antwoordde op zijn
vragenenverteldehem vervolgensheelmijn
ondernem ing en den schitterenden uitslag

vanmijn reisdoor'theelal.Hijtroosttemij,
en ik herinnermij,dathijzeide:,,W el,jongen,ge ondergaatten slotte nietanders dan
de droeve gevolgen van de gebreken uwer

eigen wereld.Hier net zoo goed als bij u
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leeft de middelmatige, die vijandig voelt
tegen aldatgene,waaraan hijniet gewend
is.Vergeetniet,datgijhiermetgelijkemunt
betaald wordt;en dat als iem and van deze
aarde tot de uwe opklom , en zich daar
m ensch durfde noem en,uwe geleerden hem
voor een m onster zouden uitm aken en

smoren.''Vervolgens beloofde hij,het Hof
over mijn droevigen toestand in te lichten,
en hijzeinog,datzoodra hetnieuwtje van
mijnkomsthem bereikthad,hijnaarmijwas
komen kijken en in mij terstond iemand
herkend had van de wereld,waarvandaan

ik hem trouwenszeitekomen,wanthijhad
er vroeger gereisd;in Griekenland had hij
gewoond, waar m en hem den Dem on van
Socrates noem de;sinds den dood van dien

wijsgeer had hij te Thebe Epaminondas
onderrichten bestuurd;vervolgens,naarde
Rom einen overgegaan, bracht het Recht

hem ertoe,zich teverbinden aan den jongen
Cato;toen dezeop zijn beurtgestorven was,
had hijzich aan Brutusgewijd;maar waar
aldie groote m annen sindsdien waren ver-
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vangen enkeldoor schim m en van hun deug-

den,had hij zich met zijn gezellen m aar
teruggetrokken in de tem pels en op eenzam e plaatsen.,,Ten slotte werd''5zoo voeg-

de hijeraan toe,,,het volk van uw Aarde
zoo bot en grof,dat mijn vrienden en ik
allen lustverloren,die wijvroeger hadden
in hun onderrichting.Toch zultge van ons
gehoord hebben, want m en noem de ons
Orakels,Nim fen,Geniussen,Feeën,Goden,
Laren en Penaten,Droomgezichten,Najaden, Schim m en,Spoken en Fantom en;we
verlieten uw planeet onder de Regeering
van Augustus,even nadatik verschenen was
aan Livia'szoon D rusus,dieGerm aniëwilde
beoorlogen, een gedachte, die ik hem uit
het hoofd heb gepraat.Hetis nietzoo lang
geleden,datik voor de tweede m aalvan uw

aarde vandaan kwana;honderd jaar terug
kreeg ik opdracht er een reis te raaken;ik
heb veel door Europa gezworven en sprak
m et m enschen, die ge m isschien gekend
hebt.Zoo verqcheen ik o.a.aan Cardan,toen

hijstudeerendewas;ik heb hem in heelveel
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zaken den W eg gew ezen, en, als tegenbeleefdheid,beloofde hi
jmij,de nakom eling-

schap te,doen weten,aan wien hijde wonderbaarlijke dingen dankte,diehijhetplan
had op te schrijven. Ik zag ook doctor
Faustus,en een heelgenootschap van jongelieden,die bij de menigte bekend stonden
alsdeRiddersvan Ia Rose-croix,aan wie ik
heelwathandknepen en algem een bekende

geheimengeleerdheb,diehen zondertwijfel
zullen hebben doen doorgaan voor groote
W onderdoeners. Ik heb verder som m ige

lieden uit den allerlaatsten tijd zoo onderricht,datze even wijsdachten,alsanderen
wijsleven.Dan heb ik nog heelveelmenschen leeren kennen, die uw eeuw veraf-

goodt,m aarbijwieik enkelveelpraatzucht
heb gevonden en veeleigenwaan.
5:Overigensben ik zoom in afkom stig van
uwe Aarde als van deze:ik ben op de Zon
geboren.Nu lijdtdie w ereld vaak aan alte
groote overbevolking w egens den langen
duurvan de levensgindsen wegenshetont-

breken van oorlogen en ziekten;van tijd tot
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tijd zenden daarom onze M agistraten heele
kolonies naar de om ringende hem ellicha-

men.W atmijbetreft,mijwerd gelastnaar
hetuwe te gaan,en ik kreeg de leiding over

een groep,diemen metmijmeezond.Sindsdien ben ik naar déze planeet overgegaan,
om de redenen die ik u heb opgegeven; en
hetm otiefwaarom ik hiervoor'toogenblik

blijf,iseenvoudig dit,datdemenschen hier
van de waarheid houden;datm en hier geen
pedanten ontm oet; dat de philosofen al-

leen doorderedeteovertuigen zijn,en dat
m en hetgezag van een geleerde en zelfsvan
een m eerderheid heelem aal niet hooger
schatdan datvan een boerenknechtop den
dorschvloer,als deze logisch zich uitdrukt.
M etéén woord m en houdtin ditland alleen

de beroeps-polem isten en redenaars voor
zotteriken-''
lk vroeg hem ,hoe lang de Zonnelingen

leven. Hij antwoordde mij drie of vier
duizend jaar;ook vroegik hem,ofzil
'licham en waren,zooalswij.Hijzei,ja,maarniet
zooalswij,en evenmin alswat-ook,waaraan
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wljden naam lichaam geven;wip
-toch noemen in 't algem een alleen lichaam wat wij
kunnen aanraken. Overigens bevond zich
volgens hem niets in de natuur, dat niet

stoffelijk is;ook deZonnelingen waren stoffelijk,hoezeerzijook,alszijwilden datwij
hen zagen,gedwongen waren licham en aan
te nem en, voor onze zintuigen waarneem -

baar;en datwasook,zeihij,waarschijnlijk
de reden,dat zoo velen op Aarde de ver-

halen,die er over zijn soortgenooten rondgaan,altijdhebbenaangezienvoordedroombeelden van vreesachtigen, om dat de ver-

schijningen naar waarheid alleen 'snachts
plaatshebben;hijlegde mijverder uit,dat
w aar ze steeds m et ti
jdsgebrek hadden te
kampen bij den opbouw van de lichamen,
die ze voor ditdoelmoesten gebruiken,zij
m aar zelden in de gelegenheid waren iets
m eer te doen,dan ergauw een te vervaardigen,datvoor onsnog netdooréén zintuig
tenm inste te onderkennen was,nu eensdoor

hetgehoor bijv.,zooalsde stemmen van de
Orakels,dan weer door het gezicht,zooals
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de Nim fen en Spoken,of door den tastzin,
zooals de Nachtduivels;terwijlvolgenszi
jn
zeggen de m aterie van deze hulplicham en
slechts bestond uit verdikte lucht, zoodat
de warm te van het daglicht ze m eteen vernietigt,op dezelfde m anier als m en nevels

ziet verdwijnen doordat de eerste stralen
van den m orgen die oplossen.

Alditschoons,dathijmijuitlegde,wekte
in mij een weetgierig verlangen, hem te
ondervragen overzijn geboorteen dood;of
ook in hetZonneland de individu het eerste
licht aanschouwt langs den weg der voortplanting en sterftdoor de uitspattingen van

zijn aard ofde afbrokkeling van zijn organen.,,Er is te weinig verband'',antwoordde

hij,,,tusschen uw zintuigen en deverklaring
van deze mysteriën.Gijverbeeldtu,datal
watgijnietkuntbegrijpen èfgeestisùfniet
is;m aardezegevolgtrekking isdoor-en-door
valsch,en er volgtintegendeeluit,dat in 't
heelalm isschien wel'n m illioen soorten van

dingen zijn,dievooru,wildetgijzekennen,
een m illioen volkom en verschillende orgaEen Maanreig 5
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nen vereischen zouden.Ik bijv.ken door
mijn zintuigen de oorzaak van de aantrekkingskracht van m agneet en pool, en die
van de eb aan het zeestrand,en wat er van

het dier wordtna zijn dood;gijmenschen
reikt niet tot de hoogte van dit begrip dan

doorhetgeloof,omdatgijtotdezewonderen
niet staat in een verband van juiste evenredigheid, zoom in als een blinde zich zou
kunnen een beeld vornaen van de schoonheid van een landschap,van hetcolorietvan
een schilderstuk en van de schakeeringen

van den regenboog;hijzalze zich nu eens
voorstellen als iets tastbaars,spijzen bijv-,
dan weer als een klank of als een reuk.
D aarom ,alsik u thanseen verklaring wilde
geven van hetgeen ik gewaarword doorzin-

tuigen,dieu ontbreken,zoozoudtgijonvermijdelijk een indruk in u opnemen van iets
dat zou kunnen worden gehoord, gezien,
betast,geroken of geproefd,en 't zou toch

nietsvan datalleszijn.''
Zoover washijmetzijn opm erkingen gekomen,toen mijn spullebaasbemerkte,dat
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het aanhooren van onze brabbeltaal het
Publiek begon te vervelen,om datze er per
slot niets van verstonden;ze herkenden er

enkel een ongearticuleerd gebrom in. Hij
trok dusweer eens flink aan mijn lendenkoord, waardoor ik m oest heen en weer
springen,net zoo lang tot de toeschouwers,
onderste boven van het lachen,en er innig

van overtuigd,datik bijnaeven pienterwas
alsallerleianderklein vee in hun land,welvoldaan huistoe gingen.
Een vertroosting voor hetgeen ik had te
verduren van mijn m eester,vorm den de bezoeken van den gedienstigen D em on;w ant
aan een onderhoud methen,die naar mij
kwamen kijken,voor wie zonder uitzondering ik een ingewortelde bruutwas,vielniet

te denken,alleen alniet omdat hun wijze
van zich uitdrukken en de mijne volkomen
verschilden;m en oordeele hoe weinig onze

uitdrukkingswijzen gemeen hadden:in de
eerste plaatszijn in hetM aangebied slechts
twee idiomen gebruikelijk.Het eene dient
voor degrooten,en hetandere isalleen bij
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het lagere volk in zwang.D e taal van de

aanzienlijken bestaat uit ineenvloeiende,
nietgearticuleerde klanken,hetbestte ver-

gelijken metonze muziek,alsiem and m elodieën zingt zonder daar woorden bijte gebruiken,en ditis,m oetm en welerkennen,
een even nuttige als aangenam e uitvinding;

wantalsdeM aanmenschen moezijnvan het
Praten,ofwanneerzeeengvan meeningzijn
dathun keelte goed isvoor dergelijke inspanning,nemen zijeen luitof een ander
instrum ent, dat hen net zoo goed als hun
stem in staatstelt,elkanderhun m eeningen
over te brengen;zoodathetgebeurt,dat er

goms vijftien of twintig in getal in gezelgchap bijeen zijn,die een theologisch twistPunt aanroeren, of een spitsvondig proces
behandelen door een concert, het welluidendste dateen oor kan streelen.

De tweede taal,bij het vèlk in gebruik,
vindt uitdrukking door getril van de

Iichaamsdeelen,maar anders dan giju dit
m isschien voorstelt,wantsom m ige ledem aten volstaan elk op zichzelf voor een heele
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redevoering. Zoo beteekenen bijv.zekere
bewegingen van een vinger, een hand,een
oor, een lip, een arm ,een oog,een wang,
ieder apart een heele preek of tenm inste
een tirade.Andere trillingen beduiden weer

enkel zooveel als afzonderlijke woorden,
zooals de fronsing van een voorhoofdsrim pel,de onderscheidene spiertrekkingen,het
om slaan van een hand,hetstam pen m etden
voet,hetdraaien m eteen arm ;zoodat,wan-

neer deze lieden praten,waarbijze de gewoonte hebben geheel naakt te gaan,hun

leden zoo heftig en overalin beweging zijn,
dat m en niet denkt een pratenden m an te
zien,veeleer een die bibbert.

Haast alle dagen bracht de Demon mij
een bezoek,en zijn verrukkelijke gesprekken waren oorzaak,dat ik zonder verdriet

de willekeur van raijn gevangenschap verdroeg.

Op een morgen zag ik in mijn hokje een,
ik m oet zeggen m ooie m an binnenkom en,

die mij volkomen onbekend was;hij likte
mijeen heelepoos,bulkte mijzachtjestoe,
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en legdedan,mijvoorzichtigonderdeoksels
nemend,meteen van ziJ
-n pooten mijop zijn
jzoo heerlijk ingedoken en
rug, W aar ik mi
op mijn gemak voelde,datik,ondanks de
behandelingalsdier,diemijbleefhinderen,
nietin 'tm instvan zinsw aste vluchten;en
dan,die m enschen op vier voeten verplaat-

sen zich heelwatvlugger dan wij,getuige
het feit,dat hun logste exem plaren herten
in vollevaartw eten te vangen.
Ik w as intusschen wel erg terneergesla-

gen,nu mijgeen enkelnieuwsbereikte van
mijn hoffelijken Dem on,en zooliep ik denzelfden avond,dat ik er was neergezet,op

de binnenplaats van het hotel mijner bestemmingrond,inafwachtingdatmijn eten
zou gereed zijn,toen de jonge man,die mij
vervoerd had,weervôôrmijkwam staan en
met een spottend lachje zijn twee voorpooten om mijn hals legde.Nadat ik hem
een tijdje had aangekeken,zei hij in het
Fransch:,,K om aan,kentge uw vriend niet

meer?''Ik geefu te raden,hoe hetmijnu
te moede werd. Mijn verbazing was zoo
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groot,datik van toen afbegon te gelooven,
dat de heele m aanbol,alles wat ik had be-

leefd en nu aanschouwde,louter tooverij
was; intusschen hervatte het m ensch-dier,

dat mij tot rijpaard gediend had,het gesprek:,,U heeftmijbeloofd,de goede diensten, die ik u bewees, nooit m eer te ver-

geten,en niettemin lijkthetwel,ofu mij
voor 't eerst zietl''M aar daar hij merkte,
datik in één en dezelfde verwondering gevangen bleef,zeihij:,,Nu dan,ik ben de
Dem on van Socrates-''D itwoord brachtmi
j

nog m eervan de wijs,hetverhoogde enkel
mijn verbazing.En daarom vervolgde hij:
9:Ik ben de D em on van Socrates,die u uw

gevangenistijd heeft verlicht en die,om u
mijn diensten te kunnen blijven bewijzen,
mijbekleed heb methetlichaam,waarmee
ik u straks vervoerde.''
M aar'',onderbrak ik hem ,,,hoe kan dit
nu allem aalgebeuren;gewaartgisteren nog
buitengewoon lang en bent nu kort van
stuk;gisteren had ge een zw akke en gebroken stem ,vandaag een heldere,krachtige,
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naet één woord, ge waart glsteren oud en

geheelgrijs,en vandaageenjongeman.Verklaar mij. Gaan, terwijl wij van geboorte
naar dood onsbewegen,de dieren hier van

dood naar geboorte,en worden zijjonger
naarm ate zijouder worden?''
Zoodra ik m et den K oning gesproken
had en de opdrachthad gekregen,u naar 't
Hof te brengen,ging ik u halen waar ge u
toen bevondt,m aar op hetzelfde oogenblik,
dat ik u hier had afgezet,bem erkte ik,hoe

hetlichaam ,datik mijhad eformeerd,zoo

.

uitgeput was geworden van verm oeienis,

dat alle organen ervan mij feitelijk hun
dienstweigerden;ik heb mijtoen den weg
doen wijzen naarhetHospitaal,waarikm ee
datik binnentrad het lichaam zag Van een
jongen man,diezoo juistden laatsten adem
had uitgeblazen ten gevoige van een ongeluk,dataan uw aardgenooten welheelzon-

derling zou kunnen toescMjnen,maar dat
hier niettem in veel voorkom t.... Ik ben

erbij gaan staan,net doende of ik er nog
eenige beweging in ontdekte; toen aan de
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omgeving zeggende,datde jonge man voletrekt niet dood was,en enkelzich bevond

ineendiepenslaap,legdeik ongemerktmijn
mond bovenop den zijnen,en ben daar als
metéén lange zuchtin binnengegaan;mijn
oude omhulselvielnu als lijk neer,en ik,
mijgedragend ofik diejongeman was,ben
opgestaan en kwam z66 naaru toe,terwijl
de om standers in het H ospitaal nog in op-

windingwaren overwatzijvooreenwonder
hielden.''
M en kw am ons nu Vragen aan tafel te

gaan, en ik volgde mijn geleider in een
prachtig gem eubileerde zaal,w aar ik echter
voor het eten niets in gereedheid zag gebracht.Zoo'n volkom en vleesch-en voedsel-

ledigheid,terwijlik omkwam van den honger,dwongmijhem devraagtestellen,waar
men nu eigenlijk gedekt had.Ik kon zijn
antwoord niet hooren, want drie of vier
knapen,Zoons van den waard,kwam en op

mijtoe en ontdeden mijop een uiterstwellevende manier van mijn kleeding,zoodat
ik alleen nog in mijn hemd stond. Deze
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nieuwe plechtigheid verbaasde mij te veel
dan dat ik aan mijn mooie kamerjonkers
ook m aar durfde vragen wat dit beduiden
m oest,en ik weet nog steeds niet,hoe het

mijn gidsgelukte,op zijn vraag,,,waarmee
ik beginnen wilde'',het antwoord uit mij
tehalen,dat,,soep''luidde;m aarnauwelijks
had ik dit gezegd,of ik rook den geur van

hetsmakelijkstelanggetrokken kooksel,dat
ooit den neus verrukte van den Slechten

Rljkaard.Ik wou van mijn plaats opstaan
om op zoek tegaan naar den oorsprong van

die weldoende dampen,maar mijn drager
hield mijterug:,,W aarwiltgeheen?''vroeg
Mj,,,wijzullen strakseen wandelingmaken,
maar nu ishet etenstijd!Gijhebtuw soep
nog niet op, en dan bestellen we toch nog
Wat anders ook.'' ,4M aar, wat drom m el,
waar is die soep dan''9 antwoordde ik, op
het punt om kwaad te worden. ,,H eeft u

een weddenschap aangegaan ora maij vandaag voor den gek te houden?'',,Ik dacht'',
zeihij,,,datge in de stad,waarvandaan w e
zoo straksgekom en zijn uw meesterofeen
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anderweleenszoudthebben zien den m aal-

tijd gebruiken;daarom heb ik er niet aan
gedacht u in te lichten,hoe m en zich hier

voedt. M aar nu ge blijkt dit nog niet te
weten,ziehier:m en leefthieralleen van den
dam p.D e kookkunst bestaat in het opslui-

ten,in opzettelijk daarvoor gemodelleerde
vaten, van de uitwasem ing, die onder 't
koken en braden uit de verschillende

vleeschen opstijgt;zoo verricht de neusbij
ons,zonderdatwijertanden ofkeelgatbij
noodig hebben,den dienst van den m ond;
m aar ik zalu door ondervinding de weten-

echap bijbrengen.''
Ternauwernood had hijditgezegd,ofde
zaal,waarin wijonsbevonden,raakte achtereenvolgensgevuld metzooveelheerlijke
geuren, bovendien geuren van veel voe-

dingswaarde,datik mijin een paarminuten
tijd volkomen verzadigd voelde.Toen wij
waren opgestaan,zeihij:,,Ditkan u nu ten
slotte niet zoo heel erg verbazen,want ge
hebtdaarvoor toch telang geleefd,om niet
te hebben opgem erkt, dat in uw eigen
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wereld de K oks,Pasteibakkersen W ildbraders,die,zooalsiederweet,m indereten dan

menschen van andere beroepen,bij dezen
vergeleken altijd dikker zijn.W aar schrijft
genuhungezetheidenuiterlijk vanpatertje
oedleven aan toe, als 't niet is aan de

vleeschdampen,diehen dagelijksomgeven?
D at is de reden,dat ook de bewoners van

onze wereld zoo krachtig gebouwd zijn,
waarbij ge bovendien niet moet vergeten,
datzijtenminste geen lastkunnen hebben
van devele kwalen,die hun oorzaak vinden
in den stoelgang! M isschien waart ge ook
watverwonderd,datm en u vôôr den m aal-

tijd ontkleedde?Datgebeurdeom deporiën
van hetbeestje beter bereikbaar te m aken
vooretensdampen.'',,M ijnheer'',gafik hem
ten antwoord,,,watu daar zegtklinktmij
erg aannemelijk,en ik heb er trouwenszoo
juist iets van aan den lijve gemerkt,maar
omdatik mijtoch nietineenskan vrijmaken
van m iJ
*x: oude barbaarschheid, zou ik, sta

mijtoe datik hetu beken,mijwelbehagelijker voelen met een tastbaar stukje eten
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tusschen mijn tanden.''Hijbeloofdemijdit,
alleen zou ik hetnietkrijgen vôôrden volenden dag, omdat,naar hij mij zei,zoo
gauw na den maaltijd opnieuw eten een
indigestie zou kunnen veroorzaken.
W ijvervolgdennogeer tijdjeons esprek,
m aar gingen toen toch al gauw naar onze
slaapkam ers. Een m an, die boven aan de
trap stond,wendde zich tot ons en leidde
mij,na onseven elk apartte hebben aangezien, naar een klein vertrek, waarvan de

vloerdrievoethoog metoranje-bloesem bedekt was, terwijlmijn Demon een andere
ruim te kreeg toegewezen,die geheelgevuld

wasmetanl-ersen J-asm iJ-n;toen hijzag,dat
die prachtige overdaad mij scheen te bevreemden, zeihij,dat dit in zijn land de
bedden waren.

W ijgingen dusterruste,elk in zijn eigen
cel.Op mijn bloemen uitgestrekt,bemerkte
ik,dathetlichtin de kam er nietkwam van
kaarsen,m aarvan een dertigtalgrooteglim worm en,w elke m en in een kristallen vaas
had ingesloten.Bedwelm d dooraldezeheer-
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lijkheden,en doormoeheid overm and,sliep
ik op dezoetstewijzein.
Tegelijk methetdaglichtzag ik den volgenden morgen mijn Dem on bijmijbinnentreden, die mij voorstelde te vertrekken.
W ij namen afscheid van den hotelhouder,
diedaarbijgrimassen maakte,waarvan men
zich in gindschewereld bedientom van zijn
aanhankelijkheidblijk tegeven.Hijontving
m et veel nieuwe beweging van dien aard
een stuk papier van mijn Demon,naar ik
veronderstelde een schuldbekentenis ter
w aarde van onze vertering. ,,Geen schuld-

bekentenis'', zeihij echter,,,het.zijn Verzen -''
,,Hoez
oo?Verzen?''vroegik.,,Zijn de
herbergiers hier belust op rijm en rhythm e?'',,Ditishetgeld hier'',luiddezijn antwoord,,,mijn uitgaven wegens ons verblijf
op deze plaatsbeloopen een zesregelig Vers,
dat ik hem daarnet gegeven heb.Ik hoefde

nietbang tezijn,datik tekortkwam,want
alswijhier een dag of achthadden willen
feestvieren,zou ik geen heelSonnethebben

opgem aakt,en ik heb er vier bijmij,plus
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twee Epigram m en,twee Oden en een H erderszang-'',,Och'',riep ik uit,,,alsdateens

bijonszoo was!Ik ken op onze aarde veel
D ichters van goeden roep,die van honger
sterven en die aangenaam leven zouden,als
m en de rekeningen m et dit soort geld kon

voldoen.''Ikvroeghem ofdieVerzen altijd
geldig bleven, als m en m aar zorgde ze tel-

kensoverteschrijven,maarhijantwoordde
van neen, en vertelde mij het volgende:
,,W anne
ereen schrijverGedichten gem aakt
heeft,brengthijze naarde Kamervan het
Muntwezen,waar debeëedigde Rijks-Dichters hun vergaderingen houden.Daar toetsen die verzenm akende Hooge Am btenaren
de hun gezonden stukken,en als deze wor-

den geoordeeld van goed gehaltetezijn,begroot m en hun waarde, - niet naar hun

prijs,d-w-z.een Sonnetisnietaltijd een Sonnetwaard,m aar naar de verdienste van het
geldstuk; zoo kom t het, dat als op ong
hem ellichaam iem and van den honger om -

komt,hijnooitanderskan zijn dan een buffel;m enschen metgeestleven hier altijd in
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overvloed.''Ik kon nietnalaten mijn geestdriftige bewondering te uiten voor zooveel

fijn doorzicht in het Staatsbestuur.Intusschen gingen wijalpratendeverder,d.w.z.
mijn geleider bewoog zich op vier voeten
ondermij,en ik schrijlingsop hem .Ik weid
niet verder uit over eenige avonturen, die

onsden weg veellangerm aakten,wantwij
bereikten ten slotte dan toch de Stad,waar

de Koning zijn residentieheeft.

Nauwelijks daar aangekomen, geleidde
men mijnaarhetPaleis,waardehovelingen
m et gem atigder uitingen van bewondering

mijontvingen,dan dieik van den kantvan
het volk ondervonden had bij mijn gang
door de stad.M aar de gedachte,dat ik het

wijfje m oest zijn van het vreemde beestje,
datin 'tbezitvan de Koningin was,vervulde

evengoed den geestvan deaanzienlijken als
dien van hetvolk.Ook de Koning keek mij
daar op aan,en talm de niet lang m et het
doen voorbrengen van ditdier.Ik zaginderdaad iets binnenkom en te m idden van een
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heelen troep apen, die elk een geplooiden
kraag droegen en kaplaarzen;hetbleek een

kleineman tezijn,van mijn maaksel,want
hijIiep op twee voeten;zoodra hijmijgewaar werd,kwam hij op mij af met een
Criado vuestra m erced; ik beantwoordde

hem zijn begroeting in ongeveer dezelfde
term en.M aar, helaas, toen de aanwezigen
ons aldus hadden zien m et elkaar staan

Praten,meenden zijm eteen toteen bevestiging te m ogen besluiten van hun vooroor-

deel.Zij,diehetnog hetbestmetonsmeenden,gaven nu alshun opinie te kennen,dat
ons onderhoud niet anders w as dan een
vreugdegeknor wegens onze hereeniging.

Het kleine mannetje vertelde mij,dat hij
een Europeaan was, geboren in het oude

Castilië;dathijkanshad gezien zich door
vogels van de Aarde te laten opheffen tot

dewereld derM aan,waarop wijonsbevonden;en dathij,in dehanden derKoningin
gevallen, door haar direct was aangezien
voor een aap, eenvoudig om dat ze in dat

land de apen gewend zijn in een Spaansch
Een Maanreis 6
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costuum te steken en hijbijzijn aankomst
op diezelfde m anier gekleed was.

Hij vroeg mij dan,hoe ik tot de M aan
had durven opstijgen in de machine,waarover ik hem m et een enkelwoord iets had
gezegd;ik gaf hem als reden daarvan op,

dat,waarhijzich van devogelsbediend had,
waarmeeik aanvankelijk had willen van de
Aarde oprijzen,mij geen andere keus was
overgebleven.Hijglim lachte om deze speelsche opm erking,en ongeveer een kwartier
later gaf de K oning aan de Oppassers over
de apen bevel ons beiden weg te brengen,
m et strikte order ons bij elkaar te laten

slapen,den Spanjaard en mij,opdatin zijn
Koninkrijk onze soort niet zou uitsterven
m aar zich verm enigvuldigen.M en deed vol-

ens zijn zeggen,en welzeer precies,wat
mijaangenaam was,wantnu had ik tenminste iem and om m ee te praten gedurende de

aanstaande periode van mijn verdierlijking.
Op een goeden dagverteldemijmijn mannetje (wantde Maanbewoners hielden mij
immers voor hetwijfje) wat de reden was
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geweestvan zijn vluchtvan de Aarde.,,De
M aan'',zoo zeihij,,sleek mijdeeenigeplek,
waar m en zijn verbeelding in werking kan
stellen en denken m ag,zonder dat dit geschiedtonder de m utsvan den theoloog.Ik

beninmijn landbijnaaan deInquisitieovergeleverd geworden, om dat ik, langs den
neus van de pedanten heen,de stelling volgehouden had,dater zoo iets alsluchtledig-

heid bestaat,en datmijgeen stofop aarde
bekend is,die in wezen zwaarder zou zijn
da
eeme
na
aan
nne
lnder
ijkhee.
de''nIk
hivroe
jzoog'nheomngo
ewo
p wa
netme
vooeraannemelijkheden hij zoo'n ongewone mee-

ning grondde. ,,W ij m oeten'', antwoordde
hij,,,om eindelijk een eind aan onsdenken
te zien, veronderstellen, dat er m aar één

element bestaat;want,al zien wij nu gescheiden van elkander w ater, aarde, lucht
en vuur,toch worden die zelfstandigheden
nooit in zoo zuiveren staat gevonden, dat
ze niet m et elkaar in relatie zouden staan.
Het vuur is een buitengewoon verdunde
lucht, de lucht een buitengewoon verdund
water,en zoo verder.Alsm en dieperin deze

84

dingen doordringt,kan m en nietandersdan
totdesloteom raken.daterm aaréénm aterie
bestaat, doch dat die m aterie een uitstekende tooneelspeelgter is,die hier beneden
alle rollen vervult: elke rol in een ander

costuum.Maar,zoo hoor ik u vragen,gij
hebtzoostraksverondersteld,daterbehalve
dat iets, dat dan het ééne iets is,ook een

niets, een luchtledigheid bij ons begtaat,
waar grondtge datop?

Datga ik u bewijzen,alisde m oeilijkheid hiervan eigenlijk de zuster van de
Gordiaanscheknoop,maarik voelmijn arm
,,

eterk genoeg om er de M exander van te
wezen. Hoe kom t het, vraag ik, dat een

beetje aarde door voortdurende verdichting,toteen kiezelsteen werd? Datkan niet

gebeurd zijn,zonderdatuiterstkleinedeeltjes zich sterker hebben aangeklemd tegen
andere kleine deeltjes,en aIs dit gebeurt,
dan hebben die deeltjeseen plaatsgeheelof
gedeeltelijk verlaten,waar ze eerstwaren,
en waarnu nietsm eer is,en hebben ze een
plaat:ingenom en,die nog geen plaats was.

W aarom zou hetnu ondenkbaarm oeten

wezen,dater ook ledigheden zijn in onze
wereld,en dat wij zelf ten deele uit niets
zijn eamengesteld? Is dan niet de geheele
Schepping door een niets om ringd? W elnu,

waar gijmijdit punt niet bestrijdt,belijd
ook,dat er net zoo gemakkelijk niets kan
wezen in ons als om ons.
9:Trouw ens,zonder mi
jnu te willen verm eien in de beantwoording van alle m oge-

lijke tegenwerpingen,durf ik toch opmerken,datalser geen luchtledigheden beston-

den, er ook geen beweging zou zijn,mits
m en tenm inste niet aanneem t,dat kleinste

lichaampjes kunnen indringen in andere
kleinste lichaampjes en aldus zijn, waar
reeds hetzelfde is.H et zou im m ers te gek

zijnom ,wanneereen vliegjemetzijn vleugel
tegen een luchtdeeltjeklapt,aan tenemen,
dat dit luchtdeeltje een ander doet terugwijken en ditweereen ander;en datop die
manier bijv.een vloo,die haar kleine teen
beweegt,achter aan de wereld een bultdoet
ontstaan van verplaatste m aterie.
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99Alsik'',zei:en anderen keermijn Iotgenoot,,,u een vorig m aalheb w aar gem aakt,
dat er m aar één elem ent hoeft te wezen,

dan ishetduidelijk,datin een mengch alleg
zich m oetbevinden,waaruitm en een boom
zou kunnen sam engtellen,en in een boom

alleg,waaruiteen mensch temaken zou zijn.
M et één woord ontm oeten op deze m anier
gezien alle dingen elkaar in alle dingen;
m aar onsontbreekteen Prom etheus,die uit
den schoot der N atuur haalt wat ik zou
willen noem en de grondstof,en daarin gevoelgtort-''
D at waren zoo de onderwerpen van ge-

gprek,waarmee wij den tijd kortten;want
de kleine Spanjaard had geest.Nu konden
wijalleen des nachts van gedachten wisselen,om datvan 'sm orgenszestotlaatin den
avond hetpubliek,datonskwam beki
jken,

elk geeprek onmogelijk maakte; immers
sommigen wierpen m etsteentjes naar ons,
anderen m etnoten,weeranderen m etpluk-

jes gras.Men sprak over niets anders dan
overde dieren van den K oning.Iederen dag
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op vasteuren ontvingen wijonseten,en de
K oning zoowelals de K oningin nam en dik-

wijlsdemoeite,mijeigenhandig den buik te
betasten, om te onderzoeken of ik niet al

wataandikte,wantzewaren erfelop,jongen te hebben van die twee kleine beestjes
in hun bezit.
Ik weetnietofhetkw am ,doordatik m is-

schien watoplettender dan mijn mannetje
op hun grim assen en geluiden had acht ge-

slagen,maar ik leerde eerder dan hijiet:
verstaan van hun taalen dieeen beetjeradbraken;wat ten gevolge had, dat m en ons
anders begon aan te zien dan tot op dat
oogenblik hetgevalwasgeweest;en nu ging

het ook als een loopend vuurtje door het
heele Koninkrijk, dat men in ons twee
dwerg-m aanbewoners of m aan-pygm eeën
herkend had,die,door eeuwenlange ondervoeding van het ras,te slecht ontwikkelde
voorbeenen hadden om erop te loopen.
Ditberichtdreigdealgem een voorw aarte

worden aangenomen,terwijldewetenschappelijkebevestiging ervan bovendien spoedig
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had kunnen volgen.M aar nog juistbijtijds
verzetten zich de theologen ertegen,die het

vreeselijke Godslastering noem den, te gelooven, dat niet alleen de dieren van hun
Aarde,m aar zelfs zulke wanschepselen als

wijietsmethun soortgemeen zouden hebben,kreaturen,waarvan niem and wistwaar
ze vandaan kwam en,m isschien welvan de

M aan.Trouwens,zeiden zij,leteensop de
verschillen.God heeft ons vier voeten ge-

geven om op te loopen,omdat Hijeen zoo
kostelijk ietsnietzou wagenaan een onzeker
onderstel,weshalveHijdemoeitenam,voor
vierpilaren te zorgen onderelk onzer.M aar

daar Hij het versmaadde,zich onledig te
houden m et de sam enstelling van de twee
bruten, waarvan nu algem een sprake was,

had Hij de inelkaarzetting daarvan aan de
grillen der Natuur overgelaten, die zich
daar al evenm in druk om had gem aakt,
m aarzeeenvoudig op tweepooten had neergezet.D at beteekende alzeer groote onver-

gchilligheid,wantaan de vogels,zeiden zij,
waren tenm inste nog watvleugelsen veeren
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verstrekt,waardoor aan de zwakte van hun

voeten een beetje werd tegem oetgekom en,
doordatzezich nu watom hoog konden wer-

pen in de lucht,alswijhen opjagen.Deze
tweevoetigemonstersdaarentegen zijn door
de Natuur zoo gemaakt,dat zij nooit aan
onze gerechtigheid kunnen ontsnappen.
:5Alerkt verder eens op'',zoo spraken de
leeraars,,,hoe beiden hun gelaatten H em el

gericht houden. Dit is wel het duidelijke
teeken van de alzijdige nooddruft,waarin
God hen geplaatst heeft.Im m ers die sm ee-

kende houding beduidt, dat zij tot den
Hem el,waar Hijwoont,die hen geschapen
heeft,hun nooit aflatende klacht richten,

vragendetemogen hebben,watbijonsoverschiet.En wijhier houden intusschen het
hoofd om laag gericht,om de aardsche goe-

deren te overschouwen, waarover wij als
heer en meester gesteld zijn,terwijlin den
Hem elzich niets bevindt dat ons,in onzen
geluksstaat hier,kan afgunstig m aken-''

Iederen dag weer hoorde ik in mijn hok
gezeten deze of dergelijke praatjes aan;

O

m aar zij,die ze uitten,wisten intugschen
m et hun leerstellingen de m enigte zoo te
belezen,datik ingevolge een regelm atig genom en officieel Besluit hoogstens m eer
m ochtworden aangezien voor een papagaai
zonder veeren;ze wezen er im m ersde toch
reedsovertuigden op,datik netalsdevogels
nietm eer dan twee voeten had.H et gevolg
van een en ander was, dat ik op speciale
order van den H oogen Raad in een kooi
gezet Nzerd.

Ilaar Nzas het, dat de Vogelaar van de

Koningin,die mijeeretzorgvuldig de tong
epleet, zooals men dat hier bij spreeuwen
doet,alle dag te eten bracht;en dit stem de
mijtenminstetevreden.Inm iddelsleerdeik,
door voortdurend te m oeten luisteren naar

het gekakel van de kijkers rondom mijn
kooi,mijin hun taalsteeds beter uitdrukken,m et dit gevolg dat,toen ik voldoende

bekwaam wastothetontwikkelen van mijn
gedachten in hun idioom ,ik mijnatuurlijk
niet onbetuigd liet. Al heel gauw werd in
gezelschap alleen nog gepraat over de aar-

ge
,,lngevol

een regelm atig genom en officieel Besluit
m ocht ik hoogstens m eer worden aangezien voor een
Papagaaizonder veeren.''
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dige dingen,die ik gezegd had,en roem de
men mijngeest.H etkw am zelfs zoover,dat

de Rijksraad zich verplicht achtte,een Beeluitte nem en,waarin de opvatting,alszou

ik ecn redelijk wezen zijn,streng werd veroordeeld, en den inwoners van elken rang
of stand werd aanbevolen in te zien, dat
hoeveelschrandersik ook m ochtverrichten
of te berde brengen, dit alleen de uitw er-

king kon zijn van instinct.
Intusschen ontstonden er twee Partijen,
deeene,diedentheologenbijviel,deandere,
diemijverdedigde.MaarhetHof,waarmijn
kooihing,en vooraldeK oning en K oningin,
w aren m eer en m eer ingenom en m etwatik
vertelde. De hofdam es van de K oningin

bijvoorbeeld stopten dikwijlswatextra lekkersin mijn voederbakje;en de liefste van
alle,dievriendschap voormijhad opgevat,
kreeg er zooveel pleizier in, naar mij te
luisteren alsik haarverhaalde van de zeden
en amusem enten van onzewereld,en vooral
van onze bronzen klokken en andere wel-

luidendheden,datzijm ettranen in deoogen
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de verzeltering gaf,dat,indien ik ooitweer

naar mijn Aarde wistterug te vliegen,zij
mij van harte graag daarheen zou volgen.
Op een m orgen,heelin de vroegte,schrok
ik wakker en zag, overeind zittend, haar

tegen de traliesvan mijn kooitrommelen:
W eesblij'' riep ze m e toe,,,de Rijksraad
heeftgisteren beLaslot
en
tot
een
la
-domi
').l
oo
krlogtegen
den K oning van
verwacht,

datik tijdensdeverwarring van dem obilisatie,als onze m onarch en zijn onderdanen
ver w eg ziJ
'n,u kan in staatstellen te vluchten -'',,W

atzegtu?''onderbrak ik haar,,,een
oorlog? Voeren de Vorsten van deze wereld
oorlogen netalsdieop de onze? Toe,vertel

u mijeenshoe ze vechtenl''5:W el'''zeize,
,,als de arbiters,die door de twee partijen
tevoren benoem d worden,den tijd hebben
aangegeven voor de bewapening, en dien

welken zij toestaan voor de opmarsch,en
alszehetgetalhebben bepaald van destrijdenden aan beide kanten,en dag en plaats
1)Als muzieknoten in den oorspronkeli
jken teket.
Vert.
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voor den veldslag, en dat doen ze dan
zoo, dat er nooit in 't eene leger een m an
m eer is dan in het andere,bijv.worden de
invaliden aan de eene zijde in één enkele
com pagnie te zam en gebracht, en kom en,
zoodra hethandgem een begint,door de zorg
van de Veldm aarschalken te staan tegen-

over de invaliden van de wederpartij;de
reuzen van den eenen kant komaen tegenover de kolossussen van den anderen; de
scherraers vinden de behendigen tegenoverzich,de overm oedigen de heldhaftigen,
de onzekeren de zwakken, de zieken de
ongestelden, de sterken de krachtigen; en

zooverder.Nadenstrijdteltmen vanweerszijden de dooden,gewonden en gevangenen
op.Krijgt men toevallig dezelfde getallen,
dan wordt geloot door het trekken van

strootjes,en zoo is er altijd een,die overw int.

M aarhierm ee isdeoorlog nietuit.W ant
dan worden nog legers tegenover elkander
gezet, die louter bestaan uit m annen van
wetenschap en geest,een geleerdetegenover
,,

een geleerde,een geletterde tegenover een

geletterde, een man van fijn onderscheidingsverm ogen tegenover een van oordeel.
De zegepraal,die doordézen strijd behaald

wordt,wordtgelijk gesteld metdrieandere
overwinningen.H et overwonnen volk kiest

zich daarnatotKoning hetzijdien deroverwinnaarg,hetzijdien van zichzelf.''
Ik kon nietnalaten te lachen om dem erklgaardige nauwgezetheid, lgaarnaee deze
veldslagen geleverd worden,en ik noem de
het daartegenover een voorbeeld van veel
sterkerstaatkunde,zooalsin ons Europa de
Afonarch er voor zorgt geen enkele voordeeligepositieuithetoog te verliezen,w an-

neer hij ten oorlog trekt. Maar zij antwoorddemijdit:
5:Zegu mijeens,gronden uw Vorsten hun
bewapeningen niet op hun wensch,dat het
recht zegeviert?'',,Zoo is het'',gaf ik toe,
en op de gerechtigheid van hun zaak.''

W aarom kiezen zijzich dan niet'',vervolgde zij,,,betrouwbare scheidslieden,om met
elkaar tot overeenstem m ing te kom en? En

97

alshetoordeeldan zou luiden,datzijbeiden preciesevenveelgelijk hebben,waarom
blijven ze dan nietin den toestand,waarin
zewaren,ofspelen een partijtje piquetom
't bezit van gtad of provincie,waarover de
twistliep?''

Zij toefde niet langer bij mij, want zij
wilde niet, zoo heel vroeg in den m orgen

alleen in mijn gezelschap worden gevonden.
N iet,datin ditland de ongebondenheid een
m isdaad is;integendeel,degenen er buiten
gelaten,tegen wie ooit een onteerend vonnis is uitgesproken,heeftiedere m an recht
op iederevrouw,en een vrouw,die zich vergeefsaan een m an aanbiedt,kan dezen voor

de Rechtbank dagen.Maar zij durfde niet
in 't openbaar m et mij omgaan,omdat de
leden van den Rijksraad nu eenmaalin hun
laatste vergadering uitgem aakthadden,dat

hethoofdzakelijk devrouwen waren,diede
naeening verbreidden, als zou ik een maan

zijn,en dat zijdat enkeldeden,gedreven
doorbegeerte naargem eenschap m etdieren

en naar hetbedrijven van zonden tegen de
Een Maanreig 7
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natuur.Ditwasoorzaak,datik haarlangen

tijd niet zag, en geen enkele andere van
haar sexe.
Intusschen m oest iem and hebben kans
gezien,de oude twisten op te warm en over

het vraagstuk wat voor wezen ik eigenlijk
was,want,terwijlik alnietmeerbeterwist,
dan datik totmijn dood toe in de kooizou
verblijven, kwam m en m iJ- weer eens een
keerhalen om mijeen verhooraftenemen.
lk werd dus ondervraagd,en welin tegenwoordigheid van een groot aantalH ovelingen,over enkele vraagstukken der Natuur-

kunde.M ijne antwoorden schenen daarbij
aan een van de rechters wel te bevallen,

wanthij,dievoorzat,zettemijuitvoerig zijn
eigen opvatting uiteen over den bouw van

het Heelal; ze leek mij zeer spitsvondig;
maarhijkwam bijde uiteenzetting van wat
ik zijn Droombeelden m oetnoemen,op één
puntin tegenspraak m ethetGeloof,en toen
brak ik het onderhoud af; wat hem deed
lachen.W aarop ik w eer antwoordde m ette
zeggen,dat,alsm en hier z6ôver m eende te

O

kunnen gaan,ik er toe neigde,hun W ereld
toch m aarvoor de M aan te houden en voor
niets beters.,,M aar'',zeiden ze m e toen in
koor, ,,giJ'ziet hier een aarde, rivieren en
zeeën; wat zou dit dan allem aal wezen?''
55Datdoeter niettoe'',vervolgde ik,,,Ari>

toteles verzekert,dat gij niets anders zijt
dan de M aan; en als ge dit ontkend hadt
daar waar ik ben school gegaan,dan zoudt

ge zijn uitgefloten.''Op deze uitlating van
m ijvolgdeeen algem een schaterlachen.Men
m oet m aar niet vragen, of hun onwetendheid daar de oorzaak van was;m aar inm id-

delsbrachtmen mijweer in de kooi.
Zoodra echter een paarandere geleerden,
heftiger in hun overtuiging dan de vorigen,
vernom en hadden, dat ik de M aan, waarvandaan ik toch kwam , een bewoonde
wereld genoem d had, en hun Aarde een

M aan,dachten zijeen mooivoorwendselgevonden tehebben,om mijtotden dood door
verdrinking telaten veroordeelen;datisbij
hen de m anier, waarop m en godslastering

bestraft.Totdatdoelbegaven zijzich met
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hun beklag gezamenlijk naar den Koning,
die beloofde,dat recht geschieden zou, en
m eteen beval,dat ik wederom in de bank
der beschuldigden m oest worden geplaatst.
Zoo werd ik dus voor den derden keer
ontkooid.D eoudste aanklagerbegon alsdan

meteen requisitoir,waarik mijintusschen
nietsvan herinner,wantik waszoodanig in

de war,datwathijzeime nietanderg dan
volkom en vertroebeld kon bereiken, en

buitendien maakte hij voor zijn spreekm uziek gebruik van een instrum ent,w aar-

door mij hooren en zien verging;hetwas
een trompet,die hijgekozen had m et den
duidelijken opzet om door den martialen
klank ervan degeeeten op tehitsen totmijn
verdelging, en door de gekweekte gevoelsbeweging hetgezondeverstand der aanwezigen buiten werkingtestellen,zooalsdatook
gebeurt in onze legers,waar het spektakel
van tam boerg en trompetten den soldaat
verhindertna te denken overdewaarde,die

zijn leven voorhem zelfkan hebben.
Toen hij had uitgesproken.stond ik op
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om mijn zaak te verdedigen,m aar ik werd
verlostvan die taak,doordatiets gebeurde

watook u zalverwonderen.Ik had namelijk
den m ond alopen,toen ik een m an,die m et
m oeite zich door de m enigte een weg ge-

baandhad,zagneerzijgen aan devoeten van
den Koning en een heele poos op zijn rug
m oeizaam voortkruipen. Nu verwonderde

mijditgedragop zichzelfniet,wantik wist,
dat de m enschen hier deze houding aan-

nemen,wanneer zijin 'topenbaarietswillen te berde brengen.lk slikte enkelmijà
redevoering in;ziehier in kort ba tek,w at
de m an zei:

Rechtvaardigen, luistert nqar mij! Gij

,,

m oogtdezen M ensch,Aap of Papagaainiet

veroordeelen, omdat hij gezegd heeft, dat
de M aan een Aarde is,waar hij vandaan
komt;wantalshijeen mensch isalswij,en
wijnem en aan dathijnooit op de M aan is
geweest,ishijdan nietvrijzich datte verbeelden? Ge kunthem weldwingen te Zeggen,dat de M aan geen bewoonde Aarde is,
m aargekunthem nietzijn overtuiging vere

102

anderen;en alshijgeen mensch is,maareen
redeloosdier,zoudtgijdan zelfreden hebben. hem te beschuldigen van een zonde

tegenderede?Hijheeftgezegd,datdeMaan
een bewoonde w ereld is,goed;m aar dieren
handelen alleen gedreven door Natuurinstinct; dus de Natuur heeft het gezegd,

niethijzelf.Maarook alsik gtel,datgij,door
hartstocht m eegesleept, uwe beginselen
glngt verloochenen, en aannaam t, dat de
N atuur niet de leidster is van de redelooze

dieren,bloostdan op zijn minst bijde gedachte,datgiju in dewarIaatbrengen door
de zotternijen van een zoo'n dier.Komt,
He
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en,nwavtanzoudt
rijpegnije
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atnijdzeg
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een man van rijpen

leef tijd bezig zaagt

politiedienstte verrichten over een m ierennest:als ge hem een oorveeg zaagt geven
aan een m ier,die schuld had dathaarkam eraad viel,er een in een cel gtoppen om dat
ze een graankorrel afnam van haar buur-

vrouwtje,een derde mier voorhetgerecht
sleepen om datze haar eieren verliet,zoudt
e het niet dwaag vinden van zoo'n m an,
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zich te bem oeien m et dingen,ver beneden

hem,en nettedoen ofhijredeloozedieren
aan de rede kon onderw erpen? H oe zoudt

gij,Hooge Vergadering,uw belangstelling
willen verdedigen in de m alle gedragingen

van ditbeestjehier?Rechtvaardigen,ik heb
gezegd.''
Een soortm uziek,waar de heele zaalvan
dreunde, volgde: dat was groot applaus.
N adatnog een dik kwartier allerleim eeningen in debat w aren gebracht, deed de

Koningzijn uitspraak:
lk zou voortaan worden beschouwd als

m ensch,alszoodanig in vrijheid worden gesteld,maar waar ik door mijn stelling,als
zou deM aan een bewoonde Aardezijn,een
nieuwigheid had verkondigd,die schandaal

verwekken kon bij m enschen van geringe
ontwikkeling,moestik in hetpubliek mijn
stelling afzweren.
lk w erd op een soorttriom fwagen gezetN
na ter mijner vernedering erg mooite ZiJ*n

uitgedost,en moestop allebelangrijkepunten van de stad het volgende roepen:
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M enschen,ik verklaaru,datdeze M aan
geen M aan is m aar een Aarde;en dat die
Aarde daar geen bewoonde Aarde is m aar
,,

een Maan.De Rijksraad achthetgoed,dat
gijvan dit eloofnooitm eer afziet-''
Nadatik op de vi
jf pleinen telkens ditzelfde had uitgeschreeuwd, zag ik mijn
Advocaatmijde hand reiken om mijbi
jhet
uitstappen te helpen. M et verbazing bem erkte ik,toen ik hem recht in 't gezicht

keek, dat hij niemand anders dan mijn
Demon was.W ijkonden niet ophouden elkaar te omhelzen. ,,Kom mee naar mijn
huis'',zeihijten slotte,,,wantna zulk een
openlijkeherroepingzegthetheeleHofwel,
datdie totuw eeris,m aarm en zietu daarna

een tijd lang lieverniet.En dan,laatmiju
maogen zeggen, dat ge nog onder de Apen

verkeeren zoudt,net alsuw Spanjaard,als
ik u niet in invloedrijke kringen om uw
geestesgaven had in de hoogte gestoken en

tegen uw vijanden debescherminghadingeroepen van de Aanzienlijken.''Ik putte mij
uitin betuigingen van mijn dankbaarheid,
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en bijhem thuisgekomen hoordeik omstandig van hem,welke radertjes hij allem aal
in werking had moeten stellen om mijuit
hetdoodelijk netderintriguesvan dezedelijk verontrusten te redden.
Toen m en ons even later kwam Zeggen,
dat het avondm aal was opgediend, deelde

hijmijmee,twee Hoogleeraren uitde Stad
te hebben uitgenoodigd m ee aan te zitten,

enbereiddehijmijeropvoor,datik ook een
zoon van den waard aan tafelzou vinden.

55Dezejongeman'',zeihij,,,heeftmeeraangeboren geestdan ik bijzijns gelijken ooit
heb aangetroffen.Hijzou een tweede Socrateskunnen zijn,alshijordewisttebrengen
inzijnbegaafdheden,inplaatsvan zetedoen
verloren gaan in een ijdele zuchtom door
vertoon ervan en door gekunsteldheid den

naam tekrijgen van een m an van geest.lk
woon nu hier om geen kanste m issen,hem
zoo mogelijk nog watte onderrichten.''

Hijzweeg,als om mijop mijn beurt de
gelegenheid te geven wat te zeggen; toen

gafhijeen teeken,datmen mijontdoen zou
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van de onteerende pronk-kleeren.waar ik
nog in zat.

De tweeHoogleeraren,op wiewijwachtten, traden juist binnen, en wij gingen
aanstondsaan tafel,waarwij,gelijk onswas
aangekondigd, den jeugdigen knaap vonden,die alvastmeteten begonnen was.Zij
begroetten hem m etdiepe buigingen en behandelden hem m eteen eerbied alevan een

slaaftegenover zijn meester;ik vroeg mijn
Demon naar de reden hiervan,en hijantwoorddem ij,datde leeftijd van den jongen
dit m eebracht,want dat op hun Aarde de
ouden eerbied en ontzag betoonen aan de

jeugd;nog sterker,datde vadershun kinderen gehoorzam en van het oogenblik af,
dat ze volgens advies van den Philosofi-

schen Senaat den leeftijd van het oordeel
des onderscheidsbereikthebben.,,verwon-

dertgiju'',vroeghij,,,overdeze gewoonte?
Zeker, ze is in tegenspraak m et de zeden
van uw wereld en m et uw W etten,die door

ouden van dagen zijn opgesteld.M aar zij
strijdtallerm instmetonsgezond verstand;
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want, in gem oede, vindt ge niet ook zelf,
datalleen een m an,die nog hetwarm ebloed

bezitvan dejeugd,dekrachtzalhebben van
verbeelding, oordeel en daad? Zal zoo'n

m an niet geschikter zijn om de leiding te
hebben van een groote fam ilie dan een

inxalide zestigjarige m et verzwakte hereens,wiens verm ogen tot fantasie bevroren
is in den sneeuw van zestig winters,en die

nog alleen handeltop grond van hetgeen gij
noemt zijn ondervinding,en van zijn vroegere successen,welke gijechterterug kunt
brengen totsim pelegevolgen van hettoeval,

in volkomen strijd metde vaste regelsvan
economische en menschelijke voorzienigheid.M en prijstbijuhetscherpeinzichten
de voorzichtigheid van de grijsaards.M aar
watmen bijhen voorzienigheid en voorzichtigheid noemt ig niets anders dan een panische vrees,een voortdurende huivering,om

iets,wat ook,te beginnen.Daarom,alshij
zich niet gewaagd heeft in een gevaar,dat

eenjongen manten verdervegeweestis,dan
beteekentditniet,dathijin een te verrich-
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ten daad de ram p heeftkunnen vooruitzien,

maar hij had eenvoudig niet genoeg vuur
om in zichzelf de edele aandriften te doen

ontvlammen,dieonsdoen durven.Gijblijft,
lang nadater geen reden m eertoe is,gezag
toekennen aan hen,die vroeger de kracht
hadden om dat gezag op te eischen.D oet

ij,wildeik u vragen,evenzoom etdevrouwen,diegijin haarbloeiendejeugdaanbidt?
Blijftgijhaar somsook metliefdeszuchten
en kniebuigingen omringen,als zij tot de
schimmen geworden zijn van haar Schoonheid,en langzaam gaan lijken op hetbeeld
van den dood?Volgensuw beginselen,jonge
m an,ZOu m en OP UW Aarde geen eer m ogen

bewijzen aan Hercules,Achilles,Epaminondas, Alexander den Groote en Caesar, die

imm ers bijna alleen aan déze zijde van de
veertig jaar gestorven zijn,en dus te jong
waren voor eerbetoon;- maar juist hun
jong zijn gafhun dekracht.
,,Zoo zi
en wiiop onze W ereld ook geen
reden,dathetkind zich onderwerptaan den

vader.Heefthijzijn vadersomsuitgekozen?
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Zijn zielwasmisschien bestemd geweeetom
uiteen Rom einsch K eizerin te worden verwekt door een K eizer, m aar die ziel ontm oette op haar verren tochtnaar het voor
haar bestem de hem ellichaam een ander
embryo, en om den Weg wat te bekorten

kroop ze daar maar in,en zoo zijtgijdan
geen M onarch gewordenovereenwereldrijk
doch m oetgehoorzam en aan een ouderm an,
die nu uw vader is.Had ge p'
reciesgew eten

watge deedt,ge zoudtbijuwe ontmoeting
m etde Schikgodinnen gezegd hebben:Lieve
Dam es, ik verkeer al zoolang in het Niet,

en ik zou lievernog 'n honderd jaar doorgaan metniette zijn,dan vandaag geboren
te worden,en hetm orgen te betreuren!
59Ziedaareen paarvan dem otieven,w aar-

om wijhierdejeugd eeren.Ik weetwel,dat
ik hettegenoveru metwatoverdri
jving gedaan heb, m aar daar ik den hoogm oed
wensch te tem peren, waarm ee som m ige
vaders weerlooze kinderen ringelooren,

moestik weldoen alszij,dieom een kromgegroeiden boom recht te krijgen hem in

1l0

tegengestelde richting krom huigen, opdat

hijtusschen detweebuigingen rechtstandig
zich verheft.''

Toen wijnu om teeten onshadden uitgestrektop zachtem atrassen,w aarover groote
tapijten waren neergelegd, liet de oudste
van de twee philosofen zich door een jeugdigen bediende in een afzonderlijk gelegen
vertrek eleiden.Mijn Dem on zag het,en
riep hem na, vooral terstond terug te

komen,als het diner zou zijn afgeloopen.
D ie vreem de m anier van doen om apart

te gaan eten maakte mijnieuwsgierig en ik
vroegnaardereden ervan.,,Hijhoudtniet'',
werd mijgezegd,,,van de geur van vleezen
en zelfs niet van groenten,als ze niet hun

natuurlijken dood gestorven zijn,want hij
elooft,datzevoorpijngevoelvatbaarzijn.''
Ik verklaarde,mijnietteverbazen overonthouding van vleesch en van alleswatverder
afkom tvan iets,datgevoelzou kunnen hebben; trouwens op onze Aarde hebben de
volgelingen van Pythagoras en eenige Hei-

ligeAnachoreten zichop dezelfdewijzewat
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ditbetreftgedragen;maar om bijvoorbeeld
geen kooldoor te snijden uitvreeshaar te
kwetsen,dat leek mijin ieder opzichtbelachelijk.
99Ik'''zeimijn Demon,:9vind heelwatte
zeggen voor zijn opvatting.W at weten wij
van de gevoeligheid of ongevoeligheid van
een kool? Zouden deze geen hooger leven
kunnen leiden,een deelvan het universeel
intellect hebben, onbereikbaar voor onze
waarnem ing? H oeveelhebben onssom m ige

W ezens,diewijerkennen datboven onsverheven zijn,van zichzelfgeopenbaard?Ishet
m éér dan w e weten, dat een koolhet een
kooldoet? Onze zintuigen dringen eenvoudig niet ver genoeg door;God bem int zeer

zekerzijn hééleschepping,maaralleen van
den mensch weten wij,dat,zoo hijnaar 't
beeld van God geschapen is,hij door den
Zondevalvan diegelijkeniszoogoedalsalles
m oethebben ingeboet.D eeerstekoolechter

beleedigde zijn Schepper zeer zeker niet.
W aarom zouden wij nu voetstoots m oeten
aannem en, dat de m ensch, die beenen en
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arm en heeft,wel,en de kooldie een stronk
heeft en bladeren,niet gevoelig is, als we

doorhun zelfstandigheden heen snijden met
een m es?

9:M ozes,de grootste philosoof,hijdie de
wetenschap der N atuur putte uit de Bron
van de Natuurzelve,legdeietsvan dew aarheid bloot, door te spreken van den Boom
der Kennis,in datm ysterie onsleerend,dat
de planten,m etuitsluiting van ons,de vol-

maakte W ijsheid bezitten.Gijvergistu dus
eenvoudig in de kool,om datdeze,diew aar-

schijnlijk denken en voelen kan,deorganen
m ist om te brullen,te schreien en te spartelen, die de m ensch heeft. M aar als des
avonds de koolen haar kroon sluiten,is het

toch heelgoed mogelijk,datdeeen,voorde
ander hoorbaar, zegt: ,,Ik ben, m evrouw

Krul-kool,uw dienaresse Kappertjeskool.''
Zooverwas hijgekomen,toen de oudste
van de twee philosofen weer werd binnen-

geleid,en op een vraag van mijn Demon
antwoordde, dat hij inderdaad gedineerd
had,m aar dathetrapportnog nietdoor den
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Gelaatkundige wasopgemaakt.Dejeugdige
zoon van den waard zag mijn verwondering
en gafmijdirectteksten uitleg:,,vanwege
den Staat'',zeihij,,,hebben wijhierGelaatkundigen in iederhuis,gijzoudtze dokters
noem en,m aarzijregelen,juistomgekeerd,
de behandeling van de gezonden.Onze ver-

schillendeleefregelsschrijven zijuitsluitend
voor naar gelang van de verhoudingen,

uiterlijken vorm en onderlinge harmonie
van onzeIichaamsdeelen,onzegelaatslijnen,
de lichaam stint,de zachtheid van de huid,

onze lenigheid en bewegelijkheid,de klank
van de stem , kleur, taaiheid en hardheid

van hethaar.Zaagt gij zoostraks niet een
man,hijis een beetje kort van stuk,aandachtignaaru kijken?W elnu,datwasonze
Gelaatkundige,hij nam u op,en bepaalde
daarna watsoortm atrasm en u geven m oet.

Hij zette u verder b.v.bij dat diner een
beetje op'een afstand van ons, omdat hij
waarschijnlijk vreesde,datdegeuren,dieuit
de kraantjes onder onzen neuszouden opstijgen,u slechtkonden bekomen,en omgeEen Maanrelg 8
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keerd die van u aan ons.Hij kiest straks
even om zichtig de bloem en uit voor uw
bed.''

Terwijlde jonge man zoo sprak,gaf ik
mijn Geleider alvast een teeken,opdat hij
zou probeeren,de geleerde Heeren aan het

praten te krijgen over hun tak van wetenschap.Hijwasmijte vriendschappelijk gezind om niet terstond te bevorderen, dat
een geschikte gelegenheid zich voordeed.

Daarom vertelik u ook Iieverniet,wathij
tot die twee tafelgenooten van ons zei en

wathijhun vroeg;temeer niet omdat een,
toch niet na te vertellen schakeering van
lachwekkendheid en ernst dooreen lag in
dezen diplom atenarbeid van hem ,welketen
elotte tot een resultaat voerde; want de
Iaatstgekom ene der Hooggeleerden voldeed
aan hetverzoek.Na een uitvoerige en zeer

doorwrochte inleiding zei hij:
Erschietmijnu alleen over,tebewijzen,
dater oneindige W erelden zich bevinden in
een eindige W ereld.Stel u het Universum
voor alseen dier;en datde sterren,die elk
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op zichzelf een W ereld vorm en, daarin

dieren zijn,op welke weer andere groote
dieren leven:wijzelf, onze Paarden, enz.;
bedenk dan verder,datwijook weerW erelden zijn ten opzichtevan dieren,die onvergelijkelijk kleiner zijn dan wij,zooals sommige eoorten wormen, luizen en ziertjes;
terwijldezeelk weerW erelden zijn,bevolkt
metnogoneindigminderzichtbarebeestjes;
zoodatop dezewijzeelk van onséén groote
W ereld vormt voor dat kleine volkje,en
gevolgelijk ons vleesch, ons bloed, onze
levensgeesten nietsanderszijn daneen weefselvan kleine diertjee,die metelkaar verka ren,dieonsdoorhun bewegingbeweging

verleenen,en die,waarwijhen alseen koetsier den weg wijzen,toch ook weer leiding
geven aan Ons,wat dan alles tezanzen een

vereenigdehandeling is,die wijhetLeven
noemen.W ant,laatmiju de vraag stellen,
ishetzoomoeilijk om aan tenem en,dateen
luis uw lichaam aanziet voor een bewoonbare spereld, en dat als zoo'n beestje een
reis onderneem t van uw eene oor naar uw
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andere,zijn vrienden zeggen zullen,dathun
kam eraad de tegenvoeterg aan den anderen
kant van de Aarde bezoekt of een ontdekkingsreig doet naar N oord- of Zuidpool?

Natuurlijk zaIhetzoo zijn;diekleine zwervers begchouwen dug uw haargroei als de

bosgchen van hunIand,uw poriën,metelijm
gevuld, alg hun bronnen,puisten als bergm eren en stinkpoelen,groote gezwellen als

zeeën,en,kwijltiemandeen beetje,dan denken zij aan een verwoestende overetroom ing;zoodikwijlggiju hethaarkanzt,eerst
naar voren dan naar achteren,zien zijdie
beweging aan voor eb en vloed van den
Oceaan.

DatwijbewoondeW ereldenvormeneven-

.,

aIs de andere H em ellicham en is welduide-

lijk doorhetjeuk-vergchijnsel.De beestjes,
die de jeuk opwekken,hebben zich losgemaakt van een ordelijke gamenleving en
tyrannigeeren hun om geving. Alg ge mij
-

vraagtwaarom juigtdiediertl'e:grooterzijn
dan de andere bewonere van ons, die we

meegtentijds heelemaal niet zien kunnen,
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dan beantwoord ik u m et de wedervraag,

waarom olifanten grooter zijn dan wijzelf,
en Ieren grooterdan deSpanjaarden? W at
de bijbehoorende blaren en huidkoretjes
aangaat,waarvan ge de oorzaak niet kent,
m en m oet die of wel aanzien voor de verrotte cadavers van de dieren,die door die

reuzen:de luizen en zieren zijn in de pan
gehakt, of voor bedorven elijm, dat vrij
kwam nadat dit jagerevolk zijn soortgo
nooten heeft uitgeroeid, die anders de

poriën bedekt houden.M aar,zalm en mij
vragen,hoekom thet,datondankedieonder-

linge elachtingen de eene jeuk de andere
voortbrengt? Datisnietm oeilijk te begrit
pen;want zooals in onze wereld OP een oPstandige beweging andere opstandige bo

wegingen volgen, zoo eteken ook bij dat
kleine volkje allerlei eerzuchtelingen hun
kam eraden vanzelfaan,die hetallen ineen:
erop aanleggen debaaetew orden,waardoor
in een om m ezien overal de oorlog ontbrandt, en m oord en hongerenood aan de

orde van den dag zijn.
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Alle:goed en wel,zoo zultgijmijtegen-

,,

werpen, som m ige m enschen hebben dan
toch m aar m inder laet dan anderen van

jeuk,terwijliederlichaam volzitmetongeveer evenveelkleine beestjeg,want zijzijn
het im m ers, hebt ge ons verteld, die ons
doen bewegen en du:ons doen leven?
:waar.m aarlaatongin ditverband
,,D ati
niet vergeten vastte gtellen,dat het de be-

daarde, koelbloedige m enschen zijn, die
minder behoeven te krabben, terwijl de
baloorige en opvliegende hetin dat opzicht
veel drukker hebben.D at kom t natuurli
jk
daarvan. dat zooalg een volk vanzelf zicN
aanpagt aan het klim aat van de Iandgtreek
waarhetga lachten Iang woont,in ditgeval

hetvolkje van luizen enz.een traag karakter heeft op een koudbloedig lichaam ,ter-

wijlhet op een warmbloedig lichaam eenvoudig nietin staatis op dezelfde plaats te

blijven zitten.
,,Di
e beegtjeg,van kleine totonzichtbare
toe, regeeren, zooals ik zei, niet alleen
bovenop m aarook in onslichaam en vorm en
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om zoo te zeggen onze universeele luizigheid.Hetbestm erktm en ditop,alsiem and
gewond is.H et bloed stroom t dan terstond
naar de wonde toe,w at de geleerden zoo
verklaren,dat de levende beginselen in het
bloed dit doen volgens den eisch der vooruitstrevende N atuur, die de verzwakkende
deelen van hetlichaam te hulp schiet:deze
opvatting leidtzou ik zeggen totde gevolgtrekking,dat binnen in ons behalve zielen
geest nog een derde intellecm eele zelfstandigheid zou m oeten bestaan m et eigen functiesen organen.Ik vind hetdaarom welzoo

waarschijnlijk,dat ditwereldje van kleine
dieren, die in de buurt van de wond zich
aangevallen voelen, al hun buren te hulp
roepen,waarop dan die geweldige aandrang
volgtm etveelstukgedrukten en stervenden

van honger en benauwenis;datzijn dan de
koorts en de wondziekten.''

ToendeeeneGeleerdeHeerop dezewijze
zich had uitgesproken,voelde de andere de
blikken op zich gericht,diehem alshetware
aanspoorden tot spreken.

120

M enschen'',zeihij,,,ik gevoelhet wel,
gijverwachtvan mij,datik op mijn beurt
dit diertje hierwatbijbreng van ènzen tak
van wetenschap;ik ben dezer dagen bezig

een Rapporttedicteeren,en hetzalmijaangenaam wezen hem dat ter kennisneming
voorteleggen.M aar ik heb op ditoogenblik

teweinig tijd,wantik moetmijn blaasbalgmachinesin werking gaan zetten (morgen
ve
trt
ekt
ge
horud
mijde
dusSt
tad,
en gzooal
oede,sda
t weet), en ge

houdt mij dus ten goede, dat ik nietaan uw

wensch voldoe, en geen voordracht houd
voor en aleer ze ter bestem der plaatse is
aangekom en-''
Aleedathijdatgezegd had,hoorde ik den
zoon van den waard zijn vader roepen en
hem vragen hoe laat het was;toen die ant-

woordde, dat het juist acht uur geslagen
had,ontstak hijin driften herinnerdehem
aan zijn bevel, hem om klokke zeven te
waarschuwen.
H etiswatm oois'' zeide zoon,,,J
-e weet
toch,dat de huizen m orgen vertrekken,en

datde stadsmuren alop weg zij:l'' Zoon''
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zeihetbrave mannetje,,,sedertu zich aan
tafelgezet heeft,is een Spoed-verordening
gepubliceerd, dat niem and voor overm orgen den tocht beginnen m ag-'',,D at doeter

geen steek toel'',vielde jonge m an in,,,je
hebtblindelings te gehoorzam en,nietna te

denken overmijn orders,en enkelteletten
op watik gezegd heb!Brengmijm aar eens
gauw jeportret-pop.''Toen devaderdie gebrachthad,greep de zoon hetding bijéén
arm en ranselde er wel een kwartier lang
op.,,Daar,nietsnut,daar,en voor straf zal

jevandaagtotspotvooriedereen,datgelast
ik jebijdeze,uitsluitend op tweevoetenloopen.''De arm e kerelging erg onder den in-

druk dekameruit,en zijn zoon verontschuldigde zich tegenover onswegens zijn drift.
Ik beetmijop mijn lippen om nietin den
lach te schieten over de zonderlinge straf.

oefening,dieik had bijgewoond,en meteen,
uitbehoeftemijn gedachten afteIeiden van
dergelijke opvoedingsmethoden, vroeg ik
den jongen man,mijuitteleggen hoeeen
Stad op reisgaat.
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9:Zie,mijnheer'',zeihij,,,ik zaldataan
een geacht vreem deling als u graag uitlep

gen.W ijhebben reizendeenzittendeSteden.
Dereizende,zooalsb.v.deze,waarin wijons
nu ophouden,zijn op een bizondere wijze
geconstrueerd.Alle Paleizen in zulke Ste-

den zijn,zooalsu heeftkunnen opmerken,
opgebouwd uit een lichte houtsoort. De
Architectdoetonder elk zoo'n gebouw vier
wielen plaatsen,en binnen een van de dubbelwandige houten m uren tien flinke blaas-

balgen,waarvan de pijpen op de bovenste
verdieping uitden wand kom en,in één hori-

zontalerijvan gevelhoek totgevelhoek.Als
nu besloten wordt,de Steden ergens anders

heen tebrengen (wantraen gunthaarvan
tijd tot tijd verandering van lucht),ontvouwt iedereen aan één kant van zijn
woning een m assa groote zeilen vlak vôôr
de blaasbalg-openingen, en na een springveer te hebben gespannen om daarm ee die
balgen in werking te kunnen zetten,rollen
de huizen door hetvoortdurende geblaasin
het uitgespannen zeildoek tot desnoods

l

t
!

t .
'

-

!!
t

#

l

!

1

*
-

-

t. /

h

'

l

llfl

N

k

W 4 hebben reia nde en zittende eteden.''
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honderdmijlverderinminderdaneenweek.
,,Maar
, zooalg gezegd, hebben wij ook
onze zittende Steden.De woningen daarvan

kan ik hetbestvergelijken metuw torens,
m etditverschil,datze altijd van houtzijn
en dat ze van kelder tot zolder om een
roote eterke schroef gebouwd worden,
w aardoor m en ze kan om hoog-en om laaghalen zooveel m en verkiest.Nu graven wij

er altijd den bodem zoo diep onder uit,als
hetgebouw,daterboven staat,hoog is,zoodat telkens als de winter den Hem el weer
doet verkleum en,de bewoners hun huizen

kunnen laten zakken, het dak gelijk met
den grond,waardoor zijbeschutzijn tegen
het barre jaargetijde.M aar nauwelijks begint de zoete adem der lente verzachting te
brengen in de atm osfeer, of die bew oonde
huizen klim m en weer naar het daglicht op
langs hun groote schroef,zooals ik gezegd
heb-''

Ik betuigdeden zoon van den waard mijn
groote voldoeningen vroeg hem ofhij,eenm aal aan het uitleggen van de wonderen
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hunner samenleving,mij niet leteen den
eeuwigen oorsprong van het Heelal,waar-

overhijaleven tevoren een kleinigheidgezegd had,zou willen verduidelijken.,,Ik beloof u'', voegde ik eraan toe,,,dat ik, een-

maalteruggekeerd op mijn Maan,waarmijn
gouverneur (ik weeshem op mijn Demon)
u van verklaren zal,dat ik werkelijk ben
vandaan gekom en, er uw roem naar alle
windstreken zalverkondigen.A an de m en-

schen gindszalik alhetprachtigs,datu mij
vertelt,overbrengen.Ik zie wel,dat u over

die belofte van mij glimlacht,want ge gelooftniet,datde M aan,waar ik van spreek,
een bewoonde W ereld is, en dat ik daar
thuis hoor;m aar ik kan u verzekeren,dat
de volken van die W ereld daar, die deze
W ereld hier voor niet m eer dan een M aan

aanzien,metmijprecieszoo den gpotzullen
drijven,aleik hun vertel,datuw Maan een
Aardeis,waarm en landschappen vindtm et

een bevolkingerop.''Hijantwoorddeslechte
door een glim lach op deze opm erkingen,en
zeiongeveer het volgende:

In de Iente klimm en de huizen uitden grond omhoog
langs hun groote gchroef.
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95lpaarwij,zoekende naar den oorsprong
van het groote Al, toch onmogelijk ontkom en aan hetten beste geven van terstond
drie of vier absurditeiten, daar is het verstandig den weg te kiezen, die het m inst
kans biedt tot afdwaling.Ik begin daarom

metvasttestellen,datdemenschelijkegeest
nict sterk genoeg is om de eeuwigheid van

het Heelal te omvatten,maar dat hij, al
evenm in in staatom aan te nem en,datiets
zoo m oois,zoo wetm atigs zichzell'zou heb-

ben gem aakt,zijn toevlucht gezocht heeft
bijde gedachte van de Schepping;doch,in
deze gelijk aan den man,die in de rivier
springt uit vrees nat te worden van den
regen,ontloopen zijdearm en van een dwerg
om zich aan de genade over te leveren van

een reus;en zijontloopen ten slotte niets;
wantdieeeuwigheid,die zijhetHeelalontnemen,omdat zij haar niet bevatten kunnen,schenken zij God, alsef Hijbehoefte
had aan dat geschenk,en alsof het gem ak-

kelijkerzou zijn zich hetEeuwige in 'teen
voor te stellen dan in 'tander.
Een Maanrelg 9
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lm m ers,ik behoefde vraag m aar te form uleeren,is er ooit een sterveling in staat
,,

eweestte begrijpen,hoe uitnietsietszou
kunnen worden gem aakt? A ch, tusschen
niets en het kleinste atoom liggen zulke
oneindige verschillen,dat de helderste kop

dieonmogelijkkanoverzien.Om uitditlabyrinth van onbegrijpelijkheden te geraken,
zultgijm oeten besluiten totdeeeuwige stof
m etGod.M aar,hoorik u zeggen:hoe m oet,
alsik u dan deideevan de eeuwigestofvoor
een oogenblik toesta,de chaotische eeuwige
stof zichzelf hebben geordend? - lk ga u
hiervan een verklaring geven.

Naeerstin den geest,odiertje,elk kleinste zichtbare deeltje te hebben verdeeld in
een onnoemelijk aantalonzichtbarekleinere
deeltjes, m oet gij u voorstellen, dat het
oneindig H eelaluitnietsandersbestaatdan
uit die eeuwige,zeer sterke, zeer onbeder-

velijkeen zeereenvoudigeatomen,waarvan
sommige het karakter van kubusjes bezitten,som m ige parallelogram vorm en hebben
of andere hoekvorm en, deze rond, gene
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spitspuntig,ook enkelepyramideachtigzijn,
terwijlwijer zesvlakken bijkunnen vinden
en ovalen, m aar alle zonder uitzondering

bewegen zijzich verschillend alnaargelang
van de onderscheidenheid van hun vorm .

Bedenk hierbij,datalswijop een bizonder
glad vlak een ronden ivoren baleen klein

duwtjegeven,hijweleen kwartierlang kan
blijven rollen zonder stilte staan,waaruit
volgt,datalswijons een baldenken,even
volmaaktalssommigeatom enhetzijn,eneen
plat vlak dat oneindig platis,de balnooit

zou ophouden m et zijn eens begonnen beweging.Als dus de menschelijke kunde in
staatzou zijn,een Iichaam in een beweging
zonder einde te zetten,moeten wij dunkt
mijaannemen,datook de Natuur ditkan.
zooalshetbol-atoom bepaalde bewegingen zaluitvoeren,zoo doetdit- iedernaar
,,

zijn aard- hetkubus-atoom,hetpyramideatoom enz.D e ontm oeting van bol-en pyra-

mide-atoom zal, stel ik mij voor, datgene
uitwerken watwijvuur noemen.De bolis
dan de beweging, de pyram ide de indrin-
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gendheid van het vuur.M aar,hoe dit zij,
hetvuur,de grooteopbouwervan hetH eelal

en van alzijn deelen,moet,opdatlaat ons
zeggen de eik zalkunnen ontstaan,de hoe-

veelheid noodzakelijke atoomsoorten hebben naar voren geschoven en verbonden,

die noodig zijn tot vorming van den eik.
Jawel,zultgijmijtegenwerpen,hoebrengt
echter het toeval zoo maar de dingen bij
elkaar, die precies voor den opbouw van
een eik dienen kunnen?Ik antwoord u daarop, dat m et wat m inder atom en van één
soort niet een eik zou ziJ'n ontstaan m aar
een beuk,een populier ofeen berk;m etw at
m eer en andere atom en zou een oester ziJ-n
voortgebracht,een worm ,een vlieg,ofInisschien een kikker, een m usch,een aap, of
een m ensch.Als ge drie dobbelsteenen op

tafeluitschudt,en ge krijgtdubbeltwee of
d'rie ofweltwee zessen en een één,roeptge
dan uit: ,,een wonder is gebeurd! Deze
com binatievan zelfde en op elkaarvolgende

punten kreeg ik,terwijler zooveelandere
waren mogelijk geweestl''Ik achtu te zeer

I33

een m an van helderen geest,dan datik kan
aannem en,dat ge zoo zoudtepreken.M aar
verwonder u dan ook nietoverhetontstaan
van den m ensch,enkelom deze reden,dat

er zoo ontzaggelijk veelverschillende dinv
gen noodig zijn voorzijn samenstelling.Imm ersm illioenen m alen zaldiezelfdem aterie,
door hare beweging op weg een m ensch te

m aken,zijn opgehouden en dan een stuk
lood gevorm d hebben, of een korrel, een
bloem ,of een kom eet,en datenkeldoordat
de sam enstellende deelen in niet voldoende
aantal of te zeer anders gerangschikt aanwezig w aren ona een naensch te doen ont-

staan.Zoosteekternietswonderlijksin,da,
destofbijdeoneindigeverscheidenheid der
m ateriënhetbeetjedieren,planten en mineralen gemaakt heeft,datwijom ons heen
zien.Alswe honderd m aalde dobbelsteenen

overtafelwerpen,zullen we zondertwijfel
een paar m aal dubbelen zien.En zoo zou

het volstrekt onmogelijk zijn geweest, dat
uit de univereeele atom enbeweging niet op
den duur iets opvallends ontstond; alleen
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een domoor zal daar altijd weer van opkijken,omdathijnietbeseft,hoeweinighet
gescheeld heeft,of niets van alles wat er is

waszoo geweest.Alsgijziet,hoede groote
rivier Fa-la-do-la-la een molen laat malen
en de raderen in beweging houdt van een

klok, terwijl het beekje Fa-la-do-do maar
zoo'n beetje vliet en soms wegschuilt,dan
gaat ge toch niet beweren, dat die groote

rivier gééstheeft,enkelomdat zijop haar
weg de voorwerpen ontm oette,die haar tot
de vervaardigingvan m erkwaardigeproducten oftoteen m erkwaardigen arbeid in staat

gtelden? W antalszijgeen molen had aangetroffen,had ze geen m eelgem alen,en als

zij niet naast de klok was beland, zou zij
nietden tijd hebben aangegeven,en aIs het
beekje dezelfde relatieshad mogen hebben
als die groote rivier had het dezelfde wonderen verricht.Precieseender gaathetm et
het vuur,dat uitzichzelf beweegt;want als
dit de organen vindt,die het tot denkwerking in staat stellen,denkt het; als het er

enkelaantreft,die geschiktzijn voordebe-
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wegingen van het gevoel, voelt het;enkel
die in staatstellen tot een geesteloos plantachtig leven,zoo Ieefthet als een plant;en
zoo doorbore raen niet de oogen van dien

man,diedoormiddelvan zijnziele-vuurziet,
wanthijzaldan zoomin meerzien,alseen
klok de uren aanwijst,wanneer haarwerk
stuk isofw anneer hetwater isopgedroogd,
dat haar w erk in werking zet.''

Hier eindigde de jonge man.lk kon niet
nalaten hem te conaplinzenteeren naet te
zeggen: ,,Een groot Dichter en Philosoof
van onzeA ardeheeftnaEpicurus,en Epicurus na Dem ocritus over die kleine atoom @
licham en gesproken,bilna zooals gi)
@.M aar
'

temeertreftuw wijsheid mij.''
H etgesprek zou nog langer geduurd hebben,als niet de oude waard was binnenge-

kom en,die onzen jongen Philosoof eraan
herinnerde,dathetnu tijd wasvan slapen.
Bijhetbinnenkomen had hijkristallen bollen bijzich,volglimwormen,waarmee de
zaalm oestworden verlicht.M aar die kleine
vuurvliegen verliezen,wanneer m en er niet
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geregeld nieuwe verzam elt, spoedig hun
eersten glans,en deze,die tien dagen oud

waren,gaven aluitermateweiniglicht.Mijn
D em on wachtte niet totdat het gezelschap

erhindervan had;hijginggauw detrap op
naar zijn kamertje en kwam spoedig terug
m et twee zoo echitterende lichtbollen, dat

iedereen er verbaasd van was,hoe hijdie
dragen kon zonderzijn vingerste branden.
Deze onbrandbare flambouwen'', zei hij,
q,zullen ons beter van dienst zijn dan uw
kluwentje wurmen.Het zijn zonnestralen,
die ik van hun warm te gezuiverd heb;
anders hadden de bedervende eigenschappen van hun vuur uw gezichtkunnen schaden.Hetlichtervan heb ik gefixeerd en het
in de doorzichtigebollen gedaan,dieik hier
vasthoud.Er isgeen enkele reden voor,dat
dit uw bewondering zou wekken,want het

valtmijniet moeilijker,die op de Zon geboran ben,om een vast klompje sam en te
kneden van haar stralen, die im m ers het
stof vorm en van die W ereld,dan het voor

u m oeilijk zijn zou stof te verzamelen,dat
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verpulvering is van den bodem van dit
hem ellichaam .''
OnzeW aard zond nu een huisknechtnaar
binnen om de twee Geleerden naar hun
w oning te begel
eiden.De man had aan zijn
vier voeten een dozijn bollen met glimworm en ,w ant de nacht was inm iddels ingetre-

den.W at ons beiden betreft,mijn M entor
en mij,wijgingen slapen,alles volgens de
aanwijzingen van den Gelaatkundige,door
wien mijditkeer een bed van viooltjesen
leliën werd voorgeschreven.
D en volgenden m orgen,tegen negen uur,

zag ik mijn Demon binnentreden,die mij
verteldevan hetKoninklijk Paleistekomen,
waarhijnamenseen van dejongehofdames
der K oningin.de boodschap gekregen had,

dat zij hena wenschte te spreken.Zij had
naarmijgevraagd en in de duidelijkste bewoordingen deverklaring afgelegd,datzij
nog altijd volhardde bij haar plan, haar
woord gestand te doen,d.w.z.,dat zijvan
hartegraag mijvolgen zou,alsik haar met
mijwildem eenemennaardeandereW ereld.
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W atmijbuitengewoon gestichtheeft'',ging
hij verder,,,was dat,naar mijbleek,haar
voornaam ste m otiefvoor de groote reis lag
in haar verlangen Christin te worden. Ik
heb haardaarom beloofd,haarm etallem iddelen waarover ik beschik in die richting te
helpen,en haar de toezegging gedaan voor
dit doel een m achine te zullen verzinnen,
sterk genoeg om drie of vier personen te

dragen,waarin gij beiden dus vandaag al
samen zult kunnen vertrekken.Ik ga mij
nu bezighouden m et de uitvoering ervan:

en opdatge ietste doen hebt,terwijlik afwezig ben,breng ik u hiereen paarboeken,

die ik uitmijn geboorteland meenam.Het
eene boek heet:De Staten en Keizerrijken
van de M aan met een Bijlage over de
G eschiedenisvan de Vonk,en dit,waarvan
ik de waarde veel hooger aansla, is het
Grootboek derPhilosophie,datdooreen der
roote geesten op onze Zon issam engesteld.

De auteurdaarvan bewijst,datalleswaaris,
en licht toe,hoe m en de waarheden,die in

alle tegenstrijdigheden aanwezig zijn, na-
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tuurkundig vereenigt, zooals b.v. dat wit

zwartis,en zwartwit;datmen kan zijn en
nietzijn tegelijk;dater een hoogte bestaan
kan zonder laagte;dathet niets ietswezen

kan,en datalledingen,dieerzijn,nietzijn.
Maar leter eensop,hoe hijalzulke ongehoorde paradoxen bewijst zonder slimmigheden ofsofisterijen.Alsge genoeg gelezen
hebt,gaat ge m aar wandelen,of praat dan
wat Daet den zoon van onzen lPaard: er

steektin zijn geestheelveelaantrekkelijks;
watmijnietin hem bevaltiszijn goddeloosheid.Alshiju somsergernisgeeft,of door
een of andere redeneering uw geloof doet

wankelen,kom mijdan directuitleggen om
welkem oeilijkheden hetgaat,en ik zalu de
noodige verklaring geven.Anderen dan ik

zouden u raden zijn gezelschap verder te
mijden;maarwaarhijongeloofelijk ijdelis,
zou hij,daarben ik zekervan,uw heengaan
uitleggen alseen nederlaag;en hijzou zichzelf wijs maken, dat ons geloof redeloos
moet zijn,als gijweigertnaar de taalvan
ziJ-n rede te luisteren-''
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M ee ging mijn Demon weg en nam ik de
boeken ter hand,die kijbijmijhad achtergelaten.Zij zagen er even rijk uit,aIs zij
vreem d waren wat hun vorm betreft. Het
eene boek gcheen uitéén enorm en diam ant

te zijn gehouwen,hetandere een monstergroote parelte zijn,die men in tweeën gespleten had.Toen ik deeene doos,wanthet
waren een soort doozen,geopend had,stiet
ik op een raderwerk, als in onze klokken
zit, een doolhof van m etalen veeren en

uiterstkleinewerktuigjee.EenBoek?Inderdaad een Boek,m aareen W onderboek,zonder bladen of letterdruk, een Boek waar-

voormen,om hette raadplegen,zijn oogen
missen kan: men heeft enkel zijn ooren
noodig.Alsiemand lezen wil,zorgthijdoor
m iddel van een m assa kleine strengen de

machinetespannen,dan draaithijeennaald
naar hethoofdstuk,dathijhooren wil,en
aanstondsstroom en uitde doos,alsuitden
m ond van een m ensch of uit het lichaam
van een instrum ent, alle wisselvallige heldere klanken,die de M aanbewoners,zooals
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men reedsweet,gebruiken bijdeuiting van
hun gedachten.

Terwijl ik mij bezig hield met deze
Boeken zag ik op den weg vier M anelingen

voorbijtrekken,dieeen m etzwartbekleede
doodkist droegen. Ik vroeg w at die plech-

tigheid beteekende,diemijsterk herinnerde
aan de lijkstoeten op mijn Aarde,en vernam , dat deze schurk...., door het volk
aangeduid door een klap op de rechterknie,

twintigjaargeleden deorhetHofvan Justitie veroordeeld was, wegens afgunst en
ondankbaarheid,totdeonteerende strafvan

te moeten sterven OP ZiJ*n bed en na zijn
dood te worden begraven.En dat hij nu
gisteren gestorven w as. lk schoot in den

lach om datantwoord.Men vroeg mijtoen,
waarom ik eigenlijk Iachte? ,,Gijverbaast
mij'' zeiik,,,doormijte vertellen,datwat
op onze lpereld een gezegend lotwordt genoem d:eersteen lang leven genieten en dan
naeen rustig sterven een eervollebegrafenis
hebben,hier dienst doetals strenge bestraf-

fing.'',,W atzegtge!Beschouwtgijeen be-
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grafenis alsietsm oois?''vielde m an in,,,is

hetwerkelijk mogelijk u ietsafschuwelijkers
voor te stellen dan een Iijk,dik onder de
worm en,op weg om doorpadden tew orden

verderverorberd? lk voelmijn adem stokken alsik eraan denk!Die m isdadiger daar,
dien ge ziet wegdragen,is veroordeeld behalve totbi
jzetting in een grafkuilook tot

te worden uitgeleid door honderd vijftig
vrienden,die zelfdaartoe zijn veroordeeld,
oradat ze vriendschap hebben betoond aan
een afgunstige en ondankbare. W ie geen
misdadigeriswordtbijonsverbrand.Datis
trouwenseen verstandige m anier van doen,
want vuur scheidt zuiver van onzuiver,en

neemtuitgelijkgeaardheid den natuurlijken
gloed,waaruit de zielbestaat,in zich op en

vergemakkelijkthaar zoodoende de opstijing naar een of ander warm er gesternte,
datwoonsteê isvoorvolken,die,in een zuiverder wereld zich bewegend,vanzelf m in-

dermaterieelzijn dan wij,meerlevend door
den geest-''

lk volgde nu den raad van mijn Dem on,
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een eindweegstewandelen,en ditbevielmij
zoodanig, dat ik thuis kom end bem erkte,

zelftweeuren telaattezijn.Dekok,dieop
mijgewachthad,beklaagde zich over mijn
onoplettendheid,m aar ik verzekerde hem ,
datik geen schuld had,w antdatik verschei-

dene keeren aan voorbijgangers gevraagd
had,hoe laathetwas,datdezen echternooit
anders hadden geantw oord dan door den
m ond te openen, de tanden op elkaar te
klem m en en hetgezichtaftewenden.
55W atl'' riep het heele gezelschap uit,
,,wist ge niet,dat m en u daardoor liet zien

hoelaathetwas?'',,lk geefu mijn woord'',
zoo verzekerde ik hun,,,datik hetniet begreep;ik zag ze eenvoudig hun langen neue

ten hem el richtenl'',,Dat is nu juist zoo
gem akkelijkl'' hoorde ik nu, ,,zij hebben
zoodoende geen klok noodig;wanthun tan-

den laten zijdienstdoen alswijzerplaaten
hun neuswerptdeschaduw precies,zijhebben alleen hun m ond te openen!Nu zultu

ookwillenwetenmisschien,waarom wijhier
hetland zijn van delangneuzen?Alsbijons
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een vrouw van een knaapje bevallen is,
brengt de baker het kind m eteen naar het

Seminarie,en al:na een voIjaarblijkt,dat
het een stompneus is,wordthijin handen
gegeven van den kastreerder. Ge zult

vragen,hoe wij ertoe komen iemand met
geweldonvruchtbaartemaken,waarwijopzettelijken maagdom als ietsmisdadigs beschouwen? W eet dan,dat wijhetdoen na
door een ondervinding van dertig eeuwen
te hebben kunnen vaststellen,dateen lange

neushetteeken isvan een geestig,hoffelijk,
welwillend,edelm oedig,ruim denkend m an;

en datdekorteneusbewijsisvan hettegendeel.D aarom m aakt m en van de K ortneuzen Eunuchen.W anthetGem eenebestheeft
liever geen kinderen, dan die op zulke

wezensgelijken-''1)
Terwijlhijdezelaatstewoordenzei,zagik
een naakt m an binnenkom en. Ik ging ter-

stond zitten en dekte mij,wantzoo zijn in
1)Van De Cyrano wasin zijn tijd bekend,dathijeen
langen neus had,en elke toespeling daarop ongenadig
bestrafte.Vert.
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dat land de vorm en, als m en iem and eer

betoont.,,Het Koninkrijk'', zoo begon de
m an,,,verlangt,dat ge vôôr te vertrekken
naar uw H em ellichaam onze M agistraten
van uw voornem en verwittigt, om dat een

W iskundige zooeven den Rijksraad heeft
voorgesteld,u den wensch uit te drukken,

dat gij, in uw W ereld teruggekeerd, een
machine samen stelt,die hiju beschrijven
zal,waarna hijdan uw globebelooftte zullen aantrekken en m etdeze hier te vereenigen.''lk zegdetoe,datik ervoorzorgen zou.
55En aan u'',zeiik totden W aard,nadat
de ander vertrokken was,,,zou ik nu eens
graag devraag stellen,waarom die afgezant

aan een gordelriem een mannelijk liddraagt
van brons? Iets wat ik vroeger aan 't H of

ook meermalen bijanderen heb opgemerkt.
M aar wegens de aanwezigheid van de Eeredam es der K oningin heb ik daar toen niet
naardurven vragen.''

55De vrouwen zijn hier''5antwoordde hij,
55evenm in als de m annen ondankbaar ge-

noeg,om bij'tgezichtvan wiehen gemaakt
De Maanreis 10
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heeft te blozen.Zulk een lid in bronsishet
ordeteeken,waardoorweweten m etiem and
uitden adeletand te doen te hebben en niet

meteen burgerman.'',,Mijlijktdit'',zeiik,
Iachend,.,een welwatbuitensporig gebruik;
in onze W ereld herkent m en den edelm an

aan den degen,dien hijdraagt.''De hotelhouder bleek hierdoor in 't m inst niet uit

hetveldgeslagen:,,0,klein mensch'',zeihij,
,,uw aanzienlijken zijn dus erop gesteld te
paradeeren meteen werktuigaan hun zijde,
dat overigens den beultypeert,een instrum ent dat enkel gesm eed wordt om te

dooden,de geslagen vijand dusvan alwat
leeft; en daarentegen een lid te verbergen

zonderwelksbestaan wijzouden afdalen tot
den rang van diegenen,die in 't geheelniet

zijn;ietsdatwijzouden mogen noemen den
redegevenden Prom etheusvan hetdierlijke
leven en den onverm oeibaren hersteller van
de inzinkingen der Natuur! Ongelukkig
land, waar de teekens der voortplanting
schaam te wekken en dievan devernietiging
als eervolworden beschouwdl''

l47

Dezeen dergelijkegesprekken waren wel
in staat,mijvoortdurendmetachtingtevervullen voor de M aanbewoners, die zooveel
aangeboren verstand toonen,hetwelk m en
op onze Aardeteveelmist.
M aar hoe hoog ik die W ereld ook had

leeren stellen,deliefdevoormijn eigen land
bekroop mijtoch tezeer,nu ik reedstelang
verdaarvandaan vertoefde,en ik begon m et
zooveelinnigheid tehaken naarmi
jn terup
keer, dat mijn Dem on het wel m erken

m oest.Hijbeloofdemijtoen,datik'zou veru
trekken zoodra ik verkoos,en ik verwittigdè

daarop van mijn kantden Rijkeraad.Deze
ontbood mij,nam mijden eed af,datik,op
mijn Aarde teruggekeerd, daar om standig
zou verslag doen van watik op hun Hem el.
lichaam had leeren kennen, en verstrektè

mijde noodige paspoorten.Toen ik zoovei
was,vroeg mijn Demon mij,waarop Aarde
ik wilde nederdalen.Ik m aakte hem eroy

attent,datde meeste kinderen uitrijke gez
zinnen éénsin hun leven een reisnaarRam e

ondernemen,waarnazijzich verbeelden dai
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er nu verdernietsm ooism eeriguitte richten of te zien,en dat ik hem daarom ver-

zocht mij in de gelegenheid te stellen hen
na te.volgen.,,M aar'',hernam ik, .,in w at

voortoestelgaan wijdereismaken,en hebt
gijeen idee van de opdracht,welkedeW iskundige mijgeven zal,diemijsprak van in
verbinding brengen van deze globe m et de

onze?'' ,,over dien Wiskundige'', zei hij,
%9zou ik mijmaarnietdruk maken,'tiseen
m an die veelbeloften doeten ergeen houdt.
En wat de m achine betreft,die u naar uw

Aardezalterugvoeren,diezaldezelfde zijn
alsdie u straks naarhetHofbrengt.'',,H oe
zoo'',vroeg i
k,,,m oetde Iuchtm aar ineens
even geschikt worden om uw echreden te

dragen,al:debodem ,waarop wijhiergaan?
Datkan ik nietgeloovenl'',,MetwatgijgeIooften nietgelooftishetaltijdmin ofmeer
raargesteld'',antwoordde hij;,,kom,kom.
waarom m oeten nu de Toovenaressen van
uw W ereld,die door de luchtzich voortbe-

wegen en heele legers den weg wijzen,of
hagelstorm en, sneeuwbuien, regenvlagen,
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m eteoren van de eene provincie naar de
andere begeleiden,m eer m acht hebben dan

wij? W eestoch,bid ik u,wat meer bijgeloovig te mijnen gunstel''
Hetiswaar'',zeiik,,,datgijmij,evenzeer ale Socrates en dien anderen,voor wie

gijvriendschap gevoeld hebt,zoo buitengewoon van dienstzijtgeweest,datik mijgeheelen alaan u behoorovertegeven,zooals

ik bij deze dan ook doe,en van ganscher
hartel''
Ternauwernood had ik dezew oorden uit-

gesproken, of hij verhief zich als in een
windhoos,mijvast in zijn arm en houdend,
en,zonder datditmijook m aar eenigszins
ongem akkelijk was,voerde hijmij op die
wijzedoorde grooteruimteheen,welke de
Sterrekundigen tusschen ons en de M aan
hebben gesteld, en dat wel in anderhalven

dag;ditdeed mijmeteen de onwaarheid inzien van de bewering, als zou een m olensteen,dieuitden Hem elop onze aarde valt,

drie honderd zestig en nog een paar jaren
noodig hebben voor zijn reis,immers hoe
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kortdeed ik erover,van de globe der M aan
ee dalen op de globe der Aarde.In elk ge-

val,bijhetbegin van den tweeden dag ontwaarde ik ons Hemellichaam duidelijk
onder mij.Ik zag reede de afscheiding tuseèhen Europa en Afrika,en onderscheidde
Azië van deze beide,toen ik ook m eteen de
zwavellucht rook, afkom stig van een heel
hoogen berg:ik werd daar zoo door bevan'

gen,dat ik mijvoelde in zwijm vallen.Ik
weetnietwatdaarna geschiedde,m aar toen

ik totmijzelfkwam,bevond ik mijtusschen
Eeide-struik:n op een heuvelhelling, om 'ingd door eenige herders, die Italiaansch

spraken.Ik zag geen spoor nzeer van nujn
D em on en vroeg er den herders naar.Alaar
op 't hooren van dien naam gloegen zijhet
Reeken des K ruises en keken mijaan,ofik
er zelf een was. Toen ik hun echter ver,

klaard had,een Christen te zijn,en datik
op hun maengchenliefde een beroep deed onz

naij ergens heen te brengen, waar gc zou
kunnen uitrusten,geleidden zijmijnaareen
dorp,een M J
'Igaansvan daar;doch zie,toen
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ik er binnenkwam ,vielen alle honden,van

de kleinste poedeltjes tot de grootste doggen,op mijaan en zouden mijverscheurd
hebben, als ik niet toevallig kans had gezien,een huisin te vluchten.Ditweerhield
hen intusschen nietin hun helsche concert
te volharden,wat den heer des huizesm in-

dervriendelijk jegensmijstemde.Ik geloof,
datde m an in staatw asgeweest,gegeven de
uitwerking van zulke gebeurtenissen op de
m entaliteitvan den m iddelm atigen m ensch,

mijeenvoudigeen prooitedoen worden van
die dieren,alsik nietbijtijdshad begrepen
watergaandewas:dehonden,gewend tegen

de Maan te blaffen,roken blijkhaar dat ik
ervandaan kwam ,in zooverre de lucht er-

van nog om mijwas,zooalsde zeeluchtnog
een tijd langhanytom wieop zeevoer.Ten
eindemijvan diegevaarlijkeIuchtte zuiveren,steldeik mijop een terrasvan hethuis,
datmijonvrijwillig herbergde,een uur of
drie,vierblootaan de zonnestralen;daarna
kon ik inderdaad in alle gerustheid de
woning verlaten; de honden blaften niet
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meer,doch keerden elk naarzijn baasterug.
Den volgenden dag vertrok ik naarRom e,
waar ik zag water restvan de overwinningen van som m ige groote M annen en der
eeuwen:ik bewonderde er de m ooie ruïnes
van,en de fraaie herstelwerken derM oder-

nen.Na daarvijftien dagen tezijn gebleven
in gezelschap van den Hr.de Cyrano,mijn
Neef,die mijhetnoodige geld leende voor
de terugreis, vertrok ik ten slotte naar
Civita-vecchia,waar ik plaats besprak op
een galei,die m e naar M arseille bracht.

Gedurende dien heelen tochtstond mijn
geestenkelgespannen van de wonderen,die
ik tijdens dien anderen,welken ik zoo pas
beëindigde, doorleefd had. Ik begon van

dien datum af methet opstellen van mijn
herinneringen aan mijn M aanbezoek; en
toen ik weer thuis was,ordende ik ze,zoo-

veelalsde ziekte,die mijbedlegerig hield,
mijditveroorloofde.M aar daar ik voorzag,
welk het eind zalzijn van mijn onderzoek
en mijn arbeid,en om mijn belofte aan den
Raad van gindsche W ereld gestand te doen,
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heb ik Mijnheer Le Bret, den mij onverbrekelijk verbonden en liefsten vriend,verzochtze in hetIichtte geven,tegelijk met
de Geschiedenisvan de Republiek der Zon,

en van die van de Vonk,en enkele gelijksoortige geschriften,indien zij,die ze ons
hebben ontroofd,de m anuscripten aan hem

teruggeven, waartoe ik hen bij deze van
ganscher harte opwek.
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termjn gevoegd. B.v kosten de boeken l5.50 dan betaalt
men f l3.- ineen:,of#4.50 plu,3mazlf 3. ofJ2.25
plu:p maalf l.z5.
Vzn elken titelmag slecbt: één exemplaar worden gekozen in
elk abonnement.De volledige VoNDEL-uitgaveen betMODERN
WOORDENBOEK kunnen niet in een AbonnementNAAR VRIJE
KEW E worden opgenomen.

Deboeken worden directbi betaling van den
eersten termin geleverd.
Geïllustreetde uitvoeriqe cataloqus so centst

