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EER ST E D EEL
EERSTE HOOFDSTUK.
D e Indische Oceaan.
Hier begint het tweêde gedeelte dezer onderzeesche
reis.Heteerste eindigde m etdatontroerendetooneelop

hetkerkhofbijde koralen,hetwelk zulk een dieqen indruk op mij heeftachteryelaten.Zoo ging dus ln den

schoot van deze onm etelilke zee het leven van kapitein

Nemovoorbijen had hijzich in dezen ontoegankelijken

onderzeescllen afgrond zelfs een grafbereid,waargeen
enkelzeelnonster den laatsten slaap zou storen derN aufï/as-belnanning, der vrienden, die in het leven zoowel
a1sin den dood zoo innig aan elkander verbonden waren!
En zelfsgeen m ensch za1daarkunnen doordringenl''
had de kapitein er aan toegevoegd,metin zi
jn blik en
in zijn stem steeds datzelfde onverzoenli
jke wantrou-

wen jegens de menschelijke samenleving.
Ik voormijstelde mijnietmeertevreden metdedoor
Koen gemaakte veronderstellingen. De goede jongen
bleeferbij,in den gezagvoerdervan-deNautilus slechts
éen dierm iskende geleerden te zien,die de onverschilligheid derm enschheid m etverachting beantw oordde.Voor
Koen was hijnog een onbegrepen genie,datm oe van
de teleurstellingen der w ereld,tot dezeontoegankelijke

oorden zijn toevluchthad moeten nemen,om erzijnbegaafdhedenvrijerteontwikkelen.M aarnaarmijn overtuiging verklaarde deze veronderstelling slechts éen

karakterzijde van kapitein Nemo.In werkelijkheid gaf
mijdezelaatstegeheimzinnige nacht,waarinwijgevangen lagen en doorslaap overmand,een anderen kijk op
hem.Dieheftigevoorzorgsmaatregel,terwijlhijmijden
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kijkervoorhetoogwegrukte,waarmedeikden gezichtseinderw ilde onderzoeken,en verderhetfeit,dateen der

ledenvandebem anningdoodelijkgewondwerd dooreen

onverklaarbare schok van de N autilus,dit alles bracht
mijn gedachten overkapitein N emo in een gansch andere richting. N een, deze zonderlinge m an ontvluchtte

niet alleen de menschen!Zijn verschrikkelijk werktuig
diende nietslechts om zijn zuchttoteen bepaalde intellectueele vrijheid te bevredigen,m aarmisschien ook om
wie weet welke verschrikkelijke wraakheming uit te
oefenen.

Op dit oogenblik is mij nog niets duidelijk,ik zie
alles nog in een schem er,en ik m oet mi
jnog beperken

tot het louter neerschrijven van feiten.
Bovendien, niets bindt ons aan kapitein Nemo.Hij
weetdathetonnlogelijk isvan deNautilus te ontsnappen.W ijzijn zelfsgeen gevangenenopeerewoord.Geen
enkele belofte bindtons.Ja zelfsonder den schijn van

wellevendheid zouden wij hier nietminder dan yasten

zijn !Ned Land heeftin elk gevalde hoop nog nletopgegeven,om de vrijheid terug te krijgen.,
Hij'zalzeker
van de eerste gelegenheid de beste gebruik m aken,die

hettoevalhem aanbiedt.En ik za1zondertwijfelhetzelfde doen.Intusschen zalik niet zonder eenig leedwezen datgene m eenem en,w at de edelmoedigheid van den
kapitein ons van de N autilus heeftlaten zien.W ant m oet

ik dien man nu tenslotte haten of bewonderen? Is hij
zelfeen slachtofferofeen beul? En dan,eerlijk gezegd,
zou ik vô6r hem te verlaten nog graag die onderzeesche
reis om de aarde volbracht hebben,waarvan hetbegin
zoo schitterend is gew eest.Ik zou aldew onderen w illen
aanschouwd hebben, die hier onder de zeeën der

wereld zijn opgehoopt.Ik zou w illen gezitn hebben wat
niem and nog ooitheeftverm oed datbestond,ook alzou

ik dezen onleschbaren dorstnaarkennismetmijn leven
m oeten betalen !W antw at heb i.
k tot n0g toe ontdekt?

Niets,of bijna niets,wantwijhebben nog slechts zes
duizend mijlvan den Stillen Oceaan doorloopen.
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En toch w eet ik w el,dat de N autilus bewoond land
nadert,en dat,a1s zich eenige kans op ontvluchten aan

onsvoordoet,hetmeerdan wreed zou zijn mijn kameraden op teofferen aan mijn zuchtnaarhetonbekende.
Ik zal hen m oeten volgen, hen zelfs m isschien m oeten
leiden.M aar za1deze gelegenheid zich ooitvoordoen?

De mensch, gewelddadig van zijn vrijheid beroofd,
koestert het verlangen naar zulk een gelegenheid, de
geleerde, de w eetgierige, vreest haar.
Dien dag,21Januari1868,op hetmiddaguur,kwam
de eerste stuurm an zonshoogte nem en.Ik ging naarhet

dek,stak een sigaar op en volgde zijn verrichtingen.
Klaarblijkelijk veystond de man geen Fransch, want
verscheidene keeren m aakte ik luidop mijn opmerkin-

gen,die onwillekeurig eeniq teeken van aandachtbij

hem haddenm oeten wekken,lndien hijze begrepen had,
doeh hij bleef ongevoelig VOOr hetgeen ik zeie en
werkte zwijgend voort.
Terwijlhij wàarnam met den kijker,kwam een der
m atrozen van de N autilus - dezelfde krachtige kerel,
die ons op onzen eersten onderzeeschen tocht naar het
eiland Crespo vergezeld had de glazen van den lantaarn schoonnlaken. lk beschouw de toen de inrichting

van dit toestel naderbij,w elks vermogen verhonderdvoudigd werd door ringvorm ige lenzen, die ingesteld
w aren zooals de glazen op vuurtorens, en zoo het licht
in de vereischte richting hielden. D e electrische lamp

was zoodanig inyericht,dat zijzoo krachtiç mogelijk
verlichtte.Haar llcht ontstond in hetluchtledlge,waar-

doorzoowelzijn regelmatigheid a1szijn helderheidvel-

zekerd w erden.H et luchtledige bespaarde ook de koolspitsen van graphietw aartusschen hetlichtontbrandde.

Voor kapitein Nemo was diteen belangrijke bezuiniging,daarhijze nietgemakkelijk had kunnen vernieuwen.M aar onder deze omstandigheden was hun slijtage bijna van geen beteekenis.
Toen de laatste voorbereidselen gem aaktw erden om

deN autiluszijn onderzeeschen tochtweerte doen ver-

20.% MIJLEN ONDER ZEE
volgen,ging ik naar den salon teruq.Deluiken.werden

qesloten,en onmiddellijk voeren w1j in een bepaalde
rlchting.

W ijdoorkliefden degolven van den Indischen Oceaan.
De Nautilus vaarde gemiddeld tusschen honderd en
twee honderd meter diepte.Dit duurde zoo eenige dagen.Ieder ander die niet,a1s ik,zoo innig veelvan de

zee hield,zoudellde uren ongetwijfeld lang en eentonig hebben geschenen,m aar die dagelijksche wandelingen op hetdek,w aarwijdeverfrisschendeluchtvan
den Oceaan inademden,het schouwspelvan deze rijke

wateren achter het sélonraam het lezen der boeken uit

de bibliotheek, het bijhouden van mijn dagboek, dit
allesnam m ijn tijd steeds inbeslag en lietgeen oogenblik van verm oeidheid of verveling toe.

Onsallergezondheid bleefzeerbevrediqend.Delrefikgraay deveranderingen voorbijzijn gegaan,die N ed
regelaan boord bevielonsbest,enwatm1jbetreft,zou

Land,ulteen geestvan verzet,dagelijksverzon.Bovendien behoefden wijzelfs in dezegelijkmatige temperatuur geen verkoudheid te vreezen.

Gedurende eenige dagen zagen wij een groote hoeveelheid watervogels van een meeuw-achtig uiterlijk.
Eenige ervan werden op een handige wijze gedood,en
leverden ons,op een bepaalde m anierklaargem aakt,een

smakelijk waterwild.

N

In de netten van de N autilus werden verscheidene

soorten zeeschildpadden gevanqen,wier schaal duur
betaald wordt.Deze kruipendedleren duiken Memakkelijk en kunnen lang onder water blijven,terwljlzij de

vleezige klep sluiten aan het uiteinde van den neus.
Toen men ze ving,sliepen eenigen nog in hun schild,

dat hen tegen andere zeedieren beveiligt.Het vleesch

van deze schildpadden smaaktgewoonlilk nietzoo bijzonder,maarhun eieren zijn een uitgezochte lekkernij.
De visschen w ekten voortdurend onze bewondering

wanneer wij de geheimen van hun zeeleven ao ter het
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glasdergeopende salonw anden bespiedden.Ik zag verschillende soorten, die ik tot nog toe niet had opgemerkt.Zoo o.a. haai-groote visschen met rooden rug,

witte borst en drie rijen vinnen,sidderalen en andere
groote ,,electrische''visschen, levendig gekleurd en w el
zeven voet lang. O ok exem plaren van ovale visschen,
die er uitzagen a1s donkerbruine eieren met w itte rin-

gen en een staart,andere die eruitzaqen a1s stekelvarkens, m aar dan m et lange, naaldvorm lge vinnen, reusachtige schorpioenenten aan het oppervlak vaak verschillende soorten vllegende visschen.

Van 21tot23 Januariliep deNautilus meteen vaart
van tweehonderdvijftig mijlper vierentwintig uur.W ij
konden de verschillende soorten visschen ZOO goed

waarnem en,omdatzij,aangetrokken door hetelectrische licht,ons zochten bijte houden.De meeste bleken
echter niet tegen onze'snelheid opgew assen en bleven
spoedig achter.M aar som m ige hielden stand en trokken

lange
n tijd in het zog van de N autilus mee.
'
Den 24sten 's morgens kregen wij op 12B 5,Z.B.en
94o 33' O.L. het eiland Keeling in zicht, waarop zich
prachtige kokospalm en verhieven en dat eensdoor D arwin en kapitein '
Fitz-Roy bezocht werd. De Nautilus
ging op geringen afstand ditonbewoonde eiland voor-

bij.De netten haalden verschillendesoorten van poliepen,stekelhuidige visschen en schelpdieren op.W eldra
verdw een heteiland Keeling aan den horizon en voeren

wij noord-west naar het Indische schiereiland.
*1Geciviliseerde streken zijn betery''zeide Ned ,Land
mij dien dag, ,,dan die Papoea-eilandjes,waar men

meer wilden ziet dan reebokken. Ginds in Indië, pro-

fessor,zijn spoorwegen,Engelsche,Fransche en Hindoe-steden. Men loopt er geen vijf kilometer zonder
landgenoot te ontm oeten. Zeg,is het m om ent niet
gekom en thans, Om de w ellevendheden m et kapitein
N em o een andere w ending te geven?''
''antwoordde ik,zeer beslist.,,La,,N een,N ed,neen,
een

tenwijkalm blijven.DeNautilusnadertbewoondestre-
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ken.Hij za1ons ook naar Europa terugbrengen.Eenm aalin onze zeeën weergekeerd,zullenwijzienwatde

voorziçhtijheid ons aanraadt te doen. Overigens ver-

onderstel lk niet, dat kapitein N em o Ons zal toestaan
OP de kusten van M alabar of Coromandelte gaan jagen, zooals toen in de bosschen van N ieuw -Guinea-''

Nu,mijnheer,kunnen wij datdan nietzonder zijn

,,

toestem m ing doen?''
Ik antwoordde den Canadees niet.Ik wilde nietrede-

twisten.En eigenlijk verlangde ik vurig,tothetlaatste
toe te genieten van hetgeen het1ot!datmijaan boord

van deNautilus gebracht had,lpijtoewierj.

Van heteiland Keeling afw as onze snelheld verm in-

derd,terwijldeN autilusgrillig in zijn bewegingen werd,
door nu en dan tot groote diepten af te dalen, hetgeen

wijop den manometer aflazen.Zoo gingen wijtotop
diepten van tw ee en drie kilom eter,doch zonder ooit de

wezenlijkedieptevan deze lndischeZeetekunnen vaststellen,waar wij met een schietlood van dertien kilom eter lengte nog geen bodem konden bereiken.W at de
tem peratuur dier lagere sfeeren betreft,wees de therm o-

meter onveranderlijk vier graden boven nul aan. Het
eenigste wat ik verm ocht op te m erken w as,dat hetw a-

terboven een minder diepen bodem altijd kouder bleek.
Den25sten JanuariwasdeOceaangeheelenalverlaten.t
D e N autilus dreef den geheelen dag aan de opper-

vlakte en sloeg de golven dermate met zijn krachtige
schroef, dat het w ater schuim end om hoog sprong. Zou
m en hetvaartuig in deze om standigheden nietvooreen
reusachtig zeemonsterhebben aangezien?'
D riekwartvan
dezen dag bracht ik op h'
et dek door, almaar ki
jkend
naar de zee.Aan den horizon bespeurde ik den geheelen
dag niets,dan om ongeveer vier uur in den nal
niddag,

toen ik een groote stoombootin westelijkerichting zag
varen. Een oogenblik zag ik m astw erk, doch m en kon

gindsdeNautilusonmogelijk ogmerken,daardezenauwelijks boven het oppervlak ultstak.Ik dachtdat die
boot aan de ,,peninsular and OTiental Company''be-

12
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hoorde,die tussehen heteiland Ceylon en de haven Sidney dienstdoetvia de K ing-G eorge-Kaap en M elbourne.

Dien avond o1n vijfuur,even voôr de korte scheme-

ring, die in de keerkringen de dag plotseling in den
nachtdoetovergaan,werden Koen en ik getroffen door
een m erkw aardig schouw spel.
Er bestaat een lief, aardig dier, wiens ontmoeting
#
volgens de ouden geluk voorspelt. A ristoteles, Athénaeus,Plinius en Oppianus hadden zijn gewoonten be-

studeerd en te zijnen gunste alle dichterlijke beschrijvingen der G rieksche en Romeinsche geleerden opge-

haald.Zijnoemden hetN autilus enook welPolnpilius,
maar de moderne wetenschap Eeeft deze benamingen
nietbestendigd,w ant dit w eekdieris thans bekend onder den naam van y,Argonaut''.
Een troep van deze Argonauten nu, zw om op dat

oogenblik in zee.W ij konden er eenige honderden tellen.Zij behooren tot het soort, speciaal bekend in de
Indische zeeën. Deze bevallige diertjes zwem men achteruitdoorm iddelvan een buisje dathen in beweging
brengt,doordatzijhetwater,datzijademhalend naar
binnen ltrijgen,hierdoorweernaarbuiten spuiten.Van
hun achtvoelarm en dreven er zes,die zeer dun en lang

waren,op hetwater,terwijlde tweeandere,omgekruld
aan de uiteinden, overeind stonden,en dienst deden als

kleinezeiltjes.Ikzag duidelijkhunspiraalvormije,4egolfde schelpjes, door Cuvier vergeleken bij slerlilke
sloepjes.Het is inderdaad een schuitje,dat door het

dierw ordt afgescheiden en w aarin hetgedragen w ordt
zonder dat het er aan is vastgehecht.
,,De Ar
gonautis vrijzijn schelp te verlaten,''zeiik
tot Koen, ,,maar hij verlaat hem nooit-''
,,Zoo

doet '
kapitein N em o ook,''antw oordde Koen,

daarom had hij zijn vaartuig beter Argonaut kunnen

,,

noem en.

Ongeveereen uurlang dreefdeN autilus tem idden van
die w eekdieren.Toen w erden ze plots door ik w eetniet
welken schrik bevangen. A1s op een gegeven teeken,

N.e
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gi
ngendezeiltjesnaarbeneden,devoelarmpjeswerden
lngetrokken, het lichaam krom p sam en, de schelpen
keerden om, w aardoor hun zw aartepunt veranderde,

en zijverdwenen plotseling onder de golvqn.Allesgeschiedde in çen oogw enk;nooitzouden de schepen van

een vloot met meer juistheid gemanoeuvreerd kunnen
hebben.
Op datOogenblik vielde duisternis plotseling in.En

degolfjes,nauwelijksdooreen b'
riesbewogen,wierpen
zichzzachtjes over het dek van de N autilus.
Den volgenden dag,26 Januari,doorsneden wijden
evenaar op den tw ee-en-tachtigsten m eridiaan en kwa-

men daardoorweerin hetnoordelijk halfrond.
Gedurende dezen dag werden wij begeleid dooreen
grooten troep haaien,vreeselijke dieren,die bij zwerm en in deze zeeën voorkomen en haar zeergevaarlijk
m aken. Hetwaren haaien met bruine ruggen en witte

buiken,met elf.rijen tanden gewapend,zoogenaamde

oog-haaien,die een groote vlek op den halsdragen,m et
een w itte kring er om heen,hetgeen veelop een groot

oog lijkt;en verder Isabella-haaien metronden snuit
en bezaaid met donkere stippen. Dikwijls zwommen
deze sterke dieren nnet zulk een krachttegen hetsalon-

raam,datwij ernieterg gerustbij-bleven.Ned Land
verloor dan alzijn zelfbeheersching en wilde naar de
oppervlakte om die m onsters te harpoeneeren. Vooral

eenige groote tijgerhaaien van vijfmeter lengte daagden hem methun groote geopende m uilen uit.D och w el-

dra verdubbelde de Nautilus zijn snelheid en lietook
de vlugste diermonsters gemakkelijk achterzich.
Den 27stenJanuarizagenwijverschillendekeeren beklem m end schouwspel! - doode menschenlichamen

aan de oppervlakte drijven.Hetbleken lijken uitIndi-

sche steden, door de Gangesrivier naar zee gespoeld,
en die door de gieren, de eenige aasvogels in deze streken, nog niet geheel w aren afgeknaagd.M aar hier in

zee ontbraken de haaien niet,om hen bij ditsombere
werk behulpzaam te zijn.

14
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Tegen zeven uur's avonds voer de N autilus ten halve
ondergedom peld,dooreen m elkzee heen.Zooverhetoog
reikte,scheen de Oceaan melkw it.W as dit een gevolg

van hetschijnseldermaan? Neen,wantdem aan,nauwelijkstwee dagen oud,1ag nog verblind in de zonnestralenonderdenhorizon.Deganschehemel,hoeweldoor
ontelbare sterren verlicht, scheen zwart boven deze

wittewateren.Koen kon zijn oogennietgeloovenen hij
ondervroeg m ij over de oorzaken van dit zonderling
verschijnsel.Gelukkig wasik in staathem in telichten.
D it is w at m en noem t een m elkzee,'' zeide ik hem ,
een groote uitgestrektheid van w ittegolven,zooalsm en

die dikwijls aan de kusten van Amboïna en deze streken w aarneem t-''

##Maarkan mijnheermijvertellen,''vroeg Koen,,yhoe,
ditverschijnselontstaat?W antik kan toch nietveronderstellen dat deze wateren in melk veranderd zijn l''
)#Neen,Koen,en deze witheid,diejeverwondert,ontstaat slechts door de tegenw oordigheid van m illioenen

infusiediertjes,een soortglimw ormpjes,die ergelatineachtig en kleurloos uitzien,en nietdikkerzijn dan een
haar,en nauwelijkseenvijfdemillimeterlang.Eenigevan
diediertjeshangenverscheidenemijlen lang aan elkaar-''
,#Verscheidene mijlen !''riep Koen uit.
,,J
a,jongen,en trachtdeze diertjes maarniette tellen,want je zoudt er niet in slagen.A1s ik mij niet
vergis,hebben zeevaarderswe1eensveertig mijlen door
zulk een m elkzee gevaren.
Eenige uren lang doorkliefde de N autilus deze w itte
golven en ik bemerkte dathijgeheelgeruischloos door
ditop zeepsop gelijkend watergleed,alsofhet schuim
w as, dat tegen elkander in stroomende golven vaak
doen ontstaan in een baai.

Tegen middernacht hernam de zee plotseliny haar

gewone tint, maar achter ons, jot aan den mtersten

horizon scheen de hem el, die de w itheid der m elkzee
weerkaatste,a1s gedrenkt in de vage schemeringen van
een noorderlicht.

TW EEDE HOOFD STUK.
Een nieuw voorstel van kapitein N emo.

Dep 28sten Februari,toen deN autilus op hetm iddaguur aan de oppervlakte der zee kw am , ter hoogte van
9* 4' N*B.,hadden WjJ
e,aec
eh
ntbi
mi
je
jl
enwe
hos
otpi
waa
ngrts,land in
zicht. Allereerst nam ilt
Van Ongeveer tw eeduizend voet hooge bergen waar in zeer grillige vorm en.Toen de zonnestand w as opgenomen, ging

ik naardensalon terug,en zag ik,datwijons,volgens
de aanteekening op de kaart,dicht bij het eiland Cey-

1on bevonden,dat a1s een parel aan de onderste punt
van het Indische schiereiland hangt.
In de bibliotheek ging ik een boek zoeken,datbetrekking had op dit eiland, een der vruchtbaarste streken
derwereld.Ik vond een boek van Sirr,getiteld:,,Ceyl0n
and the Cingalese''. Teruggekeerd in den salon, no-

teerde ik eerstde lijging van Ceylon,waaraan deoudheid zooveelverschlllende nam en had gegeven.H et ligt
tusschen 5055'en 9*49'N .B.en 79o42'en 82@4'O.L.

van Greenwich.Hetis265 K.M .lang,terwijlzijn grootste breedte 150 K.M .telt en de om trek 900 K.M .,het
oppervlak bedraagt 24448 vierkante K.M . Het is dus
iets kleiner dan Ierland.

Op ditoogenblik verscheen kapitein Nemo metzijn
eersten stuurman. Hij wierp een blik op de kaarten
wendde zich vervolgens tot mij:
,,He
t eiland Ceylon,''zeihij,jyis beroemd door zijn
parelvisscherij.Zoudtu lusthebben,mijnheerAronnax,
een dezervisscherijen te bezoeken?''
#'M etveelgenoegen,kapitein!''

:1Goed.Datza1nietmoeilijk zijn.Alleen,wijzullen
welde visscherij,maarnietde visscherszien.Dejaarlijksche vangstisnog nietbegonnen.Ditis echtervan
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minderbelang.Ik ga ordergeven,om naar de Golfvan

Manaar te koersen, waar wij vannacht zullen aankomen-''

De kapitein zeide eenige woorden aan zijn eersten

'

stuurman, die aanstonds wegging. W eldra dook de
N autilus w eer onder,en de m anometer wees spoedig
een diepte van dertig voetaan.
Op de kaart zocht ik toen deze Golf van M anaar,

die ik 6p den negenden parallelaan de noord-westkust
van Ceylon vond.0m haar te bereiken,moest men de
heele westkustVan Ceylon langs.
M en vischt parelen, professor,'' zeide de kapitein,
n de golfvan Bengalen,in de Indische,Chineesche en
y,i

Japanschezeeën,langsde kusten van Zuid-Amerika,in
de Golfvan Panama en in die van Californië,maarbij
Ceylon,levertdeze visscherijhetmeeste voordeelt
op.
W1
-Jkomen erongetwijfeld watvroeg,wantvôôrMaart
komen devisschersnietaan deGolfvanManaarbijeen,
waarzijzichdangedurendedertig dagen methundriehonderd schiten aan die winstgevende vangstwijden.
Elke schuitis bemand 1ettien roeiers en tien visschers,
w elke laatste w orden verdeeld in tw ee ploegen,die om
beurten totop een diepte van tw aalfm eterduiken m et

eenzwaren steen aanhunvoeten,terwijlzedoormiddel
van een touw w eerin de schuitw orden geheschen-''
1)H é, is die prim itieve m anier hier nOg alti
jd ill
zw ang?''vroeg ik.

Altijd nog,en dat terwijldeze visscherij aan het

r,

vernuftigste vqlk van de aarde behoort, n.1.. aan de
Engelschen, aan wie ze met het verdrag van Amiens
in 1802 werd afgestaan-''
#;Ik geloof intusschen, dat een duikerspak,zooals u

dat gebruikt,bij zulk werk groote diensten zou bewijzen-''
#,lndendaad,w antdiearm e visscherskunnen nietlang

onderwaterblijven.DeEngelschman Ceylonspreektin
zijn ,,Reis naar Ceylon''we1van een Kaffer,die vijf
minuten onderwatvrbleef,doch ditlijktmijnog alon-
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waarschijnlijk.Ik weetdateenige duikerstotzevenenvijftig seconden,en zeerbekwame hetzelfstotzevenentachtig behaalden onderwater.Maarzeblijventotde
zeldzam e uitzonderingen behooren.En a1s deze ongelukkigen weeraan de oppervlakte kom en,loopthen het
w ater m etbloed verm engd uit neus en ooren.Ik gelod

dat de gemiddelde tijd dertig seconden is en dan
moeten zij zich haasten om alle pareloesters,die zij
kunnen lostrekken,in hun netje te doen.Maaroverhet
algem een w orden deze visschers niet oud.Hun gezicht

verzwakten ze krijgen zweren aan de oogen en wonden over het geheele lichaam, terwijlzij soms zelfs,
onder w ater, door een beroerte w orden getroffen.''

Ja,''zeiik,y,hetiseen treurig bestaan endatslechts

,,

dientom aan eeniye modegrillen tevoldoen.Maarzegt

u mijeens,kapiteln,hoeveeloesters een schuitperdag
kan opvisschen-''

veertig tot vijftigduizend.Men beweert zelfs,dat

,,

t
oendeEngelschereyeeringin1814vooreigenrekening
liet visschen, de dulkers in tw intig dagen 76 m illioen

.

oesters naar boven brachten-''
1:W orden die visschers goed betaald?''
/#Zeer slecht,professor.In Panam a verdienen ze m aar
éen dollar per week. Gewoonlijk ontvangen zi
j een
stuiver voor een oesterdieparelsbevat,en hoeveelzi
jn
er niet, waar niets in zit?l''
,,J
a,maardat is toch schandelijk!Een stuiver voor
die armekerels,die hun meesters rijk makenl''

D us professory''zeikapitein Nem o,u en u:v rnetgezellen zult de oesterbank van M anaar bezoeken, en indien zich daar toevallig een vroege visscher bevindt,

zullen wijhem aan hetwerk zien-''
#:Afgesproken,kapitein-''

W atik zeggen wilde,mijnheer Aronnax,bentu niet

bang voor haaien ?''
#$H aaien? !'' riep ik uit.

Die vraag leek mij,op zijn zachtst,totaaloverbodig.
1:W el?''hernam kapitein Nemo.
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Ikmoetubekennen,kapitein,datikmijnog nieterg
vertrouwd heb gem aaktm et deze soortvisschen.''

W ij zijn er aan gewoon,'' antwoordde de kapitein,
en mettertijd zultu datook worden.Overigenszullen

,y

wijgewapend zijn en misschien onderwej we1op den

een of anderen haaijacht maken.Dat ls altijd zeer
belangwekkend.D us tot morgen,professor,dan zal het

vroeg dag zijn.''
Na dit op lossen toon te hebben gezegd,verliet kapitein N em o den salon.

Laatmijeens kalm nadenken,zeide ik tot mijzelf.
Om otters te jagen in de onderzeesche wouden,gelijk
wijdatbijheteiland Crespo deden,goed.Maarom nu
overden bodem derzeetewandelen,terwijlmen erinmiddels bijna zekervan iseenige haaien te ontmoeten,
dat is iets anders !Ik weet wel,dat in som m ige streken,

bijvoorbeeld op de Andaman-eilanden, de negers niet
aarzelen om ,m eteen dolk in de eene hand en een speer
in de andere,een haaiaan te vallen,m aar ook weetik,

datvelen van hen,die deze verschrikkelijke beesten bevechten,nietlevend terugkeeren.Bovendien ben ik geen
neger,en indien ik er aleen w as,dan geloof ik dat een

kleineaarzeling mijnerzijdsnietteverwonderenzouzijn.
En aldusbegon i.
k van haaien te droom en,m etgroote

kaken en vele rijen tanden gewapend,waarmee zijeen
mensch gemakkelijk in tweeën kunnen bijten.Ik voelde
reedseen zekerepijn in mijn lenden.En dankon ik de

onverschilligheid waarmeedekagitein mijdieellendige
uitnoodiging gedaan had, kwalijk verdragen.

Goed,dachtik,Koen za1toch nooitmetmij mee wil1en gaan en dat za1 m e ervan verschoonen den kapitein
te vergezellen.
W atN ed Land betreft,ikgeeftoe,nietzoo heelzeker

vanzijnvoorzichtigheidtezijn.Eengevaar,hoegrootook,
isvoorzijn strijdlustige natuuraltijd een attractie,ik
ging weer doorm etlezen in hetboek van Sirr,doch ik

doorbladerdehetslechtswerktuiglijk,terwijlik,tusschen
de regels door, verschrikkelijk geopende kaken zag.
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Op ditoogenblik traden Koen en de Canadeesbinnen

metkalme,en zelfs vroolijke gezichten.Zijwisten niet
w at hen w achtte.

#,M ijnheer,''zeiNed Land,yydie kapitein Nemo van

u
de duivelhale hem overigens - :heeftonseen zeer
aangenaam voorstel gedaan-''
##O # zooj'' zei ik, ,,u weet dus,..?''

#>M etuw welnemen,mijnheer'',antwoorddeKoen,,yde

kapitein van de N autilus heeft ons uitgenoodigd om
m orgen,in uw gezelschaprde prachtige parelvisscheri
j
van Ceylontebezoeken.H1jdeed ditin de w ellevendste
term en en gedroeg zich als een w are gentlem an-''
H eeft hij u ni
ets meergezegd?''
#1N iets, mijnheery''antwoordde de Canadees,,,atenzij

dat hij u gesproken heeft over die kleine wandeling.''
j,l
nderdaady'' zeide ik.,,En heeft hij u geen enkele
bijzonderheid gegevçn over...?''
Niem endal, m eneer! U gaat toch m ee,niet?''

Ik?...zonder twijfel!Ik zie,dat u er veellustin
heeft,m ijnheer Land.''
#,0,ja! Het is buitengewoon merkwaardigl''
,,En gevaar
lijk,m isschienl''voegde ik er beteekenis,,

vol aan toe.

Ge
ijkoe
?''
egnk?
Neld
je1,n
aavraaer
eln
svr
teroba
''Land, een eenvoudig tocht-

Kapitein Nemo had het dus blijkbaar onnoodig gevonden om bij mijn metgezellen het denkbeeld van
haaien te wekken. Ik keek hen verw ard aan,alsofzi
j
reeds een van hun ledem aten m isten.M oestik hen w aar-

schuwen? Ongetwijfeld,maar ik wistnietgoed hoe ik
dit zou aanleggen.

#,M ijnheer,''zei Koen,,,u zultons zeker we1eenige
bijzonderheden over die parelvisscherijwillen meedee1en ?''

overdevisscherijzelf,ofoverdeongelukken,die...''
Over de visscherijr''antwoordde de Canadees.''Het

yy

is goed het terrein te kennen,alvorens men er zich op
w aagt.''
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W elnu, gaat dan Zitten,Vrienden, en ik za1u alles

meedeelenwathetboek van Sirrermijzelfovergeleerd
heeft.''
Ned en Koen namen plaats Op den divan.De Cana-

deesvroeg rnijeerst:
M ijnheer,watis nu eigenlijk een parel?''

##Voor den dichter,''antw oordde ik,,,is de pareleen
traan def zee,voor den Oosterling,een hard gew orden
dauw drup, voor de vrouw een edelsteen van langwer-

pigen vorm met een glasachtig uiterlijk,en van een
parelmoeren stof,welke zijgaarneaan den vinger,hals
of ooren draagt. V oor den scheikundige is ze een verbinding van phosphorzuur en een koolzure katk m eteen
weinig gelatine, en tenslotte voor den natuuronderzoe-

ker,een eenvoudige ziekelijke afscheiding, welke bij
bepaalde schelpdieren het parelm oer voortbrengt-''
Fam ilie der w eekdieren, klasse der koploozen, orde
der schaaldiereny'' schertste Koen.

''M aar,''ging ik glimlachend voort,,,hètweekdier bij
uitstek,dat parelen afscheidt,is de pareloester,de kostbare zoogenaam de pintadine.,
D e parel is niets anders
dan een samenlrekking van parelmoer,dat een bolvor-

mige gedaante aanneemt.Zij hechtzich aan de schelp
vastofzitin de plooien van hetdierlijk lichaam verborgen.O p de schelp zit de parelvastgekleefd,doch in

hetvleesch is zij los.M aar zij heeft altijd een hard
lichaampje tot kern,hetzij eeé onvruchtbaar eitje of
een zandkorrel,waaromheen zichjarenlang,laagjevoor
laagje,de parelmoerachtige stof afscheidt-''
s in eenzelfde oester geyyW orden er m eerdere parel
vonden?'' vroeg Koen.

Ja,daiwi1zeggen,er zijn bepaaldeoesters die,een

,,

ware schatinhouden.M en verm eldterzelfs een,hoewel

ik er aan twijfel,die niet minder dan honderdvijftig

haaien bevatte-''

Honderdvijftig haaien?''riep Ned Land.

,y
,

zei ik haaien?'' riep ik driftig.,,Ik bedoel natuur-

lijk honderdvijftig parels.Haaien zou onzin zijn.''
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##Ja,''zeiKoen,y,maar kan mijnheer ons ook uitleg-

gen op w elke m anier m en deze parels uit de schelp
haalt?''

M en doet dit op verschillende wijzen,en dikwijls

,.

zelfs, w anneer de parelen erg vast zitten, trekken de

visschers ze mettangen uitde schelp.Gewoonlijk echter
worden de oesterà op matten van Spaansch riet uitgespreid,welke m en op het strand legt.Op deze wijze
sterven ze in de open luchtten na tien dagen zijn ze
in voldoenden staatvan ontblnding gekom en.D an werpt
m en ze in groote bakken m etzeew ater,vervolgens worden ze geopend en gew asschen.D an beginthetdubbele

uitzoekwerk: eerst wordt de platte parelmoer uit de
schelp gespleten,welke in kisten van 125 tot 150 kilo
verzonden wordt, dan nemen zij het diertje ui
t den
oester,koken en ziften het,teneinde er ook de kleinste
parels uit te halen.
##Verschilt de pri
js der parels naar hun grootte?''
vroeg Koen.
N ietalleen naar hun grootte,''antwoordde ik,yym aar
ook naar den vorm , en volgens het w ater,dat is te zeggen de kleur,en naar den m in of m eerkleurigen glans.

De schoonste parels worden maagdelijke genoemd.Zij
ontstaan geheelop zichzelf in de w eefsels van hetw eek-

dier en zijn wit,soms wel,en soms ook niet doorschijnend,en gewoonlijk rond oflangwerpig van vorm.In
het eerste geval w orden er arm banden, in het laatste
oorbellen van gem aakt. En om dat deze de kostbaarste

zijn,worden zijperstukverkocht.Deandereparelsidie

aan de schelp vastzitten,zijn onregelmatigerenworden
per gew icht verkocht. Tot de m lnste soort behooren

tenslotte de kleine parels,die bekend zijn onder den
naam van zaad,zij worden per kop verkocht en gewoonlijk voor borduurwerk gebruikt.''
M aar,''zei Koen, ,,is dit visschen van parelen ge-

vaarlijk?''

#1N een,''antw oordde ik levendig,,,vooralnieta1s m en
zekere voorzorgsmaatregelen neem t.''
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1,W at waagt men dan bij dit beroep?''vroeg Ned

Land.,,A lleen de kans om eenige mondenvolw ater naar
binnen te slikken?''

Z0Oalsjezegt,Ned.Maarzouje,''zeideik- terwijl

,,

ik op een zelfden luchtigen toon trachtte te spreken al!

kapitein Nemo deed

zOu je bang zijn voorhaaien?''

Ik?''w eervroeg de Canadees,,,ik,een harpoeniervan

beroep?!M aar het is mijn vak, om den gek met die
dieren te stekenl''

Jawel,''zeiik,,,maarhetgaaternietom zemeteen
haak tevangen en aan dek te hijschen,den staartafte
hal
tken en ze den buik open te snijden,hart en ingewandeneruittehalen enderestweerinzeetesmijtenl''
#,0 ,dus w e m oeten...?''

Juist-''
*3W atjuist? Op den bodem...''

11In het w ater op den bodem .''
W elnu,m eteen goede harpoen!U w eettrouwens dat

deze beesten erg ongelukkig geschapen zijn,want ze
m oeten zich op hun rug keeren, voor ze u kunnen ophappen en in dien tusschenti
jd...''
Ned Land sprak dat,yophappen''op zulk een gretige
m anier uit,dat ik er koud van w erd.

W el,en jij,Koen,hoe denk jijover deze haaien?''
Ik zalereerlijk m ijn meening overzeggen...''sprak

,,

Koen.
Opperbest,'' dacht ik.

Indien mijnheer deze haaien aanvalt,zie ik niet in,
waarom zijn trouwe dienaar hem daarin niet zou bijstaan.''

DERDE HOOFDSTUK.

Een parelvan tien millioen francs.
T oen de nacht inviel, ging ik naar bed, doch sliep

vrij sleeht.De haaien speelden een belangrijke rolin
mijn droomen.
D en volgenden m orgen,om vier uur,w erd ik door
den stew ard,dien de kapitein speciaala1s kam erdienaar

in mijn dienstgesteld had,gewekt.Ik stond vlug oj,
kleedde
ging
Ne
mo mij
mi
r
jeeen
ds wa
chtnaar
te. den salon, w aar kapiteln

1:Bentu klaarom te vertrekken,mijnheerArronax?''
Vroeg hij*
Ik ben gereed-''

W ilt u mij dan maarvolgen?''
)#En mijn metgezellen,kapitein?''
Zijzijn reeds gewaarschuwd en wachten ons.''
A#Moeten wijonze duikerspakken aantrekken?''
Nog niet,wantik heb deNautilusniettedichtbijde
kustlatenkomen,en wijzijn nog nietterhoogte van de

oesterbank van M anaar.lk heb de sloep gereed laten
m aken en deze zal ons op dej
uisteglekbrengenwaar-

door wijons een vrijlange wandellng besparen.Onze
duikerstoestellen liggen in de booten wijtrekken die

eerst aan, w anneer Onze Onderzeesche tocht begint''

Kapitein Nem o geleidde mij naar de middentrap en
besteeg metmijhetdek,waarNed Land en Koen reeds
volverrukking overhet,,uitstapje''stonden tewachten.
Vijfm atrozen verbeidden ons,de hand aan de riemtn
der roeiboot, die vlak naast de N autilus gereed lag.
t
D e nacht w as nog donker. W olken bedekten den
hem elen lieten slechts enkele sterren zien.Ik keek naar

hetland uit,maarzag slechtseen donkerelijn die drievierde van de horizonstreep afteekende.DeNautilus,die

24

20.%

MIJLEN ONDER ZEE

gedurende den nacht de w estknst van Ceylon had
gevolgd.bevond zich nu in den westelijken uithoek van
de baai van M anaar. Ginds ver, onder de sombere

wateren,strekte zich de oesterbank,hetonuitputtelijke
parelenveld,meer dan twintig mijlen in de lengte uit.

De kapitein,Koen,Ned Land en ik nam en achterin de
bootplaats.Aan hetfoerzatde speciale stuurman voor

zdlke boottochtjes aan hetoppervlak,en de matrozen
hielden de riemen gereed.Op een teeken van den kapi-

tein werd de roeibootafgestooten en voeren wij over
denog nachtelijke golven.
De boot zette koers naarhetzuiden,doch de roeiers
haastten zich niet.lk m erkte op dathun krachtige riem slagen slechts om de tien seconden plaats hadden,ge-

heelvolgens de methode die bijde oorlogsmarine in
zwang is. Terw ijl de boot voortsnelde, vielen telkens

de w aterdruppels, als w aren ze kokend lood,van de
riem en op het donkere w atervlak.Een zachte bries uit
hetzuiden deed de booteen w einig slingeren,en kleine

golfjes klapperden tegen den voorsteven.
W ij zwegen. W aaraan dacht kapitein Nemo? M isschienaan hetland dathijnaderde,naar zijn meening

w ellicht te dicht naderde, in tegenstelling m et w at de

Canadeeservandacht,en diehetwelzekernoqveelte

vervan ons verw ijderd vond.W atKoen aanglng,die

zat daar.eenvoudig, stil en nieuwsgierig voor zich uit

te kijken.

Tegen halfzes drongen de eerste lichttinten door de

spleetvan den horizon heen en konden wijde kustlijn
duidelijker onderscheiden,waar wij nog we1vijfmijl
vandaan w aren.'
D e zee 1ag zeer eenzaam en verlaten.
Geen enkele boot,en ook aan de kust geen enkele duiker.Niets dan w eem oedige verlatenheid.Geli
jk kapitein

Nemo mijreedsvoorzegdhad,warenwijnogeen maand
te vroeg voor het seizoen van de eerste parelvangst.
Om zes uur werd het plotseling volop dag, m et een
snelheid aan de tropische stfeken eigen,waarmen geen

eigenlijke morgen- en avondschemering kent.De zon-
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nestralen persten en bliezen zich a1s het w are door de
w olken heen. En snel verhief het schitterend hem ellichaam zich hoog boven den zeespiegeluit.
N u zag ik duidelijk hetland,methieren daareenige
boom en.D e bootstevende rechtop heteiland aan,w elker zuidpunt w as afgerond. Kapitein Nem o stond van

zijn plaats op en beschouwde de zee.Op zijn teeken
liet m en daarna hetankervallen,doch de ketting gleed

slechtseen klein eindje,wantde zee bleek hiçrnauwelijks iets dieper dan één meter.W e w aren op een der
hoogste punten van de oesterbank. Tengevolge van de
ebbe gleed de boot zich om het anker heen vast.

#yW ijzijn er,mijnheer Aronnaxy''zeikapitein Nemo.

ln dezeenge baai, dieu hier ziet,zullen over eenmaand

detalrijke visschersbooten derpachtersbijeenkomenen

zullen hun duikers den bodem stoutm oedig doorzoeken.

Deze baaiisvoorditsoortvisscherijbijzondergunstig
gelegen.Zijistegen de hevigste winden beschuten de
zee is hier nooit in sterke deining, hetgeen voor de

duikers een zeergunstige omstandigheid is.W ijzullen

nu onze duikerspakken aantrekken en de w andeling
beginnen.

lk antwoorddeniet,en terwijlik deverdachtegolven

bekeek, beqon ik, geholpen door de matrozen, mijn
zwarekleedlng aan te trekken.Ook de kapitein en mijn

beide metgezellen kleedden zich aan. Geen der manschappen van de Ilautilus zou ons op dezen nieuw en
tocht vergezellen.

W eldra waren wijtotden hals in onze kleeding van

rubberopgesloten,en m etdraagbanden zaten de lucht-

toestellenop onzen rug vast.VandelichtqevendeRuhmkorff-toestellen bleek geen sprake te ziln. En daarom

maakte ik,vöôrikmijn hoofd in den koperenhelm stak,
den kapitein attent op ditgem is.
,,Di
etoestellen zouden ons nietvan dienstzijny''antwoorddehij.,,W ijdalenthansniettotzplkegrootediep-

ten af,en de zonnestralen zullen onzen tochtgenoeyzaam verlichten.Bovendien zou hetniet raadzaam zijn
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onderdeze wateren een electrische lantaarn m ede te nemen.Hetlicht kon onw illekeurig eens de aandachttrek-

ken van een ofandergevaarlijkebewonerdezestrek.
en.''
Terwijl de kapitein deze woorden uitsprak,wendde
ik mijtotKoen en Ned Land,doch hun hoofden,zaten
al in de metalen hoozen gepakt,zoodat zij mij noch
zouden kunnen verstaan,noch antwoorden.Nubleefmij
nog een laatste vraag aan den kapitein over:
#rEn onze w apenen, vroeg ik hem ,.onze gew eren ?''
e dienen? Vallen uw
,Gew eren?! W aartoe zouden di

berçbewonersdenbeernietaan meteendolk indehand,
en ls het staal niet zekerder dan het lood? H ier is een

uitstekend lemmet,steekthetin uw gordel,en laten wij

vertrekken.''
Ik keek mijnmetgezellenaan.Zijwarenevenzoogewapend alswij,alleen Ned Land drilde bovendien nog een
enorme harpoen,die hij alv6ôr ons vertrek in de boot
had gelegd.
Toen liet ook ik, evenals de kapitein, den zwaren

helm overm ijn hoofd zakken,terwijlwe onzeluchttoestellen onm iddellijk in werking stelden. Een oogenblik
daarna lieten de m atrozen ons één voor één in zeeyen

stonden wij,op anderhalven meterdiepte,op eenbodem
van fijn zand.Kapitein Nemo wenkteons metdehand.
W ij volgden hem onder'de golven.Hier verlieten alle
dwanggedachten en waanvoorstellingen m ijn verbeelding,ja, ik voelde m ij zelfs bewonderenswaardig kalm
worden. D e gemakkelijkheid mijner bewegingen vermeerderdemijnvertrouwen,terwijlhetvreemdeschouwspelom mijheen mijn verbeelding gevangen hield.
D e zon verlichtte reeds genoegzaam hetw ater,zoodat
de m inste voorw erpen zichtbaarbleven.N a tien m inuten

loopen bevonden wij ons op vijfmeter diepte,terwijl
hetterrein hierbijna geheeleffen werd.
0p onze stappen schoten heele scholen merkwaardige
visschen voor ons uit, die geen andere vinnen hadden
dan hun staart.

Terwijlwijvoortliepen,verlichttedelangzaam hooger.
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klim m ende zon hetw aterhoelangerhoe meer.D ebodem

veranderde.Op het fijne zand volgde een weg van rotssteenen,diea1smeteen tapijtvan allerleisoorten weekdieren overdektlag,w aaronder ik o.a.ook een afschu-

welijk groote soort krab aantrof, reeds door Darwin

beschreven,en w aaraan de natuur zoow elhet instinct
als de krachtgegeven heeft,om zich te voeden m etkokosnoten.O p den oever gekom en, klimt het dier in de
boom en en laat het de noten op den grond vallen, die
daardoor barsten.D an opentdekrab zemetzijnsterke
scharen. H ier!onder de golven, liep die krab m et een

onvergelijkelijke snelheid,terwijlzeeschildpadden,van

het soort dat ook veelvuldig aan de kusten van M alabar voorkomt,zich slechts zeer langzaam tusschen de
rotssteenen voortbewogen.

Tegen zeven uurbereikten wij de eigenlijke oester-

bank w aarop m illioenen parelschelpen lagen.
D eze kostbare weekdieren zaten m et een bruin afscheidsel aan den rotsgrond vast, hetgeen hen belette
van plaats te veranderen : in dit opzicht staan deze
oesters nog op een lageren trap dan de mosselen, aan
w elke laatste de natuur tenm inste niet alle beweegkracht ontnom en heeft.

De kapitein toonde mij met de hand de verbazende

opeenstapeling van schelpen aan, en ik begreep, dat

deze mijn waarlijk onuitquttelijk was,wantde scheppingskracht der natuur blljft de verdelgingsdriften van
den m ensch steeds overw innen. N ed Land haastte zich

de grootste schelpen 1os te rukken en in een netje te
doen,dat aan zijn gordelhing.
Doch wij konden nietstilblijven staan en m oesten

den kapitein volgen,die voortstapte langs yaden aan
hem alleen bekend. De bodem rees w eer vrlj sterk en

somskon ikmijnarm boven hetwateruitsteken.Daarna
daaldenwijnogmaalsengingenom puntigerotsenheen,
inw iersplrten en holen grooteschaaldieren op hun hooge
pooten stonden,gelijkkanonnen op hun affuiten,en ons
metstarende oogen aankeken.Onderonzevoeten kropen
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verschillendesoorten van zeeslanqen en kleine inktvis-

schen, die hun voelarm en ver bulten zich uitstrekten.
0p dit oogenblik opende zich voör ons een groote
grot, uitgehold in een schilderachtige opeenstapeling
van rotssteenen,die m et alle plantensoorten der onder-

zeesch'
e flora scheen begroeid te zijn. Eerst leek die
grotmij geheelen aldonker,want hetvage transparante licht w as erg gesluierd.

De kapitein ging de yrotbinnen en wijvolgden hem .
Mijnoogen gewendenzlch spoedig aandiebetrekkelijke
duisternls. Ik onderscheidde de grillige gewelven, die

door natuurlijke pilaren geschraagd werden.Ze stonden
evenals de kolom m en der Toscaansche architectuur op

granieten voetstuk.W aarom brachtonzeonbegrijpelijke
gids ons in die onderzeesche grot? Ik zou het spoedig
weten.

Nadat wij een vrij steile helling waren afgedaald,
stonden w ij op den bodem van een ronde put. Hier

hield kapitein Nem o stilen w ees ons m et de hand een
voorwerp, dat ik nog niet had opgem erkt.
Het w as een oester van buitengew one afmeting,een

reusachtigeschelp,a1seen wijwaterbak,een schaalvan

meerdan twee meter breed en dus nog veelgrooterdan
die welke den salon van de N autilus versierde.
Ik naderde dit prachtige exemplaarvan een weekdier.

He
t zaj met zijn weefsel op een qranietrots vastgegroeid,w aar het zich geheelalleen ln het kalm e w ater
der grot ontw ikkelde.Ik schatte hetgew ichtvan dezen

oester op driehonderd kilo.Hijmoestw e1vijftien kilo

vleeschbevatten,enmenzou demaag vaneen Gargantua

m oeten hebben,om ereen paardoziln van teverorberen.
D e kapitein wist ongetwijfeld het bestaan van dit
sc
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leidde,om ons deze merkwaardigheid van de natuurte

toonen.Ik vergiste mij echter.Kapitein Nemo had er
een bijzonderbelang bijom zich op de hoogtete stel-

1en van den toestand,waarin deoesternu zou verkeeren.
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De oester lag geopend.De kapitein ging er naar toe

en zetteerzijn dolktusschen,teneindetevoorkomendat
de schelpen zich zouden sluiten.Daarop lichtte hijmet
de hand hetvliesachtige huid op,dat hetdieromhulde.

Tusschen de plooienvan hetvleeschzag ik nueen vrije
parel,zoogroota1seen kokosnoot.Zijnrondevorm,vol-

m aakte zuiverheid en bew onderensW aardigeglansm aakten hem toteen kostbaarheid van onschatbare w aarde.

Doordenieuwsqierigheid verleid,strekte ik dehand uit
om hem te grilgen, te wegen,te betasten! Doch de
kapitein hield m 1Jtegen en m aakteeen afw erend gebaar.

En nadathijmeteen snellebeweging de dolk weerhad
teruggenomen, sloten de schelpen zich onmiddellijt

Ikbeyreeptoen,wathetplan wasvallkagitein Nemo.

Doord1e parelin den oesterte laten,gafh1jhem gelegenheid om te groeien.E1k jaarwerd hijgrooter,door-

dat het dier er tftkens nieuw e lagen om heen legde.
Alleen dekapitein kende de grot,w aardeze bew onde-

renswaardige vrucht der natuur yyrijpte'';hij kweekte
deze parela1s hetware,om hem eens in zijn kostbare
verzameling op te nemen.Misschien zelfshad hijpp het
voorbeeld van Chineezen en Indiërs, deze parel doen

ontstaan,doorindeplooien vanhetweekdiereen stukje

glas ofm etaalte leggen,datlangzamerhand metparel-

moe/stof werd overtrokken. In elk yeval moest deze
parel,vergeleken m et die w elke ik u1t de verzam eling

van den kapitein kende,naarmijn berekening minstens
tien millioen francswaard zijn.

Ons bezoek aan deze kostbare oesterwasgeëindigd.

Kapitein Nemo verlietde grot,en wij beklommen op-

nieuw de oesterbank in hetheldere w ater,datnog door
geen duikerswerk was .
vertroebeld.

W ij liepen ieder afzonderlijk als ware slenteraars,
ieder,naar eigen goeddunken,staan blijvende ofweer
verdergaande.Ik voormijhad geen enkele vreesmeer
voordegetaren,dieikinmijnverbeelding zoobespottelijkhad overdreven.Debodem naderdemerkbaarhetoppervlakvan dezee,enweldrastondenwij.in zulkondiep
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w ater,datmijn hoofderboven uitstak.Koenkwam naar

mijtoe en drukte zijn helm tegen demijne aan,terwijl
hij m ij vriendelijk metzijn oogen groette.Daar deze
hoogteechtermaarenkelevademenlangwas,warenwij
spoedig weer geheelin !yons element''ondergedompeld.
Tien minuten later hleld de kapitein pletseling stil.

Ik dachteerstdathijwilde terugkeeren,doch ditbleek
niethetgevalwantmeteenhandbeweging bevalhijons
naast hem neer te hurken.Hij wees naareen bepaald

punt in het water,en ik keek aandachtiy toe.0p vijf
meter afstand verscheen een schaduw , dle tot op den

bodem daalde.Doormijngeestging een verontrustende
gedachteaandehaaien,echterten onrechte,w antditm aal

haddenwijnog nietsmetdezeemonsterstemakengehad.
Het was een m an,een levend m ensch,een Indiër,een

visscher,ongetw ijfeld een arme duivel,die alvôor de
groote vangstkwam zoeken.Eenige voeten boven zijn
hoofd zag ik de kielvan zijn boot.Herhaaldelijk dook
hij en kwam hij weer boven.Zijn eenig werktuig was
eensteen,dienhijtusschenzijn voeten geklemd hielden
welke met een touw aan zijn borstbevestigd was.De

steen diende hem om spoedigerop den bodem te kom en.

0p een dieptevan vijfmeterwierp hijzichop deknieën

en vulde een zak m et oesters,w elke hi
jog goed geluk

losrukte,danging hijweernaarboven,ledlqdeden zak,

trok den steen naar zich toe, en begon zijn werk opnieuw ,dat telkens slechts dertig seconden duurde.
De duikerbem erkte ons niet,daardeschaduw derrots

ons voorzijn oogen verborg,en hoe zou die arme Indiër
overigens ooit gedroom d hebben, dat m enschen zooals

hij,daar foo maar onder het water in zijn nabijheid

stonden,alzijn beweginqen besjiedden en geen enkele

bijzonderheid van zijn vlsscherll onopgemerkt lieten?
Verscheidene m alen kwam en ging hij,telkens ni
et
meerdan een dozijn oestersnaarboven brengend,w ant
hij moestze met geweld van den rotsgrond losscheuren, waarop zij met hun sterk weefsel vastzaten. En

hoeveel van die schelpen bleken nog zonder parels !
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Ik beschouwde hem met bijzondere aandacht. Hij

werkte regelmafig door, en gedurende een half uur
scheen hem geen enkelgevaar te dreigen.lk raakte dus
reeds gew oon aan hetschouwspel dier belangwekkende

visscherij,toen ik den Indiër,juistdathijweerop den
grond neerknielde, plotseling hevig zag schrikken, op-

staan en een sprong doen om w eer boven te kom en.
Ik begreep zijn ontstelteniz
s.Boven den ongelukkigen
duiker vertoonde zich de reusachtige schaduw van een
grooten haai, die m et vurig oog en geopende kaken
rechtop hem aankw am .

% Ik was stom van ontzetting en nietin staatmijte

eWegen.Hetverslindende monster snelde op den Indiër
toe,doch deze sprong terzijde en vermeed daardoorwel
den beetvan het dier,m aar niet een hevigen klap van
den staart, waardoor hij op den grond viel. D it toor

neelduurdenauwelijks eenige seconden.Dehaaikwam

terug,en zich reeds op den rug wentelend,maaktq hij
zich jereed om zijn slachtofferdoormidden te bijten,
toen lk den kapitein dienaastmijzat,plotseling voelde
opstaan.Metden dolk in dehand,trad hijrechtop het
monster toe,gereed vx r den strijd.
Op ditoogenblik,toen de haaiop hetpuntstond den

ongelukkigenvisschertegrijpen,bemerktehijzijn nieuwen vijand,en zich weerop den buik wentelend,zwom
hijhem sneltegemoet.
N og zie ik'de houding van kapitein N em o;ietwat in-

eengeboken wachtte hij met bewonderenswaardige
kalmte hetverschrikkelijke dieraf.En toen hetzich op

hem w ilde werpen, sprong de kapitein behendig ter-

zijde,vermeed den schok en stak het dier zijn dplk
in den buit Ditbleek slechts een begin,wantnu ving
een verschrikkelijke strijd aan.

Hetbloed stroomèe den haaiuitzijn wondthetzeec

water werd roodgekleurd,zoodat ik bijna nlets meer

kon waarnemen.In een ooyenblik van verheldering,zag
ik den stoutmoedigen kapltein weer, die zich aan een
der vinnen had vastgeklampt,en den buik van hetmon-

Nu ving - n verxhrikkelijke strijd aan.
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stermetdolksteken bewerkte,terwijlhethem nietlukte
het beest den beslissenden stoot in het hart te geven.

Doorzijn woedendestuiptrekkingen brachtdehaaihet
w ater zoo hevig in bew eging, dat ik m eerdere m alen

op het guntstond mijn evenwicht te verliezen.I,
k had
den kapltein te hulp w illen snellen, doch ik stond van
angst aan den grond genageld.

Metverwilderde oogen keek ik toe en zag den strijd

van vorm veranderen. Daar het enorm e haaienlichaam
een gew eldigen druk op hem uitoefende,vielde kapitein

og den grond.Toen spalkte de haaizijn kaken wagenwljd open en het zou zeker met den kapitein gedaan
geweest zijn, indien Ned Land niet zoo snel a1s de

F
edachtemetdenharpoen in dehandopden haaiwas
lngestorm d.H etw aterw erd geheeldoorbloed gekleurd,
en door den haaimet een onbeschrijfelijke woede in
beweging gebracht.Ned Land had zijn doelnietgem ist.
Het m onster, dat in het hart getroffen w as,m aakte in

zijn laatste stuiptrekkingen zulke heftige bewegingen,
dat Koen er door op den grond geW orpen w erd.
N ed Land hielp intusschen den ltapitein w eerterbeen,
die gelukkig geen w onden had bekom en en rechtnaarden
lndiër ging,het touw doorsneed,w aarm ede deze aan den

steen zat gebonden hem vervolgens in zijn armen nam

en m et een krachtigcn stootnaarhet oppervlak stuwde.
G edrieën volgden wij hem en,wonderbaarlijk gered,
bereikten wi
jin weinige oogenblikken de bootvan den
visscher.D e eerste zorg van den kapitein w as nu,om
den ongelukkige w eer in het leven te roépen. Ik w ist

nietofhij daarin zou slagen,maar ik hooptevan wel,
want de arm e duivel had niet lang onder w ater gele-

gen.M aar hetkon zijn,dathet monster hem metden
slag van zijn staartgedood had.
Gelukkig kwam dedrenkeling doorhetkrachtig wrijven van Koen en den kapitein langzam erhand weer tot

bewustzijn.Hijopende de oogen.Hoe grootmoetzijn
verbazing,ja,zijn schrik geweestzijn,toen hijdevier
groote koperen hoofden over zich heengebogen zag.
2*.:* M iile% ne zee f< .H.)
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En vooral,wat moesthijweldenken,toen kapitein
Nemo uit een zak van zijn duikerspak een zakje met
parels te voorschijn haalde en hem dit in de hand
drukte? Deze prachtige aalm oesvan den w aterm an w erd
door den arm en Indiër m et bevende hand aangenom en.
Zijn verwilderdeoogen spraken bovendien genoegzaam!
niet te w eten aan welke bovenmenscheli
jke wezens hiJ

dit fortuin en het leven tegelijk te danken had.
Op een teeken van denkapiteingingen wijterug naar

de oesterbanken,en den reeds afgelegden w eg volgend,

kwamen wijna een halfuur bijhetanker,waaraan de
sloep van den N autilus vastlag. Eenm aal aan boord,

ontdeden wij ons, met behulp der matrozen, van de
zw are koperen helm en.
Kapitein Nemo'seerstewoord wasvoordenCanadees:

$#Ik dank u,Ned Land,''zeihij.
,,Datwasi
k u nog Meeds schuldig,''antwoordde Ned

Land.
O m de bleeke lippen van den kapitein gleed een glim lach, en dat w as alles.

Naar de N autilus!''bevalhij.

D e boot vloog over de golven.Eenige m inuten later

ontmoetten wij het drijvende haaienlijk.

Aan de zwarte kleurvan hetuiteinde dervinnen,her-

kende ik een exemplaarvan devreeselijke soorthaaien,
die in deIndische zeevoorkomen.Hijwasvijfentwintig
voetlang.D e enorm ebek besloeg een derde deelvan het

heele lichaam.Hetwas nog een jong dier,hetgeen men
kon zien aan de zesrijen tanden,die in den vorm van
gelijkbeenige driehoeken in den bovenkaak zaten.
Terwijl ik die doode massa beschouwde, verscheen
een dozijn van deze aasvisschen rond de sloep, doch
zonder zich m et ons bezi
g te houden,wierpen zij zich
op het lijk en bevochten elkanderde lekkerste hapjes.
O m half negen waren wij terug aan boord van de

N autilus.D aaroverdacht i.k de gebeurtenissen van dezen
tocht naar de oesterbanken van M anaar.Aan tw ee OPm erkingen kon ik niet ontkom en: de eerste betrof de
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onvergelijkelijke stoutm oedigheid van kapitein N emo,
deandere:zijn toewijding vooreen menschelijk wezen!

voor een dervertegenwoordigersvanhetgeslacht,dathiJ

ontvluchtteonderzee.W atervanzij,dezevreemdeman
wasernog niettoegekomenzijn hartgeheeltedooden.
Toen ik hem deze opmerking maakte, zeide hij op
eenigszins bew ogen toon:
e lndiër,professor, is een bew oner van het land
,,D i

der verdrukten,en ik behoor en za1tot mijn laatsten
adem tocht tot dat land behooren !''

VIERDE HOO BDSTUK.

De Roode Zee.

Indenloopvan den29stenJanuariverdweenheteiland

Ceylon aan den horizon,en de N autilus ging m et een

vaartvan twintig mijlperuurdoorden doolhofvan ka-

nalen,die de M aladieven van de Laccadieven scheiden.

Hij liep vlak langs het koralen-eiland Kittan, dat

door V asco diG am a in 1499 w erd ontdekt,en een der
negentien voornaamste eilanden vap dezen Laccadievenarchipel uitm aakt, w elke tusschen '10o en 1409 30' N.B.
en 69@ en 50o 72'O.L. ligt.

W ij hadden toen 16220 mijlafgelegd,sedertwijde
Japansche Zee verlieten.
Den volgenden dag,30 Januari, kwam de Nautilus
weer aan hetoppervlak,maar wij hadden geen land in
hetzicht.De richting was N.N.W .en wij naderden de

zee van Oman,tusschen Arabië en Voor-lndië.Ditwas
een zee-engte zonder uitgang. W aar bracht kapitein
Nemo ons toch heen ? Ik zou het niet hebben kunnen
zeggen. Ned Land toonde zich daar zeer ontevreden

overen vroeg mij inlichtingen.
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W ijgaanwaardeluimen van denkapiteinonsheen-

,,

voeren,'' antwoordde ik.
3#D ie luim en kunnen ons niet ver brengen,'' antw oordde de Canadees. ,,D e Perzische Golf heeft geen

uitgang,en als wij er binnenvaren,zullen wij weldra

langs denzelfden wey moeten terugkeeren-''

l,dan zullen wljwelterugkeeren,Ned,en a1sde
,,W e
N autilusstraksdeRoodeZeebezoekt,isernog altijdde

straat van Bab-el-M andeb om ons door te laten-''

Ik behoef u wel niet te vertellen,mijnheerj'' ant-

,,

woordde N ed Land,,,dat de Roode Zee evengoed is afgesloten,w ant het kanaal van Suez is nog niet doorgegraven.En indien dit al het gevalw are,dan zou deze
geheim zinnige onderzeeër zich nog niet door de sluizen
W agen.D us ook de Roode Zee is niet de Weg,W aar-

langs wij Europa zullen bereiken-''
1,Ik heb ook niet gezegd dat wij zullen terugkeeren
naar Europa.''
W at veronderstelt Y 2YR ?'%
13Ik verondersteldat de N autilus,na de m erkwaardige
zee tusschen Arabië en Egypte bezochtte hebben,terug

zalkeeren naar den Indischen Oceaan,hetzij door het
k
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:9En a1s wij daar eenmaalzijn ?''vroeg de Canadees
met bijzonderen aapdrang.
W el,dan zullen wijdoordringen totden Atlantischen
Oceaan, dien wij nog niet kennen. Doch vertel eens,
Ned,verveelt u dus eigenlijk deze onderzeesche reis?
Vermoeit u dit Onophoudelijk veranderende schouwspel
der onderzeesche wonderen? W at m ij betreft, ik zal
met groote spijt deze reis zien eindigen, die aan zoo
w einig m enschen gegeven is-''

1:M aar weet u, m ijnheer Aronnax,'' antwoordde de
Canadees,,ydatwijnu albijna driem aanden aanboord
van den Nautilus gevangen zitten?''
k niet, ik wil het niet weten,
,yNeen Ned, dat weet i
en ik te1 dagen,noch uren-''
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##M aar wat is dan uw besluit?''

Dat zullen wij te zijner tijd we1 zien.Bovendien
kunnen wij er niets aan doen,en wij praten er nutteloos over.W anneer je mij kwam zeggen,Ned:er ls
kansteontsnappen !zou ik ermetjeoverpraten.Maar
ditishetgevalniet,en eerlijk gezegd,geloofiknietdat
de kapitein zich ooit in de Europeesche zeeën w aagt-''
Gedurende vier dagen,dus tot3 Februari,bezochtde
Nautilus de zee van Om an,varend met telkens veranderde snelheid en op verschillende diepten. Het vaartuig scheen op goed geluk af te varen,en som s te aar-

zelen om zijn weg te vervofgen,doch hetoverschreed

nimm er den keerkring van de Kreeft.
T oen de N autilus deze zee verliet, zagen wij een
oogenblik Mascate, de belanjrijkste stad van Oman.
D och ditw erd slechts een visloen en de N autilus dook

weldra weer-onder Je golven. Daarna volgden wij op
een afstand van zes K.M .de A rabische kusten van M a-

rah en Hadhrahmant en haartrillende bergenlijn,hier

en daarversierd metnog eenije oude bouwvallen.Den
vijfden Februari bereikten w1J eindelijk de Golf van

Aden, een ware zeetrechter, die naar Bab-el-M andeb
voert,w aarde Indischew ateren in de Roode Zee storten.
D en 6den Februari dreef de N autilus in het gezicht
van Aden, dat op een sm al schiereiland ligt.Ik dacht

datde kapitein nu welzou terugkeeren,maar totmijn
groote verbazing vergiste ik mij.
Den volgenden dag voeren wijin de straatvan Babel-M andeb,w at in hetA rabisch zeggen w il:!,poort der
Tranen''.Deze zeeëngte is slechts tw intig m ill-breed en

twee en vijftig lang.welke de Nautilus in volle vaart
binnen een uurdoorvaarde.D och ik zag niets,zelfsniet
heteiland Perim ,w aar de Engelsche regeering de stelling van Aden versterkt heeft. Te veel Engelsche Of

Fransche stoombooten van delijnen op SueznaarBombay,Calcutta,M elbourne,Bourbon en M aurice,voeren
doordeze zeeëngte,dan datde Nautilus een poging kon
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doen zich aan het oppervlak te vertoonen.Aldus bleef

hij w ijselijk onderwater.
'sM iddagseindelijk bereikten wijde RoodeZee,dat
beroemde meer der Bijbelsche overlevering, dat nooit
door regen verfrischt wordt,waargeen enkele bel
anjrijke stroom zich in uitstort, dat door gestadige ultdam ping voortdurend w ater verliest, w ier hoogte uit
zichzelve e1k jaar anderhalve m eter verm indert. Indien

deze zonderlingegolfdusgeheelyesloten was,en in de

positie verkeerde van een werkelllk meer,zou zij misschien geheel uitdrogen.
Ik w ilde deze grilvan dèn kapitein zelfs niettrachten

te begrijpen,om ons hier in deze golf te brengen,maar
ik keurde hetzondervoorbehoud goed,dat de Nautilus

hierwas binnenjevaren.Hetvaartuig ging meteen gemiddeldesnelheld en dook beurtelingsop,en domgelde

weer onder wanneerw ij een schip moesten verm ijden.

Zoo kon ik deze zee OP den bodem en aan het OPPervlak beschouw en.

Den 8sten Februarikreqen wijbijhetaanbreken van

den dag M ekka in het zlcht. V ervolgens naderde de
Nautilus de Afrikaansche kust,waar de diepte der zee

aanmerkelijkgrooteris.Daarkonden wijdoordesalon-

ram en in hetkristalherdere w aterde bew onderensw aardige struiken van schitterende koralen aanschouwen,en
ook de uitgestrekte rotsw anden,bekleed m etde schoonste tapijten van zeewier. W elk een onbeschrijfelijk
schouw spel en verscheidenheid van uitzicht oj bovenen onderzeesche landschappen, langs di
e kllppen en
vulcanische eilandjes,die de Lybische kustomzoomen!
M aarlangsde oostkust,w aardeN autilus heenging,verscheen dit alles in volle schoonheid.D och voorallangs
de kust van Tehem a zagen wi
jdie verscheidenheid van
planten niet alleen onder het zeeoppervlak, maar ook

daarboven,waarzijzich zelfstotop tienvoethoogtein

elkanderslingerden.W elwaren zehiergrilligervan vorm,

dochm inderkleurigw ijldevoedzaamheid van hetwater
waarschijnlijk defrjschheidderkleurenmeerbevorderde.
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H oeveelaangenam e uren brachtikvoordesalonram en
door. Hueveel nieuw e voorbeelden uit de onderzeesche
dieren- en- plantenwereld had ik niet te bew onderen in

den schijnvan onselectrisch Iicht!Paddenstoelvormige
sponzen,leigrijze kliprozen,waaronder bloeiende zee-

asters,kriscoralen als fluiten,steeds wachtend og den
mond van Pan,bijzondere schelpen metkorte splralen

vastzittend in de openingen van stercoralen,en tenslotte
duirende gew one sponzen,die ik nog niethad opgem erkt.
D e klasse der sponzen, de eerste onder de poliepen,
die ons zoo m erkw aardig van dienst kunnen zijn! De
spons is geen plant, zooals som m ige natuuronderzoekers nog beweren,maar een dier der allerlaagste orde,
een poliep die nog beneden de coraaldieren staat. D at

heteen dieris,lijdtgeen twijfel,en men kan hierzelfs
de m eening der ouden niet Overnem en, die haar beschouw den als een tusschenvorm van half dier en half
plant. Ik m oet echter m eedeelen, dat de natuuronder-

zoekers het niet eens zijn over de plaats,waarop de
spons gerangschikt m oet w orden.V oor som m igen is ze
een poliep, voor anderen, w aaronder M ilne Edw ards,
m oet ze geheel apart kom en te staan.
'
D e klasse der sponzen bevat Ongeveer driehonderd
soorten, die in zeer geel zeeën worden aangetroffen en
zelfs in verschillende stroom en, waar zij rivi
ersponzen
heeten.M aar bijvoorkeur vindt m en ze in de M iddellandsche Zee,den Griekschen Archipel aan de kusten
van Syrië en de Roode Zee.D aar ontw lkkelen zich dan

ook die fijne,zachtesponzen,waarvan dewaardesoms
welhonderdvijftig francsbedraagt,de blonde Syrische
spons,de harde Barbarijsche enz.M aar daar ik niet
verw achten kon deze sponzeh in den Levant te bestu-

deeren,waarvan wij door de landengte van Suez gesgheiden waren,stelde ik mijtevreden methen hierin
de waïren der Roode Zee nader te bekijken.
Ik riep Koen dus bij mij,terwijlde Nautilus op een

m iddelm atige diepte van acht tot tien m eter langs'al
deze schoone rotsen der oostersche kustscheerde.
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Daargroeiden sponzen van allerleivorl,gestengelde,

gebladerde,bolvorm ige,gevingerde.Zij beantwoorden
zeer goed aan de namen:korfjes,bekers,spinrokken,
elandhorens, leeuwenpooten, pauwstaarten, N eptunushandschoenen,die de visschers hen hebben gegeven,op

een dichterlijkerwijze dan degeleerden.Uithunvezelig

weefsel, dat m et een halfvloeibare, gelei-achtige zelfstandigheid bedektis,schoten voortdutend kleine w ater-

straaltjes,die,nadatze in e1k celletjelevenhaddengebracht,door een sam entrekkende beweging werden uit-

gespoten.Deze zelfstandigheid verdwijntna den dood

van depoliep engeefteendoordringende am m oniaklucht

af.Erblijftdan niets overdan hoorn-ofgelei-achtigç

vezels,w aaruitde gew one sponzen bestaan,die een rose
kleuraannemen en zich leenen voorverschillendgebruik,
al naar gelang hun soepelheid of doordringbaarheid.
D'
eze poliepen zaten aan de rotsen vast,aan de schel-

pen van weekdieren en zelfs aan waterplanten.Zijvulden de kleinste spleetjes,sonlm ige uitgespreid,andere
overeind ofneerhangend.Ik vertelde Koen,datdie spenzen op tw ee m anieren w orden gevischt,m et een dreg
en m etde hand.D eze laatste m anier,w aarvoor duikers

noodig zijn,ls de meestverkieslijke,wanta1s men het
weefselvan depoliep spaart,zijn zevangrooterwaarde.
De andere beesten,die naast de sponzen leefden.w a-

renvoornamelijk zeermooiesoortenvanzeekwallen.De
weekdieren waren vertegenw oordigd doorverschillende
soorten calm ars en de kruipende dieren door een soort
schildpadden, die ook virgata heeten en die een zeer

smakelijkespijszijn.W atdevisschen betreft,dezewaten talri
jk en vaak zeer merkwaardig.Die u lke door
deN autilusaan delijnwerden gevangen,warenmeestal
roggen?w aaronderde gem arm erde,m etblauw e vlekken
en dubbelvinnigen staart, andere m et zilverkleurigen
rug,een puntstaarten vinnen van een paarm eterlengte;
verder tandelooze visschen en groote zeedrom m edarissen metecn bultvorm igen uitw as,ook palingen metzilverkl.
eurigen staart,blauwen rug en bruine borstvinnen,

20.* M IJLEN ONDER ZEE

41

en verder lipvisschen en duizend andere soorten, die

wij.reeds eerder ontmoetten.

Den gden Februaridreef de N autilus in hetbreedste
gedeelte der Roods Zee, dat tusschen Suakin, op de
west en Ghunfuda op de oostkust gelegen is op een
breedte van 190 K .M .
D ien dag kw am kapitein N em o op hetm iddaguur,na
de opname der zonshoogte, het dek op,waar ik mi
j

eveneens bevond.Ik nam mijvoor,hem nietmeernaar
beneden te laten gaan, alvorens hem eens gepolst te

llebben over zijn verdere plannen.M ij ziende,kwam
hij op mij af en bood m ij een sigaar aan,zeggend
W elnu,professor,bevalt u de Roode Zee? Heeft u

,,

voldoende de wonderen weike zij bevat, beschouwd,
de visschen, de sponzen en coraalbosschen ! Heeft n
intusschen ook de kuststeden gezien?''
,,J
awel,kapitein,'' antwoordde ik, y,en de Nautilus
leentzich voortreffelijkvoorzulk een studie!Hetiseen

intelligente boot !''
,,Ja, mi
jnheer, intelligent, stoutmoedig en onkwetsbaar!Hijvreest niet de hevigste stormen,noch stroo-

m en,noch klippen dezer Roode Zee-''

33Inderdaady''zeiik,y,deze zee stond albijde ouden

in een slechten reuk.''

,,Hatelijk is dat,mijnheerAronnax.De Grieksche en
Latijnschegeschiedschrijversspreken nietin haarvoor-

deel,en Strabo zegtdatzijbijzonderonstuimiq isinden
tijd van de zomerwinden en methet regenselzoen.De
ArabierEdrisi,die haarbeschrijftonderden naam van

Golfvan Colzum,verhaaltdateen grootaantalschepen
op haarzandbanken te gronde ging,en datniemand het
w aagde er 's nachts doorheen te varen.Het is een zee,
beweert hi
j#waar de vreeselijkste orkanen heerschen,
bezaaid m etonherbergzam e eilanden en die ,,nietsgoeds
oplevert'',noch in de diepte,noch aan het oppervlak.''
et wel,'' antwoordde ik, ,,dat deze geschied,,M en zi
kundigen nietaan boord van de N autilus gevarep hebben.''
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lnderdaad,'' antw oordde de kapitein glim lachend,

,,

en in datopzichtzijn de moderne menschen de ouden

yy

ni
et veeldoor.Erzijn eeuwen noodig geweestom de
kracht van den stoom te ontdekken.W le w eet of m en
binnen honderd jaar niet een tweeden Nautilus ziet!
Alles vordert maar langzaam, mijnheer Aronnax.''
D at is w aar,'' antw oordde ik, y,uw vaartuig is een

eeuw op zijn tijd vooruit,m isschien we1meerdan één.
H oe ongelukkig, dat zulk een geheim toestel m oet ver-

gaan met zijn uitvinder!''

Kapitein Nem o antw oordde hier niet OP.

volgens mij,mijnheerAronnax,''ging hijvoort,y,is

,y

de benam ing van de Roode Zee ontstaan door de vertaling van het H ebreeuw sche w oord ,,Edom '',en indien

de ouden haar dien naam gaven,was datom,de bijzondere kleur van haar w ater-''
oe intusschen heb ik slechts heldere golven
,,Totnu t

gezien,zonder eenige bijzondere kleur-''
#,ongetwijfeld,maarverderop zultu die zonderlinge
tintopmerken.Ik herinner mijde baaivan Torgeheel
m eer-''
rood te hebben gezien, a1s een bloed
,

Enschrijftu dezekleuraaneenm icroskopischkleine

,,

zeew ierplant toe?''

'!Ja, het is een purperkleurige slijmstof, die door
klelne plantjes wordtvoortgebracht,waarvan er veertigduizend noodig zijn om een kubiekemillimetertevullen.M isschien zultu erwe1zien,wanneerwijbijTor
kom en-''

s dus niet de eerste keer dat u de Roode Zee
,,Het i
doorloopt met de N autilus-''

iyNeen,mijnheer-''

t,Dan zou ik u w eleensw illen vragen ofu onderw ater
ooltdesporen ontdektheeftvan die befaamdedoortocht
der lsraëlieten en der vernietiging van het Egyptische
leger-''
Neen,professor,en dit welom een goede reden-''
W elke is die dan?''

omdatde plaats,waarM ozesmetzijn volk isdoor-

y,
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getrokken,zooverzand is,datdekameelenernauwelijks
totaan deknieën doorhetwaterwaden.U begrijpt,dat
mijn Nautilus erdus geen voldoende vaarwaterheeft.''
En w aar is die.plaats?''vroeg ik.

Die ligteen eindje boven Suez,in den zeearm,die

vroeger een diepe inham vorm de,toen de Roode Zee
zich nog uitstrekte tot aan de Bitterm eeren.En thans,
of die doortocht alofnieteen w onder W aS,zouden de

Israëlieten zekerop diezelfde plaatszijn doorgetrokken,

om het Beloofde 'Land te bereiken. Ik geloof w el, dat
w anneer m en daar in het zand ging graven, er een
groote hoeveelheid Egyptiéche w apenen en w erktuigen
zou w orden gevonden-''
D at staatvast,''antw oordde ik,y,en het is voor de
oudheidkundigen te hopen, dat m en vroeg of laat die
opgravingen za1beginnen,w anneerna de doorgraving

derlandengtevan Suezhiernieuwesteden zullen verrij-

zen.Voor vaartuigen a1s de N autilus is het een zeer
ondoeltreffend kanaal-''
!'Datiszoo,m aartoch nuttig voorde geheelew ereld,''
zelde kapitein Nem o.,,De ouden haddenhetbelang voor
hun handelgoed gezien in een verbinding van de Roode

en de Middellandsche Zee,doch zijdachten ernietaan
een rechtstreeksch kanaal te graven, m aar gebruikten

daarvoordebemiddeling van den Nijl.Zeerwaarschijnlijk werd hetkanaal,datdeNijlmetde RoodeZeever-

bond,begonnen onderSesostris,w anneerm en tenm inste
de overlevering aanneem t.Zekeris hetin elk geval,dat
in 615 vôörChristus,Necho een kanaalbegon tegraven,

dat,gevoed door de wateren van den Nijl,dwarsdoor
Egypte ging.M en kon ditkanaalin vierdagen opvaren,

terwijlhetzoobreed was,dattweeroeibootenelkander
gemakkelijk konden voorbijvaren.Dit werk werd door
Darius Hystaspes voortgezet en waarschijnlijk onder
Ptolom aeus 11voltooid.Strabo zag hetdoorde scheepvaartin gebruik genom en!m aar de zw akke verhooging

tusschen hetbeginpuntb1jBubastis en de Roode Zee,
maakte dathet slechts eenige maanden van hetjaar
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praktisch bevaarbaarwas.Totden tijd derAntoni
jnen
diende dit kanaalvoor den handel.Toen hetlater verzand WaS, heeft Kalif Omar het nOg laten herstellen.
D och in 761 of762 heeftKalifA lm ansarhetm oedwillig
onbevaarbaargemaakt,wijlhijde doorvoervan levensmiddelen naarM ohamm ed Ben Abdullah,die tegen hem
in opstand kwam,w ilde verhinderen-''
W elnu,kapitein, w at de ouden niet hebben durven
ondernem en,n.1.deze verbinding derbeide zeeën,w aardodrde afstand van Cadix naar Indië * 00 K.M .bekort
za1w orden,datheeftD eLessepsgedaan,hetgeen Afrika
in een groot eiland verandert.''
Ja,mijnheerAronnax,en u heeft het recht trotsOP

uw landgenootte zijn.Hij eertzijn volk meerdan de
grootste zeevaarders! Evenals vel
e anderen is hij begonnen metmoeilijkheden en tegenslagen,doch hijheeft

gezeyevierd,wanthijbezathetvernuften den wil.En

het ls betreurensw aardig te m oeten bedenken dat dit
werk,hetw elk dooralle volken te zam en had m oeten on-

dernomen worden,en datvoldoendezou geweestzijn
om een regeering beroem d te m aken,slechtsgeslaagd is
door de geestkracht van éen enkel* an.Eere dus aan
De Lessepsl''

1#Ja,eere aan dien grooten burger'',antwoordde ik,
geheelverrast door den toon, w aarop kapitein N emo
dit gezegd had.

ongelukkigy''hernam hij,yykan ik u niet door het

,,

kanaalvan Suez leiden,m aarovtrmorgen zultu de uitgestrekte havenw erken van Port-saïd kunnen beschou-

wen,wanneerwijin de Middellandsche Zee zijn-''
n
,,I

de M iddellandsche Zee ?''riep ik.

Ja professor,verwondertu dat?''
Zlj,,n.
He
''tverwondert mij,er overmorgen reeds te zullen
Zoo?''

Ja,kapitein,hoewelik mijeigenlijk nietmeerverwonderen moest,sedertik biju aan boord benl''
#N aarwaarom verwonderthetu?''
,,
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Om de verschrikkelijke snelheid die u de Nautilus
zult m oeten opleggen, w anneer u overm orgen reeds in

de Middellandsche Zee wilt zijn,na Afrika te hebben
Om gevaren.

#,En wie zegt u dat wij om Afrika heengaan?''

Althans w anneer de N autilus niet over land of over
de landengte heengaat...''

Oferonder door,mijnheerAronnax-''
##Er onder door?''
#$M aar zekery'' antw oordde kapitein N em o. ,,sinds
lang reeds heeft de natuuronderdeze landengte gem aakt

watde menschen er bovenaanhetbewerkstelligenzijn.''
W at!t dus er zou een doortochtbestaan?''
,,Ja,ee
n onderaardsche doortocht,die i.
k deArabische
Tunnelgenoemd heb. Hij begint onder Suez en loopt
uit in de golf van Pelusium .''
andengte bestaat enkel uit los zand?l''
,,M aar deze l

Totop zekere diepte wel.M aarop vijftig meter ontm oet m en reeds een onw rikbaren rotsgrond-''
H eeft u deze doortochttoevallig ontdekt?''vroeg ik
m eer en m eer verw onderd.
*3Toevalen berekening, professor, en zelfs m eer he#
laatste dan het eerste heeft tot de ontdekking geleid-''
H oewel ik u dit alles hoor zeggen, kapitein, kunnen

m ijn ooren hethaastnietgelooven-''
Ja ja:,,ze hebben ooren en zij hooren niet,''datzal
ten alle tijde w aar blijven. N iet alleen bestaat deze
doorgang, maar il
t heb er reeds verschillende m alen ge-

bruik van gemaakt,anderszou i.
k mijvandaag nietin

deze enqte van de Roode Zee gewaagd hebben.''

11Ben lk onbescheiden,w anneer ik u vraag hoe u deze
tunnel ontdekt heeft?''

*1M ijnheer,''antwoordde de kapitein,er kunnen geen

geheim en bestaan tusschen m enschen die elkander niet
m eer verlaten-''
Ik deed alsof ik niet op dit gezegde lette en w achtte

op hetverhaalvan kagitein Nemo.

##Professory''zeidehiJmij,,,hetisdeeenvoudigerede-
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neering van een natuuronderzoeker,di
e mijheeftgeleid
tot de ontdekking van deze doortocht,wel
ke aan mij
alleen bekend is.Ik had opgem erktdater in de Roode
en in de M iddellandsche Zee een bepaald aantal van
dezelfde visschen bestond.Verzekerd van ditfeit,vroeg

ik.mij af of er geen gemeenschap tusschen de beide
zeeën aanwezig was.Zoo ja,dan moestde onderaard-

sche stroom noodwendig van de Roode naardeM iddellandsche Zee gaan,eenvoudig w egens hun peilverschil.

Nabij Suez ving ik derhalve een grootaantalvisschen
en deed hun een koperen ringetjeaan den staart,waarna ik ze weder in zee wierp. Eenige maanden daarna

vin: ik aan de kust van Syrië enkele exemplaren van
de door mij versierde visschen.Hiermede was dus de

gem eenschap tusschen de beide zeeën bewezen.Ik zocht

de doorgang met m ijn N autilus, i,
k ontdekte haar en
waagde mijer in.En weldra,professor,zultu zich van
mijn Arabischen Tunnelkunnen overtuigen !''

VIJFDE HOOFDSTUK.
D e n,A rabische Tunnel''.
D ienzelfden dag nog deelde ik Koen en Ned een en

anderuit mijn gesprek m etden kapitein mede.Toen ik

hen vertelde binnen tw ee dagen in de M iddellandsche
Zee te komentklapte Koen in de handen, maar de Ca-

nadees trok zljn schouders op.
,,Een onder
zeesche tunnell''riep hij uit,,,een gemeenschap tusschen de beide zeeën! W ie heeft daar
ooitvan gehoord?''
iend N edy''zeiKoen, ,yhad jeooi
y,v r
tvan deNautilus
gehoord? Neen!En toch bestaatdie. Haaldus nietzoo
lichtvaardig de schouders op en verwerp geen moge-
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lijkheden ondervoorwendseldatje er nooit overhebt

hoofen sprekeno''
D enzelfden avond dreef de Nauti
luso? 21O30'N.B.
aan het oppervlak en naderde de Arablsche kust. Ik

zag Djeddah,een belangrijke stapelplaatsvan Egypte,
Syrië,Turkije en Indië.
W eldra verdween Djeddah in hetavondduisteren de
Nautilus dompelde onder de zachtjes in phosphorlicht
glanzende w ateren.
Den volgenden dag,1,
0 Februari,verschenen verscheidene schepen, die tegen onze richting in vaarden.D e

Nautilushernam zijn tochtonderzee,maarop hetmiddaguur, bij de opname der zonshoogte, was de zee
wederom verlaten.
Vergezeld van N ed en Koen,ging ik op hetdek zitten.

De oostkustwas nauwelijks door den vochtigen mist
zichtbaar. Tegen den rand der sloep geleund spraken

wijoveronverschillige dingen,toen Ned,zijn hand uitstrekkend,zeide:
Ziet u daar niets,professor?''
:1N een,Ned,''antw oordde ik, m aarik heb niet zulke

goede oogen als jij-''
:1Kijktu eensgoedy''hernam N ed,,ydààr,voorons uit,
een beetje boven den lantaarn! Ziet u daar niet iets
donkers bew egen?''
nderdaady''zeiik,na oplettend te hebben gekeken,
y,l
k zie een lang zw artlichaam op het w ater.''
,,i

1)Een andereN autilus?''vroeg Kden.
'' antw oordde de '
Canadees,,,m aar als ik m e
,,Neen,
niet vergis is hçt een zeedier-''

zijn erwalvisschen in de Roode Zee?''vroeg Koen.
Ja,jongeny''zeiik,,,soms ontmoet men er wel-''

y

Hetis heelem aalgeen w alvischy''zeiNed Land,die
het aangeduide voorw erp niet uit het oog verloor. ,!De

walvisschen en ik zijn oude bekenden,en ik kan miJin
hun bewegingen niet bedriegen-''
y,Lat
en wij wachten,''zeiKoen.,,De Nautilus gaat
dien kant uit, en wij zullen gauw zien wat het is.''
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Inderdaad washetzwartevoorwerp weldrageen mijl
meervan onsverwijderd.Hetgeleek op een grooteklip

m idden in zee,m aarik kon toch nog nietonderscheiden
w at het w as.
1:Het bew eegt!H et duiktl'' riep Ned Land uit.,,A1le

duivels,watkandatvooreen beestzijn?Hetheeftgeen
gespleten staart,zooals w alvisschen,en de zw emvliezen

lijken op stompen.Kijk;nu ligt hij op zijn rug met
zijn borsten in de lucht!,
*1Datiseen sirene,''riep Koen,,,eenwezenlijkesirenem et uw w elnem en, professorl''
D e naam van sirenebrachtmijopwegenikbegreepdat
dit beest tot die orde van zeedieren behoorde,w aarvan
de fabelsirenen,halfvrouw en halfvisch,gem aaktheeft.
Neeny''zeide ik tot Koeq,,,het is geen sirene, m aar
een zonderling beest,w aarvan erterhauw ernood eenige

exemplaren in -de Roode Zee zijn overgebleven.Hetis
een zoogenaam de dugong.''

Ned Landkeek zijn oogen uit,zijn handscheengereed
om teharpoeneeren.M enzou gezegd hebben,dathijop
het punt stond in zee te springen om het dierin zijn
elem ent aan te vallen.

O,mijnheerl''gilde hijmeteen van aandoening be-

,

vende stem ,y,zooiets heb ik nog nooit gedoodl''
0p ditoogenblik verscheen kapitein Nemo op hetdek

Hijzag den dugong,begreep dehouding van denCana-

dees en richtte zich rechtstreeks tot hem :
Zou een harpoen u thans nietin de hand branden?''
Inderdaadl''
oep w eer w illen opy,zoudt u voor één dag uw ber

vatten om ditdierbijuw lijstvan vangsten tevoegen?''
En of!''
#)W elnu, u kunt het eens Probeeren-''
Dankuwel,mijnheer,''antw oorddeN ed Land,w iens
oogen schitterden.

echts raad ik u aan in uw eigen belang goed te
,,sl
treffen.''
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ls hetgevaarlijk zulk een dugong aan te .
vallen?''

vroeg ik,niettegenstaande Ned'sxchouderophalen.

Soms,''zeidekapitein.,,Ditdierkomtaltijd naarzijn

aanvallers terug en w erpthunbootom ver.M aarm etNed

Land isdatgevaarniette vreezen.Zijnoog isjuist,en

zijnarm zeker.Indienikhem waarschuw dendugonq niet

te missen,dan isdatromdatheteen fijn stuk wild ls,en
ikweetookdatNednletafkeerig isvaneenlekkerhapje-''
Zoo,'' zei de Canadees, yydus dat veroorlooft zich

ook nOg de weelde van lekker te zijnl''
,,Ja, mi
jnheer.Land.Zijn vleesch is zeer gezochten

in den geheelen M aleischen Archipelbewaart m en het

voor vorstelijke tafels.M en jaagt dan ook zoo hevig
op,dit uitmuntende dier, dat het evenals zijns gelijk.e,
de zeekoe, hoe langer hoe zeldzam er w ordt-''

Ja,''zeiKoen ernstig,,,maara1s ditdiernu eenshet
laatste van zijn soortwas,zou hetdan nietbeterzijn

het.te sparen - in het belang van de wetenschap?''
1/M isschien,''antw oordde de Canadees,,ym aar in het
belang van de keuken is het beter het te vangen-''

3$Doe het dan, mijnheer Land,'''zei kapitein.Nemo.
Op dit oogenblik kwamen zeven matrozen zwijgend
het dek op. De een droeg een harpoen en een li
jn.De
sloep werd losgem aakt en neergelaten.Zes roejers namen op hun banken plaats,terwijldestuurman aan het
roerging zitten.N ed,Koen en ik nam en achterin plaats.
G aatu niet m ee,kapitein?''vroeg ik.
Neen,mijnheer,maarikwenschueen goedevangst.''
D e sloep bew oog zich .
snel naar de plaats,w aar de
dugong rondplaste,hd geen ongeveer twee K.M .van de

Nautilus verwijderd w as.

O p eenige kabellengten van het dier gekom en, roei-

den wijlangzaam enzoogeluidloosmogelijk.Ned Land
ging metzijn harpoen in de hand op devoorplechtstaan.
Gewoonlijk is een harpoen aan een lang touw bevestigd,
dat snelafgew ikkel'
d w ordt,w anneer het gew onde dier
metditwapen in hetlichaam vlucht.M aarthansw asdie

lijn slechts tien vademen lang,doch aan heteinde zat
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een klein vaatje vast, dat drijvende de plaats moest
aanwijzen waar de dugong zich onder water bevond.
Ik w asopgestaan en bekeek nauw keurig de tegenpar-

tij van den Canadees.'
Deze dugong geleek veelop de
zeekoe,het groote Iichaam eindigde in een zeer langen

stlarten de zijvinnen hadden wezenlijke vingers aan
de toppen.H etonderscheid tusschen ditdieren de zee-

koebestond hierin,datzijn bovenkaak twee lange,gun-

tige tanden had,welke aan elke zijde een naarbultenstand verdedigingswapen vormden.De dugong wasbijzondergroot,zekernietminderdanzevenmeterlang.Hij

bewoog zich nieten scheen op het water te slapenyeen
omstandigheid,die de vangstveelgemakkelijkermaakte.
De sloep naderde voorzichtig totop drie vadem en:de
riem en lagen stil. Ik stond half overeind. Een w elnig
achterovergebogen drilde Ned Landm etgeoefendehand

zijn harpoen.Plotseling lietzicheengesnorhoorenende
dugong verdw een onder w ater. i
D e harpoen, krachtig

toegeworpen,had ongetwijfeld slechtshetwatergeraakt.
1e duivels,'' riep de Canadees w oedend uit, ,jik
,,A1
heb hem niet geraakt-''

,,Jawe1
,''zeiik,,,hetdierisgewond,ik zie hetbloed,
maarje wapen is nietin zijn lichaam gebleven-''
/#Mijn harpoen!M ijn harpoenl''schreeuwdeNedLand.

De m atrozen begonnen w eer te roeien, en de stuur-

man richttedesloep naarhetdrijyendevaatje.Toen de

harpoen weer was opyevischt!begon de sloep hetdier

e'
vervolgen,datvan tljd tottljd boyenwaterkwam om

adem te halen. De w ond had het niet verzw akt,w ant

hetzwom bijzonder snel.De sloep,door forsche armen

geroeid, vloog den dugong achterna. V erscheidene

malen naderden wijhem totop eenige vademen,en de

Canadees hield zich opnieuw gereed om hem te treffen,
m aar de dugong dook plotseling onder,zoodat het on-

mogelijk was hem te bereiken.
M en begrijpe de woede van Ned Land.Hijw ierp het
ongelukkige beest de krachtigste Engelsche vloeken
achterna.Een uurlang vervolgden wi
jheten ik begon

20.% M IJLEN ONDER ZEE

51

temeenen dathetmoeilijk zou zijn hem tevangen,toen
de dugong op het noodlottig denkbeeld kw am zich te

wreken.Ditzou hem weldra berouwen.Hijsneldenaar
de sloep toe,om die aan te vallen.Deze beweging ontging echter den Canadees niet.

Letop1''riep hij.
Destuurman zeieenigewoorden in zijn vreemdetaal
en waarschuwde daarmede ongetwijfeld de mannen op

hunhoedetezijn.Toen dedugong noq slechtstwintig

voetvandebootverwijderdwas,hieldh1jstil,blieswild
deluchtuitzijngrooteneusgaten,dienietvooraan,maar

boven op jen snuit geplaatstwaren,wierp zich toen
m et een sprong naar de boot.

De sloep kon den schok niet vermijden,half opzij
geworpen,schepte zij eenige tonnen w ater,die onmiddellijk moesten worden gehoosd.Dank zij'debehendig,

heid van den stuurm an,kantelde de bootnog niet.Ned
stond nog steeds op de voorplecht en doorkerfde het
reusachtige beest m et harpoensteken,doch dit had de
tanden overden rand dersloep geslagen en lichtte deze

uit hetNvater op.W ij werden og elkander geworpen

en ikweetniethoe ditzou geëindlgd zijn,a1sdeCanadees het niet ten slotte in het harthad getroffen.

Ik hoorde het geknars dertanden langs den ijzeren
rand der sloep. en de dugong verdween m et de harpoen

in zijn lijf.-M aarsjoedig kwam hetvaatjeweerboven,
en w einige oogenbllkken daarna verscheen hetlichaam
van het dier, doch nu op den rug gekeerd. De boot
roeide erheentnam den dugong op sleeptouw en keerde
naarde N auttlus terug.M en m oeststerke takelsgebrui-

ken om hetdierop hetdek te hijschen.Hetwoog 5*

kilo.Men sneed het in tegenwoordigheid van den harpoenier in stukken,om dat deze er op gesteld w as,alvde

bijzonderheden van die bewerking te volgen.Dienzelfdèn dag diende de hofmeestermijaan hetdinereenige

m ooten van het dier op2 dat door den kok zoo lekker
w asklaargem aakt,datlk hetuitm untend vond en beter
dan kalfs- of zelfs rundvleesch.
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Den volgenden dag, 11 Februari, w erd de kom buis
Van de N autilus nog

eens met fijn wildbraad verrijkt.

Een troep zeezw aluw en vloog op de N autilus neer.Het

was een soortzwaluw die bijzonder in Egypte thuishoort, met zwarten bek, grijzen en gespikkelden kop,
en witte vlekjes om het oog.Ook vingen wij eenige
dozijnen Nijleenden,wilde vogels met sterken smaak,
wier kop en hals w it w aren m et zw arte vlekken.

De snelheid van de N autilus w as toen middelmatig.
Hij vorderde m aar langzaam. lk merkte op, dat het

water van de Roode Zee hoe langer hoe minder zout

werd, naarmate wij Suez naderden. Tegen -vijf uur
'savondswaren wijten noorden van kaap RasM ohammed.
D itis de kaap die het uiteinde van Arabië vorm t en
tusschen de golven van Suez en Akabah ligt.

De Nautilus drong de straatvan Jubalbinnen,die

ons in de G olf van Suez m oest brengen. lk onder-

scheidde duidelijk een hoogen berg,die boveq de kaap

uitstak. H et w as de berg Sinaï, op w iens top M ozes
God zag van aangezicht tot aangezicht en dien men
steeds voorstelt a1s door bliksem stralen omhuld.
Om zes uur ging de N dutilus, nu eens boventdan
w eer onder w ater, Tor voorbi
j,datachtereen baalligt,
welks w ater rood gekleurd schijnt,zooals de kapi
tein
reeds verteld had. Toen viel de nacht in, tem idden van
een doffe stilte,een enkele m aal onderbroken door het
geschreeuw van een pelikaan, of van een nachtvogel,
of door het geluid van de branding tegen de rotsen en

het verwijderd stampen van een stoomboot.
Van achttotnegen uurbleefdeN autiluseenigem eters

diep onder water.Naar mijn berekening moesten wij
zeerdichtbij Suez zijn.Doorde salonramen zag ik de
rotsen,die door het electrisch licht helder w erden beschenen,hetw as alsofhetzeew aterhoe langerhoe nauw er werd.
Kw artovernegen kw am hetschip w eeraan de opper-

vlakte.Ik ging naar het dek.Zeer dngeduldig om kapi-
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tein Nemo's Tunnelte zien,kon i,
k hietop mijn plaats
blijven en ademde de frissche nachtlucht in.W eldra

bemerkteik in de duisiernis een bleek licht,datep een
kilometer van ons -door den nevel heen scheen.

#,Een drijyende vuurbaaky''zei een stem naast mij.
lk keerde mij om en herkende den kapitein.
,,Dat i
s het drijvend lichtvan Suez,wij zullen '
nu
spoedig aanden ingang van den Tunnelzijn,''zeidehij.
,,Di
e ingang moetnietgemakkelijk tevinden zijn...''
:1Neen,mijnheer.Ook ben ikgewoon dan zelfaan het
stuur te staan. W anneer u nu naar beneden wilt,mijnheer Aronnax, dan kan de N autilus duiken, om niet

eerderweeraan de oppervlakteteverschijnen v66rwij
den Tunneldoor zijn-''
Ik volgde den kapitein. H et luik w erd gesloten, de
waterbakken gevuld,en het vaartuig zonk ongeveer tien

meter onder de golven.Toen ik naar mijn kamer wilde
gaan, hield de kapitein m ij staande:
:1Zoudt u m ij graag in den stuurstoelwillen vergezellen?''vroeg'hijm ij.
k
,,I

durfde,het u niet te vragen,'' antw oordde ik.

#'Komtu maar mee,dan zultu alhetmogelijke van
deze onderzeesche vaart zien.''
D e kapitein br
htmijnaarde lniddentrap,waarhij
x ac
halverw ege een deur opende,volgde een gang en kwam
in den stuurstoel, die, zooals m en w eet, aan het einde
van het dek,boven in het vaartuig lag.
H et w as een hut van zes voet in het vierkant,ongeveer zooals de stuurlieden aan boord der stoom booten
op de M issisippien den H udson er een hebben.In het
m idden stond een verticaalrad, dat in de takels van het

roerjreep,hetwelk totachter onderdeNautilus reikte.
Vier'groote lenzen in de vier zijden vgn de hut,lieten
den stuurman vrijen uitkijk naar alle zijden. De hut
w as donker, w aar ik w eldra aan w ende.En toen zag
ik ook den stuurm an,een krachtig iem and,w iens handen de velgen van het rad vasthielden.De zee was hel-
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der verlichtdoor den lantaarn,die achter den stuurstoel
aan de anderezijdevan het dek stond.
Nu gaan wij den doorgang zoeken,'' zei kapitein
Nem o. ,,Electrische draden verbonden den stuurstoel
m et de m achinekam er en vandaar kon de kapitein aan

zijn Nautilus dus zoowelrichting als beweging geven.
Hij drukte op een metalen knop en aanstonds werd
de snelheid verm inderd.
In stilte beschouwde ik den hoogen en steilen rots-

muur,waar wij langs voeren.Gedurende een uurvolgden wijdezen en bleven erslechtseen paarmetervan
verwijderd.Dekapitein hield hetoog geenenkeloogenblik van het kom pas, dat in een ring aan den zolder
hing.O p een enkelteekel
l veranderde de stuurm an elk

oogenblik de richting van de Nautilus.Ik zat bij het
raam aan bakboordzijdeen zag prachtige coralen,zeegrassen,schaaldieren,die hun lange pooten uitde spleten der rots staken.
Kw art over tien nam de kapitein zelfhet stuurrad in
handen. Een breede,donkere en diepe gal
erij ojende
zich voor ons.D eN autilus liep die stoutm oedig blnnen.
Langs de w anden van het schip hoorde ik een ongew oon
geraas,hetw as het water van de Roode Zee dat door
de dalende tunnelnaar de M iddellandsche zee stroom de.
De Nautilus volgde pijlsnel dien stroom , niettegenstaande de krachtsinspanning der m achine, die de
schroef in om gekeerde richting deed werken.
O p de m uren van den nauw en doorgang zag ik slechts
schitterende en vurige strepen, door het electrisch licht
en de snelheid van de vaart voortgebracht.M i
jn hart
klopte hevig,terwijli
k mijn handen tegen de borstgedrukt hield.

Vijfminuten overhalfe1fgafde kapitein hetstuurrad weerover,en zich naarmij wendend,zeihij:

D e M iddellandsche Zeel''
ln m inder dan tw intig m inuten was de N autilus,door
den stroom meegesleept,onder de landengte van Suez
doorgevaren.

ZESDE HOOFDSTUK.
D e Grieksche Archipel.
D en volgenden dag,12 Februari
,bijhetkrieken van
den dag kw am de Nautilus weerboven.Ik haastte mi
j
naarhetdek.Drie kilom eter zuidw aartszagik denvagen
om trek derkustvan Pelusium .Een stroom had onsvan

deeenezeenaardeanderegevoerd.Dochdietunnel,qe-

makkelijkaftevaren,moestonmogelijkop tevaren zljn.
Tegen zeven uurkwamen Ned en Koen weerbijmij.
De tweeonafscheidelijke vrienden hadden rustig geslapen zonder zich m et de stoutm oedigheden van de
Nautilus te bem oeien.

W elnu,mijnheerde natuurvorschery''vroegdeCanadeesmijop een lichtelijk spottenden toon,yywaarisnu
de M iddellandsche Zee?''

:1W ij bevaren haar oppervlakte,vriend Ned-''
W at?''vroeg Koen,,yvannacht nog ...?''

Jawe1,vannachtzijn wijin eenige minutenonderde

,,

landengte doorgevaren-''
Ik geloofer niets van,''antw oordde de Canadees.

Je hebt ongelijk,Ned,''hernam ik,j,die lage kust

,,

daar in het Zuiden is de '
Egyptische kust-''

Maak dat anderen wijs, mijnheer,'' koppigde de

,,

Canadees.

:#Maara1s mijnheerhetje nu toch verzekert,''zeide
Koen hem,,,moetje het gelooven-''

Bovendien,Nedtheeftkagitein Nemo mijzijn tunnel

jj

leeren kennen,en lk was b1j hem in de hut van den
stuurman,toen hij zelf de Nautilus door deze nauwe
gang stuur4e-''
:1Hoorje het,Ned?''vroeg Koen.
,,En j
ijdie zulke goede oogen hebt,Ned,''voegde ik
erbij,,,kuntde havenhoofden van PortSaid zien,die
ver in zee vooruitsteken.''
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De Canadees keek nauwkeurig toe.

nderdaady''zeihij,,,u hebtgelijk,mijnheer,en uw
,,l
kapitein is een baas.W ijzijn waarempelin de Middellandsche Zee. G oed, laat ons dus nu eens ter zake
kom en.M aar dat vooral niem and ons hoorel''
Ik zag w e1 w aar de Canadees heen w ilde. M aar ik
vond het nu beter erover te praten,omdathijhetver-

langde.En wijgingen metons drieën bijden lantaarn
zitten,waarwijminderkans liepen door de golven te
w orden bespat.
##Nu Ned,wijluisteren,
''zeiik.,,W atheb je te vertellen?''
,,Doodeenvoudi
g dit,''antwoorddede Canadees;l,wij
zijn nu in Europa en voordat de luimen van kapltein

Nemo ons naar de Poolzeeën of den Stillen Oceafn
terugvoeren,w i1 ik graag de plaatpoetsen.''
Ik moet bekennen datdergeli
jke gesprekken metNed

mijaltijd in verlegenheid brachten.Ik wilde de vrijheid
mijnermetgezellen op geenerleiwijzebeletten,maarik

verlanjde nog volstrektniet den kapitein te verlaten.
Doorzljn toedoen vermeerderdeikdagelijksmijnkennis
van dezee,en ik bewerkte mijn boek overde diepte in

ditelementzelf.Zou ik ooitzoo'n gelegenheid teruq-

vinden om de wonderen van dep Oceaan van zoo nablj
tebeschouwen?Neen,zekerniet!'
Enduskon ik mijniet

vereenigen m et het denltbeeld de N autilus vaârw elte

zeggen,voordat ik m ijn onderzoekingen over den geheelen om trek der aarde voltooid had.
yvr
iendNed,''zeiik,,yantwoordtmijeensopenhadig.
Verveeljeje aan boord? Heb je spijtdathet1otje in

de m acht van kapitein Nem o bracht?''
De Canadees zweeg eenige oogenblikken,toen sloeg

hijdearmen overelkaaren zei:
,,Eer
lijk gezegd,heb ikgeen berouw van dezeonderzeesche reis.Ik ben er zeer m ee ingenom en ze te hebben m eegem aakt,m aar nu m oet er ook een eind aan
komen!Zoo denk ik er over.''
Er zal een eind aan komen, Ned.''
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1:W aaren w anneer?''
D at w eet ik niet, m aar ik veronderstel, dat deze
reis za1 eindigen a1s de zee ons niets m eer leeren kan.
Alw atin deze w ereld een begin heeft,m oet noodw endig ook een einde hebben-''
Ik ben het m et m eneer eensy''voegde Koen er aan

toe.,,En hetisbestmogelijk dat,na alle zeeën van den
aardbol doorkruist te hebben,de kapitein ons alle drie
laat gaan.''

Jawely''zeide '
Canadees,,,ofeen kogel.''
l-aten wijnietoverdrijven,mijnheerLand,''hernam
ik.,,W ijhebben nietsvan den kapitein tevreezen,doch
evenmin deelik de denkbeelden van KoehtW ijkennen
hetgeheim van de Nautilus,en ik geloofnietdatzijn
gezagvoerder,doorrns devrijheid teschenken,zichza1
y,

blootstellen aan w ereldkundigheid-''
,#M aar wathoopt u dan?''vroeg de Canadees.
ch omstandigheden zullen voordoen,waar,,Dater zi

van wijkunnen en moeten gebruik maken,en ditevengoed over zes m aandent a1s thans-''
En waar zullen wiJ dan over zes m aanden zi
jn,
mijnheer de natuurvorscher?''vroeg Ned.
M isschien hierofmisschien in China.Jeweetdatde
?lautilus een zeer snel vaartuig i
s.Hij doorklieft het
w ater als een vogel de lucht, of als een sneltrein het

vasteland.Hijvreestgeen drukbezochtezeeën.W iezegt
ons dathijde kusten van Frankrijk,Engeland ofAmerika nietzalnaderen,w aareen vluchtzekerzoo gem ak-

kelijk is'als hier?''
##Mijnheer Aronnâxy''antwoordde de Canadees,,,uw

argumenten gaan nietop.U sjreektvan de toekomst,
datwijhierofdaarzullen zijn!Doch ik spreek van het
heden:hierzijn wij,ennu moeten wijdaargebruik van
O Y20R 3%

1:Mijnheer,''hernam Ned,,,veronderstelhetonmogelijk gebeuren!dat kapitein Nemo u vandaag nog uw
vrijheid aanbledt.Zoudtu ze aannemen?''
##Ik w eethetniet,''antw oordde ik.
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En indien hijer aan toevoegde dathijdit aanbod

,,

van vandaag niet m eer zou hernieuwen, zoudt u het
aannem en .,1

Ik antw oordde niet.
#)En watdenktvriend Koen ervan,''vroeg Ned Land.
Vriend Koeny''antw oorddedeze bedaard,,,heeftniets

tezeggen.Hijheeftqeen belang bijdezezaak.Evenals

zijn meester en als zljn makker Ned,is hijongehuwd.
Vrouw , noch ouders, noch kinderen w achten hem te

land.Hij is in mijnhëers dienst,denkten spreekt a1s
mijnheer, en men moet niet op hem rekenen om een
meerderheid te verkrijgen. Slechts twee personen zijn
hierin hetspel:mijnheereenerzijdsen NedLandanderzijds.Ditgezegd hebbende is vriend Koen weereen en
aloor,en gereed de aanteekeningen te m aken-''
Ik kon nietnalaten te glim lachen,toen ik Koen zich-

zelfzoo geheelen alhoordewegcijferen.Doch deCanadees mocht blij zijn hem niet tegen zich te hebben.
,,W el
nu,mijnheer,''zeiNed Land,,,wijlKoen dusn1t
bestaat,gaat de zaak tusschen ons beidqn.Ik heb ge-

sproken,u heeft mij aangehoord.W atis nu uw antw oord?''

Ik moestbeslissen,en uitvluchten stuitten mij tegen

den borst.

y,vr
iend Nedy''zeiik,yyziehiermijn antwoord:,,jehebt
gelijk en mijn argumenten houdengeen steek.W ijmoe-

ten niet op de goedheid van den kapitein rekenen.D e

voorzichtigheid verbiedthem ons in vrijheid te stellen.
Derhalve m oeten wij Van de eerste de beste gelegenheid,om de N autilus te verlaten,gebruik m aken.

Goed,mijnheerAronnax,datiswijsingezien.''

slechts één enkele opm erkingy'' zeide ik.,,De gele-

yy

genheid moetgoed zijn.Ongeeerstepogingtotontvluchtenmoetgelukken,wantdoetzijditniet,dan zullen wij
waarschijnlijknooitmeerdegelegenheid daartoeterug-

krijgen,enkapitein Nemozalhetonsnimmervergeven-''
Dit alles ls volkomen juisty''antwoordde de Cana-

,,

dees,,,maar uw opmerking is op elke poging tot ont-
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vluchten van toepassing,of deze plaats heeft overtwee

jaar ofover twee dagen- Zoodatde vraag blijft:a1s

zich een qunstige gelegenheid
dan qebrulk van maken?''

voordoet, m oet m en er

1,Ju1st,maar watversta je onder een gunstige gele-

genheid?''

#,W anneer de Nautilus bijvoorbeeld in een somberen
nacht dichtbij een Eùropeesche kust komt-''
En zouje dan trachten je alzwemmend teredden?''
,,J
a, indien wij dicht genoeg bij de kust genaderd

waren en hetschip op hetojpervlak dreef.Nietnatuur-

lijk,wanneerweteverafzlln ofalshetvaartuigonder
zee is-''
#)En in het laatste geval?''
1,Dan zoek ik de sloep los te m aken.Ik weet hoe ze

vastzit.W e maken de ijzeren bouten 1os en rijzen naar

hetoppervlak zonder dat zelfs de stuurm an onze vlucht
zou bem erken-''
Goed,Ned.Kijk dus naardeze gelegenheid uit,m aar
vergeet niet dat we bij een mislukking verloren zou-

den zijn-''
#,Dat zal ik nietvergeten,mijnheer-''
3:En wi1je nu weten hoe ik overje plan denk?''
Graag,mijnheer Aronnax-''
jk eens,ik denk ik zeg niet datik hethoop ,yKi

ik denk dat deze gelegenheid zich niet zal voordoen-''
W aarom niet?''

tein Nemo wel weet dat wij niet alle
,,omdat kapi
hoop,om onze vrijheid te herkrijgen,hebben opgegeven,
en dathijop zijn hoede zalzijn,vooralin hetgezicht
der Europeesche kusten-''
Ik ben van hetzelfde inzicht,''zeiKoen.

,#W ij zullen zien,''antwoordde Ned Land,die vast-

beraden het hoofd schudde.

#)En laten wijer nu verder over zwijgen,''zeide ik,

#'geep w oord m eer hierover. De dag waarop je gereed

zultzijn,waarschuw je ons,en wij zullen je volgen.
Ik verlaatmijgeheelop je.''

60

20.0* M IJLEN ONDER ZEE

D it gesprek!dat later zulke zw aarw ichtige gevolgen
zou hebben,elndigde hierm ede.Ik m oest bekennen dat

de gebeurtenissen m ijn voorspelling,tot groote teleur-

stelling van den Canadees,schenen te bevestigen.W antrouw de de kapitein ons in die drukbevaren zeeën, of

wildehijzich slechts onttrekken aan hetoog dertallooze
schepen van allerlei natiën,die de M iddellandsche Zee

doorkliefden?Ik weethetniet,maarmeestalbleven wij
onder w ater en ver van de kust. D e N autilus kw am

soms maar eventjes boven water,zoo dat de uitkijk

van den stuurm an ternauw ernood boven het oppervlak

uitstak,of wij voeren op groote diepte,want tusschen
den G riekschen A rchipel en Klein-Azië w as op 2%
m eter nOg geen bodem te bekennen.
Z0o nam ik slechts kennis van heteiland Carpathos,

een derSporaden,doordatdekapitein,toen hij metzijn

vinger op de kaart w ees, dit vers van Virgilius aanhaalde: ,,Est in Carpathio Neptuni gurgite vates,Coeruleus Proteus...''H et w as inderdaad het gew ezen ver-

blijf van Proteus, den ouden herder der kudden van
N eptunus,thans het eiland Scarpanto,tusschen Rhodes

en Creta. Door het salonraam zag ik alleen zijn granieten fondem enten.
D en volgenden dag,14 Februari,beslootikeenigeuren
te besteden aan de studiedervisschen uitdezenarchipel,
m aarom de een ofandereredenbleven depaneelend'
icht.
Toen ik den stand van de N autilus nakeek,m erkte ik

datwijnaarCandiavoeren.Op hetoogenblik datikmij

op de Abraham -Lincoln had ingescheept,w asditgeheele
eiland in opstand tegen deT urken,m aarikF istvolstrekt
nietw atervan dien opstand tothedentoegewordenw as.
En de kapitein:diegeen gem eenschapm ethetlandonderhield, zou m iJ er niet over hebben kunnen inlichten.
lk m aakte dus geen enkele zinspeling over deze gebeprtenis,toen ik 's avonds alleen methem in den salon

zat.Bovendien leek hijm ijstilen afgetrokken.Vervol-

gens gafhij,tegen zijn yewoonte,bevelom de panee-

1enOpen teschuiven en llep hijvan heteeneraam naar
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het andere,nauwkeurig het w ater bekijkend.W aarom?
lk kon het niet gissen en hield mi
jn aandacht bij de

visschen die ons voorbijzwommen.

lkzaq onderandere dertig centimeterlangecheilonen,

kleinevlschjes,metdoorschijnendeschubbeny,loodkleurig
en metroodevlekjes.Ook zag ik visschen wierwetenschappelijke naam tybloem'' beteekent, dien ze waar
m aakten doorde schltterende kleuren,die in een gam m a
van lichtrose totscharlakenrood op hun rug schitterden.

M ijn oogen konden zich van al deze wonderen der

zee niet afw enden, toen ik door een onverw achte ver-

schijning werd getroffen.
Tem idden der w ateren verscheen plotseling een m an,

een duiker,die een ltlein.leeren zakje aan zijn gordel
droeg.Hetwas geen lijk,dat metden stroom meedreef,
m aar een levend m ensch die m et krachtige slagen voortzwom , en nu en dan verdw een, om aan de oppervlakte

adem te scheppen,doch onmiddellijk weernaar beneden dook.

Ik keerde mij naarden kapitein en zeide metbewogen stenn:
Een m ensch! een drenkeling! W ij moeten hem reddenl'' D e kapitein antwoordde niet en kwam bij het
raam . De man zw om op hetvenstertoe,drukte zi
jn gezicht tegen de ruit en keek ons aaH.
kapitein hem een
Tot m ijn groote verbazing gaf de '
teeken. D e duiker antw oordde m et een w enk, steeg on-

middellijk naar het oppervlak en kwam nietmeer terug.
#)Verontrust u niet,''zeide kapitein.,,H et is N icolaas

van Kaap M atapan,bijgenaamd de Visch.Hij is op al
de Cycladen goed bekend, een voortreffelijk duiker!
Hetwateriszijn element,waarin*ijmeerleeftdan op
het land,want hij zwemt onophoudelijk van heteene
eiland naar het andere, tot zelfs naar Creta.''
$#Kent u hem , kapitein?''

W aarom niet, m ijnheer Aronnax?''
D itgezegd hebbendw
,ging kapitein Nemo naareen.
kast,

dichtbijhetlinkersalonraam.Ik zag daareen metijzer
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beslagenkiststaan,op welkerdekseleenkogerenplaat
bevestigd was met het opschrift: ,,M obilis ln mobile-''

Zol
lderop mijn tegenwoordigheid teletten,opendede
kapitein de kast, een soort brandkast,die een groot
aantal staven bevatte.
Het waren gouden staven.W aar kw am datkostbaar
m etaalvandaan,dateen enorm esom vertegenw oordigde?
Van waar verkreeg de kapitein dit goud,en w at m oest

hijermee doen?

Ik sprak geen w oord. Ik keek m aar.Kapitein N em o
nam de staven één voor één op en rangschikte ze regel-

matig in de kist,die hij geheelvulde.Ik schatte,dat
deze m eer dan duizend kilo goud bevatte.

Dekistwerd zorgvuldigyeslotenendekapiteinschreef

op het deksel een adres ln m odern-grieksche letters.
Hiermede gereed,drukte kapitein Nemo qp een knop,

die met een draad gemeenschap had met het verblijf
der . m anschappen. V ier m annen verschenen, die niet
zondermoeite de kistuitden salon droegen,toenhoorde

ik datze hem m ettakels over de ijzeren trap heschen.
Vervolgens wenddekapitein Nemo zich totmij:
11W at zei u ook weer,professor?''vroeg hij.
,1Ik zei niets, kapitein-''

Veroorloof mij dan u goeden nacht te wenschen-''
En daarop verliethijden salon.lk ging,zooals men
denken kan,zeernieuwsgierig gemaaktnaarmijn kamer.
Ik zochtverband tusschen den duiker en de m etgoud
gevulde kist.W eldra voelde ik aan een slingering, dat
de N autilus uitde diepte naar boven kwam .Vervolgens

h
oorde ik op het dek loopen.Ik begreep dat de sloep
werd losgem aakt en in zee gebracht. Even stiet z11
tegen de N autilus aan,toen w erd alles w eer stil. Tw ee
uur later vernam ik w eer dezelfde geluiden. D e sloep

werd .aan boord geheschen en vastgeschroefd,waaina
de N autilus w eer onderdook.
Deschatten waren dusaan hun adresbezorgd.W aar-

naartoe?Enwiewashet,waarmebedekapitein in verbinding stond?
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D en volgenden dag verhaalde ik Koen en den Canadees de gebeurtenissen van den afgeloopen nacht, die

mijn nieuwsgierigheid uiterst hadden opgewekt. Mijn
metgezellen w aren niet m inder verrast dan ik.

#$Maarwaarhaalthijdie millioenen vandaan?''vroeg
Ned Ladd.Daarop kon ik onmogelijk antwoorden.Na
hetontbijtging ik naarden salon en zette mijaan het
werk.Totvijf uur 's avonds bleef ik schrijven.Toen
voelde ik een buitengewone hitte,zoo zelfs,datik mijn
jasuitdeed.Ik begreep ernietsvan,wantwijwaren op
geen hooge breedte,en bovendien kon de N autilus,die
onder w atervoer,geen hinderondervinden van hoogere
temperatuur.Op den manometerbemerkte ik zestig voet

onder de golven te zijn,waar dus de warmte van den
dampkring ons niet m eer kon bereiken.

Ikginqvoortmetmijn werk,dochdehittewerd bijna

ondragelljk.

9:Zou er brand zijn aan boord?'
'vroeg ik mijaf.

Ik zou juist den salon verlaten,toen kapitein Nemo
binnentrad.Hij raadpleegde den thermometer,en zich
totmij keerend zeide hij:
Twee en veertig graden.''
D atm erk ik,kapitein,''antwoordde ik.,,En als deze

,,

warmte nog een klein beetje toeneemt,zullen wij die
niet m eer kunnen verdragen.''
0,grofessortmaar deze w arm te za1 niet verm eerderen,lndien w1j het niet w illen-''
U kunt haar dus naar willekeur regelen?''

Neen,maar ik kan mij verwijderen van de plaats

,,

w aar ze ontstaat-''
Dus die w arm te kom t van buiten?''
Ja,wij varen in een stroom van kokend w ater-''

Is het mogelijk?''riep ik.
Kijk maar.''

Depaneelenogendenzich,enikzag eengeheelwitte

zee om de N auttlus. Zw aveldam pen ontwikkelden zich

temidden derkokende golven.Ik hield mijn hand tegen
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een der ram en,doch ditw as zoo heet,datik haarsnel
terugtrok.

##W aarzijn wij?''vroeg ik.
Bij heteiland Santorino,professor,''antwoordde de
kapitein,,yen juist in het kanaaldatNea-Kamenivan
Palea-Kameni scheidt. Ik heb u het m erkw aardige
schouwspel van een onderzeesche vulkaan willen doen
Zl
*en .),

,#Ik .meende dat de vorm ing van deze eilanden niet
m eer plaats vond.''
,#Niets is ook in deze vulkanische streken afgeloopeny''
antw oordde kapitein N em o, ,,en de aarde w ordt hier

altijd door onderaardsch vuur bewogen. Reeds in het
19de jaar onéer telling verscheen?volgensCassiodorus
en Plinius,een nieuw eiland,Thela,hetGoddelijkeygeheeten!op dezelfde plaats w aarzich kortgeleden nieuw e
eilandles hebben gevorm d.Later verdw een hetonderde

golvenom in hetjaar69 weerteverschijnenen evenzoo
teverdwijnen.Sedertdien bespeurdemengeenvulkani-

sche w erking m eer,totdatop 3 Februari1866 een nieuw
eiland,dat m en George noem de,tem idden van zwaveldam pen, in de nabi
jheid Van Nea-Kameniverscheen.
Zeven dagen later, 13 Februari, ontstond het eiland
Aphroesa,door een tien m eter breed kanaalvan NeaKameni gescheiden. Ik w as toevallig in deze zee toen

hetverschijnselzichvoordeed,en heb erallebijzonder-

heden van yezien.Heteilandje Aphroesa was rond met
een middellljn van driehonderd voet,en dertig voetboven den zeespiegel.H etbéstond uit zwarte glasachtige

lava, vermengd met veldspaat. Eindelijk, den loden
Maart,vertoonde zich bij Nea-Kamenieen kleiner eilandje,Réka genaamd,en sedert dien hebben deze eilandjes zich vereenigd en vorm en éen geheel.''
En het kanaal waar Wij thans doorheen varen?''
vroeg ik.
o

ilieris het,''antwoordde kapitein Nemo,terwijlhij

op de kaart van den archipelw ees.''U ziet,dat ik er

de nieuwe eilandjes alop heb aangeteekend-''
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M aar za1 dit kanaal zich nog eens vullen?''

W aarschijnlijk wel,mijnheer Aronnax,want sinds
1866 zijn er nog acht kleine lava-eilandjes ontstaan

tegenover de haven St.N icolaas op Palea-Kam eni.Het
staatdus welvast dat Nea en .
palea zich spoedig zullen vefeenigen.
Ik ging w eer naar het venster. D e N autilus bew oog

nietmeer.De hitte werd ondraaglijk en dezeerood inplaatsvanwitdoorden invloed van ijzerzouten.Niette-

genstaande de herm etischeafsluitingvandensalon,drong

toch eenonkerdragelijkezwavelluchttotons door,en ik
zag scharlaken vlam m en,die de schittering van hetelec-

trisch lichtverdoofden. Ik zweette,ik,stikte bijna,ik
kookte.

:,In ditkokende water'kan men niet langerblijven,''
zelde ik den kapitein.

Neen,dat zou onvoorzichtig zijn,''antwoordde ka-

pitein Nem o kalm .
Een bevelwerd gegeven.D e N autilus veranderde van

richting en verwijderde zichvandezenoven,dienhijniet
langer ongestraft zou hebben kunnen trotseeren. Een

kwartierlaterhaaldenwijweeradem aandeoppervlakte.
De gedachte kwam bij mij op,datindien Ned Land
deze streken had uitgezocht om te vluchten,wij zeker

niet levend uit deze vuurzee ontkom en waren.
tDen volgenden dag, 16 Februari, verlieten wij dit
oord, dat tusschen Rhodes en Alexandrië,drieduizend
m eter diep is.De N autilus verliet den Griekschen Ar-

chipel,na om Kaap M atapan te zijn heengevaren.

2:.4:: M qlen o*o r Zee (W .H.)

ZEVENDE HOOFDSTUK.
In achtenveertig uur door de M iddellandsche Zee.
D eM iddellandsche Zee,deblauwezeebi
juitnemendheid,,degrootezee''derHebreeërs, ,,de zee''derGrieken,
de ,,m arenostrum ''derRom einen,om zoom ddoorkusten

met oranjeboomen, aloë's, cactussen en pijnboomen,
verzonken in een geurvan m irten,om kranstdoorruw e

bergen, waarboven een pure doorschijnende lucht
zweefde.Maar, onophoudelijk in beweging gebracht

poordevuren deraarde,isdezezeeeen waarslagveld,
waar Neptunus en Pluto elkander de beheersching der
wereld betwisten. Het is op deze oevers en op-deze
w ateren,zegtM ichelet,dat de m ensch w ordt herboren
in een der m achtigste klim aten van de aarde.

M aarhoeschoon zijook is,hebikmaareenvluchtigen

blik op dezew aterplas kunnen slaan,w aarvanhetoppervlak tw ee m illioen vierkante kilom eter telt.van de persoonlijke kennisvan kapitein Nem o bleefik hierom trent
zelfs verstoken, w ant die raadselige figuur verscheen
geen enkele m aalgedurende dezen snellen overtocht.Ik
schatden afstand dien deN autilus onderzee doorliep,op
ongeveer zeshonderd mijl, welke reis hi
j in tweemaal
24 uurvolbracht.Hi
jvertrok den 16denFebruari'smorgensnabijG riekenland, en den 18den bijzonsopyang

hadden wijdestraatvan Gibraltarbereikt.Klaarblljke-

lijk datdeze Middellandsche Zeezomrinjd doorlanden

die hij wilde vluchten, een kapltein mlshaagde.Haar
golven en haarbriesjes riegen mi
sschien teveelherinneringen ofte veel leed bi
jhem wakker.Hijhad hier
nietzooveelonafhankelijke bewegingsvrijheid a1sin de
oceanen en de N autilus voelde zich bekneld tusschen

deze tezeernabije kusten van Afrika en Europa.

O nze snelheid bedroeg 25 K.M .peruur.Hetsprakvan

zelfdatNedLand totzijn groote teleurstellingdevlucht-
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plannen moestopschorsen.Hijkon zichnietvandesloep
bedienen, nu deze 12 tot 13 m eter per seconde w erd
m eegesleept. D e N autilus onder deze om standigheden

verlaten,zou hetzelfdezijn a1suiteensneltreinspringen

die in volle vaart w as. Bovendien kw am ons vaartuig
alleen 's nachts aan de oppervlakte,om een voorraad
versche lucht in te nem en, en richtte zich uitsluitend
naar de aanduidingen van kom pas en log.
Van hetinw endige derM iddellandscheZee zag ik dus
niet m eer dan een reiziger van het landschap ziet,w aar

hijdoorheen vliegt,te weten den verrenhorizon en dat
wata1seenbliksem vlaklangszijn oogen voorbijschiet.
M aartoch kondenKoenen ik nog eenigevisschen bekij-

ken,diemethun krachtijevinnen onzeNautilus eenige

oogenblikken konden bllhouden.W ij bleven voor de
salonvenstersstaan kijken.Onze aanteekeningen stellen
mijinstaateenigszinshetvischgehaltedezerzeetebeschrijven.Temidden van dezewatermassa's,he1verlicht
door de electrische lam pen, kronkelden lam preien van

een meter lang,die men bijna in alle zeeën aantreft.
Roggen van vijfvoetbreed metwitten bek en gevlekten
rug,w aaiden uitalsofhet groote doeken waren in den
w ind.Ook herkende ik zoo nu en dan even een Zoogenaam de zeerat,ook zeevossen van achtvoet lengte kw am en a1s groote blauw e schaduw en een oogw enk voor ons
venster.Ook prachtige goudvisschen en groote steuren.
Ik telde w e1 63 soorten beender-visschen, w aaronder

blauwzwarte,metzilveren buiken,die erom bekend zijn
de schepen te volgen wier koele schaduw zijzoeken
onder hetvuur van den tropischen hemel,en zij loochenden hunvermaardheid niet,waarzijookdeNautilus
volgden,uren lang hielden zijvol.En ikkonnietnalaten
deze dièren te bew onderen, die geheel en al gebouw d
w aren voor den y,w edloop''m et hun kleine koppen en

slanke lijven.Zij zwommen bij troepen in wigvorm,
zooals somm ige trekvogels vlfegen.
Zeker zouden wij geen weekdieren hebben gezien,
indien de Nautilus in den avond van den 16den zi
jn
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vaart niet plotseling verm inderd had. Ziehier onder
w elke om standigheden.

Sljvoeren tusschen Sicilië en de kustvan Tunll-tr9

'

deze ruim te tusschen Kaap Bon en de w estkust van

Sicilië stijgt plotseling de bodeln der zee.'
D aar is een
w are bergkam ,w aarboven slechts 17 m eter w ater staat,

terwijl aan weerszijden de diepte zeventig meter bedraagt. D e N autilus m oest dus voorzichtig varen om
niet tegen dien onderzeeschen rotswand te stooten.
O p de kaart van de M iddellandsche Zee toonde ik

Koen de plaats aan waarwijons bevonden.
./l
ndien m ijnheer mij nietkw-alijk neemty''zeiKoen,
y,dan i
s diteen wezenlijkelandtong tusschen Europaen
Afrika.''
,,Ja,j
ongen,''antwoordde ik,y,de peilingen van Smith
hebben bew ezen, dat de beide w erelddeelen vroeger
tnsschen de kapen Bon en Farina verbonden waren-''
D at geloof ik besty'' àntw oordde Koen.

Ik wi1 er nog bijvoegen,'' hernam ik, ,ydat er eenzelfdeverbinding tusschen Gibraltaren Ceuenta bestaat,

welke in een v6orhistorisch tijdperk de M iddellandsche
Zee geheel afsloot-''
Koen begondenhoogenbodem tebestudeerenyw aarover
de N autilus m et een gem atigde snelheid heenscheerde.
D aar, op een rotsachtigen en vulkanischen bodem
bloeideheelalleen een levende ,yflora''van sponzen,zeekom kom m ers en pauw estaarten in allerleikleuren.

Koen hield zich nu bijzonder bezig met het beschou-

w en der schaaldieren.V ooral veel z.g.ezelspooten die
zich hoog opstapelden de een op den ander,waren er

te zien,en weekdieren in doorschijnende schelpen,andere in spiraalvorm ige,ronde en ovale schelpen.
Toen deN autilus de onderzeçsche bergkam in de zee-

ëngte van Lybië voorbijwas,hernam hij zijn gewone
snelheid in de diepste w ateren.
Gedurende den nacht van 16 op 17 Februari,waren

wij in dat gedeelte der M iddellandsche Zee gekomen,
waardegrootste diepteeen drieduizend meterbedraagt.
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De Nautilus daalde daar totslechts even boven den bodem .In plaats van de w onderen dernatuur,aanschouw -

den wij ontroerende en verschrikkelijke tooneelen.W ij
doortrokken het gedeelte,w aarboven ontelbare rampen
zich hadden afgespeeld.H oeveel schepen leden er.tusschen de kusten van Algiers en Provence geen schip-

breuk,hoeveelzeekasteelen zijn daar nietverdwenen!
Hoeveelwrakkeh zagen wij nietop onzen snellen tocht
door de diepten, som m ige reeds geheel door coralen,
andere metw ierpn roestbedekt,ankers,kanonnen,kogels,schroeven,stukken van stoom m achines,gebarsten
ketels,en som s houten w rakken, die onder w ater rond-

dreven,hetzijrechtop,hetzijonderstebovengekeerd!Van

deze vergane schepen w aren som m ige door aanvaring,
andere door verplettering tegen rotsen of klippen ge-

zonken.Ik zag er die rechtop naar de diepte waren gegaan met mast en tuig nog in ordelijken staat.Hetwas
Ofzijslechtsvoorankerlagen engereed om heentezeilen.
Toen de Nautilus ertusschen doorvoeren ze in zijn
electrisch licht hulde, leek het of deze schepen ons m et
de vlag begroetten.M aar toch,niets dan de stilte des
doods lag over '
dit veld van ram pen uitgespreid.
lk m erkte op dat de bodem der zee m eer m et w rak-

ken bedektwas, naarmate w ij de straatvan Gibraltar
naderden.
D aar ontm oeten elkander de kusten van Afrika en

Europa,en in deze nauwte komen ongelukken talrijker
voor.Ik zag er een menigte ijzeren wrakken,fantadtische overblijfselen van stoombooten,sommige op hun
zijde liggend, andere overeind staand als monsterachtigebeesten.Vaneen dierstoolnbooten 1ag een zijde
geheelopengespleten,de schoorsteen stond krom gebo-

gen,terwijler van de raderen niets meer herkend werd
dan watijzeren stangen.Hetroerwasvan hetachterschip losgew oeld en hing er nog slechts m et een ket-

ting bij,terwijl de geheele achtersteven door zeezout
was uitgevreten.W at een verschrikkelijk schouwspel!
Hoeveelschatten zijn doordieschipbreukniettegronde
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gericht, hoeveel slachtoffers niet naar de diepte gesleept?.
f Heeftgeen der m atrozen deze ram p overlvefd

om haartekunnen navertellen,ofbewaarden dekolven
nog dit som ber geheim ?
Inm iddelsvoer de N autilus snelen onverschillig m idden doordezew rakken heen.D en 18den Februari,tegen

drie uur'smorgens,warenwijbijdestraatvanGibraltar.
Daarzijn tweezeestroomen:een bovenstroom,sedert
lang reedsbekend,die de wateren van den Oceaan naar
de M iddellandsche Zee leidt,en een lagere tegenstroom ,
w ier bestaan heden door deskundigen bew ezen is.Im m ers, het totaal der w ateren van de M jddellandsche
Zee,onophoudelijkvermeerderd door de golven van den
Atlantischen Oceaan en door de rivieren, die er in uit-

monden, zou het peil elk jaar verhoogen,want haar
verdam ping is onvoldoende om het evenw icht te her-

stellen.Doch dejaarlijksche verhoeging blijktnietaanwezig te zijn,waardoorhetbestaan moetworden aan-

genom en van een benedenstroom , d.ie door de straat
vgn Gibraltar hetovertollige waterterugvoertnaarden
Atlantischen O ceaan.
H iervan nu m aakte de N autilus gebruik en voer zeer
snel Op dezen benedenstroom door de straat.
Een oogenblik nam ik de bewonderensw aardige
ruïnes waar van den tem pelvan Hercules,die volgens
Plinius en Avienus m et het lage eiland dathem droeg,

is weggezonken.Eenige m inuten later dreven wij op
de golven van den Atlantischen Oceaan.

ACHTSTE HOOFDSTUK.
De #cJï van Vigo.
De Atlantische Oceaan ! Eindeloos uitgestrekte zee,
w ieroppervlak 25 m illioen viefkante K.M .grootis!Een

belangrl
-lke,doorde ouden bijna onbekendezee- be-
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halve dan wellicht door de Carthagers, de Hollanders
der oudheid, die.op hun handelsreizen de w estkusten
van Europa en A. frika bezocbten!Een prachti
ge plas,
voortdurend bevayen door de schepen van alle volken,
bewuifd door de vlaggen van alle landen der wereld,
En die tw ee zulke,dooralle zeevaarders gevreesde,uiteinden heeft als de Stormkaap en Kaap Hoorn.

DeNautilusdoorkliefdehaargolvenmetzijnschroefslagen in drie en een halve maand.W aar gingen wij
thans heen en w at zou de toekom st ons brengen? D e
N autilus kw am nu w eer aan de oppervlakte en onze da-

gelijksche wandelingen aan'dek waren ons weer toegestaan.

lk ging,vergezeldvanNedLandenKoen,onmiddellijk
naarboven.Op twaalfmijlafstandzagenwijvaagKaap
St.Vtncentydiedezuid-westelijkepuntvanhetSpaansche
schiereiïand vorm t.Erw aseen sterkezuidenw ind.D ezee
stond holen deed den N autilus hevig slingeren.H etw as

bijna onme elij.k zich op het dek staande te houden!
want groote golven sloegen er telkens overheen. W iJ
gingen dus weer naar beneden, na eens goed versche

lucht te hebben ingeademd.Ik ging naar m ijn kamer
en Koen naar zijn hut.M aar de Canadees volgde mij
m et een afgetrokken gezicht. O nze snelle reis door de
M iddellandsche Zee had hem geen gelegenheid gegeven

zijn voornemens ten uitvoer te brengen en hijkon zijn
teleurstelling kwalijk verbergen.Toen ik de deur van
mijn kamer gesloten had,ging hij zitten en keek mij
zwijgend aan.
z,vr
iend Nedy''zeiik,,,ik begrijp je,maarje hebtje
niets te verwijten.In deze omstandigheden zou de gedachte aan vluchten een dwaasheid geweestzijn.''
Ned Land antwoordde niets,zijn gesloten lippen en
'

sam engeknepen w ehkbrauwen,toonden de hartstochte-

lijke manierwaarop hij slechts dooréen gedachte bezield w as.
##Komaan,''hernam ik,,,reden totw anhopen is ernog

niet.W ij bevaren de kustvan Portugal, Frankrijk en
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Engeland,en de landen waar wijgemakkelijk een toevluchtzullen vinden,zijn niet vermeer af.Ja,indien
de N aqtilus, uitde straatvan Gibraltar gekom en,zich
naa: het zuiden gewend had en Ons m eegesleept naar

de streken waar bijna geen land te vinden is,dan zou
ik je ongerustheid deelen.Doch nu weten wijdatkapitein Nem o de zeeën der beschaafde landen niet ontvlucht. En bi
nnen weinige dagen,
oofik,datje
j gel
* met
zekerheid zultkunnen handelen.'

Ned Land keek mijnog strakkeraan,en opendeeindelijk de lippen:
Dezen avond,''zeide hij.
Ik stond plotseling op. Ik w as op deze m ededeeling
w einig voorbereid. Ik had den Canadees willen antw oorden, doch ik kon geen w oord uitbrengen.

W ij waren overeengekom en een gelegenheid af te

,,

w achten,'' hernam N ed Land. ,,Deze gelegenheid is er

nu.Vanavond zullen wij slechts enkele mijlen van de
Spaansche kustzijn. De nacht is donker.De wind is
west.Ik heb uw woord,mijnheerAronnax,en ik reken
oP u.''

Daar ik nog altijd zweeg, stond de Canadees op,en
naarmijtoekomend,zeihij:

vanavond om neyen uur.IkhebKoengqwaarschuwd.

,,

Op datuurza1dekapltein waarschijnlijkopzijn kameren
naarbed zijn.Demachinisten,noch dematrozenkunnen

ons zien.Koen en ik zullen naardem iddentrap gaan.U,

mijnheerAronnax,zultop een paarpassen van onsaf,
in de bibliotheek blijven en ons teeken afwachten. De
riemen,demasten hetzeilzijn reedsin deboot.Ik ben

zelfs geslaajd er eenige levensmiddelen ih te bergen.
Verderheb lk mijeen engelschen sleutelvgrschaftom

de bouten 1os te schroeven, w aarm ee de boot aan de
N autilus vastzit. A lles is dus klaar. Tot vanavond.''

N aar de zee ziet er slecht uity''zeide ik.

,

)#Dat getf ik toe,''antwoordde de Canadees,,,maar

wij moeten heterop wagen.De vrijheid moetbetaald

20.%

MIJLEN ONDER ZEE

73

worden.Overigens,debootissterk,en eenigemijlenmet
den w ind achterbeteekentniets.W ie weetofwi
jmorgen
niethonderd mijlver in zeezijn? Datde om standighedèn onsgunstig mogen zijn!En tusschen tien en tw aalf

uurzullen wijergensophetvastelandaanwalstappen of
dood zijn.Dus,Gods genade zijmetons!En totvanavondl''

Hierop trok de Canadees zich terug en lietmijbijna
versuft zitten.Ik had m ij voorgesteld,dat indien het
zœ ver zou zijn,ik den tijd zou hebben Om er over na
te denken en het eens te bepraten.M ijn koppige metgezelstond het mij niet toe.W atzou ik hem overigens
m oeten zeggen? Ned Land 'had honderdmaalgelijk.Het
was een vrij goede gelegenheid, waarvan hij nu ook
gebrui'
k maakte. Kon ik op mijn woord terugkomen en
* verantwoordelijkheid op mij laden om de toekomst
mijner metgezellen in de waagschaalte stellen,terwille
van een geheelpersoonlijk belang? En kOn de kapitein
ons m orgen niet ver van alle land wegvoeren?

Op dit oogenblik gaf een vrij sterk geruisch m ij te
kO nen dat de vergaarbakken van de N autilus vo1 lie-

pen, en wij verdwenen weer onder de golven van den
Atlantischen Oceaan.

Ik bleefin m ijn kamer,wantik wilde den kapitein ontwijken om de ontroering die mijbeheerschte voorzijn

oegenteverbergen.Aldusbrachtik een treuriqen dag

door,geslingerd tusschen hetverlangen om mljn vrijheid terug te krijgen, en het leedwezen deze wonderschooneN autilus teverlaten,zondermijn onderzeesche

studiën te hebben voleindigd.Op die m anier dezen heer-

lijken Oceaan vaarwelzeggen,zondererdediepten van
te hebben nagespoord!zonderookhem zijn geheimen te
hebben ontroofd! M iln roman viel mij reqds bij het
eerstedeeluitdehanden,mijndroom werdop hetmooiste oogenblik afgebroken! Hoeveel ondragelijke uren
gingen zoo voorbij,nu eens mij in veiligheid ziende,
aan wal,met mijn metgezellen,dàn weer wenschte ik
tegen mijn reden in,dat.een OgvoorzieneOmstandigheip
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de verwezenlijking van Ned's plannen zou verhinderen!
Tw eem aal ging ik naar den salon om het kom pas te
raadplegen.Ik w ilde w eten of de richting van de N auti-

lus onstotde kustdeed naderen ofervan verwijderde.

Maarneen.DeNautilusbleefsteedsin de Portujeesche
w ateren en hield op het noorden aan, de kustlljn vol-

g
end.W ijmoesten erdusyartijvan trekken en on.
sop
de vlucht voorbereiden. M lln bagage w as niet zw aar.
Alleen mijn aanteekeninyen, meer niet.W at kapitein

Nemo betreft,vroeg ik m1Jafwathijwe1vanonzeontvluchting zou denken,welke angsten,welke verwijten
ze hem misschien veroorzaakte en wathijdoen zou ingevalhem ons plan bekend w erd ofhetm islukte!Ik had

mijzekernietoverhem te beklagen,integendeel.Geen
guller gastvrijheid dan de zijne.Doch hem verlatend,
kon ik niet voor een ondankbare gehouden worden.
Geen enkele belofte bond ons aan hem .

Hij rekende alleen op de m achtder omstandigheden
en nietop ons woord,om ons voor altijd aan hem te
verbinden.Maardeze aanspraak,om ons altijd gevangen tehouden op zijn schip rechtvaardigdeonzepogingen geheel en a1.
Sedertons bezoek aan heteiland Santorin,had ik den
kapiteinno
tj
er
ni
getbi
eugge
lkaazi
ren.Zou een toevalons vôor'het
vertrek
brengen? Ik w enschte en vreesde

hettegelijkertijd.lk luisterde ofik hem nid in zijn kamerhoordeloopen.Doch geenenkelgeluidtrofmijnoor.
Zijn kamermoestverlaten zijn.Ja,tenslotteging ik mij
afvragen ofdie zonderlinge persoon w e1aan boord w as.
Sedert dien nacht,w aarin de sloep de N autilus om een

geheim zinùige redenverlaten had,waren mijn ideesten

zijnenopzichte lichtelijk gewijzigd.Ik dacht,datkayitein Nemo,wathijook mochtzeggen,toch weleenlge
bepaalde betrekkingen m et het bew oonde land m oest

hebben.Verliet hij de Nautilus nooit? Geheele weken
verliependikwijlsvôôrik hem weerontmoette.W atdeed
hijindientijd?Terwijlik hem ten prooiachtteaan een
waandenkbeeld van menschenhaat,pleegdehijdan toch
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nieteen ofanderegeheime daad,waarvap de soortmij
totheden toe ontging? D eze en duizend andere gedach-

ten bestormden mij.Het gebied der veronderstellingen
kon in deze vreem de omstandigheid waarin wijverkeerden nietanders dan onmetelijk zijn.Deze dag scheen
mij eindeloos.De uren sloegen te langzaam voormijn
ongeduld.Mijn middagmaalwerd mij,als gewoonlijk,
in mijn kamergebracht.D
loch ik atslecht,wegensmijn
afgetrokkenheid.Ik ging om zeven uur van tafel.
N og honderdentw intig m inuten- teldeik- scheidden

mijvan hetoogenblik waarop ik mijbijNed Land zou

yoegen.Mijnanjstverdubbeldeen heviq sloegen mijn
yolsen.Ik kon nletblijven stilzitten.Ik llep op en neer
ln de hoop zoo m ijn onrustte doen bedaren.Hetdenkbeeld dat onze verm etele ondernem ing niet slagen zou

waswe1deminste mijnerzorgen,doch de gedachte ons
plan ontdekttezien vöôrwijdeNautiluszouden verlaten,en voor den kapitein gebrachtte worden,datdeed

mijn hartbonzen.
lk w ilde den salon een laatste m aalterugzien.Ik liep
door de gang en kw am in dat m useum ,w aar ik zooveel
aangename en nuttige uren had doorgebracht.Ik bekeek
aldie schatten a1s een m an aan den vooravond van een
levenslangeballingschap en die heengaatom nooitm eer
terug te keeren.D eze w onderen der natuur,die m eesterstukken van kunst,waartusschen ik reedszooveledagen

van mijn leven vertoefd had,zou ik voor altijd moeten
verlaten. Ik had nog eens door de salonram en in het
w ater van den Oceaan w illen zient doch de paneelen
waren hermetisch gesloten en een ilzeren bepantsering

scheidde m ij van de zee die ik nog niet kende.
Terwijlik den salon doorliep,kwam ik bijdedeurdie
toegang gaftot de kamer van den kapitein.Totmijn

J
oote verwondering stonddezedeuroqeenkier.Onwil*r
ekeurig trad ik terug.Indien dekagiteln in zijn kamer

was,zou hijmijkunnen zien.Daarlk echtergeen enkel
geluid hoorde, trad ik nader. D e kam er w as verlaten.
Ik stiet de deur open en deed eenige schreden naat
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binnen. A lleg had hier eenzelfde ernstig aanzien van
eenzelvigheid en eenvoud.

Aan den wand troffen m ij eenige teekeningen,die ik
bijmijn eerstebezoek vroegernog niethad opgemerkt.
Het waren portretten van groote,historische m annen,

wierleven slechts éen voortdurende toewijding geweest
w as aan een groote idee der m enschheid:Kosciusko,de
groote Pool; Botzaris, de Léonidas van modern Grie-

kenland; O'Connell, de verdediger van Ierland; W ashington,de stichter der Vereenigde Staten van Am erika; M aniny de Italiaansche patriot! Lincoln, gevallen
door den kogelvan een voorstander van den slavenhanr

del,en eindelijk die martelaarvoor de bevrijding van

hetzwarte ras,John Brown,hangend aan de galg,4elijk de pen van Victor Hugo ons diteens zoo verschrlkkelijk heeft afgebeeld. W elk verband bestond .er tusschen deze heldenzielen en de ziel van kapitein Nemo?
Kon ik uit deze portrettenverzameling het geheim van

zijn leven raden? W as hijde kampvechtervoor de onderdruktevolken,de bevrijderderin slavernijzuchtende
rassen? Had hij een rolvervuld in de laatste politieke
ofmaatschappelijke beroeringen dezereeuw? W as hij
een derhelden geweestvan den vreeselijken Amerikaanschen oorlog,die even ellendig was a1s roemrijk?
Plotseling sloeg de klok acht uur. De eerste slag

schrok mijop uitmijn droomerijen.Ik beefde alsofeen
onzichtbaar oog mijn geheimste gedachten had kunnen
doorgronden, en ik snelde de kam er uit.

Daar vestigde mijn-blik zich op het kompas.W ij

voeren gestaag naar het noorden.D e log w ees een m atige snelheid aan, de m anom eter een diepte van ongeveer zestig voet.D e om standigheden begunstigden dus
de plannen van den Canadees.

lk ging weer naar mijn kamer,kleedde mijwarm:

w aterlaarzen,bontm uts en een m etzeekalfsleergevoerd
w ambuis. Zoo w as ik gereed en w achtte. Slechts het
geraas van de schroef verbrak d.e diepe stilte die aan
boord heerschte. Ik luisterde aandachtig. Zou eenig
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stemmengeruchtmijnietplotseling doen vernemen,dat
Ned in zijn ontvluchtingsplannen overvallen werd? Ik
was ten prooiaan een doodelijke ongerustheid.
Eenigeminutenvtl6rnegen hield ikmijnoortegen de
kam erdeurvan den kapitein.G een enkelgeluid.I,
k ver-

lietmijn kameren kwam in den salon terug,die bijna
donker w as en verlaten.
Ik opende de deur die toegang totde bibliotheèk gaf,
waar dezelfde schemering en dezelfde verlatenheid

heerschte.Toen ging ik mij opstellen bij de deur die
naar de m iddentrap voerde, w aar ik het teeken van
Ned Land afw achtte.
Op dit oogenblik verm inderden de wentelingen der
schroef m erkbaar en hielden tenslotte geheel op. Om
w ellte reden had deze verandering in de bew eging van
de N autilus plaats? B egunstigde of verm inderde deze
stilstand de plannen van N ed Land? I.
k zou het niethebben kunnen zeggen.Hetwas of ook m i
jn hartstilstond.
Plotseling deed zich een lichte schok gevoelen. Ik begreep dat de N autilus zich op den bodem van den

Oceaan had stilgelegd.M ijn onrust vermeerderde. Het
teeken van den Canadees w erd niet gegeven. Ik had

lustom naarhem toe tegaanen hem overtehalenzijn
plan uit te stellen. Ik voelde dat onze reis niet m eer
onder de gewone om stakdigheden plaats vond...
Toen ik hierover nadacht w erd de deur van den salon

geopend en kapitein Nemo verscheen.Hij zag mijen
zeide zonder eenige inleiding op aangenam en toon:
k zocht u. Kent u de geschiedenis
,,Zoo, professor, i

van Spanje?''
.
De geschiedenis van zijn eigen land zou men grondig

m oeten kennen, doch in de om standigheden,w aarin ik

mijbevond,had ik hethoofd verloren en zou ik ergeen
woord.van hebben kunnen pavertellen.

>,W elnu?''vroeg dekagitein!,,heeftu mijn vraag ver-

staan? Kent u de geschledenls van Spanje?''

Zeer slecht,'' antwoordde ik.
,#Ziedaar de geleerden die n'
iets w eteny'' antwoordde
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de kapitein.,,Kom ga zitten,''voegde hijerbij,yyen ik
za1 u een merkFaardig tijdperk uit die geschiedenis.
m ededeelen-''

De kapitein strekte zich uitop den divan,terwijlik
werktuiglijk naast hem in de schemering plaats nam.
ofessor,''zeide hij,,,luister goed naar mij.Deze
t '1Pr
geschiedenis za1 u van een bepaalden kant belang inboezemen,want ze za1u antw oord geven op een vraag

welke u tot nu toe nog niet heeft kunnen oplossen.,:

##I,
k luister,kapiteiny''zeide ik,nietwetend waar hij
naartoe wilde,terwijlik mij afvroeg ofeen en ander
ook betrekking zou hebben op onzeontvluchtingsplannen.
Prrfessor,'' hernam kapitein N emo, ,,m et uw wel-

nemen gaan we terug tothetjaar 1702.Hetza1u niet
onbekend zijn datop dattijdstip uw koning Lodewijk
X IV geloofde dat het slechts éen w enk kostte om de

Pyreneeëntedoen verdwijnen enzijnkleinzoon,denhertogvan Anjou,aan de Spanjaardenopte dringen.Deze
prins, die onder den naam van Philips V m eer of m in-

der slechtregeerde,had tegen ongemakkelijke buitenlandsche vijanden te kampen. Inderdaad hadden het
jaar tevoren Holland,Oostenrijk en Engeland in Den
H aag een verdrag gesloten om aan Philips V de Spaansche kroon te ontnem en,teneinde deze op hethoofd te
plaatsen van een aartshertog,die m en alreeds den naam
van KarelIII gaf.

Spanje moest zich tegen dit complot verzetten,maar
had bijna geen soldaten en m atrozen meer.Intusschen
ontbrak haarechterhetgeld nietzoolang degaljoenen
m et goud en zilver uit Am erika beladen,haar havens
binnenliepen.T egen het einde van 1702 nu,verw achtte

Spanjeeen rijke lading,welke Frankrijk dooreen vloot
van 23 oorlogsschepen onder Admiraal de ChateauRenaud,lietbegeleiden,daarde oorlogsvlooten derverbonden landen elkander in den Atlantischen Oceaan
kruisten.
Deze lading moest zich naar Cadix begeven, doch
toen de admiraalvernam,dat de Engelsche vloot in de

20.% M IJLEN ONDER ZEE

79

nabijheid kruiste,besloothij een Fransche haven binnen te loopqg.
De Spaansche gezagvoerders van hetkonvooiverzet-

tenzichtegen deze beslissing.Zijwilden in een Spaansche haven,en,daar dit niette Cadix kon,wilden zij
naar de Golfvan V igo,die aan de noord-westkustvan

Spanjeligt.Ongelukkig vormtdezebaaieenopenreede,
die moeilijkverdedigd kon worden.M en moestzich dus
haasten de galjoenen te lossen,vö6rdatde gealliëerde
vloten hetbemerkten.Zij zouden tijd genoeg voor dat
lossen gehad hebben,indien niet plotseling uitnaijver
een geschilw as ontstaan.Volgtu goed de ontw ikkeling
der feiten?'' vroeg kapitein N emo.

komen'', zeide ik, nog niet wetend waarom hij
,yvol
mij deze geschiedenis gaf.
.Ziehierw atgebeurde.D ekooplieden van
,,Ik ga voort
Cadix hadden een voorrecht om al de uit Oost-lndië
kom ende koopF aren te ontvangen.Hetlossen dier schatten in de baaivan V igo ging dus tegen de hun verleende

voorrechten in.Zijbeklaggden zich hieroverte Madrid

en kregen van den zw akken koning Philips V gedaan,
dat het konvooi, zonder gelost te w orden,op de reede

van Vigo zou blijven liggen totop hetoogenblik dat
de vijandelijke vloten zlch zouden hebben verwijderd.

D'
och terwijl men deze beslissinç nam,kwamen de

Engelsche schepen in O ctober 1702 ln de baaivan Vigo

+an.Admiraal4e Château-Renaud verdedigde zich dap-

perniettegenstaande zijn minderheid.Doch toen hijbemerkte dat de schatten van hetkonvooiden vijand in
handen zouden vallen,stak hij de '
galjoenen in brand,
zoodatzij met hun onmetelijke rijkdommen in de zee
verzonken-''

Kapitein Nemo zweeg.Ik moeetmijzelfbekennen dat
ik nog nietbegreep waarom deze geschiedenismijbelang m oest inboezem en.
W elnu?'' vroeg ik.

W elnu,mijnheerAronnaxr''antwoorddedekapitein,

,
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wij zijn thans in die baai van Vigo en het hangt
slechts van u af in hare geheim en door te dringen-''
y,

De kapitein stond op en verzocht mij hem te volgen.
lk had den tijd gehad weergeheelmijzelfte worden,en
ik gehoorzaam de.'
D e salon w as in duisternis geduld,
maar door de vensters zag ik het verlichte zeewater.
Ik keek er naar.
Rondom de N autilus baadde het w ater tot op een
afstand van een halve kilom eterin hetelectrisch licht.D e
zandige bodem w as helder en w it.M atrozen metduikerspakken aan waren tem idden van zw arte scheepsw rakken
bezig m ethalfverrotte tonnen en stukgeslagen kisten op te
ruim en.U it deze vaten en kisten vielen zilveren en gouden
staven,stapels piasters en edelgesteenten.Hetzand w as
erm ede bedekt.Vervolgens kw am en de m annen metdien

rijken buit beladen op de N autilus terug, waar zij
hun vracht neerlegden en w eer opnieuw terugliepen naar

die onuitputtelijke goudmijn. Nu begreep ik dat hier
het tooneel moest zijn van den zeeslag van 22 October
1702.Op deze plaats waren de beladen galjoenen gezonken voor rekening van de Spaansche Regeering.En

hierkwam kapitein Nemo,naarde mate zijnerbehoeften,dem illioenen halen,waarm edehijzijnNautilusbevrachtte. Het was voor hem alleen,datAmerika zijn
kostbare metalen had opgeleverd.Hijbleek de eenige
en onbetwiste erfgenaam der aan de lncas ontroofde
schatten.
,,W i
stgij,professory''vroeg hijglimlachend,,,datde
zee zooveel rijkdommen bevatte?''

k w ist slechts dat m en het zilver dat in het zeew ater
,,I
is opgelost, op tw ee m illioen ton schat-''
,yzonde
r twijfel,maar om dit zilver er weder uit te
voorschijn te halen zouden de kosten de waarde verre
overschrijden.Hier echterbehoef ik slechts op te rapen

w at de m enschen verloren. En dit niet alleen in deze
baaivan V igo,m aar nog op duizend andere plaatsen,

waarboven men schipbreuk leed en die,ik alle op mijn

Hier behoefik slechts op te rapen w at de m enschen verloren,
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onderzee-atlas heb aangeteekend,Begrijptu thansdat
ik m illiardair ben ?''

Datbegrijp ik,kapitein.Vergunmijechterdeopmer-

,,

king d,at, nuudebaaivan Vigoopdezem anieronderzoekt

u dewerkzaamheden eenermaatschappijbeconcurreert.''
,1En w elke dan?''

:1Een maatschappij die van de Spaansche Regeering
toestemming heeftgekregen om diegezonkengaljoenen
op te sporen. D e aapdeelhouders worden aangelokt
door hetvooruitzicht van groote voordeelen,w antm en

schat de waarde der verdronken rijkdommen op vijfhonderd m illioen francsl''

Vijfhonderd millioen!''antwoorddedekapitein,''die
waren er,doch zijn er nietmeer-''
Inderdaady''zei ik. ,,Eengoederaad aandieaandeel-

houders zou dan ook een daad van naastenliefde zijn.

W ie w eetechter ofm elldiezou aanvaarden?W atspelers
hetm eestbetreuren,is nietzoozeerhetverliesvan hun
geld,als wel het in duigen vallen hunner fantastische
verw achtingen.H en beklaag ik dan ook m inder,dan die

duizenden ongelukkigen voorwie deze rijkdommen bij
een verstandipe verdeeling van groot nut zouden ge-

geweestzijn,terwijlzenu vooraltijdverloren zijnvoor
hen !'>

Nauwelijks had ik aan deze gevùelens uitdrukking
gegeven,of ik begreep dat ik kapitein Nemo hiermede
gekwetst had.

Verloren!'' antwoordde hij met heftigheid.qMeent
u dan,mijnheer,datdie rijkdommen verloren zijn omdatik ze verzam el? D enktu datik deze schatten slechts

voormijzelfvergaar? W ie zegtu datik ergeen nuttig

gebruik van lnaak? D enkt u, dat ik niet weet, dat er

nlenschen bestaan die gebrek lijden, rassen die verdrukt worden op deze aarde;daterellendetelenigen en

slachtoffers te wreken zijn? Begrijpt u niet...?''
Kapitein Nemo zweeg plotseling, en had misschien

spijt reeds teveel gezegd te hebben,doch ik had het
geraden.W elke ook de beweegredenen mochten zijn,
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die hem gedwongen hadden de ohafhankelijkheid onder zee tezoeken,hijwas toch vooralles een mensch

gebleven!En ik begreep toen voor w ie deze m illioenen
bestem d w aren, door kapitein N em o verzonden, toen
de Nautilus in de wateren van hetverrezen Creta voer!

NEGENDE HOOFDSTUK.
E en verdwenen land.

Den volgenden dag, 19 Februari,kwam de Canadees

in lijn kamer.Ik verwachtte zijn bezoek.Hij zag er

zeer teleurgesteld uit.

W e1nu,mijnheer?''zeihij.
Je ziet, Ned, het lot is ons gisteren niet gunstig

,,
,,

gew eestv''

,,Ja,dathe
bben wij te danken aan hetfeit dat die
vervloekte kapitein juiststilhield toen wijin zijn sloep

w ilden ontvluchten.''

Ja!hijmoesteven bijzijn bankierzijn.''

,,

##Ziln bankier?j'

-

,,Of l
iever zijn bank, waaronder ik dezen Oceaan
versta,waar zijn schatten beter in velligheid zijn dan

in de schatkisten van een Staat-''
Toen vertelde ik den Canadees de gebeurtenissen van
den vorigen dag,in de stille hoophem van hetdenkbeeld

totontvluchten afte brengen.Doch mijn verhaglhad
geen andergevolg dan dat.
Nedheftigzijnspijtuitdrukte,
nieteensvoorzijn eigen rekening een wandeling op het

onderzeesche goudveld van Vigo te kunnen lnaken.
n ieder gevalis nog nietalle hoop verlorenl''zeide
,,I

hij.,,Het ià a1s het ware maar een misstoot met den
harpoen!Een andere keer zullen wi
j slagen,en vanavond nog,indien het m oet...''
ken kant gaat de Nautilus uit?''vroeg ik.
r,W el
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Ik w eethetniety''antw oordde N ed.

Nu,om twaalfuurzullen wijde zonshoogte waarnem en.

De Canadees ging naar Koenraad terug.Nauwelijks

was ik aangekleed,ofik ging naarden salon.De stand
van hetkom pas w as niet erg geruststellend.De richting

van de Nautilus bleek zuid-zuidwest,en wij keerden
Europa dus den rug toe.
lk w achtte m et een zekerOngeduld dat de zonnestand
Op onze kaart zou w orden aangeteekend. Tegen half
tw aalfliepende vergaarbakken leegen ons vaartuigverscheen w eeraan hetoppervlak van den Oceaan.Ik ging

haastig naarhetdek.Ned Land was erreedsv66rmij.
Geen land meerin zicht.Nietsdandeonmetelijkezee.
Eenigezeilen aan den horizon,ontgetwijfeldvanschepen
die totKaap San Roquevaren om een gunstigen w ind te
zoeken,teneinde hen om Kaap de G oede H oop heen te
voeren.De hem elw as bew olkten een storm in aantocht.
Ned, w oedend, trachtte den benevelden gezichtseinder
te doorboren.Hijhoopte nog, dat achter dit nevelgor-

dijn zich hetzoo hevig begeerde land uistrekte.

Op het m iddaguur vertoonde de zon zich heeleven.
D aar m aakte de stuurm an gebruik van om de hoogte

te meten.Daar de zee onstuim iger werd,gingen wij
w eer naar beneden en het luik w erd gesloten.
Een uur later,toen ik de kaart raadpleegde,zag ik dat
de N autilus zch op 16o 17'N .B.en 33O 22'W .L.bevond,

og honderdvijftig mijlvan de dichtstbijzijnde kust.Er

vlel dus aan vluchten niet te denken, en ge kunt u de
w oede van den '
Canadees voorstellen toen lk hem van
Onzen toestand op de hoogte bracht.
W at mi
jbetreft,ik was nietbovenmate mistroostij.

lkvoeldemijontheven van den lastdiemijdrukteen lk
kon metbetrekkelijke kalmte mijn gewone werkzaamheden hervatten.

Tegen middernachttrad de kapitein op mijtoe met
de woorden :,,Ik stel u voor,mijnheerAronnax,een
m erkw aardigen tocht te gaan m aken.''
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$>lk luister m et belangstelling,kapitein-''
t den onderzeeschen bodem alleen nog m aar
,,U heef
overdag bezocht. Schikt het u, hem eens in een donkeren nacht te zien?''
M et genoegen,kapitein-''

,1Dezewandeling zalwe1vermoeiendzijn,daarwaarschuw ik u voor.U zultlangen tijd moeten loopen en
een berg moeten beklimmen,terwijlde wegen nietzOo
goed onderhouden zijn-''
!,W atu daar verteltvermeerdertmijn nieuwsgierig-

held. En ik ben bereid u te volgen.,,

Laten wijdan gaan,professor,en onze duikerspak-

yy

ken aantrekken-''
In de gang gekomen,zag ik dat geen m i
jnermetgezellen en niem and der m atrozen ons op dezen tocht

zouden volgen.Kapitein Nemo had mijzelfs nietvoorgesteld N ed en Koen m ede te nemen.

ln weinigeoogenblikken waren wijgekleed.oponzen

rug plaatsie m en de toestellen,overvloedig gevuld met
sam engeperste lucht, doch de electrische lam pen w aren
niet in gereedheid gebracht, hetgeen ik den kapitein
opm erkte.

Ze zouden ons van geen nutzijny''antwoordde hij.

,,

Ik m eende dit verkeerd verstaan te hebben,m aarik

kon mijn opmerking nietherhalen,daarhethoofd van
den kapitein reeds verdw enen w as in den m etalen helm .

Ik deed dusevenzoo en voelde datmen mijeen ijzeren
stok in de hand gaf.Eenige minuten laterstonden wij
ojden bodem van den Oceaan op een diepte van drie
honderd m eter.
M iddernachtnaderde.De w ateren w aren zeerdonker,

m aar kapitein Nemo toonde mij in de verte een rose

punt, een soort schem er, op ongeveer tw ee kilom eter

van de Nautilus verwijderd.W at dit voor vuur was,

oy
welkewijzehetgevoed werdenwaarom enhoehet
zlch onder w ater in stand hield,zou ik niet hebben ktlnnen zeggen.In elk gevalverlichttehetonzen w eg,w elisw aar vaag,doch ik gew ende w eldra aan deze m erk-
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w aardige schem ering.En ik begreep nu de overbodigheid der toestellen van Ruhm korff.

Kapitein Nem oenikliepennaastelkanderonmiddellijk
op hetaangeduidevuuraf.De bodem steeg nauwelijks
merkbaar.M et behulp van onze stokken konden wij
groote stappen doen.Doch wijgingen maarlangzaam
vooruit,wantonze voeten zonken dikwijlsin een sood

m odderkuilw aarin zeew ier en platte steenen lagen.
A1doorstappend hoorde ik een soortgekletter boven

mijn hoofd.Somswerd ditgeluid sterkera1seenvoort-

durend geknetter.W eldra begreep ik erde oorzaak van.

Hetwaseenh'
evigeregendietéjenhetoppervlaksloeg.
Instinctief kwam de gedachte ln mijop natte zullen

w orden.Door het w ater, en te m idden van het w ater!

lk konnietnalaten telachentoenik mijditdwazedenkbeeld bewustwerd!Maarterverontschuldiging zijgezegd, dat m en onder het dikke duikerspak het natte
elem ent niet m eer voelt en m en zich in een atm osfeer

waant,welke slechtseen beetje dichteris,dan die van

de luchtboven het oppervlak.
Na een half uur loopen w erd de grond rotsachtig.

M ikroskopisch kleine diertjes verlichtten schemerachtig

m ethun phosphorglans den bodem .Ik zag stapels stee-

nen diemeteen tapijtvanzeewieren millioenen diertjes

overdektwaren.Dikwijlsjleed N overdezengladden
vloeruit,en zonder mijn ilzeren stok zou ik meerdan
eens gevallen zi
jn.Mijom keerend, zag ik steeds nog
het heldere lantaarnlicht Van de N autilus, dat lang-

zaam,naarmate wijvorderden,verbleekte.

D eze steenhoopen,w aarover ik sprak,lagen m eteen
zekere regelm aatover den zeebodem verspreidyw aarvan

ik mijgeen verklaring wisttegeven.Ik bemerkte reusachtige groeven,die zich in hetdonkerverloren en w elker lengte niet w as te overzien. Zoo deden zich ook

anderebijzonderheden aan mijvoor,dieik evenminkon
verklaren.Hetleekofmijn zware loodenzolen een veld
van beenderen verbrijzelden,die meteen droog geluid

kraakten. W at was dlt voor een uitgestrekte vlakte,
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w elke wijbewandelden? Ik zou het den kapitein wel
hebben willen vragen,doch zijn aparte gebaren-taal,

door middel waarvan hij zich met zijn mansinappen
onderhield,wanneerze hem op zijn onderzeesche tochten volgden,verstond ik nog niet.

Inmiddels nam de rose schijn die ons totgids w as,
meeren meertoe en vlamde aan den gezichtseinder.De
aanw ezigheid van dit vuur onder de w ateren m aakte

zeermijn nieuwsgierigheid gaande.W asheteen electrische uitstroom ing die zich hier vertoonde? Ging ik
naar een bij de geleerden der wereld nog onbekend
natuurverschijnsel? Of zou hier - en deze gedachte

ging mijook doorhethoofd - de tusschenkomstvan
een menschenhand in hetspelzijn? Blies een verstandelijk wezen ditvuuraan? Zou ik op dezen diepen bodem kam eraden ofvrienden van kapitein N emo ontm oe-

ten die,a1shij,een dergelijk zonderling bestaan hadden
en diehijnu ging bezoeken?Zou ik daarmisschien een

heele kolonie bannelingen ontmoeten, die,m oe van de
ellenden dersamenleving,de onafhankelijkheid gezocht
en gevonden hadden op den bodem van den Oceaan?

A1deze dwaze en onaannemelijke denkbeelden vervolgden mij.En in dezen geestestoestand,onophoudelijk uitmijn verstandelijk evenwichtdoordevelewonderen die aan mijn oogen voorbijgingen,zou ik niet
verwonderd geweestzijn op eden bodem eezerzee een

dier onderzeesche steden te ontdekken,w aarvan kapitein Nem o droom de.
Onze w eg vverd sneer en m eer verlicht. D e w itte
schem :r straalde boven een berg uit van ongeveer 800
voet hoogte. M aar w at ik W aarnam y w as slechts een
eenvoudige lichtw eerkaatsing tegen het kristal der
w ateren.D e bron van datonverklaarbare lichtw as aan

de overzijde van den berg gelegen.
Te m idden van deze steenm assa liep de kapitein zon-

der eenige aarzeling door.Hij kende dezen somberen
weg en had hem ongetwijfeld vakerbewandeld,zoodat
hijernietverdwalen kon.Ik volgde hem methetvolste
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vertrouwen.Hijleek mijeen dergeesten van de zee te
zijn.En w anneerhijzoo voor mijuitliep,bewonderde
ik zijnkoogegestalte,diezwartafstak tegendenlichten
gezichtseinder.

Het was één uur in den ochtend,toen wijden b-erg
begonnen te bestijgen.M aarom eroverheen tekomen,
moesten wijons langs de moeilijk begaanbare wegen
van een uitgestrekt bosch w agen.

Ja,een bosch van doode boomen,zonderbladeren of
SaP,boom en die door het w ater verdronken w aren en
die hier en daar reusachtige dennen droegen.Hetw as

a1s hetwareeen kolenmijn,die overeind stond,wijlde

wortelsnog in den losyewoelden grond vastzaten,ter-

wijlhettakw erk,bijw llzevan kunstig uitzwartpapier
geknipte figuren, zich tegen het heldere w ater afteekende.M en stelle zich een w oud in den Harz tegen een
berghelling voor, doch in het w ater verzonken. D e

pa
den waren met wiçr en andere zeeglanten volgegroeid, w aartusschen een w ereld van dleren w emelde.
lk klom tegen de rotsen op, telkens over uitstekende
w ortels stappend,allerleizeeplanten,die zich van boom
tot boom slingerden, doorscheurend, en de visschen
opschrikkend die tusschen de takken en boomen doorzw om m en.G eboeid door alles w at ik w aarnam ,voelde

ik geen moeheid en volgde mijn onversaagden gids.
W elk een onbeschrijfelijk schouwspel!Hoe za1ik u
hetgezichtdezer bosschen en rotsen schilderen m idden

in hetwatergelegen van onderin angstaanjagende en
som bere duisternis gehuld, en boven in roode tinten

gloeiend,wierglanzen weerkaatsten in hetwater? W ij
beklom m en rotsen,w aarvan enorm e brokken m et een
dof geraas naarbeneden stortten.Rechts en links stonden eindelooze galeri
jen, die door menschenhanden

gemaaktschenen,en ik vroeg mijafofwijstraksmisschien nietplotseling een bewoner van deze onderzee-

sche streek zouden zien verschijnen.
M aarkapitein Nemo klom steeds hooger.Ik wilde nid

achterblijven en volgde hem metvolharding.Mijn stok
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was mijduizendmaalbehulpzaàm.Eén verkeerde stap
op.deze smallewegen langs de afgronden zou gevaarlijk
geweestzijn,doch ik liep met vasten tred en zonder
duizelig te w orden door. Nu eens sprong ik over een

spleet,welker diepte mijop de bergen der aarde zou
hebben.doen terugdeinzen;dan weder waagde ik mij
overgladde boom stam m en,die over afgronden gew orpen lagen, zonder naar beneden te zien, slechts oog

hebbend voor de mij om ringende schoonheden dezer
w ildernis. D aar schenen m onum entale rotsblokken OP
hun onregelm atig uitgehouw en voetstultken, den spot

te drijven metde wetten derzwaartekracht.Tusschen
die zware steenen schoten boomen alsgeweldtge water-

stralen te voorschijn die elkander onderling steunden.
Verderop zag ik torens en m uren en heele kasteelen
van rotssteen zoo schuin vooroverhangen,a1s de w etten

d
erzwaartekrajhtboven hetoppervlak nietçedoogden.
Ikzelf voelde nlet eens de m achtige dichtheld van het
waterjwanneer ik,niettegeM taande mijn zware kleeren,mijn koperen helm en mijn metalen schoonzolen,
dehellingen van een onmogelijkesteiltebeklom metde
vlugheid van een gem s.

Tw ee uur na hetverlaten van deNautilus,waren wij
hetbosch door,en verhiefzich honderd voetboven ons
den top van den berg,die a1s een donkere schaduw afstak'tegen hethelle lichtvan den overkant.Hieren daar
stonden zigzagsgew ijzenog eenige versteende struiken.

Een groote menigte visschen vlood vooronsuit,gelijk

'

vogels die in het hooge gras verrast w erden.D e rotsm assa w as vo1ondoordringbare scheuren,diepe grotten

holen, waarin ik verschrikkelijke monsters zich
hcorde bewegen.Hetbloed stolde mijbijna in de aderen,toen ik een enormevoelhoorn zag diemijden weg
versperde,en zich toen a1s een vreeselijke schaarmet
veelgeweld in hetdonkersloot.Duizenden lichtpuntjes
en

schitterden in de duisternis. D at waren de oogen vaa
reusachtige schaaldieren, in hun schuilplaatsen w eggedoken. Vreeselijke kreeften stonden als hellebardier&

90

20.% M IJLEN ONDER ZEE

overeind en sloegen hun pooten tegen elkanderm eteen

geluid a1s van ijzer.Monsterachtige krabben stonden,
als kanonnen op hun affuiten,en verschrikkelijke inktvisschen krioelden m et hun voelarm en door elkander
a1s w aren deze een levend broedselvan slangen.

W at was dit voor eell verschrikkelijke wereld, die

ik nog niet kende? Tot w elke orde behoorden deze
beesten voorw ie de rots a1shetw are een tw eedeschaal
vorm de? W aarhad de natuur hetgeheim van hun ontstaan ontdekt? En sedert hoeveeleeuwen leefden zi
j
OP den bodem van den Oceaan?
Doch ik kon niet stil bl
ijven staan.Kagitein Nemo,
gew end geraakt aan deze verschrikkelilke beesten,
schonk er geen aandachtmeeraan.W i
jwaren nu op

een eerste vlakte gekomen,waarmijnog andere verrassingen w achtten. Daar teekenden zich schilderachtige bouwvallen af, die een menschenhand en niet die
van den Schepper verrieden.H et w aren groote steenhoopen,w aarin men nog vaag de vorm en van kasteelen
en tempels herkende,en die bedektw aren m eteen groen

tapijt van zeewier en gras.

M aar w elk gedeelte van den aardbodem w as toch
derm ate door overstroom ingen verzw olgen? W ie had
deze rotsep en steenen daar z66 neergezet a1s gedenk-

teekensaan voorhistorischetijden? W aarbevond ik mij
enwaarhadeen luim vandenkapiteinmijheengevoerd?
W eer had ik hethem w illen vragen.Doch ditonm o-

gelijk zijnde,bleefik staan en nam hem bijden arm.
Maarhij schudde het hoofd en mij den laatsten bergtop wijzend,scheen hijte willen zeggen:
#$Kom ,w e m oeten verder! Nog veelverderl''
Ik volgde hem m et een laatste volharding,en binnen

we
inige minuten was de toy bereikt,die een tiental
m eters boven de rotsm assa ultstak.
Ikkeeknaardehelling diewijzoojuisthaddenbeste-

gen.De berg verhiefzich slechts zeven totachthonderd

voetboven de vlakte,doch aan deanderezijdewashij
dubbelzoo hoog.Ik kon hier ver overeen groote ruim te
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zient die door een voortdurende en hevige ontploffing
verllcht w erd. Inderdaad bleek deze berg een vulkaan.

Vijftig voetonderden top braakte een krater,temidden
van een regen van steenen en rotsblokken, stroom en
lava uit, die als vurige w atervallen in het w ater verdw enen.Aldus verlichtte deze vulkaan zoover het oog

reiktedevlakte onderons,gelijk een reusachtigegroote

fakkel.
Ik zeide dat deze onderzeesche vulkaan lava, doch
geen vlamm en uitbraakte.Voor vlam men is de zuurstof
der lucht noodig,zoodat ze zich onder w ater niet kunnen ontw ikkelen,doch de lavastroom en die hetbeginsel

dergloeiïng in zich dragen,kunnen zelfs in den strijd

tegen hetnatte elem entroodgloeiend zegevieren en dit
doen verdam pen. D e snelle stroom en nam en alle ontsnappende gassen m et zich m ede, en de stortvloeden
van lava liepen tot aan den voet van den berg door,

juistzooalsbijde uitbarstingen van den Vesuvius.
Inderdaadverscheen ondermijn oogen,daarbeneden,
een verwoeste stad, m et ingestorte daken en vernielde
tempels, uit ylkander gevallen zuilen uit w ier op den
grond gesm akte kolom m en m en nog de deugdeli
jke
Toscaansche architectuurkon opm aken.Verderop lagen
eenige overblijfselen van een rellsachtige w aterleiding.
H ier stonden nog hooge m uren van een burchtstad, met

de slanke vormen van een Parthenon.Ginds overblijfselen van een kade,alsofeen haven uitde oude tijden
aan de kust van een verdw enen oceaan Vroeger aRn

koopvaardij-en oorlogsschepen een veilige ankerplaats
had verstrekt.Nog verder wees kapitein Nemo mijde
lange lijnen van verwoeste muren aan,en breede verlaten straten, een gansch Pom peï, verzonken onder de
w ateren.
W aar w as ik? Ik w ilde hettotelken prijs weten,i
k

wilde spreken en mij den helm aflmkken,waarin mijn
hoofd gevangen zat.

Doch de kapitein hield mij met een enkele beweging tegen.Vervolgensraaptehijeen stukkrijtsteen 0p,
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liep naareen zw arte bazaltrots en schreeferalleen dit
w oord op:
A TLAN TIS

W elk een licht ging m ij plotseling op!Atlantis! Het
oude Meropisvan Theopompus,hetXtlantisvan Plato,
dat door.Origines, Porphyrius, Jamblicus, d'Anville,
Malte-Brun en Humboldtontkende land,die allen zijn
verdwijning tot de legenden rekenden,doch dat een
Possidonius,Plinius,Am m ianus,M arcellianus,T ertullianus,Engel,Sherer,Tournefort,Buffon en *en d'Avezac

we1degelijk aannamen.Daar had ik Aet onder mijn
oogen,nog de ontegensprekelike sporen dragend van
de ramp. D'
it was dus dat verzwolgen land, hetwelk

eens buiten Europa,Azië,Lybië,aan de overzijde der

kolom m en van H ercules bestaan had, w aar ééns het
m achtige volk der Atlanten leefde,w aartegen het oude
Griekenland zijn eerste oorlogen voerde.

De geschiedschrijver, die de groote daden van dit
heldentijdperk had medegedeeld,is Plato zelfgeweest.
Zijn tweespraak tusschen Timeusen Kritiasis,om zoo
te zeggen, geschreven onder invloed van Solon, den
dichter en wetgever tevens.
Eens onderhield Solon zich m et eenige wijze gri
jsaards van Saïs,een toen reeds acht eeuw en oude stad,
gelijk de opschriften op de heilige tem pelm uren getuigen.Eendezergrijsaardsnu,verhaalde de geschiedenis
van een andere stad, m eer dan duizend jaaroud.Toen
deze eerste stad negen eeuw en bestond, w erd ze door

de Atlanten overvallen en gedeeltelijk verwoest.Deze

Atlanten,verhaaldehij,bewoonden een onmetelilk land,
veel grooter dan Afrika en Azië tezamen,en dat een

oppervlakte besloeg van 12O tot40oN.B.Hun gebied

strekte zich zelfstotaan Egypte uit.Zijwilden nu ook
Griekenlandoverheerschen,doch zijmoestenzichterugtrekken tegenover den onverzettelijken weerstand der
Hellenen.Eeuw en verliepen.Erhadden overstroom ingen
en aardbevingen plaats. Eén dag en één nacht waren
voldoende om dit Atlantis te vernietigen,w aarvan de
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hoogste punten: M adeira, de Azoreh, de Canarische
eilanden en de Kaap-v erdische, nog boven de oppervlakte der zee uitsteken.

Ditwaren dejeschiedkundigeherinneringendiehet

inschriftvan kapltein Nemo bijmijwakkerriep.Aldus,
doorhetvreem dste 1otgeleid,stond ik thans op een der
bergen van dit vasteland!Ik raakte die ruïnen m et de
hand aan,deze duizend eeuw en oude bouw vallen! lk

liep daar waar eens de tijdgenooten van den eersten
mensch gewandeld hadden!Onderm ijn zware-schoenzolen verbrijzelde ik de dierengeraamten uitdeze fabelachtige tijden,waar vroeger deze versteende boomen
hen hadden overschaduw d!

Ach,waarom ontbrak mij de tijd!Ik had de stijle
hellingen van dezen berg w illen afdalen, dit geheele

land willen doorkruisen,datzondertwijfeleensAfrika
met Amerika verbonden had,en deze voorwereldlijke
steden w illen bezoeken.
M isschien dat zich daar het krijgshaftige M akhi
mos
en het vrom e Eusebes uitstrekte, w ier reusachtige bewoners eeuw en lang leefden en w ien geen kracht ontbrak om deze enorm e rotsblokken, die zelfs aan den
invloed van hetw aterw eerstand konden bieden,OP elkander te stapelen.

Eéns misschien zou een andervulkanisch verschijnsel
deze bedolven ruïnen w eder aan hetoppervlak brengen!
M en heeft in dit gedeelte van den O ceaan op ontelbare
onderzeesche vulkanen geduid, en verscheidene schepen

hebben hier in het voorbijgaan buitengewone schokken

ondervonden. Som m igen vernalnen doffe geluiden, die

van den strijd in-de diepten getuigden,anderen hebben

boven de zee door een vulkaan uitgeworpen asch opgevangen. Tbt aan den evenaar toe w ordt heeldeze zeebodem door onderaardsche krachten geteisterd.En w ie
weetof over onafzienbaren tijd de toppen dezer vuurspgwende bergen, steeds sti
jgend door de opeenvolgende lavabeddingen,nietboven hetoppervlak van den

Atlantischen Oceaan.zullen uitstekenl
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Terwijlik zoo voor mij heen droomde,en alle bij-

zonderheden van'dit grootsche landschap i
n mijn geheugen trachtte te prenten,bleef kapitein Nem o,tegen

een metmos bedekte kolom geleumd,onbeweeglijk en

als versteend in een stom m e bewondering staan.Dacht

hijaan dezeverdwenen geslachten en vroeg hijhen het
geheim van het menschelijk lot? Kwam deze vzeem de
m an zich hierverm eien in de herinneringen der historie,
teneinde in deze oudheid te herleven,dezelfde m an die
van hetm oderne leven niets w ilde w eten?
Een heeluur bleven wij op deze plaats,en onder de
schittering der lavastroom en,diesom sgew eldig opgloei-

den,bleven wijdituitgestrekte landschap beschouwen.
H etondergrondsche koken deed dew anden vandenberg

zoo nu en dan hevig dreunen,terwijldeondergrondsche
geluiden zich duidelijk doorhetwaterheen voortplantten en zich a1s een prachtigen donderweerkaatsten.Op
dat oogenblik verscheen het m aanlicht door de golven
heen en w% rp eenige bleeke stralen overhetverzw olgen
land. Hoew el het slechts zeer w azig w as,had het een

onbeschrijfelijke uitwerking.'
De kapitein stond op en
w ierp een laatsten blik over deze uitgestrekte vlaktw

vervolgenswenkte hijmijmetde hand,hem te volgen.
W ijdaalden snelden berg af.En eenmaalwederhet
verkoolde w oud door,zag ik den lantaarn van de N autilus a1s een stervoorons uitschitteren.De kapitein liep

errechtop af,en zoo kwamen wijaan boord van het
schip terugytoen het eerste m orgenlicht bleek over het
oppervlak van den Oceaan schemerde.

TIEND E HOOFDSTUK.

De onderzeesche kolenmijnen.
Den volgenden dag, D Februari, stond lk zeer laat

op.Devermoeienissen van den nachthaddenmijtote1f
uurdoen slapen.Ik kleedde mijhaastig aan,daar ik
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verlangend was te weten welke richting de Nautilus

thans uitging. De instrumenten toonden mij dat we

steeds zuidwaarts gingen meteen snelheid van 20 K.M .
per uur en op honderd m eter diepte.

Koen trad binnen.Ik vertelde hem onzen nachtelijken
tochtendaardepaneelen waren opengeschoven,konhij
nog een gedeelte van dit verdronken land zien.
Inderdaad scheerde de Nautilus slechtstien meterboven ëe vlakte van Atlantis.Als een ballon,op den wind

gedragen,zweefde hij boven deze aardsche prairieën,
maarnog beterkonden wijzeggen datwijin dezen salon zaten als in den Wagon van een sneltrein.W atvlak

vooraan aan onze oogen voorbijging,waren fantastisch

uitgehouw en rotsen en w ouden van boom en die van '
hun
plantaardig leven waren overgegaan in een mineraal

bestaan,en wieronbeweeglijke vormen ons onder het
watertoegrijnsden.Ook zagenwijsteenachtigemassa's
bedèktmeteen tapz!tvan zeeanemonen en vreepd ge-

vorm de brokken lava,die getuigden van de w oedende
kracht der vulkanische uitbarstingen.

Terwijldeze zonderlinge streken onder onze electri-

sche lichten opschitterden,vertelde ik Koen de geschiedenis van dezen Atlantis, die,gezien a1s pure verbeelding,toch doqr de pen van Bailly zulke prachtige blad-

zijden had doen ontstaan. Ik vertelde hem van de

oorlogen dezer heldhaftige volken. Ik behandelde het
vraagstuk over het bestaan van den m ensch Atlantis,

waaromtrentnietmeertetwijfelen viel.Doch Koen was

verstrooid en luisterde welniy aandachtig.Zijn onverschilliqheid voor deze geschledenis werd mij weldra

duidelljk.
'Een gr
ootemenigte visschen nam alzijn aandachtin
beslag. Steeds wanneer er visschen voorbijzwommen,

verdiegte Koenraad zich in hun wetenschappelijkerangschikklng en be oorde hij als het ware niet meer tot
deze wereli In datgevalhad ik hem slechts te volgen

qn methem mijne studies vx rt te zetten.

Overigens verschilden deze visschen weinig van die

:6
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welke wij reeds in andere zeeën hadden waargenomen.
Hetwaren roggen van een reusachtig voorkomed,vijf
meteT lang en métzulke spierkracht,datzijboven water konden uitspringen. O Ok verschillende soorten

h'
aaien, waaronder van .vijf meter lengte met scherpe
driehoekige tanden, verder steuren,zeepalingen en visschen m et trom petvorm ige snuiten, anderhalve voet

lang,donkerbruin van kleuren voorzien van grijzevinnen.Ze hadden geen tanden en geen tong en zw om m en
rond als vreem de slangen m et vinnen.

Terwijlwij deze onderzeesche dieren bekeken, hield

ik tevens oog op de groote vlakten van Atlantis. Som s
werd, door de grillige verhoogingen van den grond, de

Nautilus genoodzaaktzijn snelheid te verminderen: om

m et de behendigheid van een visch tusschen de dlcht-

bijelkander liggende heuvels doorte glijden.W aar de

Nautilus nietmeeruitdezen doolhyfkon wijs worden,
hiefzijzich a1seenballon op en hervattedesnellevaart

eenige m eters hooger. H et w as een bewonderensw aardige en aangenam e reis, die veelaan een ballonvlucht
deed denken, m et dit verschil echter, dat de N autilus
gedw ee aan de hand van den stuurm an gehoorzaam de.
T egen vier uur in den nam iddag,veranderde het terrein een w einig,dattotnog toe m eteen dikke laag m odder en verkoolde boom stam m en 1ag overdekt. H et w erd
rotsachtiger en scheen bezaaid m et bazaltsteen,brokken lava en zw avelachtige bestanddeelen.Ik m eende dat
de groote vlakten nu w eldra door bergen zouden w orden opgevolgd,en inderdaad zag ik, na eenige wendin-

genvan deNautilusdatdezuidelijkegezichtseindermet
een hoogen m uur w as afgezet,w elke alles verder.schçen

te versperren. Klaarblijkelijk stak de top boven den
O ceaan uit. H et m oest een vasteland of m instens een

eiland zijn,hetzijeen derCanarische ofeen derKaap-

Verdische.D aar- m isschien om een bepaalde reden de hoogtestand van de zon nog niet w as opgenom en,

wist ik nietN aar wij ons bevonden.In elk gevalleek
mijdeze muurheteinde van den Atlantischen Oceaan
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aan tegeven,waarvan w ijechteralles tezamen slechts

een kleln deel hadden doorloopen.

DE nachtonderbrak mijn waarnemingen niet.Ik was

alleengebleven,Koen naarzijn hutgejaan.D'
eNautilus

verminderdezijnvaartboven den grilllgenbodem.Soms
streek hij er zoo dicht langs,dathet scheen alsof hij

er zich op wilde neervleien, dan steeg hij plotseling
weer naar het oppervlak, w aar ik nu en dan heldere

sterren zag door hetkristalderwateren heen,en juist
vijf of zes van die sterren uit den Dierenriem,die aan
hetuiteinde van den O rion hangen.

Ikzou zoo nog langen tijd voor'mijn venstergestaan

hebben,volbew ondering voor deschoonheden vanhem el
en zee,toen plotseling de paneelen zich sloten.D eN autilus was geheel tot aan den hoogen m uur genaderd. Hoe

hijnumanoeuvreerde,koniknietraden.Ikgingnaarmijn
kamer,en voelde dat de N autilus niet meer bewoog.Ik

legde mijteslapen methetvaste voornemen na eenige

uren weerop te staan.i
D och eerstden volgenden m orgen
om achtuur kw am ik w eer in den salon.Ik keek naar
den m anometer en zag dat w e aan het oppervlak dreven.Bövendien hoorde ik geluid van stappen op hetdek.

Intu@schen verried echter geen enkele slinçering dat
opend was.Dochtin Mlaatsvan hetvolledaglichtdatik
verwachtte,zag lk m1j door een diepe duisternis omwijonsop zee bevonden.Ik ging naarhetlulk,datge-

ringd.W aarhlngen wij ergens uit? Zou ik mijvergist

hebben? En w as het m isschien nog nacht? M aar geen
enkele ster schitterde en de nacht is nietzoo volslagen
donker.
Ik w ist niet w at ervan te denken, toen ik een stem

hoorde,die m ij zei4e:

##Bent u het, professor?''

,1Hà-zoo,kapitein,waar zijn wij ergens?''
Onder de aarde!professoc''

onder de aardel'' riep ik.,,En de Nautilus drijft

,,

nOg?l''

Hij drijft nog steeds.''

,,

24.44: e i/lel omAor Zee (W .H.)
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M aardaarbegrijp ik niets vanl''

1,W acht even.Oilze lantaarn wordt aangestoken. En

wanneer u er op gesteld zijt de toestanden helder te
zien,zultu voldaan zijn-''
Ik betrad het dek en w achtte. De duisternis w as zoo

volkomen,datik zelfskapitein Nemonietin mijnnabijheid zag.Inmiddels meende ik rechtboven mijn hoofd
eenvageschijnwaartenem en,eensoortschemering die
dooreen rond gatnaarbinnen kw am .O p datoogenblik
ontbrandde plotseling de lantaarn, w iens helder licht

het zwakke schijnsel geheel deed verdwijnen.
Na een oogenblik mijn oogen tegen het felle electrische lichtte hebben gesloten,keek ik weerop.De Nautilus lag stilaan een oever,die een kade vorm de.De zee
die het vaartuig tllans droeg,bleek een rondom door
m uren ingesloten m eer van tw ee K.M . doorsnee. N aar

de manometeraanwees stond haar peilgelijk metdat
buiten deze muren, want er bestond noodwendig gem eenschap tusschen dit m eer en de zee.De hooge w anden welfden zich boven over ons heen en vorm den een

enormen omgekeerden trechter van vijfofzeshonderd

m eter hoogte. Boven w as een ronde opening,w aardoor

ik die schemering gezien had welke klaarblijkelijk aan
het daglicht m oest worden toegeschreven.
Voordat ik deze reusachtige grot nader beschouw de

en alvorens mijzelven afte vragen ofdithetwerk van
m enschenhanden dan w el dat der natuur w as,trad ik

op kapitein Nemo toe,vragend waarwijonsbevonden.
tgedoofdevulkaan,,w elkskraterdoor de zee
,,In een ui
overstroom d w erd tengevolge Van een aardbeving.Ter-

wijlu sliep,professortisdeN autilusinditmeergekoméh
dooreen kanaaldattlen m eteronderhetoppervlak van

den Oceaan een doorgang heeft.Hiervindtmijn vaartuig een veilige,gemakkelijke en geheimzinnige haven,
welke het tegen alle w inden bescherm t.Kunt u aan de
kust van uw vasteland of van uw eilanden een reede
vinden die kan opw egen tegen dit toevluchtsoord dat
ons tegen de w oede der orkanen beschermt?''
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!'Hierbentu inderdaad in veiligheid,''antwoordde ik.
W 1e zou u in de diepte van een vulkaan achterhalen?
M aar heb ik hier in het plafond geen opening gezien?''

Ja,datis dekraterdie eertijds lava,rook en vlam-

men uitwierq en die nu toegang verleent aan de versche lucht d1e wij inademen-''

M aarvan welken vulkaan is hier sprake?''

Hijbehoorttoteen van die talrijke eilandjes,waar-

,,

m ede deze zee a1s bezaaid is.V oor de schepen eenvoudig een klip, doch voor ons een groote grot. D oor een
toeval ontdekte ik hem .
y,M aar zou m en door dit kratergatniet naar beneden
kunnen afdalen?''
,,Neen,pr
ofessor.Totop honderd voetzijn,bijvoorbeeld ook-voorons,de wanden bestijgbaar,doch hooger zijn ze juist onbegaanbaar-''
ik zie,kapitein, dat de natuur u overalen altijd

dient.U bentop ditm eer in veiligheid,en niem and dan u
alleen kunt hetbezoeken.D och w aartoe dientdeze schuilplaats? D e N autilus heeft toch geen haven noodig?''
j'N een, professor,maar hi
j heeft electriciteit noodig
onn zich te bew egen,elem enten om deze voort te brengen,sodium om de elem enten te voeden, kool om so-

dium te verkrijgen, en mijnen om er steenkool uit te
halen.En op deze plaats nu bedekt de zee geheele wou-

den,die in voorwereldlijke tijden overstroomd werden
en zich thans hebben om gezet in steenkool.Zoo vorm en

zijvoormijkeen onuitputtelijke mijn.''

Uw m anschappen oefenen hier dus het beroep van

mijnwerkers uit?''
,,lui
st.Deze mijnen strekken zich evenals bij Newcastleonderdegolven uit.Hetisopdezeplaats,datmijn

m annen,m et hun duikerspakken aan en den houw eel in
de hand! deze steenkool opdelven, die ik dus zelfs niet

uitdemljnenvanhetvasteland verkrijg.W anneeriknu
de sodium aan deze brandstofonttrek,dan geeftderook

dieeruitopstijgtendoorhetkraterjatnaarboventrekt
buiten den schijn alsof de vulkaan ln werking is.''
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En zullen wij UW m annen aan het werk zien.''

Ditm aal niet, daar ik haast heb onze onderzeesche

reis te vervolgen.Ook zalik m ij tevreden stellen m ette
putten uitden voorraad sodium dien ik hierbezit.W ij

hebbenslechtséen dag noodiq om ditinteladen,en dan

hernelnen wij onze reis. lndlen u dus deze grot wilt
rondw andelen en om het m eer heenloopen, m aakt u dan

van de gelegenheid jebruik,mijnheerAronnaxu''
I,
k dankte den kapltein en giny mijn beide metgezellen opzoeken,die hun hut nog nlethadden verlaten.Ik
noodigde hen uit m ij te volgen zonder hen te zeggen

waarwijonsbevonden.Zijbestegen hetdek.Koen,die

zich overniets verw onderde,beschouw de hetals de ge-

woonste zaak ter wereld, dat hij onder een berg wakkerwerd,na onderwaterte zijn ingeslapen.Doch Ned
Land bezielde geen andere idee dan te onderzoeken of
deze grot niet ergens een uitgang had.

Na het ontbijt,tegen tien uur,gingen wij naar den
Oever.

Nu zijn wijdusweeraan landy''zeide Koen.
'
D at noem ik geen land,''antwoordde de Canadees.

En bovendien, zijn wij er niet op, maar eronder.l'

Tusschen den rotswand en hetmeerlangeenzandij

strand,welker grootste breedte 500 voettelde.O ver d1t

strand kon men gem akkelijk om het meer heenwandelen.D och de onderkant der hooge rotsw anden vorm de

een ongelijk terrein,w aarop in schilderachtige opeen-

stapeling vulkanische steenbrokken en enorm e puim steenen lagen.A ldeze door elkander gew orpen m assa's,
onder de w erking van het onderaardsche vuur m et een

gepolijste laag glazuur bedekt,schitterden in het electrische licht van den lantaarn. Het met glinsterende
steenscherfjes verm engde oeverzand,stoofa1s een w olk

van sterretjes onder onze schreden op.
Naarmate wij ons van den oever verwijderden!verhiefzichdegrond merkbaar,enweldrakwamenw1jaan
langeenbochtigehellingen,die hetonsmogelijkmaakten langzaam hooger te klimmen.Doch wij moesten
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voorzichtig voortgaan.tusschen de rotsblokken, die nu

nietjuistdoorcementaan elkander gehouden werden,
en onzevoeten gleden bijwijlen uitoverhetkristalVan,
veldspaat en kw arts. D e vulkanische aard van deze

enormegrotkwam overalduidelijk uit,hetgeen ik mijn
metgezellen liet zien.
#>Kunt ge u voorstellen!'' vroeg ik hen, y,hoe deze

t
rechter er uitzay toen h1j met kokende lava gevuld
w as,eh deze gloelende m assa zich vloeibaartotaan de
opening van den berg verhief,zooals kokend m etaalin
een hoogoven?''
,,I
k kan het m ij volkomen indenken,'' antwoordde
Koen.''Maar kan mijnheer mij ook zeggen,waarom
deze groote oven zijn werk gestaaktheeften nu Methet

kalme water van een m eer gevuld is?''

1:Zeerwaarschijnlijk,omdateen aardbeving,ontstaan

onder hetopqervlak van dèn Oceaan,de oqening ge-

maaktheeft,d1e de N autilus tot doortochtgedlend heeft.
Alzoo heefthetw atervan den Atlantischen Oceaan zich
naar binnen gedrongen. Een vreeselijke strijd werd
tusschen de beide elem enten gevoerd,die ten voordeele
van Neptunus geëindigd is. Sindsdi
en zijn ereeuwen
over heengegaan,en de overstroom de vulkaan is veranderd in een vreedzam e grot.''
Zeer goed,'' an'
tw oordde N ed Land. ,,lk aanvaard
deze verklaring,m aar i.
k betreur het voor ons,dat deze
opening,w aarvan de professor spreekt,nietboven het
oppervlak der zee is ontstaan.''
M aar,vriend N ed,'' antwoordde Koen, ,,indien deze
doortochtniet onderzeesch w as gew eest,zou de N autilus er niet hebben kunnen binnendringen.''
En ik voeg eraan toe,mijnheerLand,dathetwater
dan ook nietbinnen den berg zou hebben gestroom d en

devulkaan gewoon vulkaan zou zijngebleven.Uw spijt
is dus overbodig-''

W ijvervolgden onze klimpartij.De hellingen werden

hoe langer hoe steiler,en de paden nauwer,vaak met

diepe spleten doorsneden,waar wij overheen moesten
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springen.Dan m oesten wijweerom rotsmas8a's heenloopen.W e kropen op de knieën of op den buik voort.
M aarKoen'shandigheid en dekrachtvan den Canadees
hielpen ons allehinderpalen teoverwinnen.0p eenhoogte
van ongeveer dertig m eter,veranderde de aard van het

terrein,zonder dat het daardoor gemakkelijker werd.
Er volgden zw arte bazaltsteenen,som m ige bedekt m et
zwavel, andere vorm den regelm atige prism a's, die a1s
kolom m en overeind stonden om het groote gew elf te
steunen, dat een bew onderensw aardig stuk bouwkunst
van de natuur opleverde.T usschen deze bazaltblokken
slingerden lange stroom en gestolten lava, w aarin stre-

pen bitumen en op sommige plaatsen breede tapijteh
van zW avel zichtbaar w aren. Een sterker daglicht, dat
boven door den krater naar binnen viel,verlichtte vaag

deze.vulkanische uitwerpselen,die voor altijd in den

schoot van dezen uitgedoofden berg lagen begraven.

W eldra werd ons opstijgen vechinderd,toen wij op
een hoogte van ongeveer tweehonderdvijftig voet onoverkomelijkebeletselen ontmoetten.Debergwand boog
overons heen,en in plaatsvan te stijgen,moesten w ij
den omtrek van het m eer bewandelen.Op deze hoogte

bond hetrijk dermineralen den strijd aan methetplantenrijk.Nu en dan kwamen uitde rotsspleten heesters
te voorschijn,en OP enkele plaatsen zelfs boom en. Ik
herkende eenige planten en bloem ep zooals heliotropen

die,wijl de zonnestralen hen nimmer bereikten, llun

kelken van half-vergane kleur en geur, droevig lieten
hangen. H ier en daar groeiden eenige chrysanten
schuchter aan den voetvan aloë's met lange hangende
en zieke blâren. '
D och tusschen de lavastroomen be-

lerkte ik kleine viooltjes,die nog zwak geurden,en ik
beken dat ik er m et w elbehagen aan snoof.D e geur is
de zielvan de bloem,en de bloemen derzee,hoe prachtig overigens,hebben geen ziel!

W ijwaren aan den voetvan een boschjegroote dra-

kenboomen gekomen,toen Ned uitriep:

Mijnheer,een bijennestl''

,,
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Een bijennest?''herhaalde ik onqeloovig.

,y

Jawe1,''riep de Canadees,terwjjlbljen om hem heen

,,

gonsden.
Ik naderde en m oestmijgewonnen geven.In den'
hol1en stam van een der drakenboom en waren eenige duizenden van die vernuftige insecten,die zoo veelvuldig
voorkomen op de Canarische eilanden en wier honing
daar zeer gew aardeerd w ordt.

Nattlurlijk wilde de Canadees een vooraad honing
medenemen,en hetware nutteloosgeweestermijtegen
teverzetten.Onderdevonkenvan zijnvuursteen vlogen
een m enigte droge,m et zw avelvermengde,bladeren in

brand,zoodatde bijen in den rook verstikten.Langzam erhand hield hetgegons op,en hetnestleverde verscheidene ponden geurige honing op, w aarm ede N ed

zijn voorraadzak vulde.
W anneer ik deze honing m et het deeg van den

broodboom vermeng,''zeide hij ons,,,kan ik eru een
fijn gebrak van aanbieden.''
Alle duivels,''zei Koen, r,dat za1 een fijne pastei
w orden-''

$#Goedy''zeideik,yymaarlaten wijonzemerkwaardige

w andeling voortzetten-''

Op enkelebochten van hetpad datwijtoenvolgden,
vertoonde hetmeer zich in zijn geheele uitgestrektheid.
D e lantaarn verlichtte het vreedzame oppervlak, dat

noch golven of rim peltjes kende.De Nautilus lag volkomen onbeweeglijk.Op hetdek en den oeverwaren de
m anschappen bezig,zw arte schaduw en die zich duide-

lijk tegen het licht afteekenden.
Op dit oogenblik gingen wij om een vooruitstekend

punt van een dier rotsen heen, die het gewelf onder-

steunden.lk zag taen datde bijen nietde eenige vertegenwoordigers van hetrijk derdieren in hetbinnenste van dezen vulkaan uitmaakten. Ook roôfvogels
zw eefden en zw ierden hier en daar in de duisternis
rondyof vluchtten uit de nesten hunner rotsspelonken.
Het waren sperw ers m et w itte borsten en schfëeu-
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wende havikken. H ier en daar w aggelliepen ()Ok, ZOO
snel zij konden,mogie en vette trapganzen. M en kan
zich voorétellen, welke begeerten er in den Canadees
ontvlam den, toen hi
j dit smakelijk wild zag, en hoe
het hem speet geen geweerbi
j de hand te hebben.Hij
trachtte het lood te vervangen door steenen. En na ver-

scheidene vergeefsche pogingen,slaagde hij er in een
dezerprachtige ganzen tetreffen.Alsikzeg dathijwel
twintig maalzijn leven waagde om haartevangen,dan
is ditgeen overdrijving,maar hij vervolgde het beest
zoolang,tothij het dier in zijn zak had.W ijmoesten
nu w eer naar den oever afdalen, w ant het w erd hier
verder onbegaanbaar. B oven ons geleek de gapende

kratereen breede gut-opening.Van hierafkonden wij
den hemelvrij duldelijk onderscheiden,
.en ik zag de
wolken op den westenwind voorbijdrijven, die hun nevels over den top van den berg heen sleepten,hetgeen

een duidelijk bewijs was datdeze wolken betrekkelijk
laag boven zee dreven w antdevulkaan kwam niet m eer
dan achthonderd voet boven het oppervlak uit.

Eenhalfuurna delaatstewaaghalzerijvandenCanadees,hadden w ij den inwendigen oever weer bereikt.
Hierbestond de plantengroeiuit dikke tapijten van
zee-venkel, een klein plantje dat goed is om te confijten.Koen plukte ereenigebosjesvan.W atde fauna
betreft, deze telde eenige duizenden schelpdieren van
allerleisoort.En veel schaaldieren,w aaronder kreeften
en krabben.
Hier opende zich voor onze oogen een prachtige grot.
M ijn metgezellen en ik,vergenoegden ons m et languit
op hetfijne zand te gaan liggen.Hetvuur had de glazuren w anden schitterend gepolijst en a1s met poeder
van m ica overtogen. N ed Land betastte de m uren en
trachtte hun dikte te onderzoeken,waarbijik nietkon
nalaten te glim lachen.H et gesprek kw am toen w eerop

onze eeuwiye plannen terontvluchting,en zonderalte
zeer voorult te loopen, m eende ik hem deze hoop te

kunnen geven,datkapitein Nemo namelijk slechts hier
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naar hetzuiden was getogen om zijn voorraad sodium
aan te vullen.Ik hoopte dus dat hi
j nu de kusten van
Europa en Amerika zou aandoen, hetgeen den Cana-

dees zou veroorloven metmeer kans op welslagen zijn

pogingen voortte zetten.
Ongeveer, een uur lang lagen wi
j in deze prachtiqe

grötuitgestrekt,toen ons aanvankelijk zoogeestdriftlg
gesprek,langzamerhand kerflauwde.Een zekere slipe-

riçheid overvielons.'
Daar ik geen enkele reden vond
m1jhiertegen teverzetten,lietikm ijineen diepen slaap
glijden.

Plotseling w erd ik gew ekt door de stem van Koen.
,#O p!opl''riep de goede jongen.
W at is er?'' vroeg ik, mij half opri
chtend.
H et w ater kom t op.''
Ik sprong overeind.'
D e zee kw am a1s een stortvloed

in onze schuilplaats,en daar wij werkelijk geen weekdieren waren, moesten wij ons zien te redden. Binneq
weinige oogenblikken waren wij op den top van depe
rots zelf in veiligheid.
/1W at gebeurt er t0Ch?'' vroeg Koen. ,,Is dit een

nieuw kerschijnsel?''

#3Neen, vriendeny'' antw oordde ik.,,D at is slechts de
vloed, die op het punt stond ons te overvall
en,gelijk

eens den held,W alter Scott!Buiten stijgt de zee,en
dooreen geheelnatuurlijke wetder zoogenaamde com-

m uniceerende vaten, m oet ook de oppervlakte van het

meer gelijkelijk stijgen.W ij zijn er met een voetbad
afgekomen.Laten wijnu naardeN autilusgaan om ons
te verkleeden.

D'
rie kwartier laten hadden w ij onzen tochtom het

m eervolbracht en traden w eer aan boord van de N autilus. D e m anschappen w aren inm iddels klaar gekom en
m et het inladen van den vooraad sodium ,en de N au-

tilus zou onmiddellijk kunnen vertrekken.Doch de kapi-

tein gafçeen enkelbevel.W ildehijden nachtafwachten en helmelijk door de onderzeesche opening varen?
Miysçhiçn,W atervan zij,den volgenden morgen hal
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de Nautilus zijn haven verlaten,en voer,vervan elke
kustverwijderd,eenige metersonderhetoppervlak van
den A tlantischen O ceaan.

ELFDE HOOFDSTUK
D e Krooszee.

De richting van deNautilus had zich nietgewijzigd.

Elke hoop,naar de Europeesche zeeën terug te keeren,
m oestdusvoorloopig w orden opgegeven.KapiteinN em o

hieldrechtophet zuiden aan.W aarbrachthijonsnaar
toe?Ikdorst hetmijnietvoorte stellen.Dien dag doorkliefde de N autilus een zonderling gedeelte van den
Oceaan. Elkeen weet het bestaan van den warm en
stroom ,die bekend isonderden naam '
Golfstroom.Na de
kanalen van '
Florida verlaten te hebben,richtdeze zich
naarSpitsbergen.Doch alvorens in de Golfvan M exico
te kom en, op ongeveer 44O N .B .,verdeelt deze stroom
zich in tw ee takken:devoornaam stegaatnaarde kusten

van Ierland en N'
oorwegen,terwijlde andere naarhet
Zuiden,terhoogte van de Azoren stroom t,en vervolgens
tegen de Afrikaansche kust stuitende,een groote ovaal

beschrijft om naar de Antillen terug te keeren.
Deze tweedetak nu,gaaimetzijn warmegolven om
een koud, rustig en onbeweeglijk gedeelte van den
Oceaan heen, dat de Krooszee genoemd wordt, een
waarmeertem idden van den Oceaan.Hetwatervan den

grooten stroom heeftdrie jaarnoodig om eromheen te
loopen.
,
D e Krooszee bedektom zoo te zeggen het land,dat

doordenOceaanisverzFolgen.Eenigeschrijvershebben

zelfs bew eerd,dat het vele zeegras waarmede het bezaaid is,afkom stig is van de prairieën,die totditvroe-

gere vasteland behoorden.Hetis echterwaarschijnlijk
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datditzeegras van de Europeesche en Am erikaansche
kusten kom ten door den Golfstroom totop deze hoogte
is m edegesleept.
Zoo was de streek,dien de N autilus thans bezocht,
een ware weide, een dicht tapijt van grashalmen en
w ier,zoodat een schip er slechts m et m oeite doorheen
kon varen.'
Ook kapitein Nem'
o wilde zijn schroefniet
in deze m assa gras w agen en hield zich hiereenige m eters onder het oppervlak.
D e Krooszee w ordt ook w e1 Sargassa-zee genoem d,
naar hetSpaansche woord < Sargazzo >>,datwier beteekent.Deze w ier,zeeW ier ofbaaiplant,is het hoofd-

zakelijkbestanddeelvan deze uitgestrektebank.En zie-

hier nu, waarom volgens den geleerde, Maury den
schepper van de << Natuurkundige Globebeschrijvlng h
>,
deze plagten zich in dezen kalm en plas, tem idden van
den Atlantischen Oceaan vereenigen.

Deverklaring diemen eraan geven kan,zegthijris

,

het resultaatvan een proef,w elke iedereen kent.Indlen

men in eenbakmetwatereenigestukjeskurk laatdrijven, en m en aan dit w ater een draaiende bew eging

jeeft,danza1menziendatdezeverspreidestukjeszich

ln het midden bijeenvoegen,te weten daar waar het
waterhetminstberoerd wordt.Bijhetverschijnseldat
ons hierbezig houdt,is de Atlantische O ceaan die bak
m etw ater,deG olfstroom m aaktde draaiendebew eging

en de Krooszeeis hetmidden,waarde drijvende voorw erpen zich vereenigen-''
Ik deelde m eening van Maury,en i
k hebditverschijnse1hiervannabijkunnen bestudeeren,w aarzelden schePen kom en.Boven ons dreven VoorWerpen Van allerlei
soort, opgehoopt tusschen bruin gras, boom stam m en,
die van de Andes en het Rotsgebergte w aren losgescheurd en doorde Amazonerivierofde M ississipiwer-

denvoortgestuwd;ook talloozeoverblijfselenvanwrak-

ken en zoodanig door schelpen en planten verzw aard,

datzijnietgeheelaan hetoppervlak konden drijven.
Geheel dien dag van den 22sten Februari brachten
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wijin de Krooszee door,waardevisschen,liefhebbers

van zeeplanten,en de schaaldieren overvloedig voedsel
vinden. Den volgenden morgen had de Oceaan haar
gew oon aanzien herkregen.
Van nu af bleef de N autilus gedurende zeventien dagen,van 23 Februari tot 12 M aart,in het m idden vln
den Atlantischen Oceaan,en voer meteen regelm atige

snelheid van honderd m ijlpervierentwintig uur.Kapitein Nemo wilde dus werkelijk zijn onderzeesch program m a vol
tooien,en ik twijfelde er niet aan ofhij
zou, na om Kaap H oorn te zi
jn heengevaren,naarden
Stillen Oceaan terugkeeren.
N ed Land w as dus niet zonder reden bang gew eest.
In deze uitgestrekte zee,zonder eilanden,behoefde m en
niette probeeren van boord te gaan.En ook bestond er
geen enkelm iddelom zich tegen den w i1van kapitein

Nemoteverzetten.Heteenigewatwijdoenkondenwas
ons te onderw erpen.D och w at m en met gew eld 'of list
niet m eer kon bereiken, dat m eende ik door overreding

misschien nog we1te kunnen verkrijgen.W anneerdeze
reis geëndigd w as, zou de kapitein erdan niet in toe-

stenlmen onsdevrijheid terug te geven,o/dereede dat
wij zijn bestaan nimmer zouden verraden? Dien eed
zouden wij zeker gehouden hebben.A&aar hoe moe8t

ik deze teêre kw estie m etden kapitein behandelen? Zou

ik erwelooittoe komen hem deze vrijheid te vragen?

Had hij zelf niet bij het beqin op stelligen toon verklaard dat het geheim van zlln leven onze levenslange
gevangenschap aan boord van de N autilus eischte?

M oestmijn stilzwijgen gedurendeviermaanden hem

nietdoen gelooven dat ik dezen toestand zonder m eer
aanvaardde?zou de zaakaanroeren nietveeleerderveri

denking bijhem opwekken,die onze plannen,wanneer

zich een gunstige gelegenheid voordeed,benadeelxde?A 1

dezeredenen overw oog ik in mijn geesten onderwierp

zeaan Koen,die nietm inderverlegen stond dan ik.H oe-

welik mijnietgemakkelijk lietontmoedigen,begreep
ik toch dusallestezamen genomen datdekans,om mijn
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vrienden op de w ereld ooit terug te zien,m et den dag
verm inderde,vooralnu kapitein N em o verm etelop het
zuiden van den Atlantischen Oceaan bleef aansturen.
Gedurende de bovenverm elde negentien dagen, had

ergeen bijzondervoorvalop onze reisglaats.Ik zag
denkapiteinweinig.Hijwerkte.ln debibllotheek zagik

vaak opengeslagen boeken van hem ,vooralovernatuur-

historie.Mijn werk overde onderzeesche bodems,dat
hijhaddoorgebladerdywas.aanderanden derbladzijden
overladen metaanteekeningen,die somsmijn stellingen
en stelselsgeheeltegenspraken.D och de kapitein verge-

noegde zich metaldus mijn werk te verbeteren,terwijl
hijerzelden metmijoverredetwistte.Somshoorde ik
de droefgeestige tonen van zijn orgel,dathijmetveel

gevoelbesgeelde,doch alleen 'snachts,temidden der
geheim zinnlge duisternis, a1s de N autilus onder den
verlaten Oceaan scheen ingeslapen.

Gedurendeditgedeeltevandereis,drevenwijgeheele

dagen aan hetoppervlak.D e zee scheen geheelverlaten.

Nauwelijks eenige zeilschepen, voor Indië bevracht,
koersten naarKaap deG oede Hoop.Op een goeden dag

werden wijvervolgd doordesloepen van een walvischvaarder,die ons ongetwijfeld aanzag vooreen eqorme
w alvisch van hooge w aarde.M aar kapitein Nem o w ilde

deze dappere zeelieden hun tijd en moeite niet doen
verliezen,en hij m aakte een einde aan de jacht door
onder w ater te duiken. D it voorval scheen Ned Land
bijzonderbelang in te boezemen.Ik geloofmijniette
vergissen,a1s ik zeg dat de Canadees hetspi
jtig vond,
dat onze m etalen hùid niet door den harpoen van een

dezer visschers doodelijk kon w orden getroffen.

DedoorKoen en mijqedurende dezereisopgemerkte

visschen,verschilden welnig van diewelkewijreedsOp
andere hoogten bestudeerd hadden. De voornaam ste
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w elke niet m inder dan tw eeëndertig soorten tellen

gestreepte haaien van vijf meter lengte en met een
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platten kop die breeder is dan het lichaam,en een ronden staart. Op den rug hebben ze overlangs zeven

breede,evenwijdige zwarte strepen.Verderaschgrauwe
haaien, m et zeven kieuw openingen en m et slechts één
rugvin,ongeveer in hetm idden.O ok kw amen ergroote

zeehonden voorbij,hetgeen verslindende visschen zijn.
Troepenbevalligeen darteledolfijnen vergezeldenons
heele dagen lang.Zijzwommen bijgroepen van vijfof
zesenjoegenanderevisschen na,evenalswolven ophet
land.Ze zijn drie meter lang,bovenop zwart en van
onderen rose bezaaid met zeldzaam kleine stippeltjes.
Tenslotte ordendeKoen wetenschappelijk een groote
hoeveelheid vliegende visschen in.Niets w as m erkw aar-

digerdan tezien hoededolfijnen zemetbewonderenswaardigejuistheidwisten natejagen.HOehoog zijook
boven hetoppervlakkonden uitvliegen,welkenboog zij

ook beschreven,zelfsoverde Nautilus heen,de onqelukkige visschen vonden altijd den bek van den dolfljn
geopend om ze op te vangen.
Tot den 13den M aartging onze reis onder dezelfde
om standigheden voort. Dien dag w erd de N autilus

gebruiktom proeven van peiling te doen,hetgeen mij
levendig belang inboezem de.

W ij hadden toen, sinds Ons vertrek uit den Stillen
Oceaan, ongeveer dertienduizend mijl afgelegd. W ij
bevonden onsnu 45O37'ZZ.B.en 37*53'W .L.Hetw as

dicht bij de plaats waar kapitein Denham, van de
Herald meteen lijn van veertigduizend metergeen bOdem vond.O ok luitenant Parcker van het Am erikaan-

sche fregatCongres had hierden bodem meteen lijn
van 15.140 m eier niet kunnen bereiken.
Kapitein N em o besloot de N autilus te doen afdalen
tot de grootste diepte,teneinde deze verschillende pei-

lingen teonderzoeken.lk maakte mijgereed alle resultaten van deze proefaan te teekenen.De paneelen van
densalon w erdenopengeschoven enhetvaartuig m aakte
aanstalte om deze allerdiepste beddingen te bereiken.
M en moet welbedenken dat er geen sprake van w as,
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neer te zinken door m iddelvan hetlaten volloopen der
vergaarbakken. M isschien zouden die de bijzondere
zw aartevan de N autilus nietvoldoende hebben kunnen
verm eerderen. Bovendien zou m en dezen w aterballast
w eerhebben m oeten te nietdoen,om w eder te kunnen

opstijgen,en de pompen zouden niet bij machte zijn

gew eest den uitw endigen druk te overw innen.
Kapitein Nem o besloot derhalve om in de schuine
richting van een genoegzaam verlengden diagonaal af
te dalen,en dit,doorde zw aarden aan weerszijden van
den N autilus in een hoek van 45* te plaatsen. Vervol-

gens werd de schroef tot zijn grootste snelheid oggedreven,zoodat haar vierarmen meteen onbeschrljfelijke krachthetwater doorkliefden.

O nder dezen m achtigen druk trilde de N autilus a1s
een dieptonige snaar en daalde regelm atig naar de
diepte af. De kapitein en ik volgden in den salon de
naald van den m anom eter, die zich snel verplaatste.

W eldra waren wijlager dan de gewone diepte,waar
de meestevisschen verblijfhielden.W aarsommigevan
die dieren slechts aan de oppervlakte der zeeën en rivie-

rien kunnen leven,zijn erandere,minderin aantal,die

w onen op slechts veel grootere diepten. Onder deze
laatste bem erkte ik een soort zeehonden m et enorm e
groote oogen, die op tw aalfhonderd m eter diepte leefden onder een druk van honderdtw intig atm osferen.
Ik vroeg kapitein Nem o ofhijop nog grooter diepten
w el eens visschen had aangetroffen.

Visschen zelden,''antwoordde hij.,,Maarwatvefmoedtofweetmen bijden huidigen stand derwetenschap?''
M en w eet,''zeide ik,,,dat,alafdalend,hetleven der
planten eerder ophoudt dan dat der dieren.M en w eet
dat w aarm en nog levende w ezens aantreft,geen enkele
plant m eergroeit.M en w eetook dat oesterstweeduizend
m eter onder w ater leven en dat M ac Clintock,de held
van de poolzeeën, een levende zeester van 2.500 m eter
diepte naarboven heeft gehaald.M en w eetdat de be-
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manning van den Bull-Dog derkoninklijkeM arine,een
zeester op m eer dan een mijl diepte gevischt heeft.
Maar, kapitein Nemo, misschien zult u mij toch nog
zeggen dat m en niets w eet-''
Neen, professor,'' antw oordde de kapitein, t,zoo

onbeleefd zou ik nietwillen zijn.Maar'welvraag lk u,
hoe u hetverklaart dat er op zulk een diepte nog dieren kunnen leven?''
Om twee redeneny''antwoordde ik,,,eerstens omdat
de vertikale stroom en, ontstaan door het verschil in
zoutgehalte en dichtte van het w ater, een bew eging
veroorzaken die voldoende is om het leven van zeesterren te onderhouden-''

11Juist,''zeide kapitein.

gens om dat w aar de zuurstof een levensyyvervol
behoefte is, m en w eet dat de hoeveelheid in het zeew ater opgeloste zuurstof m et de diepte toeneem t,
in plaats van te verm inderen, en de grootere,
w aterdruk
in de diepte deze zuurstof dus ook meer sam enperst-''
Zoo,w eet m en dat?''antw oordde kapitein N em o op
eenigszins verrasten toon.y,W el,professorydan w eetm en

hetzeerjuist,wanthetisdewaarheid.lkwi1ernogaan

toevoegen datde zw em blaas dervisschen m eer stlkstof

dan zuurstofbevat,wanneerzijaanhetoppervlak worden gevischt, en m eer zuurstof dan stikstof,daarente-

gen wanneerzijop grootere diepten worden jevangen.

Hftgeen dus uw veronderstelling bevestlgt. A&aar
laten w i
jons'onderzoek voortzetten.''
M ijn blikken bleven op den m anom etergevestigd.Het
instrum ent w ees een diepte van zesduizend m eter aan.
En onze daling duurde reeds een uur.De N autilus voer
steeds dieper.De verlaten w ateren waren bew onderenswaardig doorschijnend.Een uurlaterbevonden wijons

Og dertienduizend meter diepte - drie en een kwaart

mljlongeveer- en de bodem lietzich nog nietzien.
Toen wij echter op veertienduizend m eter waren
afgedaald, zag ik zw arte bergtoppen m idden in het

wgter afstekqp.Doçh dqze toppen kondvn wç1vgp bçr-
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gen zijh zOo hoog als de Himalaya ofde Mont-Blanc,
of m isschien nog hooger, en dan bleef de diepte van
deze afgronden onberekenbaar.

Niettegenstaande den machtigen druk dien hijver-

duurde, daalde de N aufilus nog dieper.Ik voelde de

stalen wanden trillen in hun voegen.Zijn bouten bogen
zich,zijn romp kraakte,terwijlde salonruiten schenen
te golven onder den druk van het w ater. D it sterke

vaartuig zou zonder twijfel bezweken zijn,wanneer,
zooals dekapitein zeide,hetgeen w eerstand kon bieden
als een m assief blok.

Terwijlwij langs deze verloren rotsen scheerden,

ontdekte ik nog eenige schelpdieren en zeesterren.
M aar weldra verdw enen ook deze laatste vertegenwoordlgers van het dierlijk leven,en lager dan drie
mijloverschreed deNautilusdegrenzen van hetonderzeesche leven, gelijk een luchtballon zich buiten de

dampkring,waaruitwijademhalen,verheft.W ijhadden,
nu een diepte van 16.000 meterbereikt- vier mijlen de w anden van de N autilus verdroegen dus een druk
van 1600 atm osfee'ren, dat is 16œ kilogram per vierkante centim eter.
:1W elk een toestandl'' riep ik uit.l,Deze diepten te
bevaren w aartoe de m ensch nog noolt is doorgedrongen! Ziet u die prachtige rotsen, kapitein, die onbew oondegrotten,deze laatste verborgenheden deraarde,

waar geen leven meer mogelijk is?!W elke een onbekendeoorden!En waarom zijn wijgedoemd erslechts
de herinnering van te bew aren?l''

1,Zou het u aangenaam zijny''vroeg kapitein Nemo
mij,,,ereen '
m eertastb.aaraandenken van mede te nem en,dan louter de herinnering?l''
W at wilt u daarm ede zeggen?''

Ik bedoeldatnietsgemakkelijkerisdan ereen foto
van te nemen-''

Ikhad nauwelijksaan mijn verrassing overditnieuwe
voorstel uitdrukking gegeven, toen, op een wenk van

4çn kapitein? evn fotographietoestqlin d:n sglon wçr;
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%ebracht.Doorde wijd geopendepaneel
en zag mende
electrisch verlichte w atermassa zeer duidelilk. Geen

enkele schaduw ofafwijking in onskunstlicht.DeNautilus bleef,doorzijn schroefen neergaande vleugels in

toom gehouden,onbeweeylijk.Hettoestelwerd op de
rotsen gerichten in weinlge seconden hadden wijeen
negatief van buitengew one zuiverheid verkregen.

lk geefer hierbijhetpositieve beeld van.M en ziet
er deze voorwereldlijke rotsen,die nooithet lichtdes

hem éls aanschouw den, deze onderste granietblokken,
w elke den m achtigen grondslag deraarde vorm en,deze
diepe grotten in de steenm assa's uitgehold,die onverge-

lijkelijk zuivere omtrekken, die zwart wegschaduwen

alsof.zedoorhetpsnseelvan zekere Vlaamsche schilders
w erden aangebracht.Verderop een horizon van bergen,

een bewonderenswaardig golvendelijn,die den achter-

grond van het landschap sam enstelt.Ik kan de pracht

nietbeschrijven dezergladde,glanzendezwarte rotsen,
zonder mos en zonder een enkelvlekje,vreemd van
vorm en m uurvast op het zand staande,dat schitterde
onder de stralen van het electrische licht.

lnmiddels, nadat kapitein Nemo zijn werk gedaan
had,zeide hij :
,,Lat
en wij weer naar boven gaan,professor.W ij
mogen niet vermetelin dezen toestand blijven en de
Nautilus niet te lang aan een dergelijken druk blootstellen-''

Ja,laten wijweeropstijgen,''antwoordde ik.
11Houdt u dan goed vast.''

lk hadnog den tijd nietom te vatten watde kapitein

m et deze aanbeveling bedoelde, of ik w erd op den
grond gew orpen.

Toen deNautilusop een teeken van de kâpitein zijn
schroefeen andere richting had gegeven en zijn vleugelsvertikaalhad opgericht,vloog hij,zooals een balc
1on in het luchtruim ,bliksem snelnaar boven.M et een

zware trilling doorsneed hij de watermassa's. W ij
konden niets zien.In vierminuten had hij de vier mijl
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die hem van het oppervlak scheidden afgelegd.En na

meteensprong,a1svaneenvlieyendevisch,bovenhet
waterte zijn uitgekomen,vielh1jweer op het opper-

vlak terug,terw lll de golven rondom hoog opstoven.

'

TW AALFDE HOOFDSTUK.
Vechtende visschen.

Gedurende den nachtvan 13 op 14 M aart,hernam de

Nautilus weerzijn zuidelijke richting.Ik dacht,dathi
j

zich terhoojte van Kaap Hoorn naarhetwesten zou
w enden,tenelnde de Stille Zuidzee te bereiken en alzoo

zijn reisom dewereld tevoltoqien.Doch hiergebeurde
niets van,wanthijbleefhardnekkig zuidwaarts gaan.
W aar voeren w ij toch heen? Naar de Pool? Dat was
onzinnig.Ik begon te gelooven dat de waaghalzerijen
van den kapitein de vooropgezette m eeningen van Ned
Land gingen rechtvaardigen.

Sindseenige dagen sprak de'
Canadeesmijnietmeer

overzijn ontvluchtinjsplannen.Hijwasmindermede-

deelzaam geworden,bljnaeenzelvig.Ik zaghoezeerdeze
van nOg langer duur w ordende gevangenschap hem
drukte.

Ik voelde den toorn dien hij opkropte.W anneerhij

den kapitein ontm oette, blonk er een som ber vuur in

zijn oogen en ik vreesde voortdurend datzijn woeste
natuurhem toteen ofanderuiterste zou drijven.Dien
dag,den 14den Maart:kwamen Koen en hijmijin mijn
kam er opzoeken, en lk vroeg hem de reden van hun
kom st.

Een eenvoudige.vraag willen wiju stellenymijnheer,''

,,

antw oordde de Canadees.
Spreek,Ned-''
ch aan boord van de
,yHoeveelman denktu dater zi
N autilus bevinden?''
Ik zou het niet kunnen zeggen-''
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Hetwi1mijvoorkomen,''hernam Ned Land,,,dater
geen groote bem anning voordebediening van hetvaartuig noodig is-''
Inderdaad,'' antw oordde ik, ,,naar om standigheden
zullen een tientalm annen kunnen voldoen.''
#$W e1,'' zei de Canadees, ,,en waarom zouden er

eigenlijk meerzijn?''

1:W aarom ?'' vroeg ik.
lk keek N ed Land strak aan, w iens voornem ens

gemakkelijk te raden waren.
##Omdat,'' antwoordde ik nu, ,yindien ik mij niet

bedrieg en het bestaan van kapitein Nem o goed heb
begrepen,de N autilus niet louter een vaartuig is, m aar
tevens dient tot een schuilplaats voorhen die, evenals
de gezagvoerder,alle betrekkingen m etde w ereld hebben verbroken.''
Mii
eny
''szei
Koen, z,m aar tenslotte kan de
N aut
lss
uschi
sl
echt
eede
n zeker
aantalm enschen bevatten,

en ka
n'mijnheer sy
chatten hoeveeler$datzijn?''
Hoezoo
:1

,

Koen? '

Door berekenink.Gegeven hetdraagvermogen van
het schip, hetwelk mijnheer kent,en de hoeveelheid
,,

lucht die het bevati.voorts w etend hoeveel lucht elk
m ensch m et de adem haling verbruikt, en de uitkom st

vergelijkendmetdenoodzakelijkheid waarin de Nautilus
zich bevindt,om elke vierentw intig uurnaar hetopper-

vlak te stijgen---''
Koen bracht zi
jn redeneering nietten einde,doch ik
begreep waar hij heen wilde.
'tJa,''zeiik,,,maardie berekening,overigens gemakkelljknategaan,kan toch slechtseenbenaderend cijfer

êeven-''
et toe,'' drong Ned Land aan.
,,D at doet er ni
ehier de berekening,''antw oordde ik.,,Elk m ensch
y,zi
verbruikt per uurde zuurstof,die vervatis in honderd
liter lucht, dus in vierentw intig unr de zuurstof van

2400 liter lucht.W ijmoeten dus nagaan hoeveelmaal
de N autilus deze hoeveelheid lucht kan bevatten.''
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#'Juist:''zeiKoen.

Dus,'hernam ik,j,daar de inhoud .
van de Nautilus

15œ ton bedraagt,en elke ton duizend literbevat,zijn

er 1.5* .% literluchtin de N autilus,die,gedeeld door
2.400...''
Ik rekende gauw m et potlood uit
geen dus zeggen w i1dat de lucht
,,... 625 geven.H et
vervat in de N autilus genoeg is voor 625 m enschen
gedurende vierentw intig uur.

#'Zes honderd vijf-en-twintigl''herhaalde Ned.

M aar w eest er van overtuigd,'' voegde ik aan toe,

datalles bijelkaargenomen,manschappen en passa-

gi
ers,noqniethettiende deelvan ditgetaluitmaken.
lk m oet Je dus nog w at geduld aanradeny'' zei ik tot
N ed.
1,En m eer dan dat,'' antw oordde Koen, ,,ook nog
onderw erping-''

Koen gebruikte hetjuiste woord.

#)En tenslotte,'' hernam ik, ,ykan kapitein Nelno

immers nietvoortdurend naarhetzuiden blijven gaan!
Hijzalergens moeten ophouden,alwas het maarbij
een ijsbank,en naarmeer bevaarbare zeeën terugkeeren!En dan za1de tijd gekomen zijn om Ned Land's
plannen w eer op te vatten.''
De Canadees schudde het hoofd,streek met de hand
over het voorhoofd en ging heen.

2,Mijnheersta mijtoe hem een opmerking te makenr''
zelde Koen.,,Die arme Ned denktaltijd aan dingen dle
niette verwezenlijken zijn.'
Geheelzijn vroegere leven
kom t hem w eer voor den geest.Alles w atons ontzegd

is, verdriet hem. Zijn vroegere herinneringen drukken
hem en hij heeft een gevoelig hart. M en m oet hem
begrijpen.W atheefthijhierte doen?Niets.Hijisgeen
geleerde, zooals mijnheer, en hij vindt niet dezelfde
genoegens a1swijin hetbewonderen derschoonheden
van dezee.Hijzou erallesvoorwillenwagen,om weer
eens in zijn eigen land een kroeg binnen te stappenl''
De eentonigheid aan boord moestinderdaad voorden
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Canadees gewend aan een vrijen werkzaam leven.
ondragelilk zijn. De gebeurtenissen die hem konden
doen opleven, w aren zeldzaam . Inmiddels herinnerde

juistdien day een voorvalhem aan zijn heerlijken tijd
van harpoenler.

Tegen twaalfuur,toen wijaan de oppervlakte dreven,kw am de N autilus m iddenin een troep w alvisschen

terecht,een ontmoeting die m ijnietverwonderde,want
ik wistdatdezedieren,tothetuitersteopgejaagd,soms
zeet ver w egvluchten.

De walvisch heeft een aanzienlijke ro1 gespeeld'op

scheepvaartgebied en grooten invloed uitgeoefend op
aardrllkskundige ontdekkingen. H et is de w alvisch die
eerstde Basken,vervolgens de Asturiërs,de Engelschen
en de Hollanders ter vervolging heeft uitgelokt, hen
gehard heeft tegen de gevaren van den Oceaan en hen
van het eene uiteinde der aarde naar het andere
gevoerd.

W ijzaten bijkalme zee op hetdek,wantde maand

October geeft op deze hoogte nog mooie herfstdagen.
Het w as de '
Canadees - en deze kon zich daarin niet
vergissen - die heteerst een w alvisch aan den ooste'

lijken gezichtseinder ontdekte.Aandachtig toekijkend,
bespeurde m en een zw arten rug,die beurtelings ver-

dween en weeropdook,op ongeveer vijf mijlvan de
N autilus.
0,''riep N ed '
Land,,yindien ik nu aan boord van een

walvischvaartuig was,zou zoo'n ontmoeting mijpleizier
doen!Hetiseen grootbeest.Kijk,metwelk een kracht
het zijn waterstralen a1s stoom opspuit!Alle duivels!
waarom moet ik hieraan ditijzeren ding zitten vastgeketendl''

Zoo,Nedy''antwoordde ik,,,ben je nog nietvan je

,,

oude visschersberoep teruggekom en?''

Kan een walvischvaarderzijn beroep ooitvergeten,
mijnheer?Krijgtmen ooitvan zulkeavonturen genoeg?''
,,Heb j
e nog nooitin deze zeeëngevischt,Ned?''
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Nooit,mijnheer.Alleen in denoordelijkezeeën,zoo-

y,

w elin de Behring- a1s in de Davisstraat-''

,,Dan i
sdezuidelijke walvisch je dus nog onbekend,
en hebjetOtnog toealleen maardegemakkelijkbereikbare walvisch gejaagd,die zich nietzou wagen in de

w arm ere wateren tusschen de keerkringen.''
W atzegtu daar,professor?''antwoordde de Cana-

dees,lichtelijk ongeloovig.
Ik zeg zooals het is-''

Bijvoorbeeld!Zoowaara1s ik hiermetu sta tepraten,heb ik in ,65,dus twee en een halfjaargeleden,
bijGroenland een walvisch gevangen,dienog eenharpoen in zijnzijdedroeg,afkomstig van een visscheruit
de Behringstraat.Nu vraag ik u,hoe hetmogelijk isdat
een dier, dat aan de w estkust van A m erika getroffen
w ordt,aan de oostkust kan gedood w orden,indien het

niet,hetzijom Kaap Hoorn,hetzij om Kaap de ooede
H oop heen over den evenaar is heengezw om m en-''

1,Ik denk erjuistzoo overa1s vriend Ned,''zeiKoen,
en ik ben benieuwd watmijnheerza1antwoorden.''
,1M ijnheer za1 u eenvoudig dit antwoorden,'' zeide

ik,,,datdew alvisschen naarhun soortin bepaalde zeeën

huizen,diezijnietverlaten.En indien een dezerdieren

van de Behring- naar de D avisstraat gekom en is,dan

is diteenvoudig w ijler een doorgang van de eenezee
naarde andere bestaat,hetzijbijde noordelijkekusten
van Amerika,hetzijbij die van Azië-''
M oet ik u gelooven?''vroeg de '
Canadees met een

knipoogje-''
Je moetmijnheer gelooveny''antwoordde Koen.

D an,''hernam de C anadees,yjm oetik dus aannem en
dat ik deze nooit in die zeeën gevischt heb.''
Zooals ik al zeide,Ned.''
Reden te meer om kennis met hen te maken!''riep
Koen.
'!Kijkeens,kijk eensl''riep de'Canadees opgew onden.

H1jnadert!Hijkomtnaarons toe!Hijdaagtmijuit!
Hijweetdatik nietstegen hem doen kanl''
,,
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Ned stampte ep drilde met zijn vuist een denkbeel-

dige harpoen.

Zijn dezedieren even groota1sdie in denoordelijke
zeeën?''
Ongeveer w el,.
N ed.''

13W ant weet u,mijnheer,ik heb geweldige w4lvisschen gezien die ongeveer honderd voet lang w aren.Ik

heb mijzelfs laten vertellen datdewalvisschen bijde
Aleutische eilanden somswe1langerzijn dan honderdvijftig voet-''
,,Dat l
ijkt mijoverdrevenl''antwoordde ik.Het zijn
daarw alvischachtigenjvoorzlen van rugvinnenyen even-

a1s potvisschen,gewoonlijk kleinefdan de echte walvisch-''
O !'' riep de Canadees, die de oogen niet van den

Ol
ceaan afwendde, yyhij nadert,hijkomt in het vaarw ater van de N aut/
'
/a:!''

Ned Land luisterde nietmeernaar mij.De walvigch

kw am al nader en nader. N ed verslond hem m et de
oogen.

',nt
0l
!g
''riep hij,,,het is er niet één, het zijn er tien,;
twi
s een heele troep!En niets te kunnendoen!
, het i
N aar,''zeiKoen,y,waarom vraag je kapitein Nemo
geen toestemming voordejacht?''
Nauwelijks had Koen ditgezegd ofNed Land holde

naar het luik, de trap af, op zoek naar den kapitein.
Eenige oogenblikkenlaterverschenenbeiden op het dek.
Kapitein N em o nam de troep w alvisschen, op een

mijlafstand van de Nautilus,in oogenschouw .
1$W elnu,mijnheery''vroeg de '
Canadees,,yzou ik hen
mogen jagen? A1was het alleen om mijn oud beroep
van harpoenier niet te verleerenl''
vaartoe zou het dienen,'' antw oordde kapitein
y,N

Nemo,j,alleen jagen om tedooden?W ijkunnen eraan
boord slechts traan van m aken.''

13En in de Roode Ze6 mochten wij toch ook den

dugon achtervolyen?''
?,Toçn

moçst lk vqrsch vlvqsçh voor m,i
jn mgnschap-
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pen hebben,maarhierzou hetalleen maarjagen om te
dooden zijn.Ik weetwe1datditeen voorrechtisvan
den m ensch,m aar ik houd niet van zulk een moordda-

wal
s
jdr
uis
noo
rede
lijke,
van de zuidelijke
digvtii
jc
dh,
ver
ijt
f.zMooa
etlshedteve
rni
tigen
goede en weer-

looze dieren,begaan uws yelijken een laakbare daad,
mijnheerLand.Op deze wllze hebben zijreeds de geheeleBaffinsbaaiontvolkt,en zullen zijeen heelegroep

nuttige dieren uitroeien.Laatdie arm e w alvisschen dus
m et rust.Ze hebben reeds genoeg te doen m et hun
natuurlijkevijanden,de potvisschen en dezaagvisschen,
zonder datu er zich in behoeft te m engen-''
M en kan zich hetgezichtvan den Canadees,na deze

zedeles,voorstellen!D ergelijke redevoeringen zijn aan

een jagerverspild!Ned Land keek kagitein Nemo eens
aan enbegreeg ongetwijfeld nietwathljbedoelde.Toch

had de kapiteln gelijk de barbaarsche en onnadenkende vervolgingen dier visschers zullen nog ééns de

laatste walvisch uitden Oceaan doen verdwijnen.

Ik had gelijk nnet te bew eren,''w endde de kapitein
zich tot m il, ,,dat zonder den m ensch m ee te tellen, de
w alvisschen al genoeg natuurli
jke vijanden hebben.
D eze troep hier zalgauw meteen sterke tegenparti
jte
doen krijgen.Zietu daar,acht mijlm etden w ind m ee,
die zw arte stippen in bew eging?''
Ja,kapiteiny''antwoordde ik.
#,Datzijn potvisschen,verschrikkelijke dieren,die ik
eenige keeren bijtroepen van twee à driehonderd heb

aangetroffen.W at die w reede en '
kw aadaardige beesten
betreft,die moeten ze uitroeien.''

Bij deze laatste woorden, wendde Ned Land zich

'

levendig om .

$#W el,kapitein,''zeiik,,,dan is hetnog tijd om in

het belang der w alvisschen...''

Nutteloos zich blootte stellen,professor!De N auti-

,y

lus kan deze potvisschen gemakkelijk vernietigen.Hij
is m et een stalen spoor gew apend,die w eltegen den

harpoen van'mijnheer Land opweegt,veronderstelik.''
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De Canadees ontzag zich niet zijn schouders op te

halen:
Deze beesten m et spoorslagen aan te vallen! W ie

had daar nu ooit van gehoordl''bromde hij.
W acht m aar, m ijnheer Aronnax,'' zeide kapitein
Nemo.,,W ijzullen u eenjachtpartijtezien geven,waar
u nog nooitvan gedroomd heeft.Geen medelijden met
die w oeste dieren! Ze hebben slechts bek en tandenl''

Bek en tanden! Beier kon men den grootkojpigen
potvisch,die vijfentwintig meterlang was,welnletuitteekenen.Deenormekop van ditbeestbeslaatnamelijk
ongeveerhetderde deelvan zijn lichaam.Betergewapend dan de w alvisch,w iensbovenkaak slechts baarden

bezit,ishijvan vijfen twintiq groote,kegelvormige
tanden voorzien van tw intig centlm eterlengte en die e1k
tw ee pond w egen.Boven,onderde kraakbeenderen van
dezenenorm en schedelen indeveleafgescheiden holten
daarin bevinden zich drie totvierhonderd kilogram van

die kostbare olie,welke wijwitté-traan noem en.
Inm iddels naderde de m onsterachtige troep m eer en
m eer.Ze hadden de w'alvisschen opgem erkten m aakten

zich gereed voorden aanval.Men kon deoverwinninj

derpotvisschen w e1tevoren vaststellen,niet alleen w ill

zijbetervoorden strijd gebouwd warendan hun weerlooze tegenstanders,maar ook omdatzij langer onder
waterkonden blijven zonder adem te komen halen.
Hetwerd tijd de walvisschen terhulp te komen.De
Nautilus dook onder water, terwijlKoen,Ned en ik
voorde salonram en gingen zitten.Kapitein N em o begaf

zich naarden stuurstoelom zijn vaartuig a1s een verdelgingstoestel te richten.W eldra voelde ik de schroef
sneller draaien en onze snelheid vermeerderen.

De strijd tusschen de potvisschen en de walvisschen
w as reeds begonnenjtoen deN autilusterplaatse kw am .

Hij manœuvreerde zoodanig dat hij de troep potvisschen den weg afsneed.Deze toonden zich eerstweinig
uit het veld geslagen op het gezicht van het nieuw e
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m onster, dat zich in den stri
jd mengde.Maarweldra
m oesten ze voor zi
jn slagen op hun hoede zijn.
W elk een strijd!N ed Land zelf w erd w eldra geestdriftig en eindigde m ettelkens in de handen te klappen.
D e N autilus w as slechts één gew eldige harpoen,gedrild doorde hand van den kapi
tein.Hijwierp zich op
deze vleeschm assa's en reet ze geheel en alvan elkaar,

zoodaternazijn aanvalslechtsafzichtelijkehelftenvan
het dier overbleven.De vreeselijke staartslagen welke
hetvan depotvisschen in zijn flanken kreeg,voelde het
niet eens,evenm in de stooten die hetuitdeelde-W anneer
de eene potvisch gedood w as,vloog het vaartuig weer

eenanderena,terplaatse keerend,om zijn prooiniette

m issen,vloog vooruit, achteruit,nauw luisterend naar
het roer, dook w anneer het dier naar de diepte zw om ,
steeg w eer 0p,w anneer het naar de oppervlakte snelde,
trof het in volle borst of opzi
j,het opensnijdend ofin
tw eeën scheurend, doorstak het in alle richtingen en

houdingen metzijn verschrikkelijk spoor.

W elk een slachting!En w ateen law aaiaan deoppervlakte van het w ater! W elk een scherp geblaas en

gebrul,bijzonderaan deze dieren eigen!Temidden van
deze anders zoo kalm e w ateren, sloegen hun staarten
de golven hoog op.
Gedurende een uur w erd deze homerische slachting,
w aaraan de potvisschen niet konden ontkom en,voortgezet. M eerdere m alen trachtten tien of tw aalf van die
beesten m et.vereende krachten de N autilus onder hun

gewichtte verpletteren.W ijzagen hun enormemuilen,

van binnen m et tanden geplaveid, en hun gew eldig
groote oogen voor het raam .N ed Land,die zich zelf

nietmeermeesterwas,dreigdeze en schold ze uit.W ij
voelden dat zij zich aan ons vaartuig vastklam pten,
zooals honden een stuk wild in de struiken grijpen.
Maar de Nautilus sneller met zijn schroef draaiend,
sleepte ze m ee ofstuw de ze naar hetoppervlak,zonder

zich in het minstom iun geweldig zwaar gewichtof
hun machtige aanvallep te bekommeren.
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Eindelijk hadden zich hun rijen gedund en werden de
wateren weer rustig.Ik voelde datwij weer naar de
oppervlakte stegen.De luiken wefden geopend,en wij
haastten ons naar het dek.
De zee w as m et verm inkte kadavers bedekt.Een gew eldige ontploffing zou deze vleeschm assa's niet m et
m eer hevigheid hebben kunnen vaneenscheuren en vernielen.W ijdreven tem idden van reusachtige lichamen,
blauw achtig op den rug, wit onder den buik en met

groote builen bedekt.Eenige potvisschen zagen wijin
de verte haastig wegvluchten.Verscheidene mijlen in
het rond w aren de golven rood getint, en de N autilus
vaarde in een zee van bloed. Kapitein N em o voegde

zich weerbijons.
En mijnheerLand?''vroeg hij.
,,Het was i
nderdaad een verschrikkelijk schouwspel,
mijnheer,'' zeide de Canadees, wiens geestdrift weer
bekoeld was.Maarik ben geen slager,ik ben eenjager,
en dit w as een slachting.''
s een uitroeiing van kwaadaardige beesten,''
,,H et i
antw oordde de kapitein,en de N aatilus is geen slagersm es.

lk houd nqeervan m ijn harpoen,''zeide Canadees.
leder zijn wapen!''antwoordde de kapitein,terwijl
hijNed Land strak aankeek.
,,
,,

Ik vreesde dat deze zich tot de een ofandere heftigheid zou laten vervoeren,die betreurensw aardige gevol-

gen zou kunnen hebben.Doch zijn toorn werd afgeleid

doorhetgezichtvan een w alvisch,w aarde N autilus op
dat oogenblik tegen aanvoer.
Het dier had aan de tanden der potvisschen niet

kunnenontsnappen.Ik herkende de zuidelijke walvisch
aan den platten kop die geheel zw art is.

Hetongelukkige dier1ag opzijen wasdood.Aan het
uiteinde van zijn verminkte vinnen hing nog een jong,
dathijnietuitden strijd had kunnen redden.Doorzijn
open bek liep het zeew ater, dat tusschen de baarden
een gorgelend geluid m aakte.
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Kapitein Nemo leiddedeNautilustotvlak bijhetlijk.
Twee zijnermanschappen klommen op dezijdevanhet
beest,en iknam nietzonderverrassingwaarhoezijaan

de borsten van hetdier alle m elk onttrokken,w elke er
nog aanw ezig w as,te w eten tw ee tot drie tonnen vol.

!
De kapitein bood mijeen kop van deze nog warme
melk aan.lkkonhem mijn afkeervoordezen drankniet
ontveinzen.Hijverzekerdemijechterdatdezemelk uit-

stekend w as en dat ze hoegenaam d nietvoorkoeienm elk
onderdeed. Ik proefde haaren vond dathi
jgelijk had.
Datw as dus voorons een nuttige aanw inst,w antdeze
m elk zou ons,opgediend in den vorm van boterofkaas,
een aangenam e afw isseling geven in ons gewone menu.
D ien dag bem erkte ik m etonrust datde houding van
N ed Land tegenover kapitein Nem o hoe langer hoe
strakker w erd, en ik besloot w at m eer op het doen en
laten van den Canadees te gaan letten.

DERTIENDE HOOFDSTUK.

De ijsbank.
De N autilus hernam onverstoorbaarzijn koers naar

het zuiden.Hij volqde den vijftienden meridiaan met
groote snelheid.W llde hij dus de Poolbereiken? Ik

m eendevan niet,w anttot nog toe hadden alle pogingen
om op dit punt van den aardbol te komen, gefaald.
Bovendien was het jaargetijde reeds zeer ver V0VOfderd, daar 13 M aart in het zuiden met 13 September
in het noorden overeenstem t.
D en 14en M aartbem erkte tk op 55obreedtedri
jvende

ijsschotsen, gewone blokken van twintig tot vijf en

tw intig meter, die klippen vormden,waartegen de gol-

venuiteensloegen.De'Nautilusbleefaandeopyervlakte
van den Oceaan.Ned Land,dievroegerreedsln de ijs-

zeeën gevischthad,w as vertrouw d m et het schouwspel
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der ijsbergen. Koen en ik bew onderden het voor de
eerste m aal. A an den zui
delijken gezichtseinder strekte

zich een schitterend w itte streep uit.D e Engelsche w alvischvaarders gavenerden naam y,
ice-blink''ofijsschittering aan.H oe dik de w olken ook zijntditlicht,data1tijdeen ijsbankaankondigt,kunnenzijnletverduisteren.
Inderdaad verschenen w eldra grootereblokken,welker

helderheid zich w ijzigde naar de grillen van den nevel.
Eenige van deze m assa's vertoonden groene aderen

alsofzwavelzuurvan koperer deze golvende lijnen op

geteekend had.Andere leken op enorm e am athysten,die
het licht in zich lieten doordringen.'
D eze kaatsten het

daglicht op de duizenden vlakjes van hun kristallen terug;gene,zoo witalskalksteen,zouden voldoende zijn
geweestvoor den opbouw van een geheele m arm eren stad.

Hoezuidelijkerwijkwamen,hoemeerdezedrijvende
eilanden in aantal en grootte toenam en. D e poolvogels

nestelden erbijduizenden en maakten onsdoofmethun
geschreeuw . Eenige, die de.N autilus voor een dooden
w alvisch aanzagen, kw am en er op neerstri
jken en pikten m et hun snavels op de i
jzeren platen.

Tijdens deze reis temidden der ijsbergen,stond kapitein Nemo vaak op het dek.Hijbeschouwde oplettend
deze verlaten streken.
Som szag ik zijn kalmen blik zichverlevendigen.Zeide

hijwellichtbijzichzelf,dathijalleen in dezepoolzeeën,

aan elken mensch ontzeqd,meesterwas van de onbe-

reikbareruimten?M isschlen.Doch hijsprak hetnietuit.
Hij bleef onbeweeglijk,slechts weder tot zichzelf ko-

mend,wanneer zijn instinctmatige glichttot besturen

w eer de overhand nam . W anneer biJ dan w eer geheel

verslonden in zijn taak,deNautilusrichtte,vermeed hij
behendig den schokmetdezeijsmassa's,waarvaneenige
verscheidene mijlen lang waren bijeen hoogte,die afw isselde tusschen de zeventig en tachtig m eter. Vaak
w as de gezichtseinder in hetgeheelnietm eer te zien en
op den zestigsten breedtegraad zelfs geen doortocht

meer te bekennen.Doch kapitein Nemo,die zorgvuldig
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zocht,vond weldra nog een nauwè opening,waardoor

hij vermetelheengleed, inmiddels welwetend,dat ze
zich achter hem zou afsluiten. N dus, door deze bekwame handigheid,ging de N autilus aldie ijsbergen
voorbij,welke men naarhun vorm ofgrootte indeeltin
ijsbergen,ijsvelden,drijfijs of pakijs,en ijsstroomen,
wanneer ze namelijk in lange smalle stukken uitloopen.
'
D e tem peratuur was vrij laag.De thermometer wees
buiten twee totdrie graden onder nulaan.Doch wij
w aren w arm gekleed m et bont,w aarvoor zeekalven of

ijsberen ons de huid geleverd hadden. Het inwendige
van de N autilus, regelm atig door electrische toestellen
verw arm d,tartte de vinnigste koude.Bovendien zou het

voldoendegeweestzijn,eenige meters onderte duiken,
om er een dragelijke temperatuur te vinden.
Twee maanden vroeger zouden wij ons op deze
hoogte in een eeuw ig daglicht hebben verheugd.Doch
nu w erd het reeds gedurçnde drie of vier uur nacht,en

later zou er in deze poWstreken gedurende zes maan-

den onafgebroken duisternis hebben geheerscht.

Den 15den Maartvoeren wijde Nleuw=shetlandsche
en de Orkney-eilanden voorbij.
D en 16den M aart,tegen acht uur 's m orgens,volgde
de N autilus den 55sten m eridiaan en doorsneed den

zuidpoolcirkel.Van alle zijden omrinyden ons de ijs-

bergen, die den horizon afsloten. Inm lddels voer kapitein N em o deN autilusvan spleettotspleet,steedsverder.

1:Maarwaar gaathij toch naar toe?''vroeg ik.
Voorzich uitl''antwoordde Koen.,,A1s hijtenslotte
niet verder kan, houdt hij we1 stil-''
,

Daarzou ik nog geen eed op durven doenl''zeide ik.

'

En?eerlijkgezeyd,moestik bekennen,datdezeavon-

tuurlljke tochtm1J niet mishaagde. Ik kan niet onder
woorden brengen hoezeer de schoonheden dezernieuwe

streken mijn bewondering gaande maakten. De ijsbergen namen de prachtigste vormen aan.Hierhad hun

geheelhet aanzien van een oostersche stad,met zijn
ontelbare koepels en moskeeën,ginds leken zij een in
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puin gestorte en a1s door een aardbeving verw oeste
streek. H et aangezicht veranderde voortdurend nu door

de schuine stralen de zon,dan a1sverloren in degrijze
nevels tem idden van sneeuwstormen. Van alle kanten

hoorden wij geweldige knallen, ineenstorting of donderend neervallen van ijsbergen,waardoor de achtergrond telkens van vorm w isselde.
T oen de Naut
ilusjuistonderqedompeld wasop het
oogenblik dateeni
qeijsmassa'slneenstortten,hoorden
wijhoehetgeluid zlch m etgrootgew eld onderde wateren voortplantte, en de va1 dezer bergen bracht den
Oceaan ook OP groote diepten verdacht in bew eging.
De N autilus slingerde dan a1s een schip dat aan de
w oede der elem enten is overgeleverd.
Vaak, w anneer ik geen enkelen uitgang m eer zag,

da
cht ik,dat wij voor altijd jevangen zouden zitten,
doch,als dooreen instinctgeleld,ontdekte kapitein N emo ook bijhet minste sqoortelkensweernieuwe openingen.Dk kleinste aanwljzingen van hetblauwe water
tusschen de ijsvelden bespeurend,vergistehijzich nimmer.Ook twijfelde ik er nietaan,ofhij had zich met
zijn Nautilus reedseerderin deze zuidelijke poolzeeën

gewaagd.
In den loop van den 15den M aart echter, sloten de

ijsvelden ons den weg geheelaf.Hetwas nog nietde
ijsbank,doch hetbleken uitgestrekte ijsvelden,heteen

aan het ander vastgevroren.M aar ook deze hinderpaal

kon kapitein Nemo niet ophouden. En hij dreef zijn
vaartuig meteen geweldige krachttegen hetijsveld in.
D e N autilus drong als 'een w ig in deze brosse m assa

door en spleethaar onderverschrikkelijk gekraak van
elkaar. H et w as als de oude storm ram , die m et een

ontzaglijke kracht ertegen aanstootte.De brokken ijs
w erden hoog in de luchtgeslingerd en vielen a1s hagel-

steenen rondom ons neer.Louter door zijn voortstuwendekracht,boordeonsvaartuig zich een geul.Inzijn
onstuimigevaartvloog deNautilussomsmetzijn voorsteven op hetijsenverbrijzeldehetdanm etzijngewicht.
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3omsook schoothijeronder,endanscheurdehijhetop-

aervlak vaneen door ereenvoudig tegen op te springen.
Gedurende deze dagen overvielen ons hevige sneeuw-

jachten.Door bepaalde dichte nevels konden wij elkander van het eene uiteinde van het dek tot aan het
andere niet onderscheiden.'
De wind draaide naar alle
richtingen van het kom pas.D e sneeuw hoopte zich zoo

lard op,datwijhaarm ethethouweelmoesten losbikken.Bijeen temperatuurvanvijfgraden ondernu1werd
de Nautilus geheelmet ijs bedekt.Een gewoon schip
zou zich niet m eer hebben kunnen verroeren, daar de

geheele wand in alzijn voegen zou zijn vastgevroren.
A lleen een vaartuig zonderzeilen,in bew eging gebracht
door een electrische m otor w elke geen steenkool noodig
had, kon zulke hoogten bezoeken.
Onder deze om standigheden hield de barom eter zich

overhetalgemeen zeerlaag.Hijdaaldezelfstot73*5'.
D eaanwijzingen van hetkompasboden geenwaarborg
meer. Toen wij den magnetischen zuidpoolnaderden,
die niet m et de Zuidpool der aarde sam envalt,w ezen
de naalden tegenovergestelde richtingen aan. Nu ligt,
volgens Hansten,deze poolop ongeveer70oZ.B.en 130*
W .L.,en volgens de waarnem ingen van Duperré op 10*

30'Z.B.en 1359W .L.W ijmoesten talvan waarnemin-

gen doen methetkompas,datop verschillendeglaatsen

van het vaartuig w erd neergezet, en den gem lddelden
stand nem en.M aar vaak verliet m en zich op de gissing
om den afgelegden w eg te bepalen, hoew el m en hier
w einig van op aan kon tem idden dierbochtige doorvaar-

ten,die onophoudelijk van richting veranderden.
Den 18denM aarteindelijkzag deNautilus,natwintig

vruchtelooze sprongen,zich zonder m eeringesloten.Het

waren geen ijsstroomen,geen ijspakken en geen ijsvelden m eer, doch het bleek een onafzienbare en Onbe-

weeglijke rijvan aan elkandergevroren bergen.
#A e ijsbank l''riep de Canadees.
9*Ik begreep datditvoor N ed Land,evenals voor alle

zeevdàrders, die ons waren voorgegaan,de onoverko24.44: M iilen oadc Zee (W .H.
)
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menlijkehinderpaal'
moestzijn.Toen tegen den middag

dezoneenooyenblikdoorscheen,konkapiteinNemoeen

vrijnauwkeurlgeopmeting doen,dieaangafdatwijons
op 51*30'lengte en 67o30'breedte bevonden.Datwas

in deze zuidelijke poolzeeën een ver gevorderd punt.
Van een zee,van een vloeibaar oppervlak was echter
geen schaduw te zien.V öor deN autilus strekte zich een
groote vlakte uit,bezaai
d metijsblokken in die grillige
wanorde w elke het oppervlak van een rivier som s kenm erkt eenigen tijd vöorhetijs krui
dellgaat,doch hier
alles nog in reusachtige afm etingen. H ier en daar staI
ken scherpe punten uit tot een hoogte van tw eehonderd
voet.Verderop'stonden hoekige en grijsgetinte klippen,
die als reusachtige spiegels eenige half in m ist gesluierde zonnestralen w eerkaatsten.
In deze eenzam e natuurheerschte een doodsche stilte,

nauwelijks verstoord door hetgeklapwiek van eeniye

ijsvogels.Alles scheen hier bevroren,zelfs hetgeluld.
De Nautilus moest dus op deze plaats zijn avontuur1ijke reis,tem idden der ijsvelden,stopzetten.
y,M i
jnheer,''zeide Ned Land mijdien dag,j,indien uw

kapitein nu nog verder gaat...''
W at dan?''
$3Dan is hij een baasl'
'
W aarom , N ed?''

omdat niem and over de ijsbank kan komen. Uw

,,

kapitein kan veel! m aar, alle duivels! m achtiger dan

de natuuris hijnlet.En waardeze haargrenzen heeft

gesteld, daar m oetm en tegen w i1 en dank ophouden-''
och zou ik w illen w e,,lnderdaad, N ed Land, m aar t

ten waterachterdie ijsàank tezien is!Erisnietswat
mij meer prikkelt dan een muurl''
,,Mi
jnheer heeft gelijk,''zei Koen. ,,De muren zijm
slechts uitgevon.den om geleerden nieuwsgierig te m a-

ken.Er moesten nergens muren zijn-''
Goed!'' zei de Canadees. ,,M en weetwat er achter

,,

deze ijsbank te vinden is-''
:>W at dan?'' vroeg ik.
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:1IJs,ijs en nog eens ijsl''
,,Be
n je daar zeker van? Ik niet.En daarom zou ik

het graag eens gaan Zl
@en.,#
W el,professor,'' hernam de Canadees, y,geeft dat

denkbeeld maarop!U benttotaan deijsbank gekomen,
en dat is reeds genoeg.N och u,noch uw kapitein,noch

zijnNauiiluszullen verderkomen.Ofhijhetw i1ofniet,
wijzullennaarhetnoorden terugmoeten,datwilzeggen
naarde landen waar de fatsoenlijke menschen wonen-''
Ik moeterkennen dat Ned Land gelijk had,en zoolang de schepen nietgemaaktzijn om overdeijsvelden
tegaan,zullen zebijde ijsbanken blijven steken.
Niettegenstaande zijn kracht en machtige middelen,
diehijaanwenddeom hetijsteverbreken,wasdeNautilus tot onbeweeglijkheid gedoemd.Gewoonlijk keert
iem and, die niet verder kan, eenvoudig terug.M aar hier

bleek terugkeeren aleven onmogelijk a1s vooruitgaan,
w ant de doortochten hadden zich achter ons gesloten,
en indien ons vaartuig nog lang bleef stilliggen, zou
hèt geheel invriezen. T egen tw ee uur in den na-

middag begon dit zelfs reeds.Hetnieuwe ijs vormde
zich met een verwonderlijke snelheid rond den buitenkant van het schip. Ik vond het gedrag van kapitein
N em o m eer dan onvoorzichtig.
Ik was juist op het dek,toen de kapitein? die den
toestand eenigen tijd had aangezien, mi
j zelde:
W el, professor,en w at denkt u ervan?''
1)Ik denk dat w e gevangen zitten, kapitein-''
Gevangen! Hoe bedoelt u dat?''

,,I
k bedoeldatwij noch voor-,noch achteruit,noch
opzij kunnen gaan-''
Dus, mijnheer Aronnax, u denkt dat de Nautilus

zich niet m eer kan losm aken?''

Moeilijk,kapitein,want hetjaargetijde is reeds te
vergevorderd om te kunnen verwachten dathetijsza1
splijteno''
, 1
'!Zoo,professor,''antwoordde de kapitein ironisch-''U

blijft dus altijd nog dezelfde!U zietslechts belemme-
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ringen en hindernissen!M aar ik verzeker u niet alleen
datdeN autilus zich 1osza1m aken,m aarbovendien ook
nog verder zal varenl''
1:N og m eer naar het zuiden?''vroeg ik,den kapitein

aankijkend.
Ja,''antwoordde hij,,,naar den zuidpool,naar dat

éene punt,w aaralle m eridianen van den aardbolsam enkom en.U w eet, dat ik m et de N autilus precies doe w at
ik w i1.''

Ja, ik wist het.Ik wist dat deze man vermetelwas
tot het roekelooze toe. D och de hindernissen overw innen die rond den '
Z uidpoolbestaan,nog ongenaakbaarderdan deNoordgool,wasdatnieteenvolkom en waanzinnige ondernem lng, die alleen kon opkomen in het
brein van een krankzinnige?

Ik vroeg toen den kapitein,ofhijdezePool,die nog
door geen m enschenvoet betreden w as, reeds eerder
ontdekt had.

Neen,mijnheer,''antwoordde hij,,ymaarwij zullen

,,

hem sam en ontdekken.D aar,w aar anderen schipbreuk
hebben geleden, zal.ik dit niet doen.N og nim m er heb

ik mijn Nautilus zoover naar het zuiden geleid.M aar,
ik herhaalu,hij zalnog verdergaan-''
1)Ik geloofugraak,kapiteiny''antwoordde ikironisch.
1*lk geloof u. Laten w i
j onmiddellijk vertrekken!Voorwaarts!Vooronszijn ergeen hindernissen!Doorbreken
wij deze ijsbank!Laat haar springen!En a1s zijweerstand biedt,dan geven wij de Nautilus vleugels,opdat
hij er boven overheen kan vliegenl''
1)Er overheen, professor?''antw oordde kapitein N emo
rustig.,,Neen, niet er overheen,m aar er onder doorl''
Er onderdoorl?'' riep ik.
Plotseling doorzag ik de plannen van den kapitein.

lkhad hetbegrepen.Dewonderlijkehoedanighedenvan
de N autilus zouden hem nog eens in deze bovenm en-

schelijke onderneming dienen!
,,I
k zie,datw ijelkanderbeginnen te begrijpen,professor,''zeide de kapitein mij half glimlachend.,.
,Gij
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doorzietreeds de mogelijkheid,ik zou zeggen hetwel-

slaqentdezerpoging.W atmeteen gewoon schip onmo-

gelljk 1s,wordtvoorde Nautilusgemakkelijk.Indien er
boven de Pooleen vasteland uitsteekt,zalhijdaarvoor
ankeren.M aarW anneer er daarentegen een Open Zee iS,

zalhijnaar de Poolzelfgaanl''
Inderdaady
''zeiik,m eegesleept door de redeneering
tvan den kapitein, indien de oppervlakte der zee al is

vastgevroren,zijn toch in e1kgevalharedieptenbevaarbaar,en ditw eldoor deze beschikknig van deVoorzie-

nigheid,datn.1.hetwater doorzijn qrooteredichtheid

een warmtegraad boven nu1heeft.En lndien ik mijniet
vergis,dan staathetijs,datzich van deze bank onder

waterbevindt,tothetgedeelte erboven a1sviertotéen?''

,,On'
geveer, professor.Voor elke voet die deze ijsbergen boven water uitsteken,tellen zijer drie onder.
Dus wijl deze ijsbergen de honderd meter nietoverschrijden,zijn zijonderwatermaardriehonderd meter.
En wat beteekenen die voor de Nautilus?''
$1Niets.''

Hijkan zelfsop een grooterediepte degelijkmatige

tem peratuurvan het zeewater opzoeken.En daartarten
wijongestraftde dertig ofveertig graden koudevan het
oppervlak-''

Juist, mijnheer, volkomen juistl'' antwoordde ik

geestdriftig.
'

11Deeenigemoeilijkheidy''hernam kapiteinNemo,,,za1
zijn om meerdere dagen onderwaterte blijven zonder
onzen voorraad lucht te ververschen-''
Is dat alles?'' antw oordde ik. ,,De N autilus heeft

grootevergaarbakken.W ijzullen ze vullen.En ze zul1en ons alle zuurstof leverep die wij noodig hebben-''
y,Goe
d bedacht,m ijnheer Aronnax,''antwoordde de
kapitein glimlachend.yjDoch daarik nietwil,datumij
van roekeloosheid zoudtbeschuldigen,zalik u almijn
bezw aren opsom m en.''
H eeft u er dan nog?''
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>!Eén enkele.Hetis mogelijk,datwanneerer aan de
Zuldpooleenzeebestaat,dezegeheelbevrorenis,enwij

dus heelem aalniet aan de oppervlakte kunnen kom enl''
Goed,mijnheer,maarvergeetu,datdeN autilus m et

een sterk spoor gewapend is,en zouden wiJ daarmede
nietschuin tegen deze ijsmasta's kunnen opstooten,om
ze zoo door den schok uit elkaar te doen splijten?''
W el, w el, professor, u hebt heel w at goede denkbeelden vandaagl''

11Bovendien,kapitein,''voegde ik er aan toe,mij al

m eeren m eer opw indend,w aarom zou m en aan deZuidpoolnietevengoed als aan de N oordpooleen open zee

aantreffen? Noch in het zuidelijk,noch in hetnoordelijk halfrond vallen de Polen samen met de grootste
koude.En, tenzij het tegendeelbewezen wordt,moet
m en veronderstellen,dat er op beide plaatsen van den
aardbodem of een vasteland of een Open Zee bestaat.''

Ik geloof hetook,mijnheer Aronnax, antwoordde

,,

kapitein Nem o.,,Ik zou u alleen w illen doen opm erken,

datu nazooveelbezwaren teyen mijn plan,mijthans

met bewijsgronden, die er voör pleiten, overstelpt.''
Kapitein N em o sprak de w aarheid.Ik was er toe ge-

komen hem in stoutmoedigheid teovertreffen.Ik sleepte
hem m ee naar de Pool!lk liep hem reeds vervooruit!
A&aar neen! Arm e dw aas, die ik ben! Kapitein N em o
w ist beter het vôör en tegen dezer zaak,dan ik,en hi
j
vermaakte er zich mede mij dooronvervulbaredroomen

in vervoering te zien.M aar hoe kalm hijook was,een

grooter kalm te dan Koen toonde, toen ik dien goeden

jongen qnsplanom totdeZuidpooldoortevaren mededeelde,kon hijnietaan den dag hebben gelegd.Hijont-

ving mijn mededeeliny met een ,,totuw dienst,mijn-

heer-''En daarmoestlk mijmedetevreden stellen.W at.
Ned Land aangaat,die haalde hoog zijn schoudersop:
,,zi
etu,mijnheer,''zeidehijmij,,?metu en uw kapit:in
Nemo heb ik slechts medelijdenl''
Maarwij gaan naarde Pool,mijnheer Imnd-''
,,Dati
smogelijk,maaruzulternietvanterugkeerenl''
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En Ned Land ging weer naarzijn kamer,,,om geen
ongeluk te begaan,''zeide hij.
Inmiddels begon men reeds de toebereidselen te maken voor deze stoutm oedige ondernem ing.De krachtige
pom pen van de N autilus persten de lucht tot op een

hooqe druk in de vergaarbakken.Tegen vieruurdeelde
kapltein Nemo mijmede,datde luiken vanhetdekzouden worden gesloten.Ik wierp een laatsten blik op de

dikke ijsbank,waarwij onder door zouden varen.De
lucht was helder, de atm osfeer zuiver, de koude zeer
strengt 12 graden onder nul,m aar daar de w ind w as

gaan llggen,scheendezetemperatuurmijwe1tedragen.
Een tientalmannen beklommen de zijwanden van de
Nautilus,en hakte,met houweelen gewapend,het ijs
vandeplaten af,dieweldra weervrijkwamen.Ditwerk

was spoediy gedaan,wijlhetnieuw gevormde ijs nog
maar een ulterst dun laagje bleek te zijn.

W ij qingen allen naar binnen. De vergaarbakken
vulden zlch m et het open w ater onder den kiel,w aarop
de N autilus niet langer talm de en onder dook.
Ik h:d met Koen ?laatsdgenomen in den salon.Door
het raam bekeken w1
jde lepten van de zuidelijke IJszee.D e thermometer steeg w eer, en de naald van den
m anom eter kroop langzaam om laag.
Op driehonderd m eter diepte ongeveer, dreven wi
j,
gelijk kapitein Nelno reeds voorspeld had,onder het
gegolfdeplafond van deijsbank.'
Doch deN autilusging
nog dieper, tot op 800 m eter. D e tem peratuur van het

water,die - 12* bij het oppervlak was,telde nu niet
m eer dan - 10*.W ij hadden dus reeds twee graden gew onnen.H et spreektvanzelf,dat de tem peratuur in de

Nautilus zich door zijn verwarmingstoestellen op een

zeer hooqen graad handhaafde. Met buitengewone

nauwkeurlgheid luisterde het vaartuig naar het stuur.

1,W ij zullen er welonderdoor komen,''zeide Koen.

##Ik reken er vast opl''antw oordde ik op overtuigenden toon.

Onder deze open zee had de Nautilus onmiddvllijk
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den w eg naar de Pool genom en,zonder van den 52sten
m eridiaan af te wijken.V an 67o30'tot 90O bleven ons
nog 20o30'te doorloopen over,dat is iets m eer dan 500

m ijl.De N autilus nam een gemiddelde snelheid van 26
mij.
lperuur,dus ongeveerzooalseen sneltrein overhet
Ignd gaat. Indien hij deze vaart behield,zouden wij
binnen veertig uur de Pool hebben bereikt.
Gedurende een gedeelte van den nacht hielden deze

nieuwe om standigheden Koen en mij voor het salonraam.De zee werd door den electrischen lantaarn verlicht, doch ze was geheel verlaten. Er woonden geen
visschen in deze overdekte wateren, die hen âlleen tot

doorgang naardeopenPoolzeediende.W ijgingen zeer
snel,hetgeen m erkbaarw as aan hettrillen van delange

ijzeren romp.
Tegen tw ee uur in den m orgen nam ik eeni
gen tijd
rust. En Koen deed hetzelfde. T oen ik door de gangen
liep,ontmoette ik den kapitein niet. Ik veronderstelde,

dat hij zich in de kajuit van den stuurman ophield.
C
D en volgenden day,den 19den Maart,om vijf uur
q
* morgens, hernam lk l
nijn plaats in den salon.De

qlectrische log wees aan,datde Nautilus zijn snelheid
verminderd had.Hij steeg nu ook,maar zeer voorzichtig,naar hetoppervlak,terwijlhij zijn vergaarbakken
langzaam liet leegloopen.

Mijn hart klopte mij in de keel.Zouden wij aan de
oppervlakte komen en de luchtvan een vrije poolzee
inademen? Neen,een schok beweesmij,datdeNautilus
onder tegen de ijsbank stiet,die nog zeerdik scheen,te
oordeelen naar het doffe geluid.W ijbevonden ons nu
op 3000 voet diepte, hetgeen zeygen wilde daterzich
nog 4000 voetijsboven onsverhlef,w aarvan 1000 voet
boven het oppervlak uitstak.De i
jsbank deed zich dus
hier nog hoogervoor,dan w ij reeds eerder hadden gezien,hetgeen weinig gerusttellend w as.
Gedurende dien dag,herhaqldedeNautilusmeermalen

dezelfdeproef,doch stiettelkenstegen den ijsmuur,die
zich over ons heenwelfde. Op sommige oogenblikken
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ontmoette hijditplafond op900 meterdi
egte,zoodatde
bank 1200 meter hoog moestzijn,dus drlemaaldikker
dan op de plaatswaarwijwaren ondergedoken.
Ik teekende teze verschillende diepten nauwkeurig
op en verkreeg op deze wijze de onderzeesche grensli
jn
van dezen bergketen.
Des avonds w as er nog geen enkele verandering in

onzen tpestand gekomen.Steeds bleef er tot op vierof
vijfhonderdmeterdiepteijs.W e1duseen aanmerkelijke
afnam e,m aar hoe groot bleef de afstand nog tusschen
ons en het oppervlak van den Oceaan! Het was toen
achtuur.Reeds sinds vier uur had de lucht in de N au-

tilusververschtmoetenworden,volgensde dagelijksche

gew oonte aan boord.
Inm iddels hinderde het mij niet alte zeer,hoewel
kapitein Nem o nog geen gebruik gemaakthad van zi
jn
luchtvergaarbakken.

M ijn slaap was dien nachtvo1benauwenis.Hoop en
vrees beheerschten m ij beurtelings. Ik stond verschei-

dene malen op,terwijlde stootgeluiden van de N autilus
voortduurden.Tegen drie uur 's m orgens zag ik datde

onderkant van de ijsbank slechts vijftig meter onder
het oppervlak stak. Honderdvijftig voetschei
dden OnS
dus nog van de vrijheid.De ijsbank werd dus meeren
meer een ijsveld.De berg werd weer vlakte.Ik hield
mijn blik nietmeervan den manometerafgewend.W ij
stegen voortdurend schuin naar boven.Het ijsplafond

schitterde onder de stralen van ons electrisch licht.De
bank nam van boven en van onder nxeer en m eer af,

werd van mijltot mijldunner.
Eindelijk,om zesuur's morgens op dien gedenkwaar-

diyen 19denM aart,werd desalondeurgeopend en kapix
teln Nemo verscheen op den drempel;

/1De open zqel''ztid: hij.

TNUEED E D EEL
VEERTIENDE HOOFDSTUK.
D e Z uidpool.

Ik haastte mijnaarhetdek.
Ja,devrijezee!Nauwelijkseenigedrijvendeijsschot-

sen. In de verte een uitgestrekte zee. Een w ereld van
vogels in de lucht,en m illioenen visschen in hetw ater,
naargelang de diepte veranderde van diep blauw naar

olijfgroen.De thermometerwees drie honderdste graden
ondernul.Achterdeze ijsmassa,waarvan deomtrekken
zich veraan den noordelijken horizon aftakenden,was
het lente.

Zijn wij aan de Pool?''vroeg ik den kapitein met

kloppend hart.

,,I
k weethetniet,''antwoordde hij.,,Om twaalfuur
zullen wij zonshoogte neïen-''

,,Doch

za1de zon zich w e1door deze nevels heen ver-

toonen?''zeide ik,den grijzen hemelbeschouwend.
yl
ndien zijmaareven schijntis hetalgenoeg,''antw oordde de kapitein.

Op een afstand van tien mijl,naarhetzuiden,verhief
zicheen eenzaam eilandjetoteen hoogtevan tweehonderd meter. W ij voeren daarheen, doch voorzichtig,
wantdeze zee kon bezaaid zijn metklippen.
Een uurlaterhadden wijheteilandje bereikt,terwijl
wijertwee uurdaarna reeds omheen hadden gevaren.
Hethad een onltrek van viertotvijfmijl,en een nauw
kanaal scheidde hetvan een groot land,een vasteland
wellicht,waarvan wijde grenzen nietkonden overzien.
Het bestaan van dit land scheen de stellingen van

Maur te bevestigen.Deze vindingrijke Amerikaan had
namelijk opgemerkt,dat tusschen de Zuidpoolen de
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zestigste parallelde zee metzeergroote drijvende ijsschotsen bedekt was,hetgeen men in het noorden niet

aantreft.Daaruithad hijdegevolgtrekking gemaaktdat
er aan de Zuidpool een groot vasteland moest zijn,
omdatzulke ijsschotsen slechts langs dekusten kunnen
ontstaan en nooitin volle zee.Volgenszijn berekening
vormthetijs aan de Zuidpoöl een blok van e kilom eter breedte.

Uitvrees van op een klip te stooten,was deN autilus

op driekabellenyten vaneenstrand,waaropzich prach-

tige rotsen verhleven,blijven stilliggen.De sloep werd
uitgezet.'
De kapitein,Koen en ik stapten erin,terwijl
tw ee der m anschappen de instrum enten droegen. Het
w as toen tieh uurinden m orgen en ik hadNed Lang nog

nietgezien.DeCanadeeswildeongetwijfeldzijnongelijk
hier in het aangezicht van de Zuidpool niet erkennen.
Eenige riem slagen brachten ons aan hetstrand,w aar
de bootzich op vastschuurde.O p hetoogenblik waarop
Koen aan land w ilde springen,hield ik hem tegen.

M ijnheer,''zeide ik aan kapitein Nemo,,,aan u de

y,

eerheteerstdenvoetop dezengrondtezetten.''

Dank u,''antw oordde de kapltein,j,en indien ik niet

aarzelom dezen poolbodem tebetreden,dan isdat,wijl
totnu toe nog geen menschelijk wezen hierzijn voetsporen heeft achtergelaten-''

Ditjezegd hebbende,sqrong hijmeteen veerende

bew eglng op hetstrand.H lJ w as zichtbaar ontroerd en

beklom een vooruitstekend rotspunt.Daarstond hijmet
over elkaargekruiste arm en en schitterende oogen,snbe-

weeglijk en zwijgend.Hetscheen alsnam hijzoo bezit
van dezen grond.Toen hijdaarongeveervijfminuten
in dezevervoering gestaan had:keerdehijzich naarons.
W anneer u wilt komen, mljnheer...?!,,rj:p ujj.jk
ging, gevolgd door Koen, aan land en liet de twee
m atrozen in de sloep achter.
D e bodem W as m etroodachtig zand bedekt,w aartus-

schen stukken lava en puimsteen,zoodathijvan vulkanischen oorsprong bleek. Op sommige plaatsen ver-

140

m .A M IJLEN ONDER ZEE

spreidden lichterookwolkjeseensterkezwavellucht,die
bewees dathetonderaardsche vuurnog alzijn kracht
had behouden.D och toen ik een hooge rots had beklom -

m en,zag ik verscheidenem ijlen in hetrondgeenenkele
vulkaan.M enw eetdatJam esRossindezestreken kraw
ters in volle w erking gevonden heeft op den 167sten
m eridiaan en 77O 32'breedte.

De plantengroei op dit vasteland leek mij uiterst

gering.Enkele mossoorten groeien hier og de zwarte
rotsen.Metnog eenige mikroskopisch klelne plantjes,

die slechtsuitenkele celletjesbestaan,vormen deze de

geheele flora.
Het strand w as bezaaid m et allerlei schelpen, W aaronder hartvorm ige en veel zeesterren en kw allen.
M aar vooral in del
uchtzathetleven!Daarvloqenen
fladderden duizenden vogels van allerlei soort,d1e ons
dopf m aakten m et hun geschreeuw . Andere zaten in
grooten getale op de rotsen en lieten ons zondervrees

voorbijgaan, zoodat wij ze soms zelfs met den voet
aanraakten. H et w aren vooral vetganzen, steltloopers,
groote albatrossen en w itte en blauw e stormvogels.
O ok een soort kleine eenden die op den rug zw art en

witwaren.,,Diestormvogelszijn zoo vetj''zeide ik tot
Koen,,jdat de bew oners van de H eroë-eilanden een pit
in hun lichaam draaien, en die aansteken-''
#$D atzijn dusvolmaakte lampen,
''antwoorddeKoen.

Men kan moeilijk van de natuurverlangen datzijdie

,,

dieren ook nog van een pit voorzietl''

Een halve mijlverderwasde grond a1sbezaaid met

nesteq, waaruit zwermen vogels opvlogen. Kapitein

N em o liet er later eenige honderden van vangen, w ant
hun donker vleesch is zeer eetbaar.D eze dieren lieten
zich met steenen doddgooien, zonder dat'ze moeite
deden te vluchten..
Inm iddels trok de m istniet op.En om e1f uurw as er
van de zon nog niets te zien.D e onzichtbaarheid van
di
tt
hem
le
ichaam
tel
vas
teel
st
llen ofswi
jde
demijweinig gerust.En hoe dan
Pool hadden bereikt?
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Toen ik mijweer bij kapitein Nemo voegde,vond ik
hem zwijgend op een rots geleund,terwijlhijde lucht
bekeek.Hijscheen ongeduldig en teleurgesteld.Doch
w at w as er aan te doen? Deze stoutm oedige en veel-

vermogende man,kon de zon nietbevelen,zooals hij
het de zee deed.
H etm iddaguurbrak aan,zonder datde zon zich een
enkelQogenblik vertoonde.M en kon zelfs de plaats niet

vaststellen waar zijzich achterhetnevelgordijn moest
bevinden.W eldra loste de m ist zich in sneeuw op.

Totmorgeny''zeidekapitein kortaf.En wijroeiden

,,

in den sneeuw storm w eer naar de N autilus terug.
Gedurende onze afw ezigheid waren de netten uitgew orpen, en ik beschouw de m et belangstelling de vis-

schen die men naarboven haalde.De Zuidelijke Poolzeeën dienen tot schuilplaats voor een groote m enigte
trekvisschen, die de keerkringsstorm en vluchten, doch
ten prooivallen aan bruinvisschen en robben.Ook zag
ik eenige kraakbeenachtige schaaldieren van een decim eter lengte,m et angels gew apend;voorts een soort

chimera's van drie voetlengte,een zeerblank lijf,een
w itte,zilverachtige,gladde huid,een ronden kop en drie

vinnen op den rug,terwijlde muilin een krommesnuit
uitloopt. Ik proefde hun vleesch, m aar ik vond het,

niettegenstaande Koen ergoedvan at,zeeronsmakelijk.
D e sneeuw storm duurde tot den volgenden dag. Het

was onmogelijk zich op hetdek staande te houden.In
den salon, w aar ik de gebeurtenissen van dezen tocht
naar het vasteland van de Zuidpool opteekende,hoorde
ik het geschreeuw der storm vogels en albatrossen, die
zich tpm iddeh van den orkaan verm aakten.De N autilus
bleef niet stilliggen, doch volgde de kust en ging nOg

een tiental m ijlen naar het zuiden,omringd door de
schem ering, w elke de zon, die m aar even over den

rand van den horizon ùeenscheerde,ons naliet.
D en 20sten M aart hield de sneeuw op.De koude had
eenigszins toegenomen. De thermometer w ees twee
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graden onder nul. De m ist trok op,en ik hoopte dien
dag onze hoogte te kunnen opm eten.
D aarkapitein N em o nog nietverschenen w as,gingen
Koen en ik in desloep en roeiden aan w al.De grond was

nogevenvulkanisch,overalm erktenwijsporenvan lava
en basaltop,zonderdatwijeen kraterontdekten.0ok
hier bewoonden duizenden vogels het land.Maar zij
deelden ditrijk metgroote troepen strand-zoogdieren,
die ons m et hun zachte oogen aankeken.Hetw aren verschillende soorten zeekalven, som m ige op den grond

uitgestrekt,andereop drijvendeijsschollen,terwijlweer
andere uit of in zee gingen.D aar ze nog nooit m et een

mensch te maken hadden gehad,vluchtten zijnietbij
onze nadering.Ik telde ergenoeg om eenige honderden
schepen etensvoorraad te verstrekken.
Het w as acht uur.Nog vier uur bleven ons overtot

het oogenblik waarop wij de zon op verdienstelijke
wijze konden waarnemen.W ijgingen naareen groote
baai, w elke een inham vorm de in de granietrotsen van
den oever.
Zoover het oog reikte,lagen rondom ons de oevers

en deijsschotsenmetzee-zoogdieren bedekt.Hetwaren
voornamelijk zeekalven.Ze vormden kleine vertrouwelijke familie-groepjes,hetmannetje wakend,hetwijfje
melkgevend aan dejongen.Eenige reedssterkejongen
probeerden hun eerste stappen te doen.W anneer deze

dieren zich wilden verplaatsen, maakten zij kleine
sprongen en steunden daarbijonhandig op hun weinig
volmaakte zwemvliezen,die bij de aan hen verwante
zeekoeien w are benedenarm en vorm en.

In hetwater,hun eigenlijk element,zwemmen deze
dieren met hun beweeglijke rugvin, gladde huid en

w aaierachtig uitgespreidepooten,bew onderensw aardig.

Op hetstrand rustend,nemen zijbuitengewoon bevallige houdingen aan.
Ik deed Koen de groote ontw ikkeling der borsten opm erken. D eze zeekalven, zeide ik, zou m en ook zeer

gemakkelijk kunnen dresseeren,en ik ben met zekere
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natuuronderzoekers van m eening, dat ze, verstandig
gedresseerd,den m ensch groote diensten zouden kun-

nen bewijzen a1seen soortjachthonden die groote vis-

schen opsporen.
D e m eeste dezerdieren slapen op de rotsen ofop het
zand. Sommige hebben geen oorschelpen. Onder hen
bevonden zich ook zeeolifanten,w ier m iddeleen om trek

heeft van twintig voet en die tien meter lang zijn.
Ze maakten bij onze nadering geen enkele beweging.
j,zi
jn ze niet gevaarlijk?''vroeg Koen.
N een,''antw oordde ik,,,w anneer m en ze tenm inste

,,

nietaanvalt.W anneereen zeekalfzijn jong verdedigt,
iszijn woede verschrikkelijk en gebeurthetnietzelden,
dathijde sloepen dervisschersverbrijzelt.
Hijis in zijn rechty''antwoordde Koen.
1*Dat w i1 ik niet ontkennen.''

Twee mijl verder liepen wij op een voorgebergte

aan,dat de baaitegen den zuidenw ind beveiligde.

Deze berg stond loodrecht in zee,terwijlhet zeeschuim den voetbespatte.Aan de anderezijde derrots
hoorden wij een groot lawaai,alsofer een troep runderen loeide.
1,Hoor eens,'' zei Koen, ,,een stierenconcertl''
'
N een, een concert van w alrussen-''

Vechten zij?''

Ze vechten of ze spelen-''

A1s mijnheer het goedvindt, moesten wij dat een:

,,

gaan zien-''
D at m oeten we doen, Koen-''

W ijklommen de zwarte rotsen over waarbijonverwachtsteenen naarbeneden stortten,terwijlde rotsen
doorhetijszeerglad waren.Meerdere malen gleed ik
uiten vielop mijn zijde.Koen,voorziehtigerofvaster
terbeen,struikelde bijna niet en hielp mijtelkensop,
zeggend:

,,A1
s mijnheer zoo goed wilde zijn zijn beenen wat
verder van elkaar te zetten,dan zou mijnheergemakkelijker in evenwicht blijven.''
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Boven op hetrotsgebergte gekomen zagen wijvoor

ons uit een groote w itte vlakte vo1 w alrussen. Deze
dieren speelden m et elkander en brulden van pleizier,
niet van w oede.
'

Dewalrussen lijkenop dezeekalven watdevorm van

hun lichaam en de bouw van hun ledem aten betreft.
M aar er ontbreken verschillende tanden in hun onder-

kaak.En watde snijtanden in hun bovenkaak betreft,
dezesteken naarbuiten en zijn tachtig centimeterlang.
Deze tanden zijn van een prachtig ivoor,sterker dan

die van de olifanten en w orden,niet zoo gauw geel.
Vandaardatzezeergezochtzijn.Ook oy deze w alrussen wordtverwoed jachtqemaakt,en zijzullen zeer

spoedig tot de laatste zijn ultgeroeid,daar de jagers,

onberedeneerd,ook de wijfjes en jonjen op

groote
sc
haal
dooden,
al
l
e
s
t
ezamen
w
e1
vi
er
dul
zend
st
uks
per
@
Jaar.
N a deze legerplaats van w alrussen rustig te hebben
bekeken, dacht ik er over om terug te keeren.H et w as

elfuur,en indien de kapitein gunstige omstandiqheden
vo
nd om waarte nemen,wilde ikoenrzl
qr
aag bijzljn.Intusschen geloofde ik nietdat de zz
ch dien dag nog
zou vertoonen. D ikke w olken onttrokken den horizon

aan onze oogen.Het scheen alsofditnaijverig hemellichaam deze streken niet aan menschelijke wezens
w ilde ontsluieren.

W ijgingen echternaardeNautilusterug en volgden

een smal pad, dat over den top van ,de klip liep.0m
half-tw aalfkw am en wi
jop de landingsplaatsaan.Ook
de kapitein had zich m et de sloep aan w a1laten bren-

gen.lk zag hem op een basaltblok staan,hijhad zijn
instrumenten bij zich.Zijn blik was op den noordelij-

ken gezichtseinder gevestigd,w aar de zon haar korte
loopbaan beschreef.
lk ging naast hem staan en w achtte zonder te spreken.Hetw erd tw aalfuur,en,evenals den vorigen dag,

liet de zon zich niet zien. W eer kon de w aarnem ing
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niet plaals vinden. Indien het m orgen nog niet kon,

moesten wijhetbepaald opgeven.
W ij hadden namelijk juist den 20sten M aart.Den
volgenden dag zou hetdag-en nachtevening zijn,iets
w aarw e nietop gerekend hadden;dan zou de zon voor

zes maanden onder den gezichtseinderverdwijnen en
daarm ede de lange Poolnacht beginnen.Sinds 21 Sep-

temberwaszijaan den noordelijken gezichtseinderverschenen tot21 Decem ber,een spiraalvorm ige loopbaan

beschrijvend.Van toen afging zijweer dalen,om nu
m orgen haar laatste stralen overons heen te W erpen.Ik

Qeelde mijnontdekkingen mijnvreesaankapitein Nemo
m ede.

U heeftgelijk,mijnheerAronnax,''zeide hijtotmij,

,,

indien ik m orgen de zonshoogte niet kan w aarnem en,
za1 ik er zes m aanden m ee m oeten w achten.M aar van
,

den anderen kant,za1het,juistwijlhet1otmijhierden
zlstenMaartdoetzijn,zeergemakkelijkvallen,morgen,
w anneer de zon zich dan tenm inste vertoont, om de

juiste plaats waarwijons bevinden te berekenen.''
#)W aarom , kapitein?''

,a1s de zon zoo'n groote boog beschrijft,het
,,omdat
moeilijk ishaarjuistehoogte boven den gezichtseinder
op te maken,en dan kunnen wijmetde instrumenten
gemakkelijk groote vergissingen maken.''
,1Hoe m eet u dan op?''

lkheballeen mijn chro/ometernoodig,''antwoordde
kapitein Nem o. ,,A1s m orgen,21 M aart,om tw aalfuur

de zonneschijf- rekening houdend natuurlijk metde
straalbreking - door den noordelijken horizon precies
middendoor gedeeld wordt,dan zijn wijaan de Zuid11:1('1.::
Inderdaady'' zei ik. ,jEchter is deze w aarneming

wiskundig nietzoo zeker,wijldedag-en nachtevening
nietnoodzakelijk op het middaguur valt.''
,,Dat i
s zoo,mijnheer, maar dat zal geen honderd
meter schelen, en zoo nauw komt het nu niet. Tot
morgen dVS#î'
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Kapitein Nem o ging m et de sloep terug--Koen en ik

bleven totvijfuurwat rondwandelen,om nog meerte
bekijken en te onderzoeken.I.
k kreeg echtergeen enkel
merkwaardig voorwerp in handen,tenzijeen bijzonder
groot ei van een vetgans en w aarvoor een liefhebber

meerdan duizend francs zou hebben betaald.Zijn Isabella-kleuren destreepjesen puntjesdiehetversierden,

alsofer door Egyptenaren letterteekens op geschreven
w aren, m aakten het een zeldzaam exem plaar. Ik gaf

hetaanKoen.Degoedejongenliegeruiterstvoorzichtig
m ee,heta1seen kostbaarstuk Chlneesch porcelein in de
hand dragend, en bracht het ongeschonden aan boord
vandeN autilus.D aarlegde ik ditzeldzaam eiin eender
glazen kasten vanhetm useum in den salon.Ik soupeerde

metveeleetlustaan een voortreffelijk stukje zeekalfslever,welks sm aak mij herinnerde aan varkensvleesch.
Vervolgens ging ik naar bed,nietzonder te w enschen

datden volgenden dag de zon onsterwille mochtzijn.
D e volgenden m orgent21 M aart,w as ik alom 5 uur
op hetdek,w aar ik kapltein Nem o ook aantrof.

,,Hetweer kl
aarteen beetje op,''zeide hij.,,Ik heb
goede hoop.Na het ontbijt zullen wijaan land gaan,

om een goede plaats uitte zoeken voor de w aarnem ing.
D at w as afgesproken.En nu ging ik Ned Land eens
opzoeken. 11 w ilde hem m et ons m eenem en. Doch dc

koppiqeCanadeesweigerde,enikbemerkteweldatzijn
stilzwljgendheid,evenalszijn slechthumeurmetdendag
toenam en.Tenslotte betreurde ik in deze om standigheld

zijn stijfhoofdigheid niet.W aarachtig,er waren teveel
zeekalven aan land en m en m oestzulk een hartstochte-

lijkvisschernietaandergelijkeverzoekingen blootstellen.
Na het ontbijt ging ik aan wal.De Nautilus was
'snachtsnog eenigemijlenopgevaren.Hijlag nu op een
grootemijlvan dekustaf,waarop een bergtopvanvier
tot vijfhonderd meter de omgeving beheerschte. De
sloep droeg buiten mij,ook den kapitein en tweezijner
m anschappen m et'de instrum enten te weten een chro-

nometer,een kijkeren een barometer.
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Tijdens'den overtochtzag ik veelwalvisschen,dietot
de driehierbijzondefvoorkomendesoorten behoorden,

de gladde,de syringruggen en de slanke.De eerste
bezatgeen rugvlnnen,de tweede heeftgroote qlooien

in'den buik en witte vinnen,de derde is geelbruln van
kleur en de vl
ujste;deye machtige dieren kondigden
zich reeds vanult de verte aan,doordatzijhetwater
hoogop uithun snuiten spuiten tot zulke kolom m en en

metzulk een krachtdathetin de verte juistdampwolken lijken.Deze verschillende zoogdieren sp
.elen met
heele troepen in het stille w ater,en ik zag w eldatde
Zuidpoolzee voordie te feldoor de visschers vervolgde
dieren thans een toevluchtsoord w as.
Om negen uur kwamen wijaan land.De hemelverhelderde en de w olken dreven naar het zuiden.D e m ist
trok van de oppervlakte w eg.Kapitein N em o ging naar
den bergtop,waarvan hijongetwijfeld zijn observatorium w ilde m aken.H et klim m en w erd zeer bemoei
lijkt
dporde puntige lavablokken en puim steenen,temidden
van een atm osfeer die m et zw avelachtige dam pen verm engd w as.De kapitein beklom ,voor iemand die aan
land nietm eergew oon w as,de steile hellingen m et een
vlugheid en behendigheid, die ik hem niet nadeed en
.

waarop een gemzenjager jaloersch zou zijn geweest.
W ijhadden twee uurnoodig om dezen top van half
porfieren halfbasaltsteen te bereiken.Vandaarom vatte
onze blik een uitgestrekte zeeydie naarhetnoorden haar

grenslijnduidelijk aan den horizon afteekende-Aanonze
voeten lageh w itte velden.Boven onze hoofden glansde
het bleeke azuur van den hem el, geheel van nevels

ontdaan.In hetnoorden vlamde dezonneschijfals een

vuurbol, w aarvan de horizon reeds een .stuk had
afgesneden.U it het w ater verhieven zich de honderden

prachtigefontijnen der walvisschen.In deverte lag de

N autilus a1s een donkerzeedier op de golven te slapen.
A chter ons,naar het zuiden en oosten,niets dan land,
een grillige en grenzenlooze opeenstapeling van m et

ijs bedekte rotsen.

De kapitein beklom de steile hellingen m et een vlugheid...
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KapiteinNemo mat,op dentop gekomen,zorjvuldig

dehoogtemetbehulp van zijn barometer,daarh1jhiermede straks bijzijnwaarnemingrekeningmoesthouden.
Kw aartvoortw aalfvertoonde de zon zich,slechts door

straalbreking zichtbaar,a1seen gouden schijfen wierp
haar laatste stralen over dit verlaten land en over deze
w ateren,nog door geen m ensch meteenig schip doorkliefd.

Kapitein Nemo,voorzienvan een kijkerdiedoormid-

de1van een spieyelde straalbrekinq verbeterde,onderzocht de zon dle m eer en m eer ln schuine richting
onder den horizon w egschoof. Ik hield de chronom eter
in -d'e hand.M i
jn hartklopte hevig.Indien de verdwijning van de helft der zonneschi
jf samenviel met het

oogenblik dat mijn chronometer twaalfuur aanwees,
dan waren wij aan de Pool.
#$Tw aalf uurl'' riep ik.
dpooll'' antw oorde kapitein Nem o plechtig,
,D e Zui

terwijlhijmijden kijkergaf,waaronderik zag datde
zon doorden gezichteinder juist in twee gelijke helften verdeeld vzerd.
Ik bekeek de laatste stralen, die de rotspunt in schitterenden gloed zetten.

Op dat oogenblik legde kapitein Nemo zijn hand
op mijn schouderen zeide:
Mijnheer,in 1600 bereikten deHollanders,doorzeestroomen en storm en m eegesleept,den 64sten breedtegraad en ontdekten N ieuw -scotland.In 1773,den 17den

Januari, kwam de beroemde Cook, die den 38sten
meridiaan volgdetot67o30',en in 1774,op 30 Januari,
bereiktehijlangsden 109den meridiaan 71o15'.In 1820
kwam de '
Engelschman Brunsfield*op 650.In 1825 zijn
landgenoot Poweltot 620.Het zelfde jaar kwam een

eenvoudige w alvischvaarder tot 74* 15'op den 26sten
m eridiaan. In 1831 ontdekte de Engelschman Biscoë
het laud van Enderby op 68* 50,den 5den Februari 1832
het land van Adelaïde op 67* en den zlsten Februari
hetland Graham op 64*45'In 1838 stootte de Fransch-
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man Dumont d'Urville op 62o57'tegen de ljsbank en

ontdekte het Louis-philipsland.In 1838 ging W ilkes tot
den 69sten parallel over den honderdsten meridiaan.

Tenslotte in 1842,bereikte James Ross metde Erebus
en de Terror den 12den Januaritusschen 76o 56'en
171* 7'het Victorialand.W elnu,en dezen zlsten M aart

van hetjaar 1868 heb ik,kapitein Nemo,de Zuidpool
bereikt op den 82sten breedtengraad en ik neem beiit
van ditgedeelte van den aardbol,dathet zesde vaste-

land za1zijn-''

In w iens naam , kapitein?''

>'In mijn naam, mijnheerl''

En ditzeggend,ontplooide kapitein Nemo een zw arte
vlag,w aarop een gouden N w as geborduurd.D aarop

wendde hij zich naar de zon,wierlaatste stralen nog
over zee gleden:

Vaarwel, zonl'' riep hij. jyverdwijn, schitterende

dagster!Leg u te rustonder deze open zee,en laateen

nachtvan zes maanden zijn schaduw overmijn nieuw

grondgebied heenscherenl''

VIJFTIENDE HOOFD/
STUK.

Een ongevalof een toepal?
Den volgenden dag,22 M aart,om zes uur's m orgens,
w erden de voorbereidselen genom en totonsvertrek.D e
laatste schem ering verdw een in den langen nacht. D e

koude was vinnig.De sterren schenen wonderlijk hel-

der aan het firm am ent. Recht boven ons schitterde het
m erkw aardige Zuiderkruis,de poolster van het zuiden.
De therm om eterw ees tw aalfgraden ondernulen toen

de wind aanwakkerde,sneed deze ons vlijmend.in het
gezicht. De.ijslaagjes vermenigvuldigden zich op de
golven,overalscheen de zee te zullen dichtvriezen.Tal-
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looze zwarte plekken aan de oppervlakte toonden reeds

devormingvan hetjonge ijs.Gedurende dezeswinterm aanden zou deze zee volkom en dichtgevroren en on-

toegankelijk zijn.W atzou ervan de walvisschen worden?Ongetwijfeld gingen zijonderdeijsbank doorop
zoek naarbew oonbare zeeën.W at de zeekalven en w alrussen aangaat,gew end aan het ruw ste klim aat a1s ze

zijn,bleven ze in deze bevroren streken.Deze dieren
hebben hetinstinctom gaten in de ijsvelden te graven,
die ze weten open te houden. Door deze gaten komen

zij ademhalen.En a1s ook de vogels,door de koude
verjaagd,ngarheinoorden vertrokkenzijn,blijven deze

zeezoogdieren de eenige m eesters van het Poolland.
D e vergaarbakken w aren intusschen gevuld en de
Nautilus zonk langzaam .Op een dieptevan duizend voet

bleef hij zweven.Zijn schroef sloeg hetwater,en hij
stevendenaarhetnoorden m eteen snelheid van 15 kilo-

meterperuur.Tegen den avond,dreefhijreeds onder
de onmetelijke ijsbank.
De paneelen van den salon w aren voorzichtigheidshalve gesloten,w antde rom p van de N autilus kon wel

eenstegen een ijsblokstooten.Ik brachtdezen dag door
metdeuitwerking van m ijn aanteekeningen.M ijn geest
wasgeheelvervuld metherinneringen aan dePool.W ij
hadden ditontoegankelijke puntzonder moeiten en gevaren bereikt,alsofonze drijvende wagon erover een
spoorbaan was heengegleden.En nu begon w aarachtig

de terugkeer.Zou deze mij nog verrassingen bereiden?
lk vçrmoedde het,gezien de onuitputtelijkheid der onderzeesche wonderen.lnmiddels hadden wij de vijfen
een halve maand datwijaan boord waren,reeds 14* 0
mijlafgelegd,en hoeveelwonderen en verschrikkelijke
voorvallen hadden onzereis nietaantrekkelijkgemaakt,
die nu reeds een grooter aantalmijlen bedroeg dan de
omtrek deraarde.Ik herinnerde mijdejachtin debosschen van Crespo,de stranding in de Torrestraat,het

koralenkerkhof,de parelvisscherijvan Ceylon,de Arabische Tunnel,de vulkanische vuren van Santorino,de
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bedolven m illioenen in de Baai van Vigo, de Atlantis
en tenslotte de Zuidpool! A 1 deze herinneringen lieten

mij dien nacht geen oogenblik rustig slapen.

O m drie uur in den m orgen w erd ik w akkerdoor een

hevigen schok.lk ging rechtovereind in mijn bed zitten en luisterde in de duisternis,toen ik plotseling m id-

den in dekamerwerd geworpen.Blijkbaar1ag deN autilus, na het geven van een hevigen stoot, eheel op
zijn zijde.Ik betastte de wanden en sleepte m lJdoorde
gangen naar den salon, waar ik het licht aanstak.De
m eubels lagen om vergew orpen. Gelukkig hadden de
glazen kasten, die m et de pooten op den vloer stonden
vastgeschroefd, aan den schok weerstand kunnen bie-

den.De schilderijen aan stuurboord hingen palop de
wandtapijten,terwijl die aan bakboord er een halven

m etervanafhingen en elk oogenblik op den grond kon-

den vallen. De Nautilus lag dus op zijn stuurboordzijde,en volkomen onbeweeglijk.

Ik hoorde hetyeluid van stappen en verwarde stem-

men.Doch kapiteln Nemo verscheen niet.Op hetoogenblik dat ik den salon w ilde verlaten,kw am en Ned Land
en Koen binnen.
,3W at is er te doen?'' vroeg ik onmiddellijk.

Datkom i.
J
k juistaan mijnheervragen,''antwoordde

,,

Koen.
Alle duivelsl'' riep de Canadees.,,Ik weet het best.
D e N autilus is om geslagen,en te oordeelen aan het ru-

moer geloof ik niet dat hij er weer boven op komt,
zooals dien eersten keer in de straatvan Tor-''

##Maarwe zijn toch aan de oppervlakte?''vroeg ik.
,#Datweten wij niet,''antwoordde Koen.
#'W ij zullen dat even zien,''antwoordde ik.
Ik raadpleegde den manometer en kwam tot mijn
grooteverbazing totdeontdekking,datwij0nsop 360
meter diepte bevonden.
eekenen?''riep ik uit.
,,W at m oet dat bet

W ij moeten hetden kapitein vragen,''zeide Koen.

,,

))M aar waar hem te vinden?'' vroeg Nvd Lagd.
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1,Volgtmij,''zeide ik tot mijn metgezellen.
W ij verlieten den salon. In de bibliotheek was niemand.lkverondersteldedatdekapiteinzichindekajuit
van den stuurm an ophield.H etbestew asom m aarte wach-

ten,en wijkeerden met ons drieën in den salon terug.
Ik za1deverwenschingen van den Canadeesstilzwijgend voorbijlaten gaan.Hijkon zichnaarhartelustopwinden.Ik liethem vrij in hetluchten van zijn slecht
humeur,zondereen woord in hetmiddentebrengen.W ij
zaten zoo sedert tw intig m inuten te luisteren,en trachtten
eIk geluid dat in de gangen hoorbaarw asOp tevangen,
toen kapitein Nem o binnentrad.H i
j scheen Onsniette

zien.Zijn çezicht,gqwoonlijk zoo kalm,verried eenige
ongerustheld.Hij bekeek
' zwijgend hetkompas en den
m anom eter. Vervol
gens legde hij den vinger op een

punt van de kaart in de om geving van de Zuidpool.

Ikwilde hem nietstoren.Slechtstoen hijzich eenije

oogenblikken later naar m ij toewepdde, gebruikte lk
een uitdrukking,waarvan hijzich destijdsbijde straat
van Tor bediend had.Ik vroeg hem namelijk:
##Een toeval, kapitein?''

##Neen, mijnheer,''antwoordde hij. ,yDitmaal is het

een ongeval-''
Ernstig?''
M isschien-''

,1Is er onmiddellijk gevaar?''

X 00D*?J
H eeft de N autilus zich gestooten?''

'#Ja.
Door een gril der natuur, niet door menschelijke
onbekwaamheid.D och m en kan nietverhinderen datde

wet der zwaartekracht dergelijke feiten oplevert. M en
kan dewetten dermenschen trotseeren,doch geen weer''
stand bieden aan die der nat
.uurZonderling oogenblik, dat kapitein Nem o zich koos
om zich aan deze wijsgeerige bespiegelingen over te

geven!Overigensmaaktezijn antwoord mijnietwijzer.
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11M ag ik ook weten,m ijnheer''vroeg ik hem, ,,wat

de oorzaak is van ditongeval?''

Een enorm ijsblolt,een heele berg heeftzich omkekeerd,''antwoordde hij,''W anneer de ijsbergen onder
water,hetzij door grootere warmte,ofdoor herhaalde
schokken worden ondermijnd,dan rijst hun zwaartepunt.En dan kantelen zij om.Ditnu heefthierplaats
gevonden.Een dezer blokken heeftbijzijn omstorting

tegen de N autilus aangestooten,die onderw ater dreef.

Vervolgens is hij langs den romp afgegleden en heeft,
weeropstijgend,hetvaartuig meteen onweerstaanbare
krachtnaarboven geduwd,zoodathetnu op zijn zijde
ligt-''

M aarkan men de Nautilus nietvrijmaken door de

,,

vergaarbakken zoodanig te ledigen dat er w eer evenw icht ontstaat?''

Datwordtjuistyedaan,mijnheer.U kuntdepompen

,,

hooren werken. Kijk maar naar den wijzer van den
manometer.Zijwijzen aan datdeNautilusweerstijgt,
maarhetijsblok stijgtmee,en a1snietsditbloktegenhoudt,xdan za1 onze toestand niet veranderen.''
De N autilus helde inderdaad noq steeds naar stuur-

boord over.Ongetwijfeld zou zijzlch weder oprichten
zoodra het ijsblok stuitte. M aar wie weet of wij hier
nietonder de groote ijsbank waren en tusschen twee
ijsmuren zouden worden verpletterd?
Ik dacht over onzen toestand na,terwi
jlde kapitein
voortdurend naar den m anometer keek. D e N autilus
was sinds den val van den ijsberg onqeveer 150 voet

gestegen,maarzij 1ag nog geheelop zljde.Plotseling

deed zich een lichie beweging van den romp gevoelen.
Klaarblijkelijk richtte de Nautilus zich een weinig op.
D e voorwerpen in den salon nam en zienderoogen hun
norm alen stand w eerin.D e w anden kwamen w eerloodrechtte staan.N iem and onzer sprak.M etkloppend hart

voelden wij de wederoprichting van hetvaartuig.De
vloer kwam weer horizontaal onder onze voeten. Zoo
verliepen er tien m inuten.
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Eindelijk liggen wij weer rechtl''riep ik.
Ja,''zeide kapitein Nemo,terwijlhij naar de deur

,,
,,

ging.

#,Maarzullen wijweerkunnen varen?''vroeq ik hem.

,,Zeker
,''antwoordde hij.Vanafhetoogenbllk datde
vergaarbakken leeg zullen zijn,drijft de Nautilus aan

het oppervlak-''
De kapitein ging heen,doch ik bem erkte w eldra dat

men destijging van deNautilus had stopgezet.Hijzou
anders tegen den onderkant van de ijsbank zijn aangestooten en hetwas beter onder te blijven.
,,Daar zi
jn wijmooiaan ontkolnenl''zeiKoen.
,,J
a.W ij hadden tusschen de ijsblokken verpletterd
kunnen worden,of m instens vastgezet.En dan zonder

deluchttekunnenververschen...!Ja,wijzijn den dans

m ooiontsprongenl''
Indien het hierm ee geëindigd isl'' m om pelde Ned
Land.
Ik wilde metden Canadees geen nuttelooze woordenw isseling houden,en antw oordde hem niet.Bovendien
w erden de paneelen opengeschoven en stroom de het
electrisch licht van den lantaarn,doorhet water weerkaatst,naar binnen.
Ongeveer op tien meter afstand, verhief zich aan

weerszijden vandeNautilus een prachtigeijsmuur.Ook
boven en onder ons.Boven vormde de onderzijde der

ijsbank een reusachtig yewelf.Onderons had hetlosgeraakte blok,datbijzljn stijging tegen eenige vooruitstekende punten der zijwanden gestuit was, aldus
een vasten stand ingenom en.D e N autilus voer nu door

een tunnelvan ijs.Hetwasgemakkelijk er,hetzijvoorof achterwaarts,uit te komen,om later weer in eenige

honderden meters dieper water den vrijen doortocht
onder de ij'
sbank voort te '
zetten.
Onze plafondlampen waren uiten toch werd de salon

schitterend verlicht,wijlde ijswanden hetJichtvan den

lantaarn sterk weerkaatsten.Ik zou u de prachtiyeuit-

werking derlichtstralen op die grillig gevormde ilsmas-
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sa's niet kunnen beschrijven,waarvan elke hoek,elke
spleet,elke facet der kristallen een ander schijnselafw ierp, dat verschilde naarm ate er gekleurde aderen

door hetijs liepen.Het was een mijn van de schitterendste edelgesteenten. Vooral de blauw e lichtstralen
a1s van saffier en het groen dersm aragden liep erdoorheen.H ier en daar leken er vurige diam anten tusschen-

gezet,zoodatonze oogen den glans nauwelijkskonden
verdragen. D e kracht van den lantaarn w erd verhon-

derdvoudigd, a1s ware zij een lamp achter de lenzen
van een reusachtigen vuurtoren.
W at is dat m ooi! W at prachtigl''riep Koen.

Ja,''zeiik,,yhetis een wonderlijk schouwspel.Nietw aar, N ed?''

A1le duivels, jal'' antwoordde Ned Land.,,,
Het is

,,

prachtig.Ik ben w oedend dit te m oeten erkennen.Z ooiets heb ik nog nooitgezien.M aar datschouw spelkan
OnS duur te staan kom en. En, a1s i
k het zeggen m ag,
geloofik datwijhier dingen bezichtigeh,die God voor

het oog der menschen heeft willen verberqen-''

Ned had gelijk.Ditwas te mooi.Plotsellng deed een
kreetvan Koen mij hethoofd omwenden.
W at is er?''vroeg ik.

Doetuw oogen dicht,mijnheer!Mijnheermoetniet
kijkenl''
Ditzeggend,hield Koen zelfdehandvoorzijn oogen.
y,M aar watheb j
e toch,jongen?''
Ik ben blindl''

Onwillekeurig keek ik naar hetvenster.Maar mijn
Oogen konden het licht niet verdragen.
Ik begreep w at er gebeurde. De N autilus had zich
m et groote snelheid in beweging gezet.De stille schit-

tering der ijsmuren was daardoor omgetooverd in vu-

rige strepen. D e vonken dezer m illioenen diam anten
sm olten tot éen Vutlr Sam en, zoodat de N autilus a1s het
w are door een vuurzee heenstoof.
Toen sloten zich de paneelen van den salon.W ij hiel-

den de handen nog voorde oogen,die pijn deden van
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hetlicht,alsofwijrechtin de zon hadden gekeken.Er
was eenigen tijd noodig vöôr onze pupillen weer hun
normalen stand innamen.Eindelijk lieten wij de handen w eer zakken.
En i,
k geloofhetnog niet,''antwoordde de Canadees.

W anneer wij aan land zullen zijn teruggekeerdy''
voegdeKoen erbij,verzadigd van zooveelwonderen der
natuur,,,watzullen wij dan denken van die ellendige
landjesen van datarmzalige werk uitmenschenhanden
ontstaan!Neen!De bew oonde w ereld isonzer nietm eer
w aardigl''
Zulkew oorden,uitden m ondvan een kalm en Vlam ing,
bew ezen hoezeer onze geestdriftgestegen w as.D och de

Canadeesbleefnietachtermetzijn nurkschegedachten:
#,De bewoonde wereldl''zeide llij,hethoofd schuddend.y,Maak je nietongerust,vriend Koen,wijzullen
er nooit terugkeeren!''

Hetwas toen vijfuurindenm orgen.Opdatoogenblik
namenwijeenschokwaaraandenvoorsteven.Ikbegreep
dat zijn spoor tegen een ilsblok had gestooten. Het
moestmaareen toevalligheid zijn,wantin dezen onderzeeschen tunnellagen natuurlijk veelijsblokken in den
weg,diededoorvaartnietvergemakkelijkten.Ikmeende
dusdatkapitein Nemo,zijnrichtingwijzigend,dehinderpalen uitden w eg ruim de of de kronkelgangen van den
tunnel zou volgen. In ieder geval kon onze doortocht

nietgeheelen alverhinderd zijn.Tegen mijn verwachting echter begon de N autilus hard achteruit te varen.
W e gaan achteruit,'' zei Koen.

Ja,de tunnel moet aan dezen kant geen uitgang
hebben-''
En dan?''
D an is het heeleenvoudig.W i
jzullenterugkeeren en
doordenzuidelijken uitgang er uitkom en.D atis alles.''

Zoo sprekend,wilde i.
k meerverzekerd schijnen dan
inwerkelijkheidhetgevalwas.EchterversneldedeNautilus met tegengestelde schroefdraaiing zijn vaart en
sleepte ons m et groote snelheid m ede.
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D'
atza1een oponthoud zijn,''zeiNed.

!'
W at beteekenen eenige uren m eer of m inder, indien
w iJ er m aar uitkom enl''
Ik liep eenige oogenblikken van den salon naar de
bibliotheek op en neer.M i
jn metgezellen zaten zwijgend
tegenover elkaar.Ik ging w eldra op den divan liggen en
nam een boek waar ik sl
echts werktuigelij'
k in keek.

Eenkwartierdaarnakwam Koennaarmijtoeenvroeg:
Ishetbelangwekkend watmijnheerdaarleest?''
J eer belangwekkendg'' antwoordde ik.
D'
at geloof ik.Het ls mijnheer's eigen boek-''
#)M ijn boek?''
Ik hield inderdaad mijn wer'
k over De diepten der
Zee''in mijn hand.Ik had ditzelf nieteens gezien.Ik
sloeg het boek dicht en ging w eer op en neer loopen.
Ned en Koen stonden op.

Blijft hier,vriendeny''zeide ik, hen tegenhoudend.
Laten wij samenblijven totwe uitdezen tunnelzijn-''
1:Zooalsmijnheerhetgoed vindt,''antwoordde Koen.
Eenigeuren verliepen.Ik keekdikwijlsnaardeinstru-

j,

menten,die aan de wanden van den salon hingen. De
manometerweesaan,datde N autiluszich op een diegte
van driehonderd m eterbleefbew egen.Hetkom paszelde

mij,dathijsteedszuidwaartsvoer.En delog weesuit,

datzijn snelheid twintij kilometer peruur uitmaakte,
een buitensporige snelheld in dezen tunnel.M aar kapi-

tein Nemo wist dat hij zich niet te snelkon haasten
en datdan m inuten eeuw igheden waren.

0m vijf m inuten vöör half negen had een tweede
schok plaats,ditmaalaan de achterzijde.Ik verbleekte.
Mijnmetgezellen kwamenvlaknaastmijstaan.Ikgreep
Koeq'shand.W ijkeken elkaarvragend aan en drukten
alzoo onze gedachten onmiddellijker uit,dan wij ooit
m et w oorden konden doen.
0p dit oogenblik kwam de kapitein den salon binnen. Ik trad op hem toe:
Is de weg naar het zuiden versperd?''vroeg ik hem.
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,,Ja, mijnheer..
De ijsberg heeft zich omgekeerd en

elken uitgang afgesloten.''

ADus
j wij zitten gevangen?''
#$:11t.''

ZESTIENDE HOOFD STUK.
G ebrek aan lucht.
Boven,beneden en rondom ons een ondoordringbare

ijsmuur!W ijzaten in de ijsbank gevangen.De Canadees sloeg met zijn geweldige vuistop de tafel.Koen
zweeg.Ik keek den kapitein aan.Zijn gezichthad de
gewone kalmte hernomen.Hij hield de armen over de
borst gekruist en dacht na. D e N autilus bew oog niet
m eer.T oen nam de kapitein het w oord weer op:

M ijne heeren,''zeide hij met kalme stem, ,,in de
omstandigheden w'aarin wijverkeeren,zijn ertweewijzen van sterven-''
D eze onverklaarbare m an had het optreden van een

hoogleeraarin dewiskunde,die zijn studenten een stelling bewijst.
1,De eerste manier,'' hernam hij, is sterven door
verplettering. D e tw eede is sterven door verstikking.
Van de mogelijkheid om dood te hongeren,spreek ik

niet,wijlde voorraden van de Nautilus langerzullen
duren dan wij.Beschouwen wijdusdekadsen van verplettering en verstikking-''

Voorverstikkinq behoeven wijniettevreezen,kapi-

tein,'' antwoordde 1k, ,,want onze luchtvergaarbakken
ZiJ
-n vol-''

Juistj'' hernam kapitein Nemo: maar zij bevatten

slechtsvoortwee dagen lucht.W i? zitten nu al36 uur

onder w ater,en de vergane lucht ln de N autilus m oest
reeds worden ververscht. Binnen achtenveertig uur zal

onze voorraad zijn uitgeput.''
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el kapi
tein,laten wij dus'vô6r dien tijd bevrijd
Z1
.J
.n.
jjj
,,W i
jzullen hettenm inste probeeren door den m uur
die ons om ringt te doorboren-''
#)Aan welken kant?''vroeg ik.

D at moet de peiling ons leeren. Ik za1 de N autilus

op den ijsvloer laten neerliggen,en mijn mannen,in
duikerspakken gestoken,zullen den ijsberg,daarwaar
den wand hd m inst dik is, aantasten-''
M ogen de paneelen van den salon open?''

D atkan,wantwij liggen stil-''

Kapitein N em o ging heen.W eldra bew ees een gesis

mij daterm eer water in de vergaarbakken stroom de.

De Nautilus daalde langzaam en bleef og den'bodem
rusten op een diepte van driehonderdvijftlg meter.

))Vrienden,''zeide ik, ,,onze toestand is ernstig, m aar
ik reken op uw m oed en geestkracht-''
,,M i
jnheery''antwoordde deCanadees,y,ik wi1u thans
nietvervelen metm ijn verbittering.I,
k ben bereid alhet
mogelijke te doen voorons gemeenschappelijk behoud.''
,,Goed,Ned,
''zeide ik,terwijlikhem dehandtoestak.
Ik wiler aan toevoegeny''hernam hij,,jdat,waar ik
even gemakkelijk de houweel a1s de harpoen hanteer,
ik mij gaarne aan den kapitein ter beschikking stel,
indien tk hem van dienstkan zijn.''
Hijza1uw hulp nietweigeren.Kom maarmee,Ned.''

Ik leidde den Canadees naar de kamer,waarde man-

schapgen hun duikerspakken aandeden.Ik deelde den

kapiteln N ed's voorstel m ede, dat w erd aangenom en.

De Canadees trok zijn duikerspak aan en was even
gauw als de anderen klaar.Elk van hen droeg hettoestelvan Rouquarol, met een grooten voorraad zuivere

lucht,op zijn rug m ede.Ditwaswe1een aanmerkelijke

berooving derluchtvergaarbakken van de N autilus,doch

het was noodzakelijk. W at de Ruhmkorff-lampen betreft,zijwaren inditelectrisch zooalom verlichtewater
overbodig.
T oen N ed was aangekleed, trad ik w eer den salon
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binnen,w aarvan de paneelen w aren opengeschoven,en

naastKoen staand,bekeek ik den ijsvloereens,waarop
deNautilusrustte.Eenige oogenblikken laterzagen wij
een twaalftalmannen,waaronder Ned Land,aan zijn
lengte te herkennen,op hetijs komen.Kapitein Nemo
vergezelde hen.

Alvorenshijin dem uren fiethakken,liethijpeilingen

doen,die de goede richting van den arbeid konden verzekeren.In de zijmuren werden diepe gaten geboord,

doch na vijftien meterstietmen nog steeds op ijs.Het
wasnutteloos hetplafond aan te boren,wijlzich daar
de ijsbank zelf bevond,die meerdan vierhonderd meter
hoog was. Kapitein N em o liet vervolgens den bodem

onderzoeken. Daar scheidden ons tien meter ijs van
hetwater,zoo dik was dit ijsveld nog.Hetging er nu
om , een stuk uit te hakken zoo groot a1s de doorsnee
van de N autilus.D erhalve m oest er6500 kubieke m eter

losgehakt worden, om aldus een gat te verkrijgen,
waardoor wij onder het ijsveld door konden komen.
Dearbeid werd onmiddellijk begonnen en metonverm oeide w erkzaanlheid volgehouden. lnplaats van om
de N autilus heen te graven,hetgeen erg lastig zou ge-

weestzijn,lietdekapitein een grootvlak op achtmeter
afstand van de N autilus afteekenen.D aarna boorden de

manschajpenerop versGhillendepuntenvandenomtrek
tegelijk ln.W eldra vielhet houweelkrqchtig op deze

dikke korst aan en groote brokken w erden losgehakt.
Dooreen m erkw aardig effectvan de zw aartekracht,vlo-

gen deze blokken, soortelijk lichter dan water, naar
hetgewelfvan den tuhneltoe,die daardoorboven zooveeldikker werd a1s van onder dunner.D och dit deed
er niet toe,indien de bodem m aar slonk.
Na tweeuurvan onverm oeiden arbeid kw am N edLand

afgematnaar binnen.Zijn mede-arbeiders en hijwer-

den dooreen nieuw e ploeg vervangen,waartoeookKoen
en ik behoorden. '
De '
eerste stuurman nam de leiding.

Hetwaterleek mijbuitengewoon koud,doch ikwerd

spoedig door het hanteeren van het houweelwarm. lk
::.* & M qten o-zor Zee (w .e./

$
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was zeer vrij in mijn beweginjen,hoewel ze plaats
vonden onder een druk van dertlg atm osfeeren.
Toen ik w eer binnenkw am na twee uren arbeid, om
w atte eten en eenige rust te nem en,vond ik een m erkbaar verschil tusschen de zuivere lucht uit het toestel
van Rouquayrolen de atm osfeerdie binnen in de N autilus heerschte.Sinds48 uurw asdeluchtnietververscht
en haar levenskrachten w aren danig afgenom en.

W ijhadden inmiddels in twaalfuurslechts een laag

van éen m eter dikte opgeruim d.D us dan zouden w l
-j

nog vijf nachten en vier dagen zoo door m oeten gaan,
aleer deze ondernem ing tot een goed einde kw am .

Vijf nachten en vier dagen!''zeide ik totm ijn met-

Fezellen,,,en we hebben slechts voor twee dagen lucht
ln onze vergaarbakken!,,

Zondernog te rekeneny''zeiNed,,,data1swijeenmaaluitdezevervloektegevangenisverlostzijn,wijnog
steeds onder de ijsbank zullen zitten zonder gemeenschap m et de buitenlucht-''

Datwas een zeer juiste overweging.W iekonvoorzien
hoeveeltijd wijop zijn minstzoudennoodig hebben voor
onze bevrijding? Zouden wij nietgestikt zijn v6or de

Nautilushetopqervlakhàd bereikt?Ofwashetvaartuig

gedoemd in ditljsgrafom te komen metallen die erin
waren? De toestand scheen verschrikkelijk.M aar w ij
hadden hem ieder in het aangezichtgezien en elk w as

vast besloten, tot het einde toe zijn plicht te doen.
Zooals ik voorzien had, w erd gedurende den nacht
een nieuwe laag van een m eter afgehakt.Doch toen ik
'smorgensmetmijn duikerspak aan ondereen tem peratuur van zes tot zeven graden onder nul door het zee-

waterliep,bemerkteik datdezijmuren onslangzamer-

hand naderden.H et w ater,dat op eenigen afstand niet
m eer verw arm d w erd door den arbeid der m annen'en
hunne bew egingen, toonde een neiging tot bevriezen.

W at gewerd er tegenover dit nieuwe glvaar nog van
onze kansen op behoud,en hce zouden wijhetbevrie-
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zen van dit w ater kunnen tegengaan,hetgeen de N au-

tilus a1seen stuk glas uitelkaarzou doen sglinteren?''
Ik kon ditnieuwe gevaarnietaan mijn belde metge-

zellen m ededeelen. W aartoe d,iende het,de kans te loo-

pen hun geestkrachtneerte slaan,die zijvoorhetmoeilijke reddingswerk noodig hadden? M aar toen ik aan
boord terugkw am , bracht ik den kapitein van deze
nieuwe ernstige om standigheid op de hoogte.

Ik weethety''antwoordde hij og dien kalmen toon,

,,

dien de verschrikkelijkste omstandlgheden niet konden

veranderen. ''H et is een gevaar te m eer, m aar ik zie
geen enkelm iddel om het te voorkom en.De eenige kans
op behoud is sneller te werken dan de korst.Het gaat

erom de eersten te zijn.Dat is alles.''
'
De eersten te zijn!Tenslotte was ik algewend geworden aan deze w ijze van spreken!
D'
ien dag w erkte ik verscheidene uren m et groote

volharding.Ditwerken hielp m ij.Bovendien beteekende
werken:de Nautilus verlaten m et zijn bedorven atmosfeer, en de zuivere lucht van ons toestel inademen.
Tegen den avond w as de groeve nog een m eter dieper

uttgehakt.Toen ikweeraan boord kwam,stikteikbijna
door hetkoolzuur waarmee de atlosfeer binnen verza-

digd was.Ach,waarom haddenw ijnietdescheikundige
m lddelen om ditgas te verdrijven!De zuurstofontbrak
onsniet.Alditw aterbevatte ereen reusachtigehoeveel-

heid van. Indien wij het maar w isten te ontbinden !
D och om het kqolzuur weg te nemeh, hadden wij
groote vaten m et potasch m oeten vullen en die voort-

durend schudden.M aar wij hadden deze stof niet aan
boord en niets kon haar vervangen.
6
D ien avond m oestkapitein Nemo de kranen van zi
jn
luchtvergaarbakken openzetten en eenigekubieke meters
lucht in de N autilus laten stroom en. Zonder deze voor-

zorg,zouden wij nietm eer ontwaakizijn.
oen volgenden dag,26 Maartthervatte ik mijn mijnwerkersarbeid.W ijhakten den vljfdenmeteruit.Dezij-

muren en het plafond naderden ons zienderoogen.Het
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wasduidelij'
k datze onszouden insluiten vôör deN autiluszich bevrijd had.Een oogenblik w erd ik wanhopig,
hethouweelviel mij bijna uit de handen.W aarom nog
hakken, a1s ik toch m oest stikken in dit w ater dat in
steen veranderde? W as ditnieteen strafdie de w ildste
volksstam m en zelfs niet zouden hebben uitgedacht?
l4et leek of ik tusschen de onweerhoudbaar tot elkander naderende kaken Van een m onster zat.

De kapitein begreep mijen wenkte mijhem te volgen.qrijgingen aan boord.En toen ik mijn duikerspak

had uitgetrokken, vergezelde ik hem naar den salon.

31Mijnheer Aronnaxy''zeide hij tot mij,,,wij moeten

een grootsch m iddel aanpakken of wij worden in het

ijs vastgemetseld-''
,)Jal''zeiik#'/maarwat?''
1301riep hij uit,,yindien mijn Nautilus slechts sterk

genoeg w as om aan dien druk w eerstand te bieden,
zonder verpletterd te w orden !''

En?''vroeg ik,hem niet begrijpend.
Begrijptu niet,datdeze stolling van hetwaterons
te hulp zou kolnen?Zietu niet,datdevorstditijsveld,
datons gevangen houdt,dan zou doen vaneenspringen!

Voeltu niet,datzijeen redmiddelinplaatsvan een verdelgingsmiddel zou zijn?''
Nau
Ja,
tiluka
so
pi
ok
teib
ne
,zi
mi
t,shi
scjhi
ze
ou
n.dMaa
ezenr welke weerstand de
geweldigen druk niet

kunnen verdragen,en tot een ijzeren plaatje worden
platgedrukt-''

1$Ikweethet,mijnheer.W ijmoetendusnietop dehulp

der natuur rekenen, m aar op Onszelf vertrouwen. W lJ
m oeten ons tegen datinvriezen tew eerstellen.N ietalleen

de zijmuren naderen ons,maar ook voor,en achterresten onsgeen tien voetwater meer.Hetijsnadertons
van alle kanten.''

Hoelang kunnen wij nog ademhalen uitden inhoud

,,

der luchtvergaarbakken?''

'
Dekapitein keek mijaan:
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Overmorgen,'' zeide hij, ,,zullen de vergaarbakken
leeg zijn-''
Een koud zweet brak mij uit.En toch moestik mij
over dit antw oord nietverwonderen.Den 22sten M aart
was de N autilus in de open Poolzee ondergedoken,en

wijhadden nu den 26sten.Reedsvijfdagen leefdenwij
van onzen luchtvoorraad! En w at er nog overbleef,
moest voor de werklieden bewaard worden. 0p het

oogenblik datik dezedingen beschrijf,onderqa ikdaarvan nog zoozeer den indruk, dat een onwllle#eurige

huivering mijn heele wezen bekruipt,terwijlhet is of
mijn longen naar versche lucht snakken.
Kapitein Nem o dachtna,zwijgend en onbeweeglijk.
Ik zag dat een denkbeeld zich aan hem opdrong.Doch

hijscheen ditvan zich af te zetten,wanthij schudde
methethoofd.Eindelijk ontsnapten dezewoorden aan
zijn lippen:
Kokend waterl''
Kokend water?'' riep ik.

Ja. mijnheer. W ij zijn in een betrekkelijk kleihe

ruim te ingesloten. Zouden stroomen kokend w ater,
voortdurend door de pom pen van de N autilus aangevoerd, de tem peratuur niet kunnen doen stijgen en
invriezen voorkom en?''

W ij moeten het probeeren,''zei ik vastberaden.
Ja,laten wij het probeeren,professor-''

De therm om eter w ees toen buiten 4even graden.D e

kapitein leidde mijnaarde keuken,waargrootedistil-

leerketels stonden, w elke ons drinkw ater verschaften.
D eze w erden m et w ater gevuld en daarna w erd alle
electrische w arm te der toestellen door de spiraalbuizen
geleid. Binnen eenige minuten kookte het water, dat

vervolgens naar de pompen gestuwd werd,terwijlde

ketels voortdurend w erden aangevuld. De w arm te in
den distilleerketel w as zoo groot, dat a1s het koude
zeeNvater alleen d* r de toestellen.heen was Ze&ZZD#
het kokend in de Pompen kwam.
De inspuiting begon,en drie uur later wees de ther-
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mometer zes graden onder nu1aan.W ij hadden reeds
één graad gew onnen.T wee uur daarna wees de therm om eter nOg m aar vier graden aan.
W ij zullen slagen'' zeide ik aan den kapitein.

Ik geloofhetooky' antwoorddehij,,ywijzullen niet
verpletterd worden. W ij hebben nu alleen nog maar
verstikking te vreezen.''
'Ge
durende den nacht steeg de temperatuur tot één

graad ondernul,meerkonden wij nietbereiken.Doch
daarlwtzeewatereerstbijeen koudevan twee graden
bevriest, was ik toch gerust dat wij to minste niet
konden invriezen.
Den volgenden dag,27 M aart,w as een laag van zes

meterverwijderd.W ijmoesten dùsnog viermeterweg-

hakken, derhalve nog 48 uur w erken. In de N autilus
kon de lucht niet m eer ververscht w orden,zoodat het
hoe langer hoe benauw der w erd.

Een ondraaglijke zwaartedrukte mij.Tegen drie uur
in den middag nam ditgevoelin m ijdeafmetingen aan
van een soort doodsangst. Het gapen verstijfde mijn
kaakspieren.M ijn longen hijgden naar adem.Verdooving overvielmij.lk voelde geen krachtmeerin me,en
vielbijna bewusteloos.En die goede Koen onderging
dezelfde gewaarwordingen. Doch hij verliet mij niet,
maar nam mij bij de hand en sprak mij moed in. Ik
hoorde hem nog m om pelen:
0,a1s i
k maar nietbehoefde te ademen,om mijnheer lucht te laten !''
'
Detranen kwamen mijindeoogen,toenik dithoorde.
O ns aller toestand w as binnen ondraaglijk. M et
1J daarom
hoeveel haast en goeden m oed trokken w onze duikerspakken aan, w anneer het onze beurt w as
om te w erken! D e houw eelslagen w eerklonken op het

ijs.De armen werden moe,de handen deden ons pijn,
doch wat beteekenden vermoeienissen ofwondjes!Er
kwam versche lucht in onze longen!W ij ademden!
T och w erkte niem and langer dan w as toegestaan.

lndien zijn taak volbracht was,gaf ieder aan zijn
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naar,adem snakkenden opvolger het toestel over, dat
hem nieuw e levenskracht gaf.
D ien dag werd hetw erk m et nog grooter inspanning
voortgezet. N og slechts twee m eter moesten worden

losgehakt. M aar de vergaarbakken waren bijna leeg,

hetbeetje luchtdater nog over was,moesjvoorde

arbeiders bewaard blijven. Niets voor de Nautilus.
Toen ik weer binnen kwam,stikte ik bijna.W at een
nacht!Neen,zulk lijden kan ik u nietbeschrijven.Den
volgenden morgen was ademhaling bijna onmogelijk.
Ik had zware hoofdpijn,ik duizelde alsof ik dronken
was. M ijn metgezellen gevoelden hetzelfde. Eenige
m atrozen lagen stervende.

Dien zesden dag onzer gevangenschap in het ijs,
vond kapitein Nem o dathetmetde bijlen houweelte
langzaam ging en w ilde hijde ijslaag,die ons nog '
van
de open zee scheidde, doorstooten. D eze m an had al

zijn koelbloedigheid en geestkrachtbehouden.M etzijn
zielskrachtonderdrukte hij alle lichamelijk lijden.Hij
dacht, berekende en handelde.

'0p zi
jn bevelwerd hetvaartuig lichtergemaakt,dat
wil zeggen,het werd iets van de ijslaag opgeheven.
Toen hetdreef,brachthijhetboven de grootekuil..
De

vergaarbakken w erden daarna w eer volgepom pt en de
N autilus zakte door de opening.
Op dat oogenblik kwam de geheele bemanning weer
binnen boord. En de dubbele deur werd afgesloten.
ï

DeNautilusrusttetoen op deijskorst,dienauwelijks
één meterdik was,terwijleroveralgaten in zaten.
.

Toen werden de kranen der vergaarbakken w agen-

wijd opengedraaid en honderd kubieke meter 'Fater

stroomde naar binnen, waardoor de zwaarte van.de
N autilus met 100.0œ kilogram,verm eerderde.

W ijwachtten,wijluisterden,onslijd.
en vergetend en

nog volhoop.Hetleek de laatste troefvooronsbehoud.

Niettegenstaande het gesuis in mijn hoofd,hoorde..
ik

weldra een hevig gekraak onder den romp van de.
N au-

tilus. Het ijs kraakte op een zondtrlinge manier. met
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een geluid alsof papierverscheurd werd.En deNautilus
daalde.
W e gaan er doorl'
'fluisterde Koen aan mijn oor.

Ik kèn hem niet antwoorden. Ik greep zijn hand en
drukte die m et een onw illekeurige bew eging.

Plotseling, meegesleurd door zijn enorme zwaarte,
zonk de N autilus als een kogel in het w ater. H et w as

alsofhijin hetluchtledige naarbeneden viel!
Toen w erd alle electrischekrachtop depom pen gezet,

om hetwaterweeruitde vergaarbakken te jagen.Na
eenige m inuten verm inderde onze val.En weldra w ees

de manometer zelfs weer een stijging aan.

D e schroef w erkte zoo snel ze kon,zoodat de rom p

van deNautilus in alzijn voegen trilde.
W ij voeren nu noordwaarts.M aar hoe lang zou die
reis onder de ijsbank nog duren vöôr we de open zee
ontmoetten? Nog éen dag? Ik zou reeds eerder dood

zijnl Hal'
fuitgestrekt oy den divan in de bibliotheek,
stikte ikbijna.M ijn gezlchtwasviolet,mijn lippenwa-

renblauw,mijnkrachtenuitqeput.Ikzagofhoordeniets
meer.M ijnspieren konden zlch nietmeerbewegen.Hoe-

veeluren zoo verliepen,weet ik niet.M aar i.
k begreep

datmijn doodsstrijd begon,datik ging sterven...

Plotselinq kwam ikweertotmijzelf.Eenzuiverelucht

drong in mljn longen? W aren wijaan deoppervlakte?
Eindelijk onder die ijsbank uit?
NeenlHet waren Ned en Koen,mijn twee moedige
vrienden,die zich opofferden om mijte redden.In éen

der toestellen was nog een beetje lucht ovètgebleven.
lnglaatsvan hetzelfteverbruiken,hadden ziJhetvoor
miJbewaard,en.terwijlzij bijna stikten,goten zijmij
nog eenigeteugen leven in.Ik wildehettoestelvan mij
afstooten,doch zij hielden mijn handen vast,en gedurende eenige oogenblikken adem de ik m etw ellust.

Ik wenddemijn oogen naarde klok.Hetwaselfuur
i
n
den morgen.W ij moesten dus28 M aarthebben.De
'
Nautilus voer met een verschrikkelijke snelheid Van
tathtig kilom eter per uur.
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W aarwaskapitein Nemo?W ashijbezweken?W aren
zijn m etgezellen gestorven methem?Op datoogenblik
N/ees de m anom eter aanjdatwi
jnOg geen tw intig voet
van hetoppervlak afw aren.Konmen diedunneijskorst
niet eenvoudig verbreken? D e N autilus ging het in elk
geval beproeven. Ik voelde inderdaad dat de N autilus

een schuine stand aannam,dalend metzijn achtersteven

en hetspoor naar boven heffend.Slechts de toevoervan
een weinig w ater in de achterste vergaarbakken w as

noodig geweest om zijn horizontaalevenwicht te verbreken.Toen,voortgestuwd doorzijn machtigeschroef,
deed het vaartuig als een gew eldige storm ram dienst

tegen het ijsveld,dat langzaam spleet.Toen nam het
een aanloop,verbrijzeldehetijs,sprong erbovenuiten
vielermetdonderend geweld weerop neer,terwijlhet
ijs onder dit ontzettend gew icht in blokken uiteen-

kraakte.
Het luik w erd opengerukt en de zuivere lucht w oei
alle deelen van het vaartuig binnen.

ZEVENTIENDE HOO FDSTUK.

Van Kaap H oorn naar de Amazonerivler.
Hoe ik op hetdek kw am ,zou ik nietkunnen zeggen.

W ellichthad de'
Canadeesmijerheen gesleept.Maarin
e1k gevalhaalde ik adem , ik genoot van de zuivere zee-

lucht.Mijn tweemetgezellen dronkennaastmijdelucht
met volle teugen in. Ongelukkigen die te lang honger
leden,kunnen zich nietstraffeloos op de hen w eervoor

heteerstaangeboden spijzen werpen.W ijdaarentegen
behoefden ons niet te beteugelen, wij konden volop
genieten,en het was de zachte zeewind diexons dqze
haast dronkenm akende w ellust inschonk!

,#Ol''riepKoenp.ywatdoetdiezugrstofgoed!M ijnheer
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behoeft niet te vreezen adem te halen. Er is genoeg
voor allem aall''

W atNed Land betreft,hij sn ak niet,maar opende
zijn kaken zoo wijd datde haaien erbang van zouden
w orden. '
De Canadees ,,trok'' als 'een fel brandende
kachel.
Onze krachten herstelden zich spoedig,en toen ik om

mijheenkeek,zag ik datwijalleenop hetdek stonden.
Geen matroos,en zelfs de kapitein was niette zien.De
zonderlinge m atrozen van de Nautilus stèlden zich
tevreden m et de luchtdie in hun vaartuig w oei.N iem and
kw am zich hier aan de frissche lucht te goed doen.
D e eerste w oorden die ik uitsprakw aren ervandank-

baarheid en erkentelijkheid jegens mijn metgezellen.
Ned en Koen hadden mijn bestaan gerektgedurende de
laatsteuren vandezen langen doodstrijd.Almijn dankbaarheid kon zulk een toewijding nietvergelden.
essory''anlw oordde Ned Land,y,het is de
,,Goed,prof
m oeite niet w aard om er over te spreken. W elke verdienste steektdaarin? Geen enkele.Hetwas slechts een
kwestie van berekening. Uw leven was meer waard
dan het onze.Dus moest het uwe behouden worden-''

Neen, Nedy'' antwoordde ik, ,,het mijne was niet

,,

m eerw aard.N iem and is m eerw aard dan een edelm oe-

dig en goed mensch.En datben jijl''

,'Goed#goedl'' herhaalde de Canadees verlegen.

En jiJ
',.mijn beste Koen,heb jeveelgeleden?''

,,
etalte zeer.Om
,rNi

de w aarheid te zeggen,ontbra-

ken mijwel eenige longen vo1 lucht,maar overigens
ging het nog al. Bovendien zag ik mijnheer flauwvallen:en datbenam mijalle lustom adem tehalen...''
Vrlendeny''antwoordde ik,zeeraangedaan,,,wijzijn
vooraltijd aan elkanderverbonden.En gijhebtrechten
op mij...''
k m isbruik za1 m aken,'' antw oordde de
,,W aarvan i
Canadees.
:1W at?'' zeiKoen.

Ja,''hernam Ned Land,y,het recht om u met mij

,,
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m ee te voeren, w anneer ik deze helsche Nautilus ga
verlatenl''

#/Zoo,''zeide Koen,,,dus wij gaan den goeden kant

Vit?''

.

13Ja,''antwoordde ik,,,daarwijden kantvan dezon

opgaan.Hier is de zon,en ginds het noorden-''

,yonge
twijfeldy''hernam Ned Land,,,maarwijmoeten
nu nog weten ofwijnaar den Stillen Oceaan gaan of

naar den Atlantischen, dat w il zeggen naar een drukbezochte of naar een verlaten zee-''
D aar kon ik geen antw oord op geven.En ik vreesde
dat kapitein Nem o ons eerder naar dien uitgestrekten
Ol
ceaan zou voeren, die de kusten van Azië en Am erika
bespoelt. ZOO zOu hij zi
jn onderzeesche reis om de
aarde volbrenpen en terugkeeren naar die zeeën, w aar
de N autilus zlch volkomen onafhankel
ijk wist.

Di
och indien wij terugkeerden naardenStillenhuceaan,

'

ver van e1k bew oond land,w at m oest er dan van Ned
Land's plannen w orden?

Binnenkortzouden wijomtrentditbelangrijjke punt
zekerheid krijgen.De Nautilus ging zeersnelvooruit.
DePoolcirkelwerd weldra overschreden en wijvoeren
recht op Kaap Hoorn aan. D en 3lsten M aartp tegen

zeven uur 's avonds,w aren wijter hoogte van Amerika's zuidpunt.

Toen was alonslijden vergeten.En de herinnering
aan onze gevangenschap onder het ijs werd meer en
meer uitgewischt.W ij dachten nu slechts aan de toekomst.Kapitein Nem o verscheen nietmeer,noch in dbn
salon,noch op het dek.De dagelijks doorden eersten
stuurm an
en
opOpge
de nom
kaar
t,shi
ta
end
ldeva
nn
mi
de
j zon metde aanteekening

nauwkeurig van de

richting, die wij invoeren,op de hoogte.Dien avond
werd hetmijtotmijn groote voldoening duidelijk,dat
wij door den Atlantischen Oceaan naar het noorden
stevenden.Ik deelde dezen uitslag mijner bevindingen
aan Ned en Koen mede.

1T2
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11Datis een goede tijdingy''zeide Canadees,y,maar
w aar gaat de N autilus nu heen?''
lk zou hetniet kunnen zeggen,N ed.''
,#Zou de kapitein ook den N oordpool w illen ,opzoe-

ken? En dan doordie beruchte noord-westelijke door-

vaartin den Grooten Oceaan terujkomen?''

##Je behoeft hem daartoe niet ult te lokkeny'' ant-

w oordde Koen.

W elnu,''zeide Canadees,zjwijzullen hem zoolang
geen gezelscllap m eer houden-''

#$In e1k gevaly''voegde Koen er aén toe,,,is hij een
baas,die kapitein Nemo,en wij zullen er geen spijt
overgevoelen,hem te hebben leeren kennen-''

$>Voorala1s w ijvan hem zijn weggegaanl''zeiNed
Land.
D en volgenden dag, 1 April,toen de N autilus w eer
aan de oppervlakte kw am , qenige m inuten voor tw aal-

ven,zagen wijaan hetwesten een kust.DatwasVuurland,w aaraan de eerste zeevaarders dien naam gaven

toen zijtallooze rookkolommen uitdehutten derinlanders zagen opstijgen.
Het is een

aaneenschakeling van zeerkleine eiland-

jes.D e kust scheen lang te zljn,m aar in de verte verhieven zich hooge bergen. Ik m eende zelfs dat ik den
Samiento onderscheidde, die 2070 meter hoog is.
Toen de Ilautilus w eer w as ondergedoken,naderde

hijdekustslechtsop eenigekilometers.Doordesalonram en zag ik een m enigte lianen en andere reusachtige
zeeplanten, w aartusschen schelp- en w eekdieren hun
voedsel vonden.
'
De N autilus voerzeer snelboven dezen w eelderig begroeideh grond en naderde tegen den avond den archipelder M alouïnçn,w ier scherpe toppen ik den volgenden dag kon herkennen. H ier vingen onze netten een

groote menigte visschen van allerhande soort,terwijl
eenden m et heele vluchten op ons dek neerstreken,die
w eldra naar de keuken verhuisden.
Toen de laatste toppen derM alouïnen aan denhorizûn
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verdwehen,dook de N autilus w eer tot een diepte van
tw intig totvi
jfentwintig meteren volgdedeAmerikaansche kust.Kapitein N em o vertoonde zich niet.
Totden derden Aprilverlieten wi
j,nu eensonder,dan

weeropduikend,deze streken nabijPatagoniëniet.De

N autilus passeerde de golf, gevorm d door de m onding
van de Rio la Plata en kw am 4 April ter hoogte van

Urujuay,doch op vijftig kilometervan de kust.Hij
behleld zijn noordelijke richting en volgde de lange
bochten derZuid Am erikaansche kust.W ijhadden toen
16000 mijlafgelegd,sedert ons vertrek uit de Japansche zeeën.Teven e1fuur's morgensoverschreden wij

den Steenbokskeerkring op den 37sten m eridiaan en
voeren langs Kaap Hiro. Kapitein N emo vluchtte, tot

grootongenoegen van Ned Land,denabijheid derBrazialiaansche kusten, en liet de N autilus m et duizelingw ekkende snelheid voortgaan.
D eze snelheid w erd gedurende verscheidene dagen

behouden en den 9den April,'s avonds,herkenden wij
Kaap San Roque.Doch toen verw ijderde de Nautilus
zich opnieuw van de kust en zochteen grootere diepte
te bereikenin de onderzeesche valleitusschen deze Kaap
en Sierra Leone op de kustvan Afrika.Ter hoogte der

Antillen splitstdeze valleizich,en eindigtnoordelijk in

een enorme diepte van 9000 m eter.O p deze plaats ligt

terhoogtederkleineAntillen eenbergachtigekliqvan
zes kilometer lengte,terwijler bij de Kaap-verdlsche
eilanden een andere niet minder groote inuur is.Beide
sluiten aldus geheelhet verzonken land van Atlantis in.
De bodem van die uitgestrekte vallei bestaat tlit eenige
bergen w elke eenschilderachtig aanziengeven aan deze
onderzeesche streken. Ik spreek daarover vooral naar
aanleiding der geteekende kaarten,die ik in de bibliotheek.van de N autilus vond, en w elke kl
-a
arblijkelijk
van kapitein Nem o afkom stig w aren en opgemaaktnaar

zijn persoonlijke waarnemingen.
Gedurendetwee dagen voeren wijdoordezeverlaten

diepten,geleid volgens de aanteekeningen op de gege-
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ven kaart. D en llden A pril verhief de N autilus zich

plotseling en zagen wij W eer land,nabij de monding
van de Am azonerivier.

W ijvoeren onderden evenaardoor.Tw intig kilom eters naar het w esten 1ag G uyana,een Fransch grondgebied,waarop wijgemakkelijk een toevlucht zouden
kunnen vinden.M aar de w ind stak hevig op,en op deze

woedendegolvenzoudenwijmetdesloepzekerschiybreuk geleden hebben.Ned Land begreep ditongetw ll-

feld,wanthijsprak nietovervluchten.lk van mijn kant
m aakte geen enkele toespeling, w ant ik w ilde hem niet
aanzetten tot pogingen die zeker zouden mislukken.

Ik stelde mijvoor dituitstelgemakkelijk schadeloos
doorbelangw ekkende studies.G edurende den llden en
12den April verliet de N autilus het oppervlak niet,en

haalden haar netten wonderbaarlijke visschen en kruipende dieren naar boven.

Daarbijdeed zich een merkwaardig gevalVO0r. Een
der netten bevatte een soort van zeer platten rog, die
w e1 tw intig kilo w oog en w it aan de eene en rood aan
de anderezijde was,metronde donkerblauwevlekken.
Verderhad hijhalfdubbele vinnen.
Op het dek gew orpen,spartelde het dier zoo hevig,

dathetmeteen laatstebeweginj weerin zeezou ge-

ploftzijn,indien Koen niet,vöorlkhetverhinderen kon,
het dier greep en m ettw ee handen vasthied.M aar plot-

seling werd hij metde beenen in de luchtachterover
geworpen en halfverstijfd,terwijlhijschreeuwd,
e
#/0,mijnheer,m ijnheer!Help mijl''
Het w as de eerste maaldatde arme jongen mi
jniet
in den derden persoon aansprak.
De'
Canadees en ik hielpen hem w eer op en w reven

hem zoohard wijkonden.Toen hijzijngevoelweerhad
teruggekregen,m om pelde die eeuwige klassenindeeler:
asse der kraakbeenigen,fam ilie der roggen,soort
y,Kl
kram pvisschenl''
,,J
a'
',
woordd
edik,: ,,het is een krampvisch die je
zoo
he
efan
tttoeget
akel
.
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,1'O, mi
jnheer kan er van op aan,''antwoordde hij,
,#dat ik mi
jop ditbeestza1wreken-''
En hOe?''
##'D oor het op te eten!Hetgeen hi
j dien avond nog
deed,m aar uit pure w raak,w ant die sidderrog is,eer-

lijk gezegd,erg taai.

D e ongelukkige Koen w as aangevallen door een

krampvisch van de gevaarlijkste soort,die de Kumana
heet. Dit m erkw aardige dier treft te m idden van zulk
een sterken geleider a1s het w ater de visschen op ver-

scheiqenemetersafstand metden bliksem van zijn elec-

triciteit. De tw ee organen, die dezen stropm voortbrengen, bèslaan e1k een oppervlak van niet m inder
dan 27 voet in het vierkant.
Den volgenden dag, 12 A pril, naderde de N autilus

de zoogenaamde Hollandsche kustvan Amerika,bijde
m onding van de M aroni.D aar zetten verscheidene groepen zeekoeien hun fam ilieleven voort. Deze m ooie

kroote beesten moeten minstens 4000 kilo wegen.

De manschappen vingen ereen halfdozijp,teneinde
hun vleeschvoorraad aan te vullen.'
Dejachtwasechter
niet erg belangw ekkend,om datdeze dieren zich zonder
tegenstand lieten dooden.

Daarop naderde de N autilus dekust,w aar een groot

'

aantal zeeschildpadden op de golven lagen te slapen.

Hetzou moeilijk geweestzijn dezedierentevangen,wijl
het m inste geluid ze doet ontw aken.En de harpoen kan
niet door hun harde schalen heenstooten. M aar een
zuigvisch vangt ze m et buitengew one zekerheid. D e
m anschappen m aakten een ring m eteen koord aan den
staart van zoo'n zuigvisch vast, dat lang genoeg w as

om hem nietin zijn bewegingen te hinderen.

T oen een aantalvan die zuigvisschen in zee gew or-

pen waren,gingen zijzich onmiddellijk aan de schildpadden vasthechten.H un #,vasthoudendheid''is derm ate
instinctief, dat ze zich liever zouden laten uit elkaar

rijten,dan'loslaten.Men trok ze nuweermetdeschildPaddtn aan boord.
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M en ving erop dezewijzeverscheidenedieeenmeter

breed w aren en 200 kilo w ogen.Hun schaal,in groote

doorschijnende vakken verdeeld,maaktè ze zeer kostbaar.Overigens zijn ze uitstekend om ereen heerlijke
soep van te koken.

Met (eze vischvangsteindigde onsverblijfindestre-

ken nabij de Amazonerivier,en toen hetnacht werd,
begafde N autilus zich w eerin volle zee.

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.
D e lnktvisschen.

Gedurende eenige dagen verwijderde de Nautilus
zich geleidelijk van de Amtrikaansche kust.Klaarblijkelijk wilde hijde Golfvan M exico ofde wateren der
Antillen niet bezoeken.

Den 16den Aprilhadden wijMartinique en Guadeloupe in zicht op een afstand van ongeveer dertig kilometer.Ook onderscheidde men eenige oogenblikken hun
hooge bergtoppen.
De Canadees,die er op rekende zijn plannen in de

Golften uitvoerteprengen,hetzijdoortelanden,hetzij
dooreen dertalrijke stoombooten te bereiken,die tus-

schen de verschillende eilanden dienst verrichten,w as
zeer teleurgesteld. De vlucht zou zeker mogeli
jk geweestzijn,indien Ned Land zich,buiten w eten van den
kapitein,van de sloep had kunnen m eester m aken.M aar
hier in den vollen,open Oceaan was daargeen denken
aan.

D e Canadees, Koen en ik hadden daarover een zeer
uitvoerig gesprek.Reeds sedertzesmaanden zaten wIj
op de N autilus gevangen.W i
jhadden 17000 mijlafgelegd en,zooals N ed Land zeide,gaf niets reden om te

QçnMçn d.atditspoedig zou eindigen.
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Hij deed mij dus een voorsteldat ik nietverwacht

héd,n.1.kaqitein Nemo zondermeertevragen,ofhij

ons vooraltljd aan boord meende te houden.
Zulk een stap verw ierp ik. Volgens mi
j zouden wij
daar niets mee bereiken. W ij moesten niet van den
gezagvoerder, doch alles van ons zelf verw achten.
Bovendien w erd die m an m etden dag som berder,terug-

getrokkeneren mindergemeenzaam.Hijscheen mijte
mijden.lk ontmoette hem slechtszelden.Vroegervond
hij er genoegen in mij de onderzeesche wonderen te
verklaren, doch thans liet hij mij met mijn studies
alleen en kw am niet m eer in den salon.

Hoe washijzoo veranderd? Ik had mijniets te ver-

wijten.Misschieq drukte hem onze aanweziçheid aan

boord?lk behoefde echterniettehopen dath1jdeman
wasdieons onze vrijheid terug zou geven.
Ik verzochtNed dusmijeersttelaten nadenkenalvorens te handelen.Indien deze stap vruchteloos w as,kon

ze slechts zijn achterdocht opwekken,onzen toestand
uiterstmoeilijk maken en de plannen van den Canadees
benadeelen.Ook onze slechte gezondheid konden wij

niet aanvoeren. W ant zooiets zou kapitein Nem o, die
geen heimw ee had naarhetvastelahd,toch ni
etbegrijpen.Doch wij hadden nog niet m et de m enschheid
gebroken. En ik w ilde in geen geval,datmijn nieuwe
studiesmetmijverloren gingen.Ik had thanshetrecht

het ware boek over de zee te schrijven,en dit werk
wildeik vroeg oflaatin de wereld ziçn verschijnen.
W athad ik hier in de w ateren van de Antillen,op tien
m eter onder het oppervlak, geen bijzonderheden aante
teekenen, w anneer ik door de salonram en keek!
D en 20sten Aprilw aren wijop een gemiddeldediepte
van 1500 m eter. Het m eest nabije land waren deLucaïsche eilanden,die als een hoop steenen aan hetoppervlak leken te liggen.Hier verhieven zich hooge onderzeesche klippen,tusschen w ier rotsw anden zw arte afv
grpnden spookten,w aarons electrisch lichtnietin door
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kon drihgen.De rotsen waren bedekt met reusachtige
zeeplanten.

Plotseling maakteNedLandonsopmerkzaam oyeen

verschrikkelijk gewemeltusschen hethooge zeewler.
,,Ki
jk,''zeiik,,ydatzijn de ware grotten voor inktvisschen,en hd zou mijnietverwonderen a1swijeenige
van deze m onsters zagen.
W at?''zeiKoen,y,gew one inktvisschen van deklasse
der koppootigen?''
Neeny'' antw oordde ik, ,,inktvisschen van enorme
afm eting.D och vriend Ned heeftzich ongetwi
jfeld vergist,w ant ik bespeur niets-''
,,Dat i
s jammer,''hernam Koen,,,ik zou die ink*isschen weleens van nabijwillen zien,waaroverik zoo
dikwijls heb hooren vertellen, en die heele schepen

naar de diepte kunnen m eesleuren-''
oof ik nietl''zei de Canadees.
,,.Dat gel

Maar ik verzeker je,''zeiKoen,,ydat ik metmijn

,,

eigen oogen een schipbreuk gezien heb, veroorzaakt
doorde voelarm en van zoo'n koppootig dier-''
Heb jij datgezien?'' vroeg de Canadees.
1)Ja,Ned,''antw oordde Koen vast.

1$Metje eigen oogen?''
N et mijn eigen oogen-''
,,Zeg dan eens wààr
,alsjeblieft?l''

Op St.M aloy''antwoordde Koen onverstoorbaar.
In de haven?''vroeg N ed Land ironisch.
Neen,in de kerky''antw oordde Koen.
1)ln de kerkl''riep de Canadees.
,,

.

Ja,vriend Ned.Hetwas een schilderij,waarop die

,,

inktvisch stond afgebeeldl''

,,Goed:
'' zei Ned, die luid lachte. ,,Mijnheer Koen
houdtm1j voor den gek.''
##Toch heeft hij gelijky''zeide ik.,,Ik heb over die
schilderljen hooren spreken.Doch wat het voorsteltis

uiteen'legende genom en.M aaroverigens kan m en niet

ontkennen daterinktvisschen van zeergroote afmeting
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bestaan, al zijn ze wel iets kleiner nog dan walvisschen-''

0pdatoogenblikvloojdeCanadeesnaarhetraam :

W ateen verschrikkelljk beestl''riep hij.
Ik keek ook en kon een gevoel van afgrijzen niet
onderdrukken.Een verschrikkelijk monsterbewoogzich
,,

in het w ater.
Het was een inktvisch van enorme afmetingen m*t

eenlijfvanachtmeterlengte.Hijzwom meteen buitengewone snelheid in de richting van de Nautilus terwijl
hijons metzijn groote bleekgroene oogen aanzag.
Zijn acht voelarmen of liever pooten, in zijn kop
geplant,w aren tw eem aalzoo lang a1s het lichaam en

kronkelden a1s slangen.Men zag duidelijk de ongeveer
tweehonderdvijftig zuignappen,dieaan den binnenkant
dervoelarmen zaten en eruitzagen a1sronde blaasjes.
Soms drukte hijde zuignappen tegen hetglas aam De
bek van dit m onster,van hoorn en gevorm d als.dievan
den papagaai,doch veelgrooter,opende en s1* zich

vertikaal.Zijn tong,ook hoornachtig en metverschei-'
dene rijen scherpetànden gewapend,kwam trillendtusschen dezen nijptang uit.W elk een speling dernatuurl
Een weekdier met een vogelbek!Zijn in het midden
opgezw ollen lk haam vorm de een vleezige mAKsa, die

w aarschijnlijk we120 tot 25 duizend kilo woog.Zijn
kleur veranderde wonderlijk snel,naarmate de woede
van hetdier,en ging van lichtgrijsovernaarbruinrood.
W aarom w ond dit w eekdier zich op? Onjetwi
lfeld
om de tegenw oordigheid van de.N autilus, d1e grocter

wasdan hijen waarop zijn voelarmen en zuignappen
geen vathadden.M aarwatzijn die inktvisschen mon-

sters!En w elk een levenskracht heeft de Schepper hen
toebedeeld,daar ze drie harten bezitten!
H et toeval had ons in tegenw oordigheid van deze
inktvisschen gebracht en ik w ilde de gelegenheid niet

laten voorbijgaan,om dit exemplaareens nauwkeuriy
tebestudeeren.Ik overwonhetafgrijzen die ditdiermll

Het was een inktvisch van enorme afmetingen.
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inboezemde,en een potlood nemend,begon ik hetuitte
teekenen.
Na eenigen tijd verschenen er ook aan het andere
raam eenige inktvisschen.Ik telde er zeven.Ze begeleidA n de N autilus,en ik hoorde hetgeknars van hun

bek tejen den romp van hetschip.

Ik glng met mijn werk door.Deze monsters hielden
onszoo goed bij,datzijonbeweeglijk schenen.Overigensvoeren w ijmeteen gematigde snelheid voort.

Plotseling hield de N autilus stil.Een schok deed haar
geheelen romp trillen.
Een botsing?''vroeg ik.
#,In eIk geval zitten we niet vast,'' zei de Canadees,

wantwijdrijven-''

De N autilus dreef inderdaad, doch ging niet meer
vooruit.D e schroefdraaide nietm eer.Een m inuutging

voorbij.Kapitein Nemo, gevolgd door den stuurman,
trad den salon binnen.
Sinds eeni
gen tijd had ik hem nietmeer gezien.Hij
scheen mi
jsombertoe.Zondertotonste spreken,mis-

schien zonderons te zien zelfs,ging hij naarhetvenster, bekeek de inktvisschen, zei eenige w oorden tot

den stuurman,die zich hierop verwijderde.W eldra sloten de paneelen zich. En de lichten aan het plafond
ontbrandden.

lk wendde mijtotden kapitein:
'Een m er
kw aardige verzam eling inktvisschen,''zeide
ik op lossen toon.

Ja,professor.En wijzullen ze nu gaan bevechten-''

Ik keek den kapitein aan en dacht hem niet goed te
hebben verstaan.
Bevechten?''herhaalde ik.

Ja,mijnheer.De schroef zit vast. Ik denk dat de

,,

hoornen voelarm en van een dezer inktvisschen er tusschen zit,hetgeen ons belet voort te gaan.''
##En w atgaat u nu doen?''

Naarhetoppervlak stijgen en ditongediertevernie-

,,

tigen.''
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Datis een moeilijke onderneming-''
Inderdaad. De electrische kogels zijn machteloos
tegen dit w eeke vleesch,w aarin ze niet genoeg tegen-

stand ondervinden om te ontploffen.Maarwijzullen ze
met den bijlaanvallen-''
Enmetdeharpoen,mijnheery''zeiNed Land,,,indien
u mijn hulp nietweigert-''
3:Ik neein die aan,mijnheer,
Land.''
W ijzullen u vergezellen,''zeiik.
En den kapitein volgend,begaven wijons naar de
m iddentrap.

Daar hielden een tiental mannen, met enterbijlen
gew apend, zich gereed voor den aanval. Koen en ik

namen twee bijlen,terwijlNed een harpoen greep.
De N autilus w as inm iddels aan het oppervlak gekom en.

Een der m atrozen stond op de bovenste trede, en
m aakte de schroeven van het luik los.M aar nauweli
jks

had hij dit gedaan,of het luik sprong met vreeselijk
geweld openyklaarblijkelijk opengetrokken doorde voelarm en van een derinktvisschen.Onmiddellijk gleed een
diervoelarmen als een slang doorde opening en tw intig

andere kronkelden daarboven uit. M et één bijlslag
hieuw de kapitein den enorlnen voelarm af, die ineenkrim pend over de treden naar beneden gleed.
Op hetoogenblik datwijonsop elkander drongen om
het dek te bereiken,kronkelden tw ee andere voelarm en
door de l
ucht,slinqerden zich om den man heen,die
v6ör den kapitein ultging, en hieyen hem m et onw eer-

staanbaargeweld in de hoojte.De kapitein stieteen

kreet uit en sprong naar bulten.W ij vlogen hem na.
W elk een tooneel.D e ongelukkige,door een voelarm
gegrepen en vastgezogen,w erd naar de grillen van het

dierdoordeluchtheen en weergeslingerd.Hijkreunde
en stikte bijna,en riep:,,help!helpl''
Deze in het Fransch gesproken woorden,deden mij
verstom d staan.lk had dus een landgenootaan b,oord,
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m isschien w el m eerdere zelfs! Dbze hartverscheurende

kreet,in de taalvan mijn eigen land,za1ik heelmijn
leven bli
jven hooren!
D e ongelukkige w as verloren.W ie kon hem uitdezen

ynelbevrijden? Inmiddelsstorttekapitein Nemo zich op

den inktvisch en hakte hem nog een voelarm af.Zijn
stuurm an streed w oedend m et andere m onsters,die zich
aan de flanken van de N autilus vastklam pten.D e geheele bemanning hakte om zich heen. De Canadees,
Koen en ik hieuw en eveneens onze w apenen in deze

vleezigemassa's.Hetwasverschrikkelijk!Een oojenblik m eende ik datde ongelukkige,die doorde inktvlsch
gegrepen w as, zich zou kunnen bevri
jden.Zeven van
de acht armek waren reeds afgehouw en. Slechts een

enkelezwaaidehetslachtoffera1seenveertjein delucht
heen en w eer.Doch op het oogenblik dat kapitein N em o

e
ndestuurmanzicheroqwildenwergen,spoothetdier
een straal zw art vocht ult, dat zich u1t een zak aan het
onderlijfafscheidt.W ijwerden er door verblind.Toen
wij echter de oogen weer openden,was de inktvisch
verdwenen en met hem mijn ongelukkige landgenoot!
M et welk een woede vochten wij toen tegen deze
monsters!W ijwaren ons zelfnietmeer meester.Tien

tot tw aalf inktvisschen hadden het dek en de flanken

van de Nautilus bekropen.W ij verweerden ons heftig
in dien w arboelvan slangen,die op het dek in gulpen
bloed en zw arten inktrondkronkelden.Ned Land's harpoen drong m etelken stootin een derblinkende oogen

van een inktvisch.Maar mijn stoutmoedige metgezel

w erd plotseling doorden voelarm van een derm onsters,
die hPJ niet had kunnen ontloopen, gegrepen. Reeds
opende zich de enorm e bek van den inktvisch boven
'Ne
d Land.De ongelukkige zou in tweeën worden gebe-

ten.Ik snelde hem te hulp.Doch de kapitein was mij
tevlug af.Zijn bijlverdween tusschen debeideenorme

kaken,en wonderbaarlijk gered,spronq de Canadees
overeind en stietzijn harpoen in hetdrlevoudige hart
van den inktviseh.
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Ik w as u dit nog schuldigl''zeikapitein N em o aan
den '
Canadees.Ned boog,zonder hem te antw oorden.
Deze strijd had een kwartiergeduurd.De overw on-

nen monsters lleten onsop deplaatswaarwijstonden
en verdwenen onder de golven.
Kapitein Nem o,rood van het bloed,keek,onbew eeg-

lijk onder den lantaarn staand,naar de zee die een
zijner metgezellen verzwolgen had.Oroote tranen liepen hem uit de oogen.

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

De Golfstroom.
Niemand onzer za1 ooit dit verschrikkelijk tooneel

van dien 20sten April vergeten. Ik heb het,ten prooi

aan een hevigegemoedsbeweging,opgeschreven.Sindsdien 1as ik hetverhaalnog eens over.lk heb het Koen
en de Canadees voorgelezen, die het feit nauw keurig
genoeg vonden beschreven,doch m eenden dat het niet
voldoende den indruk weergaf.Om zulke tafereelen te
schilderen,zou m en de pen van een onzer beroem dste
dichters m oeten hebben.

Ik heb gezegd datkapiteinNemo weendetoen hijde
golven beschouwde.Zijn smartwasoneindig groot.Dit
wasde tweede metgezeldien hijsinds onzekomstaan
boord verloor.En w elk een dood!Deze vriend,verpletterd,verstikt,door m idden gebroken door den vreese-

lijken voelarm van den inktvisch,verbrijzeld tusschen
zijn ijzeren kaken,deze vriend zou niet rusten bijzijn

m akkers in de stille w ateren Van het koralen graf1
M ij had de w anhoopskreet Van dezen ongelukkige,
tem idden van den stri
jd geuit, het hart verscheurd.

Dezen armen Franschman,die op datvreeselijk oogenblik de vreemdetaaldie mengewoonlijk aanboord van
de N autilas onderhield, vergat, en zwevend tusschen
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leven en dood,de taalvan zijn land en van zijn moeder

gebruikte om dien laatsten kreet te slaken!Onder dq
bem anning van de N autilus die m et lichaam en zielaan
kapitein Nemo gehechtwaren,wi
jlze,evenals hij,den
om gang m etde m enschen ontvluchtten,onder hen had

zich duseenlandqenootvanmijbevonden!Washijde

eenige die Frankrijk in deze geheim zinnige samenleving,

welke klaarblijkelijk uit menschen van verschillende
nationaliteit W aS sam engesteld, vertegenw oordigde?
Dat w as n0g een dier onoplosbare vraagstukken, die

zich vooddurend aan mijn geestogdrongen!

Kapitein Nemo ging weernaarzljn kameren ik zag
hem gedurende geruimen tijd niet meer.Maarte oordeelen naarhetyaartuig,waarvan hijde zielwas en
datalzijn indrukken onderging,moesthijtreurig,wanhopig en besluiteloos zijn.De N autilus voernietmeer
in een bepaalde richting.Hijging,kwam en dreefa1s
een doode overen onder de golven.Zijn schroefwas
weervrij,en toch bediende heterzich nauwelijksvan.
Hijvoeropgoed geluk afen scheen zich niettekunnen
losmaken van hettooneelwaarde laatste strijd plaats
vond,van die zee,die een derzijnen verzwolgen had!
Zoo verliepen ertien dagen.H etw asreeds 1M ei,toen

de Nautilus weer recht naar het noorden voer. W ij
volgden toen den loop van den grootsten zeestroom ,

die zijn eigen oevers,visschen en temperatuurheeft :
hetis de reeds eerderdoor mij genoemde Golfstroom.
Hetisinderdaad een vrije stroom temidden van den
Atlantischen Oceaan en wiens w ater zich niet met den
grooten plas daarom heen verm engt. Het is een zeer
zoute stroom,veelzouter dan het andere Oceaanwater.
H aar gemiddelde diepte telt drieduizend voet, haar
breedte zestig kilometer.Op som mige plaatsen bereikt

de stroom een snelheid van vierkilometerperuur.Zijn
onvergnderlijk volume is grooter dan dat van alle
stroom en der w ereld tezam en.
In dezen stroom nu voerde Nautilus.W aar hijhet
kanaalvan Bahama verlaat,ishij14 mi
jlbreed en,
350
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meterdiep.Hijstroomtdaarmeteen snelheid van acht
kilometerper uur,hetgeen echter,naarmate bijverder
noordw aarts gaatgeregeld afneem t.Hetis te w enschen

dat deze verhoudingen blijven voortbestaanr want
indien,zooals m en w el eens heeft opgem erkt, dle snel-

heid en richting zich w ijzigden,zou het klimaat van

Europa zulk een verandering ondergaan,datde gevol-

gen ervan niette Overzien zijn.

Tegen den middag stohd ik metKoen op hetdek.Ik

deelde hem de bijzonderheden van den Gulfstroom
mede,waarna ik hem uitnoodigdezijn hand eensin het
w ater te steken. Koen gehoorzaam de en w as zeer verw onderd geen enkele gew aarw ording van w arm te of
koude te ondervinden.
Datkomt,''zeide ik,y,wijlde temperatuurvan dezen
stroom , na het verlaten van de Golfvan Mexico;bi
jna
niet verschilt van die van ons bloed-''
Op dat oogenblik was haar snelheid twee en een

kwart meterper seconde.Hijsleept een heele wereld
van levende w ezens m etzich m ee.De Argonauteny,zoo

bekend in de Middellandsche Zee, zwommen er bij
groote troepen.
's Nachts lichtte het water van den Golfstroom der-

mate door de phosphor-diertjes, dat zijn glans wedijverde met het licht van onzen lantaarn, vooral bij
storm achtig weery dat ons di
kwijls bedreigde.
D en 8sten M ei voeren wi
jterhoogte van Kaap HatterasbijdenoordelijkeCarolinen.Hierisde Golfstroom
M 0 kilom eter breed en 200 m eter diep.D e N autilus
bleefvoortgaan m et op goed geluk rond te varen.Alle
w aakzaam heid scheen van boord gebannen. Ik m oet
bekennen dat onder zulke omstandigheden een vlucht
kon gelukken. D e bew oonde kusten boden overal een

veilige haven aan,terwijlde zee onophoudelijk dolr-

kruist w erd door een groot aantal stoom booten, die
dienst deden tusschen New-York ofBoston en de G'olf
van M exico. Dag en nachtook voeren ervan die kleine
schoeners.w elke op verschillende punten van de A meri-
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kaansche knst voor kustvaarten w orden gebruikt. Dit
w as dus, niettegenstaande de dertig kilom eter die de
Nautilui van de Amerikaansche kust scheidden, een
gunstige gelegenheid voor ons.

Dùch een noodlottige omstandigheid weerstreefde
alle plannen van den Canadees,en datw as hetslechte

weder.W ijnaderden destreken,waarstormenveelvuldig voorkomen,en waarjuistcyclonen doorden Golfstroom w orden veroorzaakt.

Zich meteen lichtesloep op zulk een dikwijlsontketende zee wagen,stond gelijk metden dood tegemoet
gaan.Ned Land erkende hetzelf.Hij kropte dus zijn
leed op,wanthij had een hevigen aanvalvan heimwee,
w aarvan alleen de vlucht hem kon genezen.
W at nu te doen, Ned,''zeide ik,,,nu een vlucht on-

mogelijk is?''
Ikkom weerterug op mijn vroegeridee.Ikmoetden
kapitein spreken.U heeftnietsgezegd toen u in de zeeën

van uw eigen land waart.Doch nu wijin de wateren
van hetmijne zijn,wi1ik spreken.Kijk,mijnheer,nog
lieverspring ik in zee dan hierlangerteblijven!Ik stik
hierl''

Hetgeduldvan den Canadeqswasblijkbaaruitgequt.

Zijn krachtige natuur kon niet aan deze langdurlge
gevangenschap wennen.Zijngezichtslonkmetden dag.
Zijn karakterwerd hoe langer hoe somberder.Ik gevoelde wat hij moest lijden,want ook ik begon hier
heimwee te krijgen.
Erwarenbijna zeven maanden verloopen,zonderdat
w ijietsvan dew ereld hadden vernomen.Nu bovendien
de kapitein zich zoo afzonde'
rde,zijn humeurzooveranderd wasinstilzwijgenheid,vooralsinds dien strijd met
de inktvisschen,nu deed ditalles mijdezaken eenigszins anders zien. Ik gevoelde niet m eer de geestdrift

dereerstedajen.MenmoesteenVlamingzijnalsKoen

om zich in dlen toestand te schikken,w elke goed was
voor w alvisschen of andere zeebew oners. Ik geloof

waarlijk data1sdie goede jongen kieuwen had gehad,
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inplaats van longen,m en hem niet van een visch z0u
hebben kunnen onderscheidenl''

#$W el,mijnheer?''hernam Ned,toen hij zag dat ik
niet antw oordde.

Nu,'
Ned,watwi1je dan datik aan kapitein Nemo
vraag.W elke plannen hijmetons voor heeft?''
Ja,mijnheer-''
,,En di
t,niettegenstaande hijzeonsreeds heeftdoen
kennen?''

1,Ja,ik'verlang een laatste beslissing. Spreekt alleen
in m ijn naam,indien u w ilt-''
,,Maar i
k ontmoethem zelden.Hij mijdt mij zelfs.''
1)Reden te m eer om hem op te zoeken-''
Ik za1 hem ondervragen, N ed.''
W anneer?''vroeg de Canadeesaandringend.
W anneer ik hem tegenkom -''

,Mi
jnheerAronnax,wiltu datik hem ga opzoeken?''
,#Neen,laatmijdatmaardoen.M orgen-..''

Vandaagl''zeiNed Land.
Goed,vandaag za1ik hem sprekeny''zeide ik totden
Canadees, die zeker alles zou hebben bedorven door
zelf te gaan.
Ik bleefalleen.Nu de kw estie beslistwas,beslootik
eronmiddellijk een eind aan te m aken.Beter gedaan,
dan uitgesteld.
,,

Ik trad mijn kamerweerbinnen.Hierhoordeikin die
van den kapitein loopen.Ik m ochtdusdeze gelegenheid

niet laten voorbijgaan.lk klopte aan de deur, doch

kreeg geen antw oord.Ik klopte opnieuw en draaide de
kruk om .De deurging open.Ik trad binnen.D e kapitein

zatdaarvoorovergebogen aan zijnwerktafelen hadmij

nietgehoord.Beslotennietheentejaan,zonderhem te

hebben ondervraagd,naderde ik.Hljhiefplotselin'
g het

hoofd op,fronstedewenkbrauwenen zeiop vrijruwen
toon:
U hier! W at w ilt u?''
U spreken,kapitein.''

Maar ik ben bezet,mijnheer,ik werk.De vrijheld

rj
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die ik u laatom u afte zonderen,m ag ik die nietvoor

mijzelfhebben?''

De ontvangstw as w einig aanm oedigend,doch ik w as
besloten alles aan te hooren,om allebte beantwoorden.
#,Mijnheer,''zeide ik, koel,ik m oet u spreken over
een zaak diegeen uitstellijden 2ZR*J'
,,En wati
sdat,mijnheer?''vroeg hijspottend.,yHeeft
u eenige ontdekking gedaan,die mijisontgaan? Heeft

de zee u nieuw e geheim en geopenbaard?''

En noj vôbr ik kon antwoorden,toonde hijmijeen

handschrlft,dat geopend op tafel'1ag en zeide mijop
een ernstigen toon:
#,Kijk, mijnheer Aronnax, dit is een handschrift in
verschillende talen geschreven.Het bevat een overzicht

van mijn studies over de zee,en zoo God wil,za1het
niet metmijten gronfe gaan.Dit handschrift,onderteekend metmijn naam,en aangevuld metde geschiedenis van mijn leven, za1 opgesloten worden in een
kistje datnietzinken kan.De laatste overlevende van
ons allen aan boord van de N autilus za1 het in zee

werpen1en hetza1gaan naarwaarde golven hetheenVoeren . ,

D e naam van dezen man! Zi
jn geschiedenis,door
hemzelfgeschreven!Zijn geheim zou dus éénm aalont-

sluierd w orden? M aar op dat oogenblik zag ik in deze
m ededeeling slechts een aanknoopingspunt om mi
jn
gesprek aan te vangen.
Kapitein,'' antw oordde ik, ik kan die gedachte,
w elke u aldus doet handelen niet anders dan goed-

keuren. De vrucht van uw studies ma4 nietverloren

gaan.Dochhetmiddeldatu gebruiktlilktmijerg primitief.W ieweetwaardewinden ditkistjezullen heenvoeren,en in w elke handen hetzalvallen? Zou hetniet

beterzijn datu ofeen uwer mannen misschien...''
yNooi
t,mijnheer,''onderbrak de kapitein mij.
yMaar i
k en mijn metgezellen zijn gereed dit handschrift te bewaren en indien u ons de vrijheid terugêeeft---''

190

20.
% MIJLEN ONDER ZEE

Devrijheidl''zeikapiteinNemo,terwijlhijopstond.
Ja,mijnheer,en hetishieroverdatiku wildeondervragen.Sedertzeven maanden zijn wijbiju aan boord
ennu vraag ik u heden,in naam mijnermetgezellen en
van mijzelf,ofhetuw plan isonsaltijdhiertehouden?''
,,Mi
jnheerAronnax,''zeide kapitein Nemo,y,ik za1u
,,
,,

vandaag hetzelfde antw oord geven a1s vöor
' zeven
m aanden:W ie in deN autilus komt,mag hem nietm eer
verlaten-''

Datis de slavernijzelfwaartoe u onsveroordeelt-''
Noem het zooals u w ilt-''

!,Maaroveralbehoudtde slaaftoch rechtzijn vrijheld teherkrijgen!W elkeook demiddelenzijn diezich
daarvooraanbieden,hijmag zegebruiken-''
,,W

,,Heb

ie ontzegt u dat recht?'' vroeg kapitein Nem o.
ik er ooitovergedachtu aan een eed te binden?''

De kapitein keek mijaan,terwijlhijde armen over

elkaar sloeg.

M ijnheer,''zeide ik hem,,,vooreen tweedemaalOP
ditonderw erp terugkom en,zou noch in uw sm aak,noch

indemijnevallen.Doch daarwijerthansmedebegonnen zijn,laten wijhetnuook beëindigen.Ik herhaalu!
dathethiernietalleen om mijn persoongaat.VoormiJ
is de studie een toevlucht, een m achtige afleiding, een

hartstochtdie mijalleskan doen vergeten.Evenals u,
ben ik een m an om eenzaam te leven,in degeringe ver-

wachting om eensdevruchten mijnernasporingen nate
laten ineen kistje,dataandegrilvangolvenenstormen
zou zijn toevertrouwd.ln één woord,ik kan u bewonderen en u zonder ongenoegen volgen in een ro1die ik tot
jp. Doéh er zijn nog andere
OP zekere hoogte begri
gezichtspunten in uw leven,w aardoor ik het beschouw

a1s omringd van moeilijkheden en geheimzinnigheden,
waaraan mijn metgezellen en ik hoegenaamd geen deel

aan hebben. En zelfs,indien ons hartvooru heeftkunnen kloppen,bew ogen door een uw er droefenissen of
getroffen dooruw daden van geestkrachten m oed,dan

hebben wijzelfs hetgeringste bewijs hiervan moeten
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verbergen. En het gevoel nu, dat wij vreemd staan
tegenover alles w at u betreft, m aakt onzen toestand

onhoudbaaren onmogelijk,zelfs voormij,doch vooral
N ed Land. Ieder m ensch is w aard dat m en aan hem

denkt,alleen alom hetfeit dathij mensch is.Heeftu

u zelvenwe1afgevraaqd,watdeliefdevoordevrijheid
en de haat der slavernll voor w raakplannen kunnen uit-

denken ineennatgura1sdievan denCanadees?W athij
zou kunnen denken,Pogen,beproeven..-?''
Ik zw eeg.Kapitein Nem o w as opgestaan.

,LaatNed Land denken,poge
n en beproeven wathij
wil,watgaatmijdataan?Ikhebhem nietopgezochten
hetis nietvoormijn genoegen,datik hem aan boord
houd.En watu betreft,mijnheer Aronnax,u benteen
van die menschen die alleskunnen begrijpen,zelfs het
stilzwijgen.Ikheb unietsmeerteantwoorden.Datdeze
eerste maaldatu mijover ditonderwerp spreekt,ook
de laatste zi
j,want een tweeden keer zou ik u zelfs

niet kunnen aanhooren-''
Ik gi
dagge
af
was
t
ng heen. Van dienons
spr
ek aonze
an mi
joes
n bteand
ide
zeer gespannen. Ik deelde
m etgezellen m ede.
Thans weten wij,''zeiNed, dat er van dien m an
niets te verw achten valt. De N autilus nadert Long-

Island.W i
j.zullen vluchten,welk weerhetook zij-''

M aarde luchtw erd hoe langer hoe dreigender.Reeds
kw am en de voorteekenen van een naderenden storm .
De om geving w erd w iten m elkachtig.Aan den horizon
kw am en groote zw arte w olken.Lagere w olken vluchtten snel weg. D e zee begon hol te staan m et groote
golven.D e vogels verldw enen,behalve de storm vogels.

De barometer daalde aanmerkelijk en duidde een bijzondere drukking in den dam pkring aan. Het m engsel
in hetstormglas loste door den invloed derelectriciteit,

waarmedede dampkring beladen was,op.Dèstrijd der

elem enten was aanataande.
p den
ieONau
tilus1!8den Mei.barstte de storm

los,juisttoen

zich ter hoogte van Long-lsland,op eenige
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kilometers van New-York bevond.Ik kan dezen strijd
derelementen beschrijven,wantinplaatsvan hem in de
diepten der zee te ontvluchten, w ilde kapitein Nem o
hem door een onverklaarbare gril aan het oppervlak
trotseeren.
D e w ind flootuithetzuid-w esten aan.Eerstw as het
een flinke bries,die m eteen snelheid van 15 m eterper
seconde aankw am , hetgeen tegen dfie uur 's m iddags

vermeerderde tot25 meter.Ditishetstormcijfer.

Kapitein Nem o bleef onw rikbaar op het dek zitten.
Hethad zich om hetm iddelvastgebonden,om .tegen de
groote golven w eerstand te kunnen bieden.Ik w as ook

op het dek komen zitten en had mijeveneens vastgebonden,terw ijlik zoowelden storm a1s dien onyergelijkelijken man bewonderde,die aan zulk een orkaan
het hoofd bood. D e ontketende zee w erd m et regenvlagen gestriem d. Ik zag geen enkele van die kleine

jolfjesmeer,die zich gewoonlijk tusschen tweeyroote
ln bevinden.N iets dan groote dreigende baren,die zich
hoe langer hoe hooger verhieven. De N autilus 1ag nu

eens op zijde,dan weder stond hijrecht overeind en

slingerdeen stamgtevreeselijk.Tegenvijfuurvieleen
stortregen neer, d1e noch de w ind,noch de golven tot
bedaren bracht.D e orkaan w oedde meteen snelheid van

45 meterperseconde,bijna veertig mijlin hetuur.In
zulke omstandigheden smijt hij huizen omver, licht
daken op,verbreektijzeren hekken en kan zelfsgroote
kanonnen verplaatsen. En toch bood de N autilus w eerstand.H etw as geen rots,doch een stalen spil,gehoor-

zaam en beweeglijk,zondertuig,zondermastwerk,die
de w oede der elem enten straffeloos trotseerde.
Oedurende dien nacht nam de orkaan in hevigheid
toe.De barom eter daalde.In de schem ering zag ik aan
den horizon een groot schip, dat met den storm w orstelde. Het voer op halve stoom , teneinde zich op de

golven staande te houden.W aarschijnlijk was heteen
dier stoombooten van de lijn New-York-Liverpoolof
Havre.W eldraverdweenhijin de duisternis.
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Om tien uur 's avonds stond de hemel in vuur. De
omgeving werd doorzeefd metviolette bliksemstralen.Ik

kon hetschitterend lichtnietaan mijn oogenverdragen,
doch kapitein Nem o had daargeen lastvan en verslond

a1s hetware den stormwind.Een verschrikkelijk gebul-

der vervulde de lucht.H et w às een leven,datdoor het
gebruldergolven,hetgeloeivan den storm en hetratelen
derdonderslagen ontstond.De w ind ontketendeaan alle

zijden.En decycloon,diein hetoosten ontstond,keerde

langs het noorden, w esten en zuiden daar naar terug,

juist tegenovergesteld a1s in het zuidelijk halfrond
gebeurt.
0, die Golfstroom ! Hoezeer rechtvaardigde hi
j zijn
naam van koning der storm en! D oor hem w orden de

vreeselijkstecyclonen ontketend,doorhettemperatuurverschilderluchtlagen boven hem.
Op den regen volgde een stroom van vuur.De water-

druppelsveranderden in vurige vonken.Bijzijn geweldig stam pen en slingeren verhief de N autilus zich een
oogenblik met de voorsteven in de lucht en ik zag er
tallooze vonken afvliegen.
Geheel uitgeput en gebroken kroop ik naar hetluik,
ik opende het en daalde afnaar den salon.Toen kreeg

de orkaan zijgrootste kracht.Hetwasonmogelijk zich
binnen staande te houden. Tegen middernacht kwam
kapitein Nem o naar binnen. Ik hoorde de vergaarbakken langzaam volloopen en de N autilus verdw een
onder de golven.
Door de salonramen zag ik groote visschen als spo-

ken in devuurzeevoorbijzwemmen.DeNautilusdaalde
nog steeds,Ik meende dathijop een dieptevan vijftien
m eter de kalmte zou terugvinden.N een.D e golven aan

het oppervlak waren te heftig bewogen.W ijmoesten
de rustop vijftig meter diepte zoeken.
M aarw elk een rusten stilte heerschte daar!W ie zou

gezegd hebben dat toen een verschrikkelijke orkaan
zich aan hetoppervlak van den Oceaan ontketende?
2:.0 :M #>n ole rZ- (W .H.)

TW INTIGSTE HOOFDSTUK.

Een roemrijk grc/.
Tengevolgevan dien storm warenwijoostwaartsgeworpen,waardoor alle hoop op ontvluchting naar NewYork of Sint Laurens,w erd uitgewischt.D ie arm e N ed
zonderde zich w anhopig af,even eenzelvig a1s kapitein
Nem o. Koen en ik verlieten elkander niet m eer.
lk zeide dat de N autilus naar hetoosten w as afgew eken. N auw keuriger m oet i,
k zeggen naar het noord-

oosten.Gedurende eenige dagen dwaalde hij,nu onder,
dan boven drijvendy temidden van een dier voor zeelieden zoo verraderlijke misten, di
e ontstaan door het
smelten van hetijs,hetgeen een buitengewone vochtigheid in de atmosfeer tengevolge heeft.

Hoeveelschepen zijn erin deze streken nietvergaan,
te- ijlzij de onzekere lichten aan de kustopzochten!
D e bodem dezer zee bood dan 0ok het aanzicht van
een slagveld,w aaralde overw onnenen van denvo ceaan
w aren neergezonken, som m ige reeds oud en m et zeeplanten begroeid,andere schepen nog nieuw ,zoodatde
lichtstralen van onzen lantaarn weerkaatsten op het
koperw erk.H oeveelzeekasteelen w aren daar nietonder,
die metman en muis en een wereld van landverhuizers
vergaan w aren !

Den 15denM eiwarenwijbijhetzuidelijkstepuntvan
N ieuw Foundland. D eze bank is entstaan uit alluviale
zeeslibsels, een gew eldige m assa organische bestanddeelen,welke ofdoor den Golfstroom van den evenaar,
of door den koudw aterstroom uit den N oordpoolw ordt
aangevoerd. H ier ook stapelen zich die groote zwerf-

blokken op,welke door de ijsschollen zijn meegesleept.
H ier ook heeft zich een uitgestrekt beenderenveld gevormd van de visschen en weekdieren die er m et m il-

lioenen zijn omgekomen.
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De zee is hier niet bijzonder dieg.Op zijn hoogst

eenige honderden vadem en. M aar zuldwaarts valt m en
plotseling in een groote diepte,een gatvan 30œ m eter.

D'
aarverbreedtde Golfstroom zich,verliest zijn snelheid en tem peratuur,m aar w ordt een zee.
Doch de N autilus bleef niet lang in deze streken,
waar veel kabeljauw gevangen wordt. Hij zette den

koers tot42oN.B.,.voortter hoogte van St.John,W aar

de onderzeesche telegraafkabel aan land komt.
In plaats van verder noordw aarts te varen,ging de

Nautilus nu meernaarhetoosten,alsofhijde richtinj

van dtn telegraafkabel w ilde volgen. Den 17den M el
zag ill ongeveer 500 kilometer van Heart's Content,op

een dieptevan4800meterdenkabelop dengrondlig-

gen.Koen,dien ik er nietvan in kennis gesteld had,zag
hem eerst voor een reusachtige zeeslang aan en w ilde

hetop zijn gewone wijze in een klasse indeelen.Doch
ik hielp hem spoedig de vergissing oplossen.
Ik verw achtte niet den telegraafkabel in zijn

oor-

spronkelijken staat terug te vlnden,zooals hij uit de

fabriek gekom en w as. D e lange slang w as m et schelpen bedekten geheel bekleed m et een korst van steenachtige kalk, w elke hem bescherm t tegen w eekdieren

voor hetgevalzij er gaatjes in wilden boren.De kabel
1ag stil,zonder iets te gevoelen van de beweging der
zee,en ondereen druk w elke gunstig w çrktop hetoverbrengen der electrische vonken van Am erika naar Europa in 0,32 seconde.I
De N autilus volgde hem totop de

qrootstediepte,n.l.4431meter,en daarzag ikhem nog

llggen zonderdat hij gespannen bleek te zijn.
Den 28stenM eirichtte deN autilus zich totmijn ver-

bazing zuidwaarts en voer w eer naar de Europeesche
zeeën.Een oogenblik zag ik Kaap '
Clear en den vuurtoren van de Fastnerots, die a1s baken dient voor de
duizenden schepen van G lasgow en Liverpool.

Een belangrijke vraag deed zich toen aan mij voor,
namelijk ofdeNautilus zich in hetKanaalzou durven
wagen? Ned Land,die weertevoorschijnwasgekomen

196

20.
% M IJLEN ONDER ZEE

sedertwij land naderden,vroeg mij honderd uit.W at
kon ik hem antwoorden? Kapitein Nemo bleef onzicht-

baar.Nadathijden Canadees even de kusten van zijn
vaderland had laten zien,wilde hij mijmisschien die
van Frankrijk toonen.
Inmiddels voer de Nautilus steeds zuidwaarts.Op 30

M eihadden wij Land's End tusschen hetuiterste punt
van Engeland en de Sorling-eilanden in zicht. Indien

kapitein Nem o hetKanaalwilde binnenvaren,moesthij
oostwaartsgaan.Doch ditdeed hijniet.Oedurende den

30sten M eibeschreef de N autilus een m enigte kringen,

hetgeen m ij zeer nieuwsgierig maakte.Hij scheen een
bepaaldeplaatsop tezoeken,diehijslechtsmetmoeite
kon vinden. Om twaalf uur nam de kapitein zelfzonshoogte,doch sprak niet,en scheen som berder dan ooit.

W at kon hem zoo treurig maken? W as het de nabijheid van de Europeesche kust? Herinnerdehijzich zijn
vaderland? W at bezielde hem dan? Berouw of'sm art?

Lang hield dezegedachte mijbezig en ikhad.een voorgevoel?dat een toeval mij binnenkort de geheimen van
kapiteln N em o zou vefraden.
Den volgenden dag,den 3lsten M ei,deed deN autilus

hetzelfde.Klaarblijkelijk zochthijeen bepaald puntvan

den Oceaan. W ederom kwam kapitein Nemo zelf de
zonshoogte opnemen.De zee stond kalm,de lucht helder.Achtkilom eteroostwaaitsvan onszag ik een groot
stoom schip aan den gezichtseinder.H etvertoonde gevn
vlag,zoodatik nietkon zien aan welk land hetbehoorde.
Eenige m inuten vô6r de zon door den m eridiaan ging,

nam kapitein Nemo zijn kijkeren keek metdegrootste

oglettendheid.De kalmtederzeemaaktezijn waarnemlngen gemakkelijk.De Nautilus 1ag onbeweeglijk en
slingerde niet.I,
k stond op dat oogenblik og het dek.
Toen hij zijn waarnem ing beëindigd had,ze1de kapltein slechts:
#,Hier is hetl''

Hij ging door het luik naar beneden. Had hij het
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stoomschip gezien, dat zijn vaartverminderde en op
onsscheen toete komen? Ik zou hetnietkunnen zeggem
Ik kw am in den salon terug. Het luik werd gesloten

eh ik hoorde de vergaarbakken volloopen.De Nautilus
begon te dalen.Eenige minuten'later bleefhij op een

diepte van 883 m eter op den bodem rusten.
Toen ging het plafondlicht in den salon uit,de paneelen werden opengeschoven,en door het raam zag ik
het zeew ater op een halven kilom eter in den om trek,

helderdooronzen '
lantaarn verlicht.Aan bakboordzijde
zag ik niets dan het oneindige stille w ater.

Maaraan stuurboord trok ietsdonkersmijnaandacht.

M en zou gezegd hebben, dat het bouwvallen waren,
begraven onder een m assa w itte schelpen.Toen ik echter nauwkeuriger toekeek m eende ik de vorm en van een

schip te herkennen,waarvan hetmastwerk gedeeltelijk
geb.
roken was en dat met zijn voorsteven het eerste
àoestgezonken zijn.Dit ongeluk had ongetwijfeld al
zeer lang geleden plaats gehad,want ditwrak,meteen
korst van uit het zeew ater afgescheiden kalk, m oest

W
reedsvele jaren oq den bodem van den Oceaan rusten.
elk schip was dlt? En waarom bezocht de Nautilus
dit graf? W as het dan geen schipbreuk,waardoor dit
zeekasteelten gronde w as gegaan?
Ik w ist nietw at er van te denken,toen ik naastmi
j
de stem van kapitein N em o dof het volgende hoorde
zeggen:
Vroeger heette dit schip de nM ars'
eillaise''. Hethad
74 stukken en liep in 1762 van stapel. H et m aakte in

den loop van zijn leven vele gevechten mede. Doch
vandaag ishetjuist74 jaargeleden,mijnheer,dathet

op dezezelfde glaats,op 47*24'N.B.en 170* 18'O.L.,
na een heldhaftlgen strijd zijn drie masten verloor,dat

hetw ater in het ruim binnen drong,dateen derde van

debemanningbuiten gevechtyesteldwerd,dochdathet

lievermetzijn 258 koppen wlldezinken dan zich overgeven!De vlag werd op den achtersteven vastgespij-
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kerd en het slagschip verdw een onder de golven m et

den kreet:,yLeve de Reyubliekl''
D e Vengeur'', riep lk.

Ja,mijnheer.De Vengeur'Een mooie naaml''mompeldekapitein Nemo,terwijlhijde armen overde borst
kruiste.

EENENTW INTIGSTE HOOFDSTUK
D e W raaknem ing.

Deze wijze van spreken, het onverw achte van dit
tooneel,hetverhaaloverditschip,de ontroering,w aarm ede deze zonderlinge m an de laatste w oerden had uitgesproken, de naam van de Vengeur w elks beteekenis

mijnietkon ontgaan,ditalleswerkte meeom mijdiep
te treffen. Ik had m ijn oogen niet van den kapitein
afgewend.Hijhield de handen naar de zee uitgestrekt
en beschouw de m et vurige oogen het beroem de w rak.

M isschien zou ik nim mer te weten komen wie hij w as,
waarhijvandaan kwam en waarhijheenging,doch ik
zag meer en m eer den m ensch uit dezen geleerde te

voorschijn komen.Hetwas geen gewone menschenhaat,
d'
ie kapiteln Nemo en zijn metgezellen in de Nautilus
hield,m aarofeen m onsterachtige,ofeen verheven haat,

die de tijd nietkon verzwakken.

Zocht deze haatw raaknem ing? De toekom st zou het

mij weldra leeren.
Inm iddels steeg de N autilus weernaar hetoppervlak

en zag ik langzamerhand de onduidelijke vormea van
desVengeur verdwijnen.

W eldra bem erkte ik aan een lichte schom m eling dat

wij over de golven voeren.
0 p dit oogenblik hoorde ik een doffen knal.Ik keek

den kagitein aan,die iich nietbewoog.
3,Kapl
tein?'' vroeg ik.
-
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Hij antwoordde niet.

Ik verliet hem en ging naar het dek. Koen en de

Canadees waren mijreedsvoorgegaan.

W aar kom t die knal vandaan?''vroeg ik.
Ik keek in de richting van hetschip,datik reeds.gezien had.Hetw as de N autilus genaderd,en ik bem erkte
dat hethard aanstoom de.Zes kilom eter scheidden ons
nog.
$#Een kanonschoty'' antw oordde Ned Land.
W at is dat voor een schip, Ned?''
Aan zijn mastwerk te zien,''zeide Canadees,,ywil
i.
k wedden dat heteen oorlogsschiq is.Ik wou dat het
op ons toekw am en, indien noodlg, deze vervloekte
N autilus in den grond boordel''
Vriend Ned,'' zei Koen, ,yw at kan het de N autilas
voor kw aad doen? Za1 het ons onder w ater aanvallen
of beschieten?''

Zeg Ned,''vroeg ik,,,kun je zien aan welk land dit

schip toebehoort?''

:1Neen,mijnheer,''antwoordde Ned. ''Het heeft geen
vlag in top.M aar hetis w e1een oorlogsschip,w anteen
lange w impel w aait aan het uiteinde van den grooten
m ast-''
Een kw artier lang bekeken wij hetvaartui
g datnaar
ons toekw am . Ik kon evenw elniet gelooven dat het op
dien afstand de N autilus had herkend,nog veelm inder
dus dathetw istw at ditvoor een onderzeesch w erktuig

was.W elJra kondigdedeCanadeesmijaan datheteen
m et spoor gew apende: gepantserde tw eedekker w as.
Een dikke rook steeg uttdebeideschoorsteenen op.Hij
naderde metgroote snelheid.Indien kapitein Nem o hem

liet naderbij komen,bood zich een kans op redding.
M ijnheery''zeide Ned Land,,,a1s dit schip op éen
kilometer langs ons gaat,werp ik mij in zee en ik

noodig u uit hetzelfde te'doen.''
Ik antwoordde niet op ditvoorstelvan den Canadees

en ging voort met hetschip te bekijken,datzichtbaar
grooter werd.

200

20.
%

M IJLEN ONDER ZEE

Mijnheerzalzich welherinneren,''zeiKoen,,,datwij
nog algoed kunnen zwem men.H ijkan zich op mijverlaten om hem naar het schip te brengen, a1s hijhet
goed vindt om vriend N ed le volgen.''

Ik zou juistantwoorden,toen een witte rookwolk uit
een derzijdenvanhetschip pluimde,docheenigeoogenblikken later spoot het w ater door een zw aarvallend

v
oorwerp overde achterjlechtvan deNautilus.En iets
daarna trof een knal m lln oor.
#)W at? Zij schieten op onsl''riep ik.
1:Dappere lui!'' mompelde de Canadees.

Zij zien ons dus niet aan voor schipbreukelingen

,,

op een vlotl''

#,Zijhebben den'eenhoorn gezien,''zeiKoen.
,,Zi
j kunnen toch zien dat er menschen zijnl''hernam ik.

M isschien juistdaarom l''antwoordde Ned,m1J
%aankijkend.
Nu ging mij een licht op. M en wist ongetwijfeld
w aaraan m en zich te houden had om trent het bestaan
van het zoogenaam de m onster. K apitein Farragut Van
de Abraham-u ncoln had, toen de Canadees er zijn
harpoen naar toewierp, natuurlijk gezien dat de een-

hoorn een onderzeesch schip was,datveelgevaarlijker
kon zijn dan een of anderfabelachtig zeemonster.Ja,
zoo moesthetzijn.En in alle zeeën vervolgde men nu
natuurlijk dat verschrikkelijke vernielingswerktuig.
Het was inderdaad verschrikkelijk, indien kapitein
Nem o de N autilus gebruikte, zooals men w el veronder-

stellenkan,a1seen werk totwraakoefening.Had hijook
dien nacht,toen hijonsin de Indische Oceaan in onze

kam ers opsloot, geen schip aangevallen? W as die op
het koralen kerkhof begraven m an geen slachtoffer ge-

weestvan een doordeNautilusveroorzaakte schok?Ja,
ik herhaal het. Zoo moet het zijn.Een deelvan het
.

geheimzinniye leven van kapitein Nemo werd hierontsluierd.En lndien men alnletmochtontdekken wie hij
w as, zoo vervolgden de tegen hem verbonden natiën
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niet meer een denkbeeldig Nvezen, maar een man,die

hen een onverzoenlijken haathad toegezworen.
Geheelditverleden kwam mij weer voor den geest.
In plaats van vrienden pp dit schip aan te treffen,zou-

den wijerslechtsvijanden zondergenade vinden.

lnm iddels ploften m eerdere kogels neer.Eenigen troffen slechts het oppervlak der zee en sprongen daar op
groote afstanden w eg-M aargeenenkeletrofdeN autilus.
H et gepantserde vaartuig w as nog slechts drie kilom etervan ons af.N iettegenstaande hethevig kanonvuur
verscheen kapitein Nemo op het dèk. En indien toch
een dier kegelvorm ige kogels den rom p van de N autilus
getroffen had, zou dit noodlottig gew eest zi
jn.'

De Canadees zeide m ij:
,kM ijnheer,wijmoeten allesbeproeven om uitdezen
ellendigen toestand te geraken.Laten w ijseinen geven.
Alle duivels!dan zalmen misschien begrijpen datwij
eerlijke lieden zijn-''
Ned Land nam Z1
x*J
@n zakdoek om ermee in de luchtte

zwaaien.M aar nauwelijks had hij dien ontplooid of
een ijzeren vuistw ierp hem niettegenstaande zlln groote

kracht op het dek neer.

Ellendelinql''schreeuwde de kapitein hem toe.W i1

je dan datik Je op hetspoorvan deNautilusvastspij-

ker, voordat deze in het schip stoot?l''
Kapitein Nem owasverschrikkelijk om aan te hooren,

maar nog vreeselijkerom aan te zien.Zijn gelaatwas
doodsbleek van drift.Hij sprak niet meer,hij brulde.
Hijstond daarvoorovergebukten drukte den Canadees
bijna te pletter.Eindelijk liethijhem los,en zich naar
het oorlogsschip w endend,w aarvan de kogels öm hem

heen regenden,riep hijmeteen machtige stem:
0,jijweetwie ik ben,vervloektschip!Ik heb niet
noodig je vlag te zien om je te herkennen.Kijk!I,
k zal
je de mijne toonen-''

En kapitein Nemo ontqlooide op de voorplechteen

zwade vlag,gelijk aan d1e welke hij aan de Zuidpool
had geplant.Op dit oogenblik trof een kogelden romp
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van deNautilus,doch schamyte en sprong vlakbijden
kapitein in zee terug.Kayiteln Nemo haalde de schou-

ders op.Dan wendde hiJ zich totmij:
,,Gaat naar benede
nl''zeide hij kortaf, y,en neemt
uw m etgezellen mede-''

M ijnheerl'' riep ik. ,,Gij gaat dus dit schip aan-

,y

vallen?''

11lk ga hetin den grond boren,mijnheerl''

D atzult u nietdoen!''
doe het,''antwoordde kapitein Nemo koel.yyTracht

'

k
,,I

mij niet te beoordeelen,mijnheer.Hetnoodlottoontu
iets wat u niet had mogen zien.
De aanvalis begonnen.Het antwoord za1verschrik-

kelijk zijn!Gaatnaarbinnenl''
31W at is datvoor een schip?''
rW e
etu datniet? W el,des te beter!A
Dan zalzijn
nationqliteitvooru tenminste een geheim blijven.Gaat

naar benedenl''

W ijkonden slechtsgehoorzamen.Een vijftientalmatrozen van deNautilus omringden den kapitein en keken
meteen onverzoenlijken haatnaarhetschip,datmeer
en m eer naderde. M en voelde dat dezelfde dorst naar
w raak hen allen bezielde.
lk ging naarbeneden op hetoogenblik dateen nieuwe
kogelop de N autilus afscham pte en ik hoorde den kapitein roepen :
,,sc
hiet,dom vaartuig!Verspilje nuttelooze kogels.
Je zultaan hetspoorvan deNautilusnietontsnappen.
Maarnietop dezeplaatszu1jeten grondegaan!lkwil
nietdatjewraknaastden roemrijken Vengeurkomtte

liggenl''
Ik ging w eer naar mi
jn kamer.De kapitein en de
stuurman bleven op hetdek.D e schroefw erd in bew eging gebracht en de Nautilus verwijderde zich met
groote snelheid,om buitenhetbereikderkogelstebli
jven. M aar de vervolging duurde voort.

Tegen vieruurin den middag kon ik mijn ongeduld

en onrust niet langer bedwingen en ging ik haar dq
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middentrap.Hetluik stond open en ik waagde mijop

hetdek.D ekapitein liep erhevig aangedaan op en neer.

Hijkeek naarhetschip,datop vijfofzeskilometervan
ons verwijderd bleef.Hij draaide era1s een wild dier
om heen,en hetoostw aarts achter zich aan lokkend,liet

hijrzzeil
aa
cde
h ve
hi
rjv.ol
Ige
k n.
wilHi
dej vielechter nietaan.Miuchien

Dochnauwelijkshad iknO
y een laatste poging w agen.
mlln mond geopend ofhijlegde
mij hetzwijyen op door te zeggen:,,Ik ben de rechtvaardigheid,lk ben hetrecht!Ik ben de verdrukte,dààr
is de onderdrukker!D ààrdoor is alw at ik liefhad,bem inde en eerde, vernietigd! V aderland, vrouw ,kinde-

ren.vader,m oeder!Alwat ik haat,is daar vôôrmij.
Zwijgt!''
Ik wierp een laatsten blik op het oorlogsschip, dat
hard begon te stoom en. D aarop ging ik N ed en Koen
w eer opzoeken.

1:W ijzullen vluchteny''zeiik.
1:Goedl''antw oordde N ed. ,,W at voor schip is het?''

Ik weethetniet,maarhoe hetook zij,vôôrmidder-

,,

nachtis hetin den grond geboord!In elk qevalishet
beterdaarmeete zinken,dan deelgenoottezljn van een

w raakuitoefening, w aarvan m en het recht niet beoordeelen kan.''
k ooky''antw oordde Ned Land koel.,,La,,Zoo denk i

ten wij den nacht afwachten-''

D e nacht kw am m et een doodsche stilte aan boord.
H et kom pas w ees uit, dat de N autilus niet van richting
veranderd w as.Ik hoorde hetgeraas van de schroef,die
zich m et regelm atige snelheid voortbew oog. H et bleef
aan de Oppervlakte,en een lichte deining deed het heen

en weerschommelen.M ijn metgezellen en ik waren vast

het
chi
besloten te ontvluchten OP het oogenbl
hetzijik
omdat
ons
tesh
oopdicht genoeg genaderd zou zijn,
ren,hetzijom ons te zien,w ant de m aan die over drie

daqen vo1moest worden,stond helder aan de lucht.

Indlen wijeerstmaar aan boord van hetschip waren,
zoudenwij,wanneerwe den slag,dienhetdreigde,niet
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konden verhinderen,allesdoen watin onsvermogen was
en de omstandigheden toelieten. Verbcheidene m alen
dacht ik dat de N autilus zic'
h gereed m aakte voor den

aanval.Doch zij vergenoegde zich methaar vijand te

laten naderen en evenlaterhaarvluchtw eertehernem en.

Een gedeelte van den nachtging zonderverdere vpor-

vallen voorbij.W ijloerden op een yelegenheid om te
handelen.W ijspraken weinig,wijlw1jtezeerontroerd

waren. Ned Land zou in zee hebben willen spripgen,
doch ik dwong hem te w achten.
O m drie uurin den morgen ging ik,ongerust geworden,naarhet dek.Kapitein N em o had hetnietverlaten.

Hijstond rechtnaastzijn vlag,welkeeen zachtkoeltje
boven zijn hoofd deed waaien.Hijverloorhetsthipniet
uithetoog,datop twee kilometerafstand bleef.Steeds

vooruitstoomendewashetnaderbijgekomen.Ik zag het
groene en roode seinlichtder stoom booten de blinkend
w itte lantaarn, die aan den fokkem ast hing. Het tuig

werd doorde maneschijn slechts onduidelijk.in zee teruggekaatst,en ik.bem erkte dat het de vuren flink op-

stookte.Een menigtevonken en stukjesbrandendekqol
vlogen uit de schoorsteenen a1s sterren de lgcht 1n.
Ik bleefzoo totzes uur 's m orgens op hetdek,zonder

dat kapitein Nemo mij scheen te bemerken.Hets'
chip
bleefanderhalven kilometerachterons.Enbijheteerste
morgenlichtheropende hetzijn kanonvuur.Hetoogenblik, dat de Nautilus zijn vijand zou aanvallen,kon
nietver meer af zijn.En dan zouden wij dezen man,
dien wij nietdorsten beoordeelen,voor goed verlaten.
Ik wilde naar beneden gaan om mi
jn metgezellen te
w-aarschuw en,toen de stuurm an,'
gevolgd doorverscheidene m atrozen, op het dek kw am . Kapitein N em o zag
hen nietofwilde hen nietzien.Erwerden eenige toebereidselen gem aakt, die zeer eenvoudig w aren. D e'verschansing om hetdek werd neergeslagen,eveneens werden de lantaarn en hetvooruitstekend gedeelte van den

stuurstoelnaarbinnen geschoven,zoodatdelagereijze-
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ren cylindergeen uitstekende deelen meerhad die zijn
bewegingen kondèn hinderen.
D e vreeselijke dag van 2 Junibrak aan onder de

stralen deropkomende zon.Om vijf uurwees de log,
datde Nautilus zijn snelheid verminderde,ik begreep

daihij hetstoomschip lietnaderen,bovendien kondtn

wijde kanonschoten duidelijker hooren.De kogelsvielen sissend in het w ater.
#$Vriendeny''zeide ik,,,hetoogènblik is gekomen.Een
handdruk, en G od helpe onsl''
N ed Land w as vastberaden.K oen kalm,ik zenuw ach-

tij,mijnauwelijksmeesterzijnde.Wijgingen doorde

blbliotheek. O p het oogenblik dat ik de deur opende
naar de m iddentrap, hoorde ik plotseling het luik dichtslaan.De Canadees vloog de trap op,doch ik hield hem
tegen. Een w elbekend geluid bew ees ons dat de vergaarbakken zich vulden.En! inderdaad,w einige oogenblikken later,dreef de N auttlus op eenige meters diepte.
Ik begreep die bew eging.Hetw as te laatom te handelenk De N autilus adacht er niet aan den tweedekker in

zijn ondoordringbaarpantserte treffen,doch we1onder
dewaterlijn,waargeen metalenhuidhethoutwerkmeer
beschermde.Opnieuw zaten wijopgesloten alsgedwon-

gen getuigen van het drama dat zich ging afdpelen.

Overigenshadden wijnauwelijks tijd om na te denken.
In mijn kamergevluchtkeken wijelkanderaan zonder
een woord te spreken.M ijn geestwasvanvreesbevangen. Ik kon niet m eer d'
enken. Ik hoorde, ik luisterde

metalmijn zinnen alshetware.

Inm iddels w as de snelheid van de N autilus m erkbaar

toegenomenlDatwaszijn aanloop.Deheeleromptrilde.
Plotseling gaf ik een schreeuw . Een schok had plaats,

die echterbetrekkelijk lichtwas.Ik voelde de doordrin-

gende krachtvan het stalen spoor.Ik hoorde kraken en
knarsen.D och de N autilus,door haar gew eldige kracht
voortgestuw d,ging door het schip heen als een naald

dooreen1ap zijde.Ikkon hetnietlangeruithouden.Gek
van ontsteltenis,vloog ik mijn kameruitnaarden sa-
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lon.Daarstond kapitein Nemo.Zwijgend,somber,onverbiddellijk zag hijdoorhetraam aan bakboordzijde.
Een enorm e m assa zonk in hetw ater,en om niets van

dien doodsstrijd te verliezen, daalde de Nautilus met
het schip naar den afgrond. Tien m eter verder zag ik
de doorboorde kiel, w aarin het water m et donderend
law aai binnendrong.
H et dek w as vo1zw arte gedaanten,die in doodsangst
doorelkander liepen.Hetw ater steeg.D e ongelukkigen
klom m en in de m asten,klam pten zich nog onder water

vast.Hetwas een menschelijk mierennest,datplotseling
door de zee verrast w as.

Verstijfd van schrik en angst,rolden de oogen a1s uit
mijn kassen.Ik haalde nauwelijks adem en kon geen

geluid uitbrengen.O0k ik keek toe!Een onweerstaan-

bare aantrekklngskracht nagelde mij voor het venster
vast.
Het enorm e schip zonk langzaam aan. De N autilus

volgde heten bespiedde alzijn bewegingen.Plotseling
ontstond er een ontploffing. D e sam engeperste lucht
deed de w anden uit elkaar vliegen. Het w ater w erd zoo

heftig opgestuwd,datdeNautilus erdoorop zijn zijde
w erd gedrukt. Toen zonk het ongelukkige schip sneller, de m asten daalden, vol slachtoffers,onder w ater,

toteindelijk ook detop van den grooten mastverdween,
metde sombere massa en de lijken in de diepte.
Ik wendde mij naar kapitein Nemo toe. Deze ver-

schrikkelijke rechter,dieduivelvan haat,staardex
noj

steeds naar zijn werk.Toen alles gedaan was,ging h1j
naar de deur van zijn kamer en trad die binnen.lk

volqde hem met de oogen. Aan den wand,onder de
schllderijen die zijn helden voorstelden,zaj ik hetpor-

tretvan een nog jonge vrouw en twee klelnekinderen.

Kapitein Nemo keek hen eenigeoogenblikken aan, strekte
er de arm en naar uit,knielde en barstte in snikken los.

TW EEENTW INTIGSTE HOOFDSTUK.
De laatste woorden van kapitein Nemo.
De paneelen voor de salonramen w aren wederom
dichtgeschoven,doch de lichten w erden niet ontstokei.
B innen in de N autilus heerschte slechts duisternis en

stilte.Hetvaartuiq verliet deze ijzingwekkende plaats
oghonderdvoetdleptemeteenrazendesnelheid.W aar
glng het heen? N aar het noorden of naar het zuiden?
W aarheen vluchtte deze m an na zulk een verschrikkelijkewraakneming? Ik was in mijn kam erteruggekeerd,
w aar Ned en Koen zwi
jgend aan de tafel zaten.Ik

voelde thans een onoverkomenlijke afkeervan kapitein
Nemo.W athijook van de zijde dermenschen mocNt
hebben geleden,hij had geen rechtop zulk een wijze
testraffen.Hijhad mij,zoo algeen medeplichtige,dan
toch minstens tot getuige van zijn wraakoefening
gem aakt!En datw as reeds te veel.
Om e1f uur ging het electrische licht w eer aan. Ik
ging naar den salon,die geheelverlaten w as.Ik raadpleegde de verschillende instrum enten. De N autilus

vtuchtte met een vaart van 25 kilometer per uur, nu

opduikend,dan w ederdertig voetdiep ondergedompeld.

Op de kaartzag ik datwijden ingang van hetkanaal
passeerden en wij met een onvergelljkelijke snelheid
naarde noordelijke zeeën schoten.
's Avondshadden wij 200 mijlvan den Atlantischen

Oceaan doorreisd.D e duisternis vielen de zee w erd in
donker gehuld tot aan het opkom en van de m aan.
Ik ging naar mi
jn kamer terug.Slapen kon ik niet.
Nachtm erries overvielen mi
j.Het verschrikkelijk vernielingstooneelherhaal
de zich in mijn droomen.
W ie zou kunnen zeggen,w aarheen de N autilus ons
sinds dien dag heenvoerde? Steeds een onberekenbare
snelheid!Steeds doordikke misten!Scheerdehi
jlanks
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de kusten van Spitzbergen ofNova Zembla? Ik zou het
niet kunnen zeggen.'
En ook de tijd die verliep,kon ik
niet m eer berekenen.D e klokken aan boord stonden stil.
Hetscheen datde nacht en de dag elkander,evenals in

de poolstreken,nietmeerregelmatiq opvolqden.

Ik schat - maar misschien vergls ik m1j- deze
avontuurlijke tocht van de Nautilus op een duurvan
15 tot 20 dagen, en ik w eet niet hoeveel dagen hier

nog aan toegevoegd zouden zijn zonder het ongeluk
dat aan deze reis een einde m aakte.

Van kapitein Nemo was geen sprake meer.Van zijn
stûurm an nog m inder.Niem and derbem anning w as ook
m aar één oogenbwlik zichtbaar. Bijna zonder onderbre-

king voer de Nautilus onder de golven.W anneer hij

even boven kw am om de luchtte ververschen,openden
en sloten zich de luiken autom atisch. Geen enkele aanteekening werd meer op de kaart gemaakt, zoodat ik

bijbenadering nietwistwaarwijonsergensbevonden.
Ik moeterbijvoegen datde'
Canadees,aan heteind
vanzijnkrachten envan zijngeduld,evenm in m eerverscheen. Koen kon geen woord uit hem krijgen, en
vreesde dathijin een aanvalvan woede,ofin een bui
van verscheurend heimwee,zelfmoord zou plegen.Hij
bewaakte hem dus met een grenzenlooze toewijding.
Men begrijpt,datin dezeomstandighedenonzetoestand
.

niet m eer houdbaar W aS.
0p een morgen - de datum zou ik niet kunnen
zeggen - zat ik zeer vroeg reeds in droeve en haast

ziekelijke gepeinzen verzonken.Toen ik hieruit ontwaakte,zag ik Ned '
Land over mijn schouder leunen,
en ik hoorde hem zachtjes zeggen:
W e gaan vluchtenl''
Ik stond op.

#'W anneer vluchten wij?''vroeg ik.
,yKom ende

nacht nog.Alle w aakzaam heid aan boord

schijntverdwenen.Men zou zeggen dateralqemeene

verslagenheid heerscht.Zult u gereed zijn,milnheer?''
Ja.W aarzijn wee'
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:1In het gezicht van land dat ik vanm orgen tw intig
kilosneter oostœw aarts doorden m istheenzag-''
11W elk land is dat?yj
,?I
k weethetniet,maarwathetook

zullen er heenvluchten-''

moge zijn,wij

Ja,Ned.Ja,wijzullen vannachtvluchten,ook alzou

,,

de zee ons verzw elgen.''
aat ho1en de wind is hevig.M aartwintig
,,De zee st
kilom eter in die lichte sloep van de N autilus schrikken

mij niet af.Ik hèb er,zonder dat de bemanning het
bem erkte,eenige levensm iddelen en flesschen w ater in
kunnen verbergen-''
11Ik za1u volgen.''

Bovendien,''voeqde de '
Canadees erbij1r,indien ik

betraptword,verdedlg ik m ijtotden dood.,
W e zullen samen sterven, Ned-''

lk wastotalles besloten.DeCanadeesverlietmij.Ik
ging naarhetdekywaarikmijnauwelijksinden golfslag

kon staandehouden.D e luchtstond dreigend,m aardaar

er achter den dikken mist land WaS, moesten wij
vluchten.
Ik kw am in den salon terug!vreezend en verlangend

tegelijkerkapitein Nemo teOntmoeten.W atzOu ik hem
gezegd hebben? Kon ik hem hetonwill
ekeurig afgrijzen
verbergen dathijmijinboezemde?N een!Beterw ashet
mjjmaarnietvan aangezichttotaangezichttegenover

hem te bevinden!Beter,hem te vergeten!En toch...l''
H oe lang duurde deze dag, de laatste w elke ik aan
boord van de N autilus m oest doörbrengen!lk bleef
alleen.Ned Land en Koen meden om metmijtepraten
uitvreeszich te verraden.Om zes uurdineerde ik,maa.r

ik had geen honger.Ik dwong mijte eten,niettegenstaandemijnweerzin,wijliknietwildeverzwakken.Om
halfzeven trad Ned Land in mijn kamer.Hijzeide mij:
,,W i
jzullen elkandernietvoorons vertrek zien.Om
tien uurzalde maannog nietop zijn.W ijzullen van de
duisternis gebruik m aken.Kom naar de sloep.Koen en
ik zullen u daar w achten.''
20.*0* Yfjlea oM Ar Zee (< .H.)
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lk w ilde de richting van de N autilus berekenen.Ik

jing naarden salon.W ijliepen meteen verschrikkelljkesnelheid,nood-noord-oostop een dieptevanvijftig

m eter.
Ik w ierp een laatsten blik OP al die w onderen der
natuur en op alde kunstschatten w çlke in ditm useum

op elkander gestapeld stonden, op deze weergaloole
verzameling,bestemd om eens in de diepte der zee te

verzinken methem,die ditallesbijeen had gegaard.Ik
wilde een laatsten indruk hiervan in mijn geestprenten.
Zoo bleefik een uur lang hier deze schitterende schqtten,badend in de stralen van het electrisch licht,in hup

glazen kasten bekijken.Toen ging ik niarmijn kamer
terug.
D aar kleedde ik mijw arm aan en verzamelde mi
jn
aanteekeningen,die ik diey tqsschen mijn kleeren ver-

borg.Mijn hartklopte mij in de keel.Zeker zou mijn
verwarring en opgewondenheid mij hebben verraden
tegenover kapitein N em o.

W at deed hij op ditoogenblik? Ik luisterde aan de
deur van zijn kamer. Ik hoorde geluid van stappep.
Kapitein Nemo was daar.Hij had zich nog nietnaar
bed begeven.Bijelke beweging :cheen hetmijtoe dat

hij verschijnen zou en mij vragen waarom ik wildj
vluchten. Een voortdurend,e onrust had zich van m tJ

meester gemaakt,en mijn verbeelding verhevigde die
dermate dat ik m ij afvroeg ofhetnietbeterwa> naar

hem toe tegaan,hem rechtaan tekilken en hem met
blik en gebaren te trotseeren!

Ditwaseenkrankzinnige inval,en ikhield mijgeluk-

kig @
1n.Ik ging languitOP mijn bed liggen,Om mijn

gemoedsbewegingen totbedarentebrengen.Mijn zenuwen werden langzamerhand kalmer,maar mijn opgewondenheid deed mijmijn heeleverblijfaan boord van

de N autilus in vogelvlucht overzien-Alle gebeurtenissen

gingen a1seen film aan mijn oogen voorbij.En kapitein

N emo nam in deze vreem de om geving een fantastisch

yroote gestalte aan metbovenmenschelijke afmetingeù.
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Hijwas niet m eer mijn gelijke,maarde bewonerder
w ateren,de vbrst der zeeën.
Hetwas toen halftien.Ik zat methet hoofd tusschen

mijn handen;wijlik dachtdathetbarsten zou.lk sloot
de oogen en w ilde niet m eer denken.N og een halfuur!

Eenhalfuurijlen,datmijgekzoumaken.Op ditoogen-

blik hoorde ik de vage tonen van hetorgel,een treurige
m elodie,begeleid door het eindeloos klaaglied van een

zieldiezijnaardschebanden wi1verbreken.Ikluisterde
soms metalle aandacht,nauwelijks ademhalend,verzonken,evenals kapitein Nemo,in de muzikale verruk-

kingeh diehrm buiten de grenzen dezerw ereld voerden.

Maarplotselinq schootmijeenontstellendegedachte

te binnen.Kapiteln Nemo had zijn kamer verlaten en

w as thans in den salon,w aardoorik heen m oestom te
vluchten. D an zou ik hem een laatste m aal ontm oeten!

Hijzou mezien,hijzoumetmijsprekenmisschien!Eén
handbek eging van hem kon mijvernietigen,één enkel
woord mijaan zijnvaartuig kluisteren.Inm iddels begon
deklok tien uurte slaan-e
HetoUgenblik,om mijnkamer
te verlaten en mi
jbijmijn metgezellen te voegen,was
gekom en.
Er viel niet te aarzelen,ook al stond kapitein Nemo

voormij.Ik opendevoorzichtig d'
e deur,terwijlhetmij
voorkwam ofzijvreeselijk knarste in haarscharnieren.
Ik schoof langs de m uren der donkere gangen van de

Nautilus verder,en bleefbijelken stap staan,om het
kloppen van mijn hart te onderdrukken.
Ik kwam bij de deur van den salon en opende die
zachtjes.Desalon 1ag in diepeduisternis.D e tonen van

het orgel neurieden zacht. Kapq
itein Nem o w as daar.

Hi
jzag mijniet.Iksloop overhettapijt,oglettendom
nergens tegen aan te stooten en niethet m lnste geluid
te maken datmijn aanwezigheid zou kunnen verradeh.
Het duurde vijf minuten vôôr ik de andere deur, die
naar de bibliotheek leidde, had bereikt.
Ik w ilde deze juistopenen,toen een zuchtvan kapi-

tein Nemo mij als aan den grond nagelde.Ik begreep
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dat hijopstond.Zelfs zag ik hem even,daar eenige
stralen van de verlichte bibliotheek doorde deurspleten

heendrongen.Hij snikte en ik hoorde hem deze woorden fluisteren - de laatste die ikxvan hem vernam :
Alm achtige G od! G enoeg! G enoegl''
O ntsteld, snelde ik de bibliotheek door, besteeg de

middentrap,en bereikte door de bovenjang de sloep.
Ik drong er binnen door de opening,dle mijn metgezellen reeds doortochtverleend had.
V luchten!G auw l''riep ik.

onmiddellijkl''antwoordde Koen.

jy

D e opening in hetpantservan de N autilus w erd eerst

gesloten door middelvan een Engelsche sleutel,waarvan Ned Land zich had voorzien. D aarna w erd de
opening van de sloep eveneens gesloten, en de Canadees begon de schroeven 1os te draaien,w aarm ede de
bootnog aan de onderzeeërvastzat.Plotseling lietzich
law aaihooren datvan binnen kw am .Een heftig geluid
van stem m en. W at w as er gebeurd? H ad m en onze
vlpcht bem erkt? lk voelde dat Ned Land een dolk in

mijn hand lietglijden.
,#Ja#''mompelde ik,jywij zullen weten t
'e sterven!''
De Canadees hield metzijn werk op.Doch een verschrikkelijk woord,twintigmaalherhaald,deed mijde
oorzaak derbew eging aan boord van de N autilus ken-

nen.Hetwas niet op ons datzijn bemanning hethad

gemunt!
De M aalstroom ! De M aalstroom l''riep m en.

De M aalstroom !Een vreeselijkernaam in een verschrikkelijker toestand had onze ùoren niet kunnen
bereiken! W ij bevonden ons dus in die gevaarlijke
streken bij de Noorsche kust? W erd de Nautilus
daarin gesleept,op hetoogenblik datwijmetde sloep

over de golven zouden gaan?
M en w eet dat op het oogenblik van den vloed de
opeengedrongen w ateren tusschen de Ferroë eilanden

en de Loffoden,meteen onweerstaanbaargeweld voorjstroomen. Van allv kanten snellen monsterachtige
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groote golven toe? die tezam en den afgrond vorm en,

welke men zeerjulstde yynavelvan den Oceaan''noemt
en w ier aantrékkingskracht zich uitstrekt over een
afstand van 15 kilom eter.Daarw orden nietalleen sche-

pen!maarook walvisschen enzelfsijsberen uitdenoordelijke poolzeeën naar toe gesleept.
H ier nu w as de N autilus - m isschien welm etopzet
-

naartoegevoerd.Hijbeschreefeen spiraal,waarvan

de kringen al nauw er en nauw er w erden, zoodat de
sloep,die nog aan den flank zat vastgehecht,in duizelingwekkende snelheid m eetolde. Ik voelde het. W '
ij
w aren in doodsangst,hetbloed stolde ons in de aderen,
onze zenuw en w aren hethoogste gespannen,het koude
zweet brak ons uit. Hoe donTerden de golven, als ze
tegen de scherpe rotspunten op den bodem w erden
gebroken!
Rvelk een toestand!W ij w erden m et gew eld op en
neer geqooid. De N autilus verdedigde zich a1s een

menschelljk wezen.Zijn stalen spieren kraakten.Soms
hiefhijzich op en ons methem !
W ijmoeten ons goed vasthoudenl''riep Ned en de
schroeven weer aandraaien! W anneer wij aan den
Nautilus vastblijven,kunnen wijons nog reddenl''
Hij was nog niet uitgesproken,ofer ontstond een
vreeselijkgekraak.Deschroeven braken af,en desloep
w erd als een steen in den draaikolk geslingerd.

Mijn hoofd sloeg tegen den ijzeren rand aan en door
dien hevigen schok verloorik hetbewustzijn.

DRIEENTW INTIGSTE HOOFDSTUK.
B esluit.

ziehier het besluit vàn deze onderzeesche reis.W at
er gedurende dien nacht gebeurde,hoe de sloep uit de
verschrikkingen van dien M aalstroom geraakte,hoe Ned
Land,Koen en ik aah den dood ontkw am en,zou ik'niet

kunnen zeggen. Maar toen ik weer tot bewustzijn
kw am ,1ag ik in een visschershutop een derLoffoden-

eilanden. M ijn beide metgezellen, gered en gezond!
stonden naast mij en drukten mij de handen. W ij
omhelsden elkander vo1 on'
troering..

W ijkunnen op ditoogenblik erwnog nietaan denken
naarFrankrijk terug te keeren.De verbindingsmiddelen
tusschen hetnoordelijk deelvan Noorwegen en hetzuiden zijn zeldzaam.Ik ben dus gedwongen te wachten
totde stoombootvoorbijkomtdie een tweemaandelijkschen dienst onderhoudt aaar de N oordkaap.
Hetis dus hier,tem idden dezer goede m enschen,die
ons hebben Opgenom en, dat ik het verhaal van deze
avonturen nalees. '
H et is zeer nauwkeurig.oeen enkel
feit is overgeslagen,geen enkelebijzonderheid isoverdreven voorgesteld. H et is de !etrouwe weergave van
dezen onwaarschijnlijken tocht ln een elem ent,daton-

toegankelijk isvoorden mensch,dochw aartoedevooruitgang den w eg éens za1 openen.

Za1men mij gelooven? Ik weet het niet.Ditdoeter

evenw elw einig toe.H etgeen ik thans bevestigen m ag,
is mijn recht van spreken over die zeeën, onder w ier
golven ik in m inder dan tien m aanden 20.
000mijlenheb
gevafen, over deze onderzeesche reis om de aarde,

welke mij zooveel wonderen heeft ontsluierd in den
Grooten, den lndischen en Atlantischen Oceaan, in de
Roode,de M iddellandsche en de beide Poolzeeën!

Doch watiservan deNautilusgeworden?Heefthij
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aan de meesleepende krachten van den M aalstroom

weerstand geboden? Leeftkapitein Nemo nog? Za1hif

onder den Oceaan zi
jn verschrikkelijke wraakuitoefeningen voortzetten, of heeft hi
j het bij dit laatste
zoenoffer gelaten? Zullen de golven éens het m anus-

cript,datde geheele geschiedenisvan zijn leven bevat,
aanbrengen? Za1ik ooit.nog .den naam van dezen m an

te weten komen? G za1hetverdwenen schip,ons dool
zijn nationaliteit, ook zeggen tot welk volk kapitei:
Nemo behoo/t?
Ik hoop het. Zooyls ik ook hoop dat zijn machtig
vaartaig de-zee boven zijn verschrikkeli
jksten afgrond
heeft en de N autilus heeft overleefd w a1
zooveelschepen deed vergaan!
Indien dit zoo is,a1s kapitein Nemo nog immerdezen
Oceaan bewoont,zijnaangenomenvaderland,mogedan
overw onnen

.

de haat in zijn woesthartvergaan!Datde aanschouw ing van zooveelw onderen dan de geest der w rake in
hem uitdooft!Datde rechterd4n plaatk make voorden
geleerde, die voortgaat met een kalm onderzoek deî

zeèën!Indien zijn bestemming alvreemd is,zijis ook
verheven!Heb ik hqm'nietdoormijzelfheen begrepen?
Heb ilc nie'
t tien maénden lang dit bovennatuurlijk
bestaan beleefd? Ook dezç vraag,vö6rzesduizend'jaar
dpor den Prediker gesteld: ,,W ie heeft ooit de diepten
van den afgrond kunnen peilen?'',hebben thans slechts
twee menschen het recht te beaùtwoorden: kapitein
Nem o en ik.
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