
Loop, kruip als het zijn moet , glijd van de 
steile hellingen af en aan het einde van de we» 
zullen onze armen je opvangen. Op weg, mijn 
kind ! O p weg ! 
Axel Vaarwel oom ! Ik vertrek ! (Het wille 
doek, dal al die lijd opgetrokken was, zakt nu 
weer langzaam naar beneden, terwijl het orkest 
speelt. Op het doek worden filmbeelden 
geprojekteerd van vulkaanuitbarstingen, stro-
mende lava, kratermondingen, vlammen etc. Over 

• de geluidsband en kakofonie van geluiden: de 
volgende teksten zij hoorbaar) : 
Grauben Het Leptotherium. dat in de holen 
van Brazilië gevonden is, het Mericotherium, 
uit de bevroren streken- van Siberië gekomen. 
Verderop schuilt het dikhuidige Lophidion, de 
reusachtige Tapir , gereed om het Anaplothe-
rium zijn prooi te betwisten ... 
Sophie Zeg mij na Jules, ik beloof ... 
Grauben Een vreemd dier, dat iets heeft van de 
neushoorn, het paard, het nijlpaard en de 
kameel, alsof de Schepper verscheidene dieren 
in één enkel had verenigd. 
Axel Ik be loof . . . 
Verne Zeg het niet. 

Grauben De reusachtige Mastodont slingert zijn 
snuit en verbrijzelt met zijn slagtanden de 
rotsen aan de oever. Daarboven zweeft de 
Plerdactylus met gevleugelde handen als een 
grote vleermuis op de samengeperste lucht. 
Pierre Wat moest je op dat schip ? 
Sophie Ik weet alles, Jules, ik weet alles. 
Pierre Wat moest je op dat schip ? 
Grauben In de bovenste lagen tenslotte 
ontvouwen reusachtige vogels, sterker dan de 
casuaris, groter dan de struis, hun ontzaglijke 
wieken en vliegen met de kop tegen de wand 
van het granietgewelf. (Hoongelach van 
Caroline) 
Sophie Zeg mij na. Ju les ! Ik beloof dat ik 
nooit meer zal reizen, behalve in mijn fantasie ! 

V.21 

(Het publiek verlaat de grote zaal via de 
benedemtitgangen en komt in de foyer, die uitziet 
op de tuin, in de foyer slaat een tribune. Voor 
hel raam hangt een toneelgordijn. Verne gaat 
— tussen de toeschouwers— op de tribune zitten. 
Voor het gordijn staat de Omen-jiguur, gekleed 
als een oosterse mark lkoopman. Hij prijst zijn 
waren aan in een pseudo-Arabisch. Hij haalt uil 
een fles een document: de geboorte-acte van 
Jules Verne. Hij leest de acte voor.) 
Omen In het jaar achtt ienhonderd acht en 
twintig, den achtsten februari te drie uur des 
namiddags, is voor ons, ondergetekende, 
wethouder en ambtenaar van den burgerlijken 
stand, daar toe gemachtigd door de burge-
meester van Nantes, Ridder in het Legioen van 
Eer, verschenen Pierre Verne. procureur, oud 
negen en twintig jaren, wonende in de Rue 
Olivier-de-Clisson, vierde kanton, die aan ons 
heeft vertoond een kind van het mannelijke 
geslacht, geboren op deze dag, op het 
middaguur, uit hem. aangever, en uit Sophie-
Henriëtte Allotte. zijn echtgenote, oud zeven en 
twintig jaren, welk kind hij de voornamen 
Jules-Gabriél geeft ... 
Verne Waarom zit ik h i e r ? 
Omen ... zijnde deze verklaring van aangifte 
gedaan in tegenwoordigheid van Frangois-
Jacques-Jean-Marie Tronson, rechter van 
instructie bij de burgerlijke rechtbank te 
Nantes, oud veertig jaren, wonende in de Rue 
de,Bei-Air ... 

Verne Kan iemand me zeggen waarom ik hier 
zit? Neemt u mij niet kwalijk, maar wie bent 
u? 
Onien Maar , mijnheer Verne ... Kent u mij 
niet? U hebt mij net bedacht! Als bedenken 
ook kennen betekent, dan kent u mi j ! Nomen 
est Omen. Passepartout, Joe, Koenraad, 
Paganel, naar liet u uitkomt. 
Verne Aangenaam kennis te maken, maar 

hoelang moet ik hier nog blijven zit ten? 
Omen Hoe lang? Hier ? Dacht je dat tijd en_ 
ruimte existeren? Tijd en ruimte bestaan niet. 
Als je aanneemt dat de tijd bestaat, dan kun je 
ook zeggen wal tijd is. Wat is t i jd? 
Verne (Denkt na) 
Omen Leerling Verne, je moet opstaan als je 
iets gevraagd wordt. Hoeveel is twee maal 
twee? 
Verne (Slaat op) Twee maal twee ... 
Omen Aha. ventje 1 Je hebt je les niet geleerd. 
Verne Jawel, ik heb hem wel geleerd, maar 
— ik weet wat het is, maar ik kan het niet 
zeggen ... 
Omen Uitvluchten ! Je weet het wel, maar je 
kunt het niet zeggen ... Verschrikkelijk dat zo'n 
grote jongen als j i j geen am6itie heeft ... 
Verne Een grote jongen, ja. Ik ben groot, ik 
ben volwassen, ik ben allang van school a f ! Ik 
ben afgestudeerd, ik heb carrière gemaakt ! 
Maar waarom zit ik hier dan ? 
Omen Je moet hier nog wat blijven om te 
rijpen. Je moet rijpen — of heb ik soms geen 
gelijk? 
Verne (Grijpt naar zijn hoofd) Jawel, u hebt 
gelijk, een mens moet rijpen. Twee maal twee 
... Twee maal twee ... is twee! Ik zal het 
bewijzen met een analogie, de hoogste vorm 
van bewijs! Luister maar . Eén maal één is één, 
dus twee maal twee is twee! Als het voor het 
ene geval opgaat , geldt het ook voor het 
andere. 
Omen De bewijsvoering klopt helemaal volgens 
de wetten van de logica, maar het antwoord is 
fout . 
Verne Wat klopt volgens de wetten van de 
logica kan niet fout zijn. Laten we de proef op 
de som nemen. Eén op één gaat. één keer, dus 
gaat twee op twee, twee keer ! 
Omen Dientengevolge is drie maal drie ook 
drie! 
Verne (Diep nadenkend) Nee, dat kan niet goed 
zijn — het kan niet — of toch wel ...? (Gaat 
vertwijfeld zitten, hel duizelt hem) Nee, ik ben 
nog niet rijp ... (Schommelt op zijn plaats) Kunt 
u zeggen wat tijd is ? 
Omen Natuurl i jk kan ik dat ! 
Verne Zeg het dan ? 
Omen Tijd ? Laat eens ki jken! (Blijft 
onbeweeglijk staan, vinger tegen zijn neus) 
Terwijl wij spreken vlucht de tijd. Dus is tijd 
iets dat vlucht, terwijl ik spreek ! (Hij vlucht 
weg) En terwijl ik spreek, vlucht ik. Ik ben dus 
de tijd !!! 
Verne Klopt helemaal volgens de wetten van de 
logica. Maar dan zijn de wetten van de logica 
onzinnig. En is de logica onzinnig, dan is de 
hele wereld onzinnig. (Intussen is hel gordijn 
voor de grote ruil opgetrokken en er wordt een 
grote waterkolom zichtbaar. Als die zakt, staat 
daar, als het ware poserend voor een 
daguerrolypie, de familie) 

V.22 

(Uit de groep maakt zich de jonge Jules los. 
Achter hem staal Pierre Verne.) 
Pierre Wie heeft ooit de diepten van de 
afgrond kunnen peilen, Jules ? Wie heeft ooit 
de diepten van de afgrond kunnen peilen ? 
Verne Waar heb je me heengebracht ? 
Sophie Ver van het gemurmel en gejammer van 
de mensenkinderen ; naar de uiterste rand van 
de wereldzee. 
Verne Waarom hier ? 
Grauben Zie je niet dat deze schelp de vorm 
heeft van je oor? Ja , je ziet het wel. Weet je 
niet dat je oor de vorm heeft van een schelp? 
Je weet het, maar je hebt er niet over 
nagedacht. Heb je als kind nooit een schelp 
tegen je oor gehouden en geluisterd — 
geluisterd naar het suizen van je hartebloed, het 
zoemen van de gedachten in je hersenen, het 
breken van duizend kleine versleten draadjes in 
het weefsel van je lichaam ? Dat hoor je 

allemaal in de kleine schelp. 
Caroline Stel je nu eens voor wat er allemaal te 
horen is in de grote ... 
Jules jr . Is dat de zee, mama ? 
Sophie J a , dat is de zee. Luister maar , dan kun 
je de golven horen. 
Verne Ik hoor niets, behalve het suizen van de 
wind. 
Caroline Dan zal ik het ruisen van de grote 
schelp vertolken. 
Verne Luister niet, Jules ! 
Caroline Mijn borsten zijn als druiventrossen ... 
De geur van mijn adem is als appels ... Mijn 
verhemelte is als de kostelijkste wijn ... 
Sophie (Zingt) Treur niet vrouwen, treur niet 
meer ... 
Pierre Wat mijn ogen begeerden, ontzei ik ze 
niet: ik heb mijzelf alle genoegens gegund, 
zodoende heb ik beslist geen spijt gehad van al 
mijn geploeter: deze genietingen vormden de 
vrucht van mijn arbeid. Maar toen ik terugzag 
op al het werk dat mijn handen hadden 
verricht, en op al de ellende waarmee dat 
gepaard was gegaan, begreep ik één ding: het 
leven is lucht, het najagen van wind, en onder 
de zon is er niets dan beklijft. 
Jules jr. Ik heb genoeg ideeën in mijn hoofd, 
duizenden plannen die ik nog niet in de juiste 
vorm kan gieten ; als het me lukt zult u eens 
zien ... 
Pierre (Hem onderbrekend) En toen ik terugzag 
op hoe ik onderscheid gemaakt had tussen 
wijsheid en onverstand en lichtzinnigheid ... 
Verne (Interrumpeert) Is het wijsheid het leven 
zo zwart te vinden ? 
Pierre ... een verstandig mens heeft ogen in zijn 
hoofd en het leeghoofd tast in het duis ter! 
Verne lk word misschien een goed schrijver, 
maar ik zal nooit anders dan een slecht 
advocaat zijn ! 
Pierre Toen zei ik bij mijzelf: als mij hetzelfde 
lot beschoren is als de eerste de beste losbol, 
wat heb ik mij dan ingespannen om zo'n uiterst 
verstandig leven te leiden? En ik stemde van 
harte in met de stem, die diep in mijn binnenste 
zei: ook hieraan zie je weer, het leven is lucht. 
Jules jr. Wilt ti dat ik er nog eens over 
nadenk? Wat heeft dat voor nu t? Mijn besluit 
staat onherroepelijk vast. Verder nadenken 
behoort tot de poolstreken van de onzekerheid. 
Maar de streek waarin ik nu woon is niet zo 
noordelijk en veel dichter bij de hartstochte-
lijke tropische zone ! 
Caroline Jules, breng een snoer van koralen 
voor me mee. Honderd kralen van koraal en ik 
zal de jouwe zijn, Jules ... 
Pierre En ik gruwde van alles waarvoor ik 
geploeterd heb onder de zon, want ik kan het 
niet meenemen, ik moet het nalaten aan wie na 
mij komt. En wat voor iemand zal dat zijn, een 
verstandig mens of een warhoofd? Kan iemand 
mij vertellen, wat het voor iemand zal zijn, die 
de beschikking krijgt over alles waarvoor ik mij 
afgebeuld heb, een verstandig leven geleid heb 
onder de zon ? 
Sophie Treur niet vrouwen, treur niet meer... 
Verne Als ik zeg dat ik niets uitvoer, beste 
vader, is dat alleen bij wijze van spreken; ik 
blijf haast in weerwil van mezelf werken aan 
de ideeën die ik in mijn hoofd heb. Maar er 
zijn tijden dat ik de moed verlies. 
Caroline De grote schelp, Jules ... de grote 
schelp. 
Jules jr. De enige loopbaan waarvoor ik 
werkelijk geschikt ben, is degene die ik al 
nastreef: de literatuur. Ik ben diep getroffen 
door uw voorstellen, vader, maar in deze 
kwestie moet ik beslist op mijn eigen inzicht 
vertrouwen. Als ik u zou opvolgen, zou uw 
praktijk verkwijnen. Vergeeft u alstublieft uw 
eerbiedige en liefhebbende zoon. 
Pierre Het is lucht en anders niet (Vanachter 
hel struikgewas komt prof. Lidenbrock op met 
zijn sextant) 
Caroline Mijn adem ... mijn verhemelte ... mijn 
borsten ... Het is allemaal voor jou, Jules. 
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