burgemeester van Amiens, u mede te delen dat
het Hare Keizerlijke Hoogheid behaagd heeft
aan Jules-Gabriël Verne, geboren den achtsten
februari van het j a a r achttienhonderd achtentwintig te Nantes, toe te kennen de orde van
het Legioen van Eer, met de versierselen
waarvan ik u hierbij gaarne tooi ! (Verne komt
— onder beschaafd applaus — naar voren.)
Mijnheer Verne! De stad Amiens heeft het
voorrecht een groot schrijver als li tot zijn
burgers te mogen rekenen. Dat voorrecht is nu
nog ééns zo groot, nu deze benoeming uw
schrijverschap tooit met de lauweren van ons
dierbare Keizerrijk dat, helaas, zulke moeilijke
dagen d o o r m a a k t . (Hij hang! Verne de
versierselen om.) Ik mag de eerste zijn. mijnheer
Verne, om u met deze benoeming geluk te
wensen en ik vraag u allen met mij in te
stemmen in een driewerf hoera voor ons
Keizerlijk P a a r ! Leve Zijne Majesteit de
Keizer, leve de Keizerin ! H o e r a ! Hoera !
Hoera ! (Hij gaat in de houding slaan. De
dirigent zwaait zijn staf en de Marseillaise wordt
gespeeld. Als de laatste tonen van het volkslied
geklonken hebben, wil iedereen weer aan de wijn
en de zoutjes gaan. maar in een hoek staal een
man op en begint een politieke toespraak te
houden. Het is de anarchist
Bakoenin.)
Bakoenin In dit uiterste uur kan Frankrijk
slechts d o o r een wonderbaarlijke geestkracht
van het volk gered worden. Wanneer een volk
van achtendertig miljoen mensen opstaat om
zich te verdedigen, vastbesloten alles te
vernietigen en zich liever met al zijn bezittingen
te laten verdelgen dan zich te onderwerpen aan
de slavernij, is er geen leger ter wereld, hoe
goed georganiseerd en uitgerust met
buitengewone, nieuwe wapens het ook mag
zijn, dat het kan overwinnen. Alles draait o m
de vraag of het Franse volk tot zo'n opstand in
staat is. Als Frankrijk slechts uit de Franse
bourgeoisie bestond, zou ik niet aarzelen die
vraag in negatieve zin te beantwoorden. (Verne
komt verstoord
dichterbij)
Verne Mijnheer, wie bent u ? Hebt u een
uitnodiging voor dit bal ?
Bakoenin De bourgeoisie heeft haar heldentijd
overleefd, ze is niet meer als in 1793 in staat tot
uiterste standvastigheid, want sinds die periodeis ze, verzadigd en voldaan, voortdurend
achteruitgegaan. (Groeiende verontwaardiging
bij
een aantal gasten. Verne loopt druk van de een
naar de ander.)
Verne Neemt u mij niet kwalijk. Een klein
incident. Een ongenode gast. Het heeft niets te
betekenen. Ik zal hem snel laten verwijderen.
Bakoenin Ze zal desnoods nog het leven van
haar kinderen, m a a r niet haar sociale positie en
bezittingen opofferen. Ze zal liever alle
mogelijke Duitse en Pruisische dwang
aanvaarden d a n afzien van haar maatschappelijke voorrechten, Heeft de bourgeoisie
van Parijs en van Frankrijk niet om dezelfde
reden in 1848 voor Napoleon III gekozen?
H o u d t ze het bewind, de regering, het
bestuursapparaat van Napoleon III niet nog in
stand die Frankrijk naar de afgrond gesleurd
h e b b e n ? Het enige dat Frankrijk kan redden te
midden van de verschrikkelijke, de dodelijke
gevaren van buiten van van binnen, die het op
dit moment bedreigen ... (Er voegen zich
geleidelijk meer communards bij Bakoenin)
Bakoenin ... dat is de spontane, geduchte,
hartstochtelijke, energieke, wetteloze, vernielende en woeste opstand van de volksmassa's over
heel het grondgebied van Frankrijk ! (Er is uit
de soldaten die op het feest aanwezig zijn een
vuurpeleton geformeerd, de kommandant
geeft
enkele korte bevelen) Salvo vuur, aan ! (De
soldaten treden naar voren.) Schouder... geweer!
(Ze schouderen het geweer.) Vuur !!! (Er klinkt
een salvo, de gefusilleerden vallen, alleen
Bakoenin blijft overeind staan.) Vuur !!!
(Bakoenin blijft staan.) Vuur !!! (Bakoenin
valt.)

38

ETCETERA 8/84

X.36
Hetzel Het j a a r 1866 werd gekenmerkt d o o r ~
een zonderlinge gebeurtenis, namelijk een
onverklaarbare verschijning die zeker nog d o o r
niemand vergeten is. Z o n d e r nog te spreken
van de praatjes die de bewoners van de
kustplaatsen verontrustten, waren het vooral de
zeelieden die bijzonder in angst verkeerden.
Sinds enige tijd hadden verscheidene schepen
een verbazend groot voorwerp o n t m o e t , dat de
vorm had van een ronde spil die soms licht
verspreidde en oneindig veel groter en sneller
was d a n een walvis.
Nemo D u s toen men op mij schoot, meende
men een zeemonster te treffen ?
Verne Een sterk zeemonster, waarvan men de
oceaan, het kostte wat het wilde, moest
verlossen.
Nemo En zou u durven beweren dat men mij
niet even goed zou hebben achtervolgd en
beschoten, als men wist dat men met een
onderzees vaartuig te doen had ?
Verne U weet zeker niet, welke twistvragen er
in Amerika en Europa over u gerezen zijn. U
weet zeker niet dat de ongelukken, die het
gevolg waren van botsingen met uw vaartuig,
de openbare mening in beide werelddelen hevig
geschokt hebben.
Neino De wereld bestaat voor mij niet meer
sinds de dag dat ik met mijn vaartuig voor het
eerst in zee d o o k . Vanaf die dag is het mij alsof
de mensen niet meer gedacht of geschreven
hebben.
Verne. M a a r hoe kunt u, als beschaafd mens —
Nemo Ik ben geen beschaafd mens, zoals u mij
gelieft te noemen, mijnheer. Ik heb met de hele
maatschappij gebroken om redenen, waarvan ik
alleen het recht heb ze te beoordelen. Ik
gehoorzaam dus niet aan de wetten van die
maatschappij en ik verzoek u zich d a a r nimmer
in mijn tegenwoordigheid o p te beroepen. (Het
licht op Nemo wordt
zwakker.)
Verne Een laatste vraag !
Nemo Spreek, mijnheer.
Verne Hoe moet ik u noemen ?
Nemo Noemt u mij kapitein N e m o en mijn
schip Nautilus. (Nemo verdwijnt. Licht op
Hetze!)

X.37
(Hetzel en Verne. Hetzel is duidelijk ouder
geworden. Verne loopt langzaam naar Hetzel
toe.)
Verne Mijn waarde Hetzel !
Hetzel Mijn beste Verne !
Verne Mio padie ! Terug in Parijs !
Hetzel De verloren zoon ... (Ze omhelzen
elkaar)
Verne Het is lang geleden dat wij ons de huid
tegen elkander hebben geschuurd.
Hetzel Een oorlog. Een opstand.
Verne J a , hoe zit d a t ? Met gevaar voor eigen
leven waag ik me door de Pruisische linies. Met
een pasje van de C o m m u n e , dat wemelt van de
spelfouten, kom ik d o o r Parijs. Met mijn
drukproeven legen me aangeklemd, klauter ik
over de barrikades om bij de drukkerij te
komen. Niemand- De tvpographen lopen mei
een geweer om hun nek Parijs te verdedigen
tegen de wettige regering. En de grote baas zelf
heeft de wijk genomen naar M o n t e Carlo. En
laat de bank springen. Kapitalistische uitbuiter!
(Hetzel moet lachen, krijgt een hoestbui.
Verontschuldigend:)
Hetzel Rien ne va plus... Je begrijpt nog steeds
niets van politiek.
Verne Dat is een lelijk hoestje. D a a r zou ik
m a a r eens n a a r laten kijken.
Hetzel De doktoren in Monte C a r l o deelden je
bezorgdheid.
Verne D ö k t o r e n ? Lariekoek ! J i j haalt het
einde van de eeuw.

Hetzel Soms, besle Jules, heb je de neiging om
je af te sluiten voor de realiteit. En dan heb ik
het niet alleen over mijn hoest.
Verne De realiteit ... Ik leef voor de utopie! De
utopie is net als de zee: alles komt eruit voort
en alles keert erin terug. Laai anderen m a a r in
de realiteit leven. De utopie is mijn domein.
Hetzel Nemo...
Verne Trouwens, het is helemaal niet waar. Ik
heb mij in mijn vertellingen altijd ten doel
gesteld mijn zogenaamde uitvindingen te
baseren o p een ondergrond van bestaande
feiten. De Nautilus duikt op of onder volgens
volkomen verklaarbare principes, volmaakt
rationeel en begrijpelijk.
Hetzel In tegenstelling tot die van zijn
schepper.
Verne N e m o ? Hou je voor ogen wat mijn
oorspronkelijke bedoeling was : N e m o zou een
Pool zijn en het gezonken schip een Russisch
schip! Dat was een waterdicht idee en het
klopte p r i m a : een Pool tegen Rusland.
Hetzel M a a r politiek in hoge niate onverstandig.
Verne Een Poolse aristocraat wiens dochters
zijn verkracht, wiens vrouw vermoord is, wiens
vader doodgefolterd is en wiens vrienden zijn
o m g e k o m e n in Siberië. Als die man niet het
recht heeft om Russische fregatten tot zinken te
brengen, dan is wraak een leeg woord. (Pauze)
M a a r goed. ik begrijp niels van politiek. Het
past niet bij me. D u s vecht N e m o nu tegen de
maatschappij in hel algemeen.
Hetzel Het rode potlood doel wonderen.
Verne Hel rode potlood... (Heftig) Ik denk er
al over om nog m a a r één boek per j a a r te
schrijven. A v o n t u r e n r o m a n s doen hel goed,
m a a r dat hoeft niet eindeloos d o o r te gaan en
op een dag komt er iemand die iets anders
brengt. Iets beters. Je moet me één ding
beloven. Als je ooit het idee liebl dat het grote
publiek genoeg krijgt van mij en van mijn
boeken, dan moet je me dat zeggen. Ik zou
voor geen goud de laatste willen zijn om dat in
Ie zien.
Helzel In '51 ging ik uil Parijs weg. o m d a t ik,
het allemaal aan zag koen. Nu twintig jaar
later, ga ik uil Parijs weg vanwege een lelijk
hoestje. W a a r ben je voor. J u l e s ? W a a r ben je
bang v o o r ? (Opnieuw
Nemo)
Nemo U hebt waarschijnlijk gedacht, mijnheer,
dat het lang d u u r d e voor ik u een tweede
bezoek b r a c h t : dat was o m d a t ik, nadat ik
kennis met u had gemaakt, eerst rijpelijk wilde
overleggen welke houding ik tegenover u moest
aannemen. Ik heb lang geaarzeld. De
omstandigheden hebben u bij een man
gebracht, die met de mensheid gebroken heeft.
U bent mijn leven komen storen.
Verne U bent mijn leven komen storen.
Memo U hebt mij aangevallen.
Verne U hebt mij aangevallen !
Nemo U hebl een geheim ontdekt dat geen
sterveling mag d o o r g r o n d e n want het is het
geheim van mijn bestaan !
Verne U hebt een geheim ontdekt dat geen
sterveling mag d o o r g r o n d e n , want het is het
geheim van mijn bestaan !
Nemo En daar bent u bang voor ?
Verne Ik ken het niet.
Nemo D a n zuil u hel misschien minder
betreuren dat het toeval u hierheen gevoerd
heeft. Ik ga op een nieuwe onderzeese reis om
de aarde, die misschien mijn laatste zal zijn.
Vanaf heden betreedt u een nieuwe wereld. U
zult zien wat geen mens ooit gezien heeft, want
ik en mijn bemanning behoren niet meer tot de
mensen en uw bestaan zal u d o o r middel van
mij zijn diepste geheimen openbaren.
Verne Ik moet mij dus als uw... gasl
beschouwen?
Nemo Als mijn gevangene. U zuil bij mij aan
b o o r d blijven, o m d a t het toeval u nu eenmaal
hierheen heeft gevoerd : m a a r u zult hier vrij
zijn.

