
Verne Ik zal nooit mijn woord van eer geven 
dat ik niet zal proberen te ontvluchten. 
Nemo Als u mij ontvlucht, ontvlucht u 
niemand dan uzelf. (Stille) Is het uit angst? Is 
het uit lafheid ? 
Verne O God in de hemel, lieve vader. 
Nemo Er is geen god, er is geen hemel, er is 
geen hel dan in onszelf. 
Verne Vader... 

X.38 

Verne Hier gaat iemand de weg van alle vlees. 
Goddank is het nog niet mijn beurt. De mens is 
stof en tot stof zal hij wederkeren. 
Nemo Alles komt uit de zee, zoals het er eens 
weer naar zal terugkeren. Dit is ons vreedzame 
kerkhof, een paar honderd voet onder de 
oppervlakte van de zee ! 
Verne Mijn vader ! Het is mijn vader! Ik zeg u 
dat het mijn vader is! Ik heb zijn stem uit de 
golven horen opstijgen als een jammerklacht , 
als een laatste vaarwel I 
Nemo Onze doden sluimeren er gerust. Buiten 
het bereik van de haaien ... en van de mensen. 
(De stoei komt terug, Honorine en Michel nu 
voorop. Honorine kust Verne ter condoléance. 
Michel neemt zijn hand en blijft naast hem slaan. 
Ook de anderen komen langs en condoleren 
Verne.) 
Omen Kent u mij nog ? 
Verne U komt me bekend voor, maar ik weet 
niet wie u bent. 
Omen Ik heb uw vader goed gekend. Ik heb 
hem vlak voor zijn dood nog gesproken. "Ik 
ben blij dat Jules zoveel sukses heef t" , zei hij 
nog. " H i j krijgt ontelbare lezers." 
Verne Dat doet me goed. 
Omen " M a a r " , zei hij, "wat baat het de mens 
als hij de wereld wint en hij verliest daarbi j zijn 
ziel ? " 
Nemo U hebt uw vader verloren. Maar u hebt 
nog een zoon ... Alles wat ik heb liefgehad, 
bemind en geëerd, is vernietigd: vaderland, 
vrouw, kinderen, vader, moeder. Alles! (Ook 
hij verdwijnt) 

X.39 

(Verne staat achter Michel; met zijn handen om 
diens schouders) 
Verne Michel ! 
Michel Ja , vader ! 
Verne Michel, de letters dansen voor mijn 
ogen. Ik kan ze niet meer onderscheiden. Wal 
heb ik geschreven, Michel ? 
Michel De bemanning van de Pelgrim bestond 
uit vijf matrozen en een leerling. De 
vijftienjarige leerling was een kind van 
onbekende ouders. (Hij draait zich om naar zijn 
vader) Waarom ? Waarom mag hij geen ouders 
hebben? 
Michel Dit a rme, van zijn geboorte af verlaten 
wezen was door de openbare liefdadigheid 
opgenomen en door haar grootgebracht. 
Michel Kom nou.. . (Verne verstevigt zijn greep 
op Miehei) 
Michel Dick Sand — zoals hij heet te— zou, als 
hij geheel volwassen zou zijn, de gemiddelde 
lengte niet overschrijden, maar hij was krachtig 
gebouwd. Hi j was bruin, maar had blauwe 
ogen, die als vuur schitterden. Als zeeman had 
hij reeds vroeger de strijd des levens leren 
kennen. Uit zijn schrander gelaat sprak 
geestkracht. O p vijftienjarige leeftijd — 
Michel Als u mij voor ogen hebt, ik ben 
zeventien ! 
Verne ... kon je reeds een besluit nemen en tot 
het einde toe uitvoeren wat je onverschrokken 
geest beslist had. 
Michel Vader ! 
Verne Je was reeds bijna een man op de leeftijd 
dat anderen nog kinderen zijn ! 
Michel Zeventien, vader ! Geen jaa r meer en 

geen jaar minder ! 
Verne Toen je acht jaar was, w a s j e verlangen 
naar zee te gaan oorzaak, dat je als 
kajuitjongen dienst nam o p een mailboot die 
naar de zeeën van hel zuiden voer. (Nemo, 
Omen en Grauben verschijnen op de achtergrond) 
Daar leerde men het vak van zeeman, zoals 
men het leren moei, namelijk van jongs af aan ! 
Caroline De zee... de zee... De zee is alles... 
Haar adem is zuiver en rein... Hel is de 
onmetelijke woestijn, waar de mens nooit alleen 
is... De zee is slechts beweging en liefde... Zij is 
het levende oneindige... 
Grauben Heb je nooit als kind een schelp tegen 
je oor gehouden ? 
Michel De zee ? Water, water en nog eens 
water ! 
Verne Het kind dat al vroeg begrijpt dat arbeid 
de wet des levens is. dat al bijtijds leert dat het 
brood slechts verdiend wordt in het zweel des 
aanschijns, zo iemand is waarlijk voorbeslemd 
tot grote dingen, want met de wil zal hij ook de 
kracht hebben ze te volbrengen ! 
Michel Als de zee rustig is, verveelt hij me ; als 
hij woelig is, jaagt hij me angst aan. 
Caroline Alles is uit de zee ontstaan en zal 
weer tot de zee terugkeren... 
Verne Michel is niet voor rede vatbaar . Zijn 
ijdelheid verdraagt geen kritiek. Zijn absolute 
gebrek aan eerbied voor alles wat eerbied 
verdient, maakt hem doof voor alle 
smeekbeden. Maar zolang de rest van de 
familie als één man achter mij staat , zal ik 
optreden met alle kracht die ik tot mijn 
beschikking heb ! 

Grauben Heb je nooit als kind een schelp tegen 
je oor gehouden en geluisterd ? 
Verne Is dat de zee, mama ? 
Sophie Ja , dat is de zee... Luister maar . dan 
kun je de golven horen... 
Verne En als hij niet buigen wil dan zal ik hem 
dwingen, ik s tuur hem voor een paar j aa r naar 
zee... 
Nemo De zee behoort niet aan t i rannen; op 
haar oppervlakte kunnen zij hun gewaande 
rechten nog uitoefenen, elkaar aanvallen en 
verslinden en er alle ijselijkheden van de aarde 
overbrengen: maar tien meter onder die 
oppervlakte houdt hun macht op ! O. mijnheer, 
leef, leef in de diepten van de zee! Daar alleen 
heeft men geen meester! Daar alleen is men 
vr i j ! 
Michel Het is uitermate droef om zo. 
goedschiks, kwaadschiks, van je vaderland, je 
familie en iedereen van wie je houdt , weggerukt 
te worden. Is het geen verwerpelijke 
onderdrukking van je gedachten en je 
gevoelens, je geest en je hart , alles wat heilig is 
in een denkend wezen? Ik heb het verdiend, 
maar laat ik u dit vragen: in alle oprechtheid: 
wat kan ik hier doen voor mijn geest? Kan ik 
hem verrijken? Vormen? Nee ! Kan ik hem dan 
misschien verheffen door de contemplatie van 
het hogere? Die uitdrukking in het bijzonder 
heeft me altijd getroffen als het soort wartaal 
waarmee schrijvers de mooie dingen 
doorspekken die ze schrijven. Ik heb nooit 
geloofd in de emoties die men ondergaat door 
de zee, 'het duizelingwekkende van de diepte' 
en dat soort onzin meer. Gedurende al de tien 
maanden die ik varend doorgebracht heb. is het 
nooit bij me opgekomen de zee mooi te vinden. 
Als hij rustig is, verveelt hij me, omdat we niet 
opschieten. Als hij tekeer gaat . jaagt hij me 
angst aan. Deze reis is maar voor één ding 
nuttig. Mijn geest hoeft niet verheven te 
worden, want die is al overontwikkeld voor 
iemand van mijn leeftijd. Mijn fantasie moest 
gevormd worden, want die stond soms mijn 
genegenheid voor u in de weg. Dat is gebeurd. 
Maar denkt u dat dat resultaat bereikt is door 
het hijsen van bramzeilen of het schrobben van 
een achterdek? Ik heb tijd gehad om na te 
denken ; er zijn tien maanden voorbij gegaan 
zonder enige storing: daar gaat het o m ! Ik zal 
u zelfs niet vragen om me weer naar huis te 

halen, howel — s o m s ben ik bang dat ik 
onverzoenlijk zou kunnen worden. Maar tot nu 
toe is dat niet gebeurd, en ik verwacht niet dat 
het gebeurt. Blijft u geloven in mijn 
genegenheid voor u. 

Michel-Jules Verne 
Verne Dit is de meest verschrikkelijke brief die 
ik ooit heb gekregen. 

(De scènes 40 en 41 volgens de nummering 
van hel scenario, zoals hel in eerste opzei was. 
zijn vervallen) 

XI.42 
(Verne staat in de verte te kijken. De Omen-
figuur komt naast hem staan.) 
Omen Goedenavond. 
Verne Goedenavond. . . Wat ? Wie bent u ? 
Omen Kent tl me niet ? Uw mede-passagier met 
uw welnemen. 
Verne Ik dacht dat ik de enige passagier aan 
boord van de Nautilus was ? 
Omen Een foutieve opvatt ing die bij deze 
herzien is. 
Verne Als u me niet kwalijk neemt, dan — 
Omen De kapitein van de Nautilus heeft ons 
uitgenodigd een bezoek te brengen aan de 
parelvisserij van het eiland Ceylon... 
Verne Ach, zo... 
Omen Mijnheer, wat is een parel ? 
Verne Een parel is... een parel is... 
Omen Is een parel ! U hebt de stol niet 
bestudeerd. U bent nog niet rijp om tot de 
bodem te gaan. 
Verne Ik weet het ! Ik weet het ! Een parel is 
een bolvormige opeenhoping van parelmoer.. . 
Omen Ga door ! Ga door ! 
Verne ... een verbinding van fosforziire en 
koolzure kalk met wat gelatine ! 
Omen Nee. mijnheer, hoe prozaïsch ! De parel 
is voor de dichter een traan van de zee, voor de 
Oosterling een gestolde dauwdruppel , voor de 
vrouw een kostbaar kleinood... 
Grauben Zie je deze schelp ? (Ze snijdt hem 
open meI een mes. Er zit een parel in.) 
Omen Weel u hoe de pareloester zijn parels 
produceert ? Door tijdens een levensgevaarlijke 
ziekte een vreemd objekt dal hem dwars zit, 
bijvoorbeeld een zandkorrel of een onvrucht-
baar eitje, in een slijmkogel in te kapselen. 
Grauben Misschien kunnen we meneer vertellen 
hoe men de parels uit de schelp haalt ? 
Omen Dikwijls trekken de vissers ze met een 
tang uit de schelp als de parels vast zitten. 
Maar gewoonlijk worden de oesters op het 
strand uitgespreid op matten van Spaans riet. 
Ze sterven dan in de lucht en na een dag of tien 
zijn ze in vergevorderde staat van ontb inding; 
dan gooit men ze in grote bakken zeewater 
waar ze opengemaakt en gewassen worden. 
Tenslotte wordt de oester uit de schelp 
genomen, gekookt en gezeefd, om er ook de 
kleinste parels uit te halen. 
Pierre Maar hoeveel van die oesters, waarvoor 
men zijn leven waagt, zijn er niet leeg ? 
Caroline Stel je eens voor wat er allemaal te 
vinden is in de grote schelp ! 
Omen Weet u wat er in de grote schelp zit, 
mijnheer? 

Caroline Een oester van vijftien kilo vlees ! 
Griiuben Een parel zo groot als een kokosnoo t ! 
Caroline Haar ronde vorm, volmaakte zuiver-
heid en prachtige glans maken de parel tot een 
zeldzame kostbaarheid van onschatbare 
waaide. Open de schelp, Jules! Open de 
schelp! (De slem van zijn moeder houdt hem 
tegen) 
Sophie Jules ! 
Ik weet alles, Jules ! Blijf stil staan. (Hij doet 
wal ze zegt) Ik kom nu langzaam naar je toe. 
Ik tel tot drie en dan geef j i j me het mes. Eén, 
twee, drie. (Nemo op. met zijn eerste stuurman) 
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