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Verne ... p ra ten! Ik probeer Ie schrijven, lieve! 
Ik zag iets, bitterder dan de d o o d : de vrouw, 
die een valstrik is, wier hart een net is en wier 
handen boeien zijn ... En de vrouw was gehuld 
in purper en scharlaken en rijk versierd met 
goud, edelgesteenten en paarlen en zij had in 
haar hand een gouden beker vol gruwelen ... 
Honorine Zie je wel, nu p r a a t j e alweer in 
jezelf! 
Verne Grauben was een lieve blonde deerne. 
Zij was goed in delfs tofkunde ... Wij beminden 
elkaar met al hel geduld en al de kalmte 
waarmee Duitsers beminnen ... Hoe vaak 
benijdde ik niet die gevoelloze stenen, als zij die 
met haar handen ... 
Pierre Verne Que diable allait-il faire dans ce 
galère ... Wat moest je op dat schip ! A bas la 
culotte ! (Kastijding. De figuranten staan luid 
met hun boeken op de reling) 
Jules jr . Avontuur ... De Coralie ... Een 
halssnoer van koraal voor Caroline ... 
Pierre Avontuur ... Niks avontuur ... 
Advokatuur ! 
Grauben (Rijst op uil een berg grint in de 
hoek) Koraal ... kalksteen ... miljoenen beestjes 
gevangen in hun eigen bloed ... 
Sophie Jules, je moeder weet alles ! 
Caroline Heb je de kralen, Ju les? Het bloed, 
het versteende bloed ? 
Sophie Zeg me na ... Ik beloof dat ik niel meer 
zal reizen ... 
Jules j r . Ik beloof dat ik niet meer zal reizen ... 
Sophie Behalve in mijn fantasie ... 
Verne Zeg het niet ! Zeg het niet ! 
Pierre Dis-Ie, Nom de Dieu ! 
Verne Behalve in mijn fantasie. 

III.13 

Lidenbroek komt de nap opstormen met in zijn 
handen een oude foliant 
Lidenbroek Axei ! Axel ! Wat een boek! Wat 
een boek ! Dit werk is de Heimskringla van 
Snurre Tor ... van Torre Snur ... van Snotver ... 
Snorre Turleson. de beroemde IJslandse 
schrijver uit de twaalfde eeuw. Het is de 
kroniek der Noorse vorsten, die over IJsland 
regeerden. (Er valt een perkament uii hel boek) 
Maar wat is dat ? (Hij bestudeert hei perkament) 
Het is runenschrift : deze lettertekens komen 
geheel overeen met die van het handschrift van 
Sn ... Snorre Turleson ! Maar ...(Pauze) Wat 
zou het betekenen ? 

111.14 

(Zangers en musici brengen de gecodeerde tekst 
van het document ten gehore. Dansers voeren een 
frenetiek bewegingspatroon uit op de muziek. 
Tekstvarianten wisselen af en in een apotheose 
van de muziek komt de ontraadselde tekst naar 
boven) 

111.15 

(De tekst is de aansporing om de tocht naar hel 
middelpunt van de aarde te beginnen) 
Lidenbroek Arne Saknussem ! Dal is een naam, 
een IJslandse naam en wel van een geleerde uil 
de 16e eeuw, een beroemd goudmaker ! Als dit 
document bekend was, zou een heirleger van 
geologen het voetspoor van Arne Saknussem 
volgen ! Dus zwijg over dit alles. Axel! Zwijg, 
hoor je, opdat niemand op de gedachte kome 
vöör ons het middelpunt van de aarde te 
ontdekken. (Hij neem! zijn horloge) De tijd, de 
lijd vliegt met snelle vaart voort en kan niet 
teruggeroepen worden. (Hij vergelijkt zijn 
horloge met dat van Verne) Wij vertrekken 
morgenochtend precies om zes uur. (Hij gaal 
a f ) 
Axel Grauben ... 

Grauben Axel ... 
Axel Grauben ...? 
Grauben Axel ? 
Axel Lieve Grauben ... 

111.16 

Graüben Dat zal een schone reis zijn, Axel ... 
En de neef van een geleerde waardig. Het is 
goed als een man zich onderscheidt door één of 
andere grote onderneming. 
Axel Hoe, Grauben? Raad je me niet af zulk 
een tocht te wagen ? 
Grauben Nee, Axel, en ik zou jou en je oom 
gaarne vergezellen, als een arm meisje niel tot 
last zou zijn. 
Axel Grauben ... 
Grauben Axel ... (Grauben geeft Axel een steen 
aan een hanger) 
Grauben Zie je deze steen. Axel ...? Hellefl int! 
Draag die steeds om je hals en hij zal je 
beschermen tot in de ingewanden van de aarde 
en hij zal maken dat je steeds aan mij blijft 
denken. (Kust hem kuis op zijn wang) Ga , lieve 
Axel, ga ! Je verlaat je bruid, maar vindt bij je 
thuiskomst je vrouwtje terug ... (Axel af. 
Grauben zwaai! hem uil mei haar zakdoek) 

IV'.17 / IV.18 

(De toeschouwers nemen plaats in de concertzaal. 
De ruimte wekt de indruk van een immense grol. 
Tekst op band.) 
Verne Vanaf dit punt in de grot heb je een 
prachtig uitzicht dal zich verwijdt in de open 
lucht en door het heldere licht in het water kun 
je elk detail van de zeebodem zien. Op de 
wanden van de grot zie je een verbluffend spel 
van licht en schaduw. Wanneer een wolk de 
ingang van de grot verduistert wordt alles 
donker, alsof er een gazen gordijn over het 
voortoneel in een schouwburg wordt 
gedrapeerd. Maar alles glinstert en schijnt 
vrolijk in de zeven kleuren van de regenboog 
zodra de zon weer doorbreekt , door kristallen 
bodem wordt weerkaatst en in lange strepen 
naar de drempel van de centrale grol wordt 
geworpen. Daarachter breken de golven bij de 
gigantische boog die de opening van de grol 
v o r m t ; en deze omlijsting zo zwart als 
ebbehout , brengt alle dingen in de voorgrond in 
vol reliëf. Nog verder weg strekt de horizon 
zich tussen zee en lucht in al haar pracht uit, 
met de vage heuvels van Iona twee mijl van ons 
vandaan in open zee en het bleke silhouet van 
hel bouwvallige klooster ... Wat een betoverend 
paleis is die Fingal's Cave. Wie zou er zo'n 
saaie ziel kunnen hebben dat hij niet gelooft 
dat deze grot door een god werd gemaakt voor 
de sylfiden en waternimfen! En voor wie 
tokkelen de dwalende winden muziek op deze 
enorme eolus-harp ? (Het orkest dat schuil gaal 
onder een grote draperie begint te spelen. 
Langzaam verheft zich hel gewelfde doek. Aan 
lange touwen dalen Hans Bjolke. Prof. 
Lindenbrock en Axel neer) 

IV.19 

Lidenbroek Axel, we zijn er ! 
Axel W a a r ? 
Lidenbroek Op de bodem van de loodrechte 
schoorsteen. 
Axel Rechts, links, omhoog, omlaag, nergens 
een uitgang. 
Lidenbroek Jawel, ik zie zoiets van een nauwe 
gang, die schuinrechts loopt. 
Axel Het is hier heel rustig op de bodem van 
deze put , maar die kalmte zelf heeft iets 
ontzettends. 

Lidenbroek Kom, koni ! Als je nu al bang bent. 
hoe zal het dan verderop zijn? Nu gaan we pas 
werkelijk in de schoot der aarde doordringen, 
Axel! Dit is het begin van onze reis! 
Hans Forüt ! 
Verne De gehele voorwereld herleeft weer in 
mijn verbeelding. Ik word teruggevoerd naar de 
bijbelse tijdperken der schepping, lang voor het 
ontstaan van de mens, toen de onvoltooide 
aarde nog niet geschikt was om de mens te 
ontvangen. Mijn droom loopt op de 
verschijning der bezielde wezens vooruit. De 
zoogdieren verdwijnen, dan de vogels, dan de 
kruipende dieren en eindelijk de vissen, de 
schaaldieren, de weekdieren, de gelede dieren. 
De plantdieren uit het overgangstijdperk keren 
op hun beurt tot het niets terug. Al het leven 
der aarde trekt zich in mij samen en mijn hart 
klopt in deze ontvolkte wereld. 
Caroline De kralen. Jules. De kralen van 
koraal. 
Sophie Ik weet alles, Jules. Zeg mij na. 
Verne De eeuwen verlopen als dagen. Ik ga 
weer terug in de reeks der vormveranderingen 
van de aarde. De planten verdwijnen, de 
granietrotsen verliezen haar hardheid. Onder de 
werking van een grotere warmte wordt de vaste 
massa vloeibaar. Water s troomt naar de 
oppervlakte der aarde, het kookt, wordt 
luchtvormig. Dampen omhullen de aarde, die 
langzamerhand slechts één luchtmassa vormt, 
tot roodgloeien gebracht, zo groot als de zon 
en ook zo schitterend als zij ! 
Pierre Wat moest je op dat schip ? 
Axel Ik beloof dat ik nooit meer zal reizen. 
Pierre Avontuur , niks avontuur ... advoka tuu r ! 
Verne In het middelpunt van dat nevelachtige 
lichaam, dat veertienhonderd duizend maal 
groter is dan de bol die hel eens vormen zal, 
word ik meegevoerd in het hemelruim. Mijn 
lichaam wordt fijner, wordt op zijn beurt 
luchtvormig en vermengt zich als een 
onbeweegbaar stofje met de ontzettende 
dampen die hun vlammende baan in het 
oneindige beschrijven ! 

IV. 20 

(In de stilte vage stemmen) Verloren ... 
Verloren ... 
Axel Help ! (Stille) Oom ! Oom Lidenbroek ! 
Stem Lidenbroek Axel ! Ben jij het ? 
Axel Ja ! 
Slem Lidenbroek Waar ben je ? 
Axel Verloren ! In 't duister ! 
Stem Lidenbroek Je lamp ? 
Axel Is uit ! 
Stem Lidenbroek Houd moed ! Spreek niet ! 
Luister ! (Stille) We zijn de galerij op en af 
gegaan om je te zoeken. Maar het was 
onmogelijk om je te vinden. Wanhoop niet, 
Axel. Het is al een heel ding als men elkaar 
verstaan kan. 
Axel We moeten eerst weten welke afstand ons 
scheidt ! (Stilte) 
Stem Lidenbroek Dat is gemakkelijk. Ik zal 
j ouw naam uitspreken en zodra mijn stem jou 
bereikt heeft, moet je hem onmiddellijk 
herhalen. Ben je gereed ? 
Axel Ja ! (Stilte) 
Stein Lidenbroek Axel ! 
Axel Axel ! (Stilte) 
Stem Lidenbroek Veertig seconden ! Er zijn 
veertig seconden lussen de beide woorden 
verlopen. Het geluid heeft dus twintig seconden 
nodig om de afstand tussen ons af te leggen. 
Berekend op 1020 voet per seconde is dat 
20.400 voet of 1 5 /8 uur gaans. 
Axel Ruim anderhalf uur gaans ... (Stilte) 
Stem Lidenbroek I 5 /8 uur gaans. Dat is te 
overwinnen. Axel. Wij zijn in een uitgestrekte 
ruimte aangekomen, waarop een groot aantal 
galerijen uitloopt. Hel schijnt dat al die spleten 
en scheuren als stralen uitgaan van het 
onmetelijke hol, waarin wij ons bevinden. 
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