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5 Fogg Ik dacht al dat u dat zou zeggen. Heren, ik verwed mijn volledige 

vermogen, 20.000 pond, dat ik binnen tachtig dagen terug ben. Neemt 

u de weddenschap aan? 

 

 3. IN 80 DAGEN DE WERELD ROND 

Fogg, de Reform Club, Passepartout en koor 

 

 Stuart   ’t Is belachelijk! 

 Sullivan ’t Is gestoord! 

 Ralph ‘t meest absurde wat ik hier ooit heb gehoord 

 Flanagan Een fortuin riskeren met een simpel wedje 

 Fogg Geen gemok 

 Fallentin Dat kan echt niet 

 Stuart Door niemand niet 

 Allen Ik waag die gok! 

 

 Fogg Heel goed mijne heren, de trein naar Dover vertrekt om kwart voor 

negen vanavond en ik ben aan boord. Ik zal terug zijn in de salon van 

de Reform Club over precies 80 dagen. Met andere woorden, 1.920 

uren, of als u wat preciezer bent: 115.200 minuten.  

 

 Fogg Een normaal mens noemt het heftig,  

Stom en dom en ook niet deftig 

Noemt het slechts een grap of ongezond 

 Reform Club Echt ongezond! 

 Fogg Ik kan het doen, ik wil het doen 

Dus luister goed, ik ga het doen 

In tachtig dagen heel de wereld rond 

 Reform Club In tachtig dagen? Nee 

 Fogg Een Engelsman kan zich hier juist bewijzen 

Dat plan dat maakt mijn bovenlip nog stijver 

Per boot, per trein, desnoods per pont 

Ik reis in tachtig dagen heel de wereld rond 

 Reform Club In tachtig dagen de wereld rond 

Krijgt U dat Franse parlez-vous wel soepel uit uw mond? 

In tachtig dagen de wereld rond 

Van Brindisi door Suez weer in Bombay vaste grond 

Beschaving ver te zoeken 

Het weer is ’bloody hot’ 

 Stuart en als je niet goed oppast  

Dan verdwijn je in een pot 

 Reform Club De wereld vol gevaren, voor je ’t weet raak je gewond 

Maar als het moet, doe het dan goed 

In tachtig dagen de hele wereld rond 

 

 Stuart Ik ben één keer overzee geweest. Vond het maar niks. Vol 

buitenlanders! 
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5 Reform Club Reis door een woest en duister land 

 Stuart Vol ziektes en gevaren, man! 

 Reform Club Gebruik toch je verstand 

Als ‘t over zee weer verder gaat 

Je mazzelt als die lekke boot de haven ooit verlaat! 

Piraten moet je mijden 

Je weet niet waar je staat 

 Stuart De spanning is te snijden  

Als je naar de haaien gaat 

 Reform Club De wereld vol gevaren, voor je ’t weet raak je gewond 

Maar als het moet, doe het dan goed 

In tachtig dagen de hele wereld rond 

 

 Fallentin Volgende halte, Hong Kong. De Parel van het Oosten. 

 

 Stuart Je kunt van die Chinezen zeggen wat je wilt. Wat ze eten kan ik niet 

uitspreken, maar ze zijn in ieder geval beschaafd genoeg om het weg 

te spoelen met een kopje thee! 

 

 Reform Club Koop nu gauw een ticket vanaf Hong Kong 

Dwars door wervelwinden met grote sprong 

Blakend van gezondheid een sterke man 

Wordt het weer windstil bij Yokohama in Japan  

 

 Stuart Nippon! Het land van kleine bomen en nog kleinere mensen. 

 

 Fallentin En dan door naar San Francisco met de stoomboot. 

 

 Reform Club Oh zie je dat daar, in het fraai ochtendlicht 

Het land nog in wording een prachtig gezicht 

Amerika, het land is bereikt in een handomdraai 

Je drinkt er geen thee, die drijft rond in de baai 

 

 Ralph Ik dacht dat dat in Boston was. 

 

 Stuart Stomme Amerikanen! Snappen niets van topografie! 

 

 Reform Club Wie weet wat je te wachten staat 

Waar van je last krijgt als je door de staten reizen gaat 

En haal je het oosten van die kust 

Het vaderland bereiken wordt dan nog een hele kunst 

Het spijt me dat ik twijfel 

Maar houdt ‘r reek’ning mee 

‘t Is simpelweg niet ‘British’ 

Om te falen overzee 

Bespaar je de ellende, en houd jezelf gezond 

Ga naar Brighton 

Ga naar Hull 
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Ga naar Bournemouth 

Wees geen sul 

Want in tachtig dagen reis je nooit de wereld rond 

Tachtig dagen dat lukt nooit 

 

6 

De leden van de Reform Club gaan de brug op en kijken naar Fogg, terwijl deze over het 

podium loopt. 

 

 Fogg Passepartout! (pauze) Passepartout! 

 

 Passepartout komt op, zijn jasje aantrekkend. 

 

 Fogg Ik heb u nu al twee keer geroepen! 

 

 Passepartout Monsieur, u bent terug! 

 

 Fogg (sarcastisch) Nou, nou, goed gezien. Knap hoor. 

 

 Passepartout Maar u zei dat u om middernacht zou terugkomen. 

 

 Fogg Ik hoop dat het u niet teveel ontrieft. (Pauze) Haal mijn tas. 

 

 Passepartout (Pakt zijn valies) Gaat monsieur ergens heen? 

 

 Fogg Correctie. WIJ gaan ergens heen. De wereld rond om precies te zijn.  

 

 Fogg opent een koffer en pakt er meerdere stapels bankbiljetten uit. 

 

 Passepartout (nonchalant, van het podium lopend) Maar natuurlijk. Ik begin meteen 

met pakken…. (dan dringt het ineens door, ongelovig) De wereld 

rond? 

 

 Fogg In tachtig dagen. Geen tijd voor uitleg. 

 

 Fogg stopt de bankbiljetten in de valies, die een ongelovige Passepartout vasthoudt. 

Passepartout’s mond valt steeds verder open, terwijl het geld erin wordt gestopt. 

 

 Fogg 20.000 pond zou genoeg moeten zijn, denkt u niet? 

 

 Passepartout (wappert zich koelte toe) Mon dieu! 

 

 Fogg Wees er voorzichtig mee. 

 

 Passepartout Als met een vrouw, monsieur. 

 

 Fogg Een vrouw? 
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 Passepartout Daar krijg ik het ook warm van! 

 

 Fogg Denken jullie Fransen dan ook nergens anders aan? 

 

 Passepartout Euhm… soms denk ik aan wijn. Kleding, monsieur? 

 

 Fogg We kopen onderweg wat we nodig hebben. Is dat alles? 

 

 Passepartout Dit is alles. 

 

 Fogg Dan kunnen we gaan. 

 

7 

Stoom vult het podium terwijl ze lopen en het geluid van stoomtreinen klinkt. De cast 

zwaait met Britse vlaggen. Algeheel rumoer. 

 

 Fogg Heren, de tijd is daar. Ik neem aan dat de stempels op mijn paspoort 

als afdoende bewijs zullen dienen voor de plaatsen waar ik ben 

geweest. 

 

 Ralph Niet nodig, kerel. Je bent een Engelsman en een Engelsman kun je op 

zijn woord vertrouwen.  

 

 Fogg Desalniettemin zal het zo gebeuren. 

 

 Stuart Tachtig dagen, dat is de inzet. 

 

 Fogg En geen seconde later. 

 

 Koor In tachtig dagen de wereld rond 

Een bet’re gok bestaat niet, nee, het gaat van mond tot mond 

In tachtig dagen de wereld rond 

Vollug deze weddenschap en waag je laatste pond 

 Passepartout Ik ben het gas vergeten 

 Fogg Mijn beste, hou je mak 

Als jij het gas liet branden  

Dan betaal je ‘t uit je zak 

 

 Passepartout  (gesproken) Mon Dieu! 

 

 Koor Applaus voor deze kerel, hij verdient de hoogste eer 

En als iemand het echt kan 

Slechts een echte Engelsman 

en hij reist in 80 dagen heel de wereld rond 

 Stuart Maar in 80 dagen dat lukt nooit 

 Fogg Toch is het een geweldig plan: 

In tachtig dagen heel de wereld rond 
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 Koor Tachtig dagen, tachtig dagen, tachtig dagen 

In tachtig dagen de wereld rond! 

 

8 Passepartout en Fogg stappen de stoom in en zijn verdwenen als we de conducteur horen 

fluiten en een stoomtrein horen bewegen. De menigte verdwijnt, terwijl Fogg opkomt, in 

een dagboek schrijvend. Passepartout volgt. 

 

 

 Fogg London verlaten op woensdag 2 oktober, 8.45 uur ’s avonds. 

Aangekomen in Parijs op donderdag 3 oktober, 7.20 uur ’s ochtends.  

 

 Een Fransman in een gestreept T-shirt, met een slinger uien om zijn nek en een baret op 

zijn hoofd, fietst hen voorbij. 

 

 Passepartout Ah, Paris! 

 

 Fransman Bonjour, je suis un francais typique. 

 

 Fogg Parijs verlaten op donderdag 3 oktober, 8.40 uur ’s ochtends. 

 

 Fransman Au revoir! 

 

 Fransman gaat af. 

 

 Fogg Gearriveerd in Turijn op vrijdag 4 oktober, 6.35 uur  ’s ochtends. 

 

 Een Italiaan komt op in nationale kledij. 

 

 Italiaan Ciao. Wilt u souvenir kopen van Turijn, meneer? 

 

 De Italiaan houdt een lap stof omhoog, die duidelijk de lijkwade van Turijn is.  

 

 Passepartout Die wil ik niet. Daar zit een vlek op.  

 

 Fogg Turijn verlaten op vrijdag 4 oktober om 7.20 uur ’s ochtends.  

 

 Italiaan Arrivederci! 

 

 Italiaan gaat richting coulissen. 

 

 Fogg Aangekomen in Brindisi op zaterdag 5 oktober, 5 uur ’s middags. 

 

 Italiaan draait zich meteen weer om. 

 

 Italiaan Ciao, nogmaals. 

 

 Passepartout Heb ik u niet al eerder gezien? 
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 Italiaan Ik heb een broer in Turijn. 

 

 Passepartout Aha…. 

 

 Fogg Beste man, waar kunnen we de stoomboot De Mongolia vinden? 

 

 Italiaan De Mongolia, signor? Die komt net de haven binnen. 

 

 Er klinkt een luide misthoorn, terwijl een schoorsteen en een stuurwiel de brug opkomen. 

Twee reddingsboeien worden over de reling gehangen, waarop staat SS MONGOLIA. De 

kapitein staat aan het stuurwiel. Fogg en Passepartout klimmen de trap op en gaan op de 

brug staan. 

 

 Fogg Aan boord van De Mongolia op zaterdag 5 oktober, 5 uur ’s middags.  

 

 Kapitein Volgende haven: Suez. 

 

 Italiaan Arrivederci! 

 

 4.  U/S ARRIVEDERCI 

 

9 
De misthoorn klinkt weer. Het licht gaat uit op de brug en de Italiaan gaat af. Een paar 

Egyptenaren met een fez komen op. Ze trekken aan een kameel op wielen, die afgeladen 

is met tapijten etc. Een Britse official in uniform komt op, zichzelf met een vliegenmepper 

van paardenharen slaand. Dit is de Britse Consul. Inspecteur Fix, een typische Cockney 

politieagent komt op. Een laf snorretje, safari helm op en een wit pak aan.  

 

 

 Consul Die verrekte buitenlandse vliegen! De Britse vliegen hebben tenminste 

nog het fatsoen om niet te steken. Van alle godvergeten plekken waar 

je gestationeerd kunt worden; Suez! 

 

 Fix (tegen Egyptenaar) Hé vriend, waar is de Britse Consul? 

 

 Egyptenaar (Wijst) Hij is de enige die geen fez draagt, effendi.  

 

 Fix Mooi. (Fix loopt richting de Consul en stapt in kamelenpoep). En ruim 

de troep van dat smerige beest op, gloeiende… gloeiende..! 

 

 Terwijl Fix probeert schrapend met zijn voet de poep er af te krijgen, kijkt de Britse Consul 

naar hem.  

 

 Consul Ik ken een hele goede arts die iets aan dat been kan doen.  

 

 Fix Pardon? 

 

 Consul Laat maar. Wat kan ik voor u doen? 
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9 Fix Ik ben op zoek naar de stoomboot De Mongolia. 

 

 Consul (snuift) Ruikt u ook iets...euhm… vreemds? 

 

 Fix Wat? 

 

 Consul Niets. De Mongolia zegt u? Die kan elk moment het Kanaal op komen 

varen. Geweldig hè, het Kanaal? Scheelt de helft van de tijd voor de 

handelsroutes …. 

 

 Fix Ik ben hier niet voor een verrekte geschiedenisles! Gloeiende..! Ik zit 

een gevaarlijke bankrover op de hielen. Heeft 55.000 pond gejat van 

the Bank of England. Schaamteloos! 

 

 Consul Hm.. ja… ik geloof dat ik daar iets over gelezen heb in the Times. 

 

 Fix Ja, precies, en ik ben hier om die misdadiger te arresteren enne… 

volgens mij zit-ie aan boord van De Mongolia 

 

 Consul En u bent? 

 

 Fix Inspector Fix. Scotland Yard. Ik heb een arrestatiebevel nodig. 

 

 Consul Ja zeg, we kunnen niet zomaar gaan strooien met arrestatiebevelen. 

Dat is gewoon niet… euhm… Brits… Als we ze zomaar links en rechts 

gaan uitdelen, waar blijven we dan! Ik zal het u zeggen, … in Italië. 

 

 Fix Ik heb een signalement van de man. 

 

 Consul Al had u een geschilderd portret, gesigneerd door de artiest, mijn 

beste man, zonder bericht van de commissaris van Scotland Yard 

wordt hier geen arrestatiebevel afgegeven. En daar zult u het mee 

moeten doen. 

 

 Fix Houdt hem dan in ieder geval zo lang mogelijk tegen, totdat ik het 

arrestatiebevel heb. 

 

 Consul Als zijn papieren kloppen, kan ik weinig anders doen dan er een 

stempel opzetten en hem verder laten gaan. 

 

 Fix Achterlijke bureaucratie! 

 

 Consul Natuurlijk. Dat is wat Groot-Brittannië zo geweldig maakt. (snuift) Weet 

u zeker dat u niets ruikt? 

 

 Fix Ik ruik misdaad, meneer. 
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9 Consul Nee nee, dat is het niet. 

 

 Fix Die schurk zit op De Mongolia. Ik voel het aan mijn water. 

 

 Consul Ik wens u alle succes met uw inspanningen, Mr Fix. Oh overigens, ik 

adviseer u uit de middagzon te blijven. Britten worden er een beetje 

wonderlijk van, weet u.  

 

 Consul maakt spastische bewegingen met zijn hoofd en Fix deinst wat terug. De misthoorn 

klinkt weer en de brug wordt verlicht. Fogg geeft de paspoorten aan Passepartout, die de 

trap afloopt. 

 

 Fix De Mongolia! En als ik me niet vergis: een hele lading verdachte suj… 

suje… eh, types! Gloeiende, gloeiende… 

 

 Passepartout Excusez-moi, kunt u me zeggen waar ik de Britse Consul kan vinden? 

Ik moet onze paspoorten laten stempelen. 

 

 Fix Die heer met wie u net stond te praten … 

 

 Passepartout Mijn baas, ja? 

 

 Fix Is hij ook de eigenaar van dat paspoort? 

 

 Passepartout Oui, dat klopt. 

 

 Fix Als hij een stempel van een Brits visum wil, dan vrees ik dat hij het 

persoonlijk moet komen overhandigen,.  

 

 Passepartout Daar zal hij niet blij mee zijn. Hij heeft nogal haast, ziet u? 

 

 Fix Ja, dat zal wel. Londen nogal snel verlaten, zeker? 

 

 Passepartout Blieksemsnel. Afgelopen woensdag kwam Mr Fogg terug van zijn club 

en tien minuten later begon onze reis om de wereld. 

 

 Fix Om de wereld? 

 

 Passepartout In tachtig dagen. 

 

 Fix Merkwaardig type, die Mr Fogg van u. Stinkend rijk zeker? 

 

 Passepartout Zeker wel. Heeft een fortuin bij zich, vers van de pers. Geeft het nogal 

gemakkelijk uit ook. Hij beloofde de eerste stuurman van De Mongolia 

een flinke bonus als we eerder aankomen in Bombay dan gepland. 

Over planning gesproken, ik kan maar beter terug naar Mr Fogg. 
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9 Fix U zou even op de bazaar moeten rondkijken. U heeft nog tijd zat. Het 

is rond de middag. 

 

 Passepartout  (Haalt zijn zakhorloge tevoorschijn) Middag? Mais non, het is pas 

negen uur tweeënvijftig. 

 

 Fix Uw klokje loopt achter. 

 

 Passepartout Mijn horloge loopt nog net zo precies als op de dag dat ik hem kocht. 

 

 Fix U houdt de Londense tijd aan, terwijl het hier in Suez twee uur later is. 

U moet in elk land uw horloge verzetten. 

 

 Passepartout Mijn horloge verzetten? Mais non! (snuift) Ruikt u ook iets vreemds? 

 

 Fix Nee, helemaal niets. 

 

 Passepartout Laat maar. 

 

 Passepartout draait zich om een loopt de brug op, waar hij het nieuws aan Fogg vertelt. 

 

 Fix (Naar het publiek) Ik wist het! Deze Mr Fogg moet ik hebben. Ik kan 

misdaad van mijlen ver ruiken. De geur van smeerlapperij hangt in de 

lucht. (tegen Egyptenaar) Hee jij, Kom eens hier! 

 

 Fix gaat achter de kameel staan samen met de Egyptenaar en komt er aan de andere kant 

vandaan met een groteske baard, kaftan en fez, nét als Passepartout en Fogg 

langskomen in de richting van de Britse Consul, die aan de andere kant van het podium 

opkomt. 

 

 Passepartout Excusez-moi, monsieur, de man op de kade vertelde me dat u 

persoonlijk uw paspoort moet laten stempelen.. 

 

 Fogg Dat hindert niet, Passepartout. We zullen ons aan alle regels en 

reglementen houden, zoals het een Engelsman betaamt. 

 

 Passepartout Ik ben een Fransman. 

 

 Fogg Probeer dat onder controle te houden. Goed zo. Kom mee. 

 

 Fix volgt hen. 

 

 Consul Goedendag. U heeft geluk dat u me nog treft. Ik wilde juist gaan 

sluiten voor de middag. Op dit tijdstip kan men beter niet in de 

brandende zon zijn. Mensen worden er een beetje wonderlijk van, 

weet u.  
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9 

 

Hij maakt weer een spastische beweging. Passepartout schrikt er van, net als Fix in zijn 

vermomming. Fogg blijft rustig. 

 

 Fogg Maakt u zich geen zorgen, vriend. Gewoon een Brits visum. Kunt u dit 

paspoort stempelen? 

 

 Consul (Pakt het paspoort en leest het) En u bent Mr Phileas Fogg? 

 

 Fogg Dat ben ik. 

 

 Passepartout Dat is hij. 

 

 Consul En dit is uw bediende, Passepartout? 

 

 Fogg Dat is hij. 

 

 Passepartout Dat ben ik. 

 

 Fogg We komen uit Londen en zijn onderweg naar Bombay. 

 

 Consul Prima. Ruikt u ook iets vreemds? 

 

 Passepartout kijkt naar de verklede Fix, die een andere kant opkijkt. 

 

 Fogg Nee, ik ruik niets. 

 

 Consul Ach, het zal de zon wel zijn. 

 

 De Consul beweegt weer spastisch. Fix en Passepartout schrikken weer. Fogg blijft rustig. 

 

 Consul U weet dat visumformaliteiten overbodig zijn en dat u uw paspoort niet 

hoeft te tonen?  

 

 Fogg Uiteraard. Ik wil alleen kunnen bewijzen dat ik in Suez ben geweest. 

 

 Consul Zoals u wilt. 

 

 De Consul stempelt het visum. Fogg pakt het en hij en Passepartout gaan weer de trap op 

naar de brug. 

 

 Consul (zwaait) Veel plezier in Bombay! En drink het water daar niet! 

 

 Fix (doet zijn vermomming af) Zie je nou wel? 

 

 Consul Oh, heel goed, Mr Fix. Ik had het echt niet gezien! 
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9 

 

Fix Nee man, niet de vermomming, die Fogg! Die kerel voldoet precies 

aan het signalement van de dief. Ik ga dit tot op de bodem uitzoeken. 

Ik kan vast wel wat informatie uit die loslippige Fransman destill…, 

destill… eh krijgen.  

Stuur een telegram naar Londen met een dringend verzoek om een 

arrestatiebevel. 

 

 Consul En u dan? 

 

 Fix Ik spring ook op die boot en volg de dief naar India. Als we dan op 

Brits terri.. territo… eh, grondgebied zijn, in Bombay, ga ik rustig naar 

hem toe, laat hem m’n arrestatiebevel zien en zeg heel beleefd: “U 

bent er gloeiend bij!” 

Hoe lang heb ik nog voordat De Mongolia vertrekt? 

 

 Consul U heeft nog net genoeg tijd om een kort, maar scherpzinnig lied over 

misdaad te zingen.  

 

 Fix Mooi! 

 

 5.  DAT IS MIJN GROOTSTE TALENT  

Fix en koor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fix Mijn leven lang ben ik, braaf geweest 

Elke kans die’k had,  nam ik beet 

Want ik weet nog wat mijn pa zei: “het geluk dat lég op straat” 

Wel grappig, want hij bromt nu op de kosten van de staat 

Mijn moeder riep in tranen: “Help! Mijn kerel moet bevrijd” 

Maar ik had hem er bij gelapt, want eerlijkheid is mijn beleid 

Ik ben niet een kleine sheriff 

Nee ik ben een groot detective 

Dus boeven let op: ik sluit je zo op 

Ik grijp ze, want da’s mijn grootste talent 

Dus geef me een geldwitwasserij 

Doe daar een straatberoving bij 

Doet me geen zier, ik heb toch plezier 

Ik grijp ze, want da’s mijn grootste talent 

Sukkels die worden blij van boeken, verf en kwast 

Ik word pas vrolijk van een stapel lijken in de kast 

Verlies ik soms  mijn  int’resse 

Dan keelt iemand zijn maîtresse 

Ik berg ‘m dan op, en voel me weer top 

Ik grijp ze, want da’s mijn grootste talent 

Dus is er een moordmysterie of 

hoerenverdwijnhysterie  

Een crime passionelle, snel in de cel 

Ik grijp ze, want da’s mijn grootste talent 

Doe mij maar een dooie stripper 
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9 

 

 

 

 

 

 

En liefste van Jack the Ripper 

Of zo’n lynchpartij, dat maakt me pas blij 

Ik grijp ze, want da’s mijn grootste talent 

Ik vind elk bewijsstuk van een strafbaar feit 

Zelf ontdekte ik een bastaard van de majesteit 

Als ik ooit een zaak behandel 

Van doodslag of moord met mangel 

G’loof mij meneer, ik garandeer 

Ik grijp ze, want da’s mijn grootste talent 

Ik zoek verkrachters dagelijks 

Of ik ontleed iets walgelijks 

Vrouwen ontvoerd, ik grijp die ploert 

Ik grijp ze, want da’s mijn grootste talent 

Ik doe niet aan absolutie 

Bij iemand z’n executie 

Zelfs mijn beste vriend, heeft het verdiend 

Ik grijp ze, want da’s mijn grootste talent 

Er zijn gasten die studeren makramee 

Doe mij delinquenten, opgeknoopt en weg ermee 

Kan Sherlock een zaak doorgronden 

Voel ik me direct verbonden 

Met roof bij de vleet, ik pak ze beet   

Ik grijp ze, want da’s mijn grootste talent 

 

 Fix (tegen de Consul) Hoe zit ik in de tijd? 

 

 Consul Nog net genoeg voor een grote finale. 

 

 Fix Dan heeft u, Mr Fogg, uw gelijke gevonden. Nog één keer. 

 

 Fix Aanschouwt u hier de Genesis 

Van Fogg z’n grootste Nemesis 

Inspector Fix 

 Consul Speurder van niks 

 Fix Ik grijp ze, want da’s mijn grootste talent 

Ik doe heus niet dramatisch 

Nee, echt waar, ik ben extatisch  

Met Fogg in ‘t vizier, dan beleef ik plezier 

Want dat is mijn talent  

Zijn plan is mij bekend 

Ik duld geen concurrent 

Want ik grijp ze, want da’s mijn grootste talent 

 Koor Dat is zijn groot talent 

 Fix Talent 

 Koor Dat is zijn groot talent 

 Fix Talent 

 Koor Dat is zijn groot talent 
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 Fix Talent 

Dat is mijn groot talent 

 

 6.  U/S BIG BEN 

 

10 

De misthoorn van De Mongolia klinkt weer en Fix rent snel de brug op, terwijl het koor het 

schip uitzwaait. De leden van de Reform Club komen op met de Times in hun handen.  

 

 Ralph Alle kranten schrijven over de weddenschap. Heel Londen zet er geld 

op in. Het lijkt wel alsof mensen alles voor geld doen. 

 

 Stuart Er is maar één eerlijke manier om aan geld te komen; zoals ik het 

deed: door een erfenis. 

 

 Sullivan Hoe dan ook, het is het gesprek van de dag. Fogg heeft Suez al 

verlaten. Ze zijn nu vast al een flink eind op weg naar Bombay.  

 

 Ze lezen verder in hun kranten terwijl het licht op de brug aangaat. Fix staat uit te kijken 

over zee. Passepartout loopt langs en merkt hem op. 

 

 Passepartout Ah, monsieur, het is u! 

 

 Fix Inderdaad. Reist u nog steeds met die excen..exentr… eh rare 

Engelsman? 

 

 Passepartout Ja. Goed u weer te zien, monsieur…? 

 

 Fix Fix. 

 

 Passepartout Monsieur Fix. Heeft u deze reis al eerder gemaakt? 

 

 Fix Ah.. euhm… ja… euhm… ik ben vertegenwoordiger... 

 

 Passepartout Dan kent u India vast goed. 

 

 Fix Als mijn broekzak. Vol met exotische beesjes en mooie maagden met 

grote…. schoonheid. 

 

 Passepartout Ik hoop dat ik de tijd krijg om eens goed rond te kijken! 

 

 Fix Nog steeds haast? Waar is uw Mr Fogg? Ik zie hem nooit aan dek. 

 

 Passepartout Mr Fogg geeft niets om het uitzicht of de omgeving. Hij speelt veel 

bridge met de andere passagiers. Ikzelf vind dat reizen je leven enorm 

verrijkt. 

 

 Fix Nou ja, hoe rijk kun je worden als bediende… 
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 Passepartout Ruikt u ook iets vreemds? 

 

 Fix Dat zal de zilte lucht zijn. 

 

 Licht uit op de brug. We gaan weer terug naar de Reform Club, zonder Ralph. 

 

 Sullivan Ik heb gehoord dat Lord Chater Robinson 5.000 pond heeft ingezet op 

het succes van Mr Fogg. 

 

 Stuart Hij kan zijn geld beter in zijn zak houden; Fogg haalt het nooit. 

 

 Flanagan Dat is niet wat er in de Times staat. Hij is twee dagen eerder in 

Bombay gearriveerd. 

 

 Stuart Dat is onmogelijk! 

 

 Flanagan De Britse pers schrijft het, dus het moet wel correct zijn.  

 

 Stuart Nu al in Bombay! Die verrekte kerel! 

 

 7.  U/S Bombay Already 

 

11 Licht weer op de brug, waar Fogg en Passepartout van boord gaan. Er zijn Indiërs en 

priesters op verschillende plekken op het podium. De drukte van een Indiase stad. Fix kijkt 

oplettend vanaf de brug, terwijl ze weglopen. 

 

 

 Fogg (Kijkt op zijn horloge) Het is nu precies vier uur dertig. De trein naar 

Calcutta vertrekt om exact acht uur. Weet je wat je moet kopen? 

 

 Passepartout Ik heb de lijst, monsieur. 

 

 Fogg En ik hoef er niet op te wijzen hoe ontzettend belangrijk het is om stipt 

op tijd weer op het station te zijn.  

 

11 Passepartout Nee, monsieur. 

 

 Fogg Uitstekend. Ik ga direct naar het douanekantoor. 

 

 Passepartout Gaat u geen bezienswaardigheden bekijken? De tempels? De ruïnes? 

 

 Fogg Ruïnes hebben we in Engeland ook en daar zijn ze in betere staat.  

 

 Fogg gaat af. Passepartout kijkt om zich heen. Een slangenbezweerder begint op zijn fluit 

te spelen en een slang komt omhoog uit de mand. Passepartout kijkt gefascineerd toe, 

pakt dan een schaar en knipt de draad door die de slang aan de fluit verbindt. 

Passepartout gaat af.    

 U/S 7.  klinkt uit 
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11 Fix gaat van boord en klopt op een muur van kratten. Een deur in de muur gaat open, net 

genoeg voor een hoofd en schouders. De Indiër die we zien draagt een tulband. 

 

 Fix Is dit het hoofdkantoor van de politie van Bombay? 

 

 Indiër Ja. 

 

 Fix Ik moet de hoofdcommissaris spreken. 

 

 Indiër Eén moment, sahib. 

 

 De Indiër verdwijnt en komt weer terug terwijl hij een politiehelm draagt.  

 

 Fix Bent u de hoofdcommissaris? 

 

 Indiër Dat klopt.  

 

 Fix U lijkt precies op die andere vent. 

 

 Indiër Je kunt tegenwoordig nergens aan goed personeel komen. Nou, wat 

wilt u? 

 

 Fix Ik ben inspector Fix en als het goed is hebt u een bevel voor de 

arrestatie van een gevaarlijke bankrover. Het is uit Londen opgestuurd 

 

 Indiër Geen bevel. 

 

 De Indiër slaat de deur dicht. Fix klopt er weer op. De Indiër opent deze met een tulband 

op. 

 

 Fix Ik heb een arrestatiebevel nodig. 

 

 Indiër Eén moment, sahib. 

 

 De Indiër verdwijnt en komt weer terug terwijl hij een politiehelm draagt. 

 

 Fix Gloeiende, gloeiende, om gék van te worden!. 

 

 Indiër U weer. Ik heb hier geen bevel.  

 

 Fix Schrijf er dan één uit, man! We hebben het hier wel over een 

doortrapte misdadiger hè!  

 

 Indiër De Britse wet kent zo zijn regels en reglementen en deze zit er niet 

tussen. En nou wegwezen, anders maak ik curry van je! 

 

 De deur wordt weer dichtgeslagen. 

 


