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W
e gaan een reis rond de wereld maken”, zei Phileas 
Fogg tegen zijn Franse knecht Passepartout. “Ik 

heb gewed dat ik in 80 dagen de wereld rond kan reizen”. 
Passepartout, die dacht eindelijk een rustige baan te 
hebben, wist niet wat hij moest zeggen. “Maar meester, 
hoe kunnen wij overleven in al die vreemde culturen?” 
“Wees niet bevreesd Passepartout”, antwoordde Fogg, “ons 
vernuft en onverschrokkenheid zullen ons ten dienst zijn 
en ons den kans bieden, ons te ontwikkelen.” “Meester, als 
u dat wenst dan gebeurt het zo”. En aldus geschiedde.  

Reis om de wereld 
in 80 dagen
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I - Waarin Phileas Fogg en Passepartout elkander 
wederkeerig aannemen, den een als meester, den ander 
als knecht, en elkander leren kennen 

V
an dit oogenblik af, elf ure negen en twintig minuten 
in den morgen van Woensdag 2 October 1872, zijt 

gij in mijn dienst.” Na dit gezegd te hebben stond Phileas 
Fogg op, nam met zijn linkerhand zijn hoed, zette dien 
met de beweging van een automaat op zijn hoofd en 
vertrok zonder een woord meer te zeggen. Passepartout 
bleef alleen in het huis no. 7 van Saville Row, London. 

I
n de weinige oogenblikken, die hij met Phileas 
Fogg had doorgebracht, had Passepartout wel snel 

maar toch zeer zorgvuldig zijn aanstaanden meester 
opgenomen. Kalm, fl egmatiek, met een helderen blik, 
onbeweeglijke wenkbrauwen, was hij het volmaakte type 
van een koelbloedige Engelschman. Phileas Fogg was één 
van die mathematisch nauwkeurige mannen, die nooit 
gehaast en altijd gereed zijn en even spaarzaam met hunne 
schreden als met hunne bewegingen. Men had hem nog 
nooit ontroerd of in verwarring gezien. Phileas Fogg had, 
zoover men wist, geen vrouw of kinderen - wat den besten 
kan gebeuren - en ook geen bloedverwanten of vrienden. 
Hij wist dat men in den omgang met de maatschappij 
in wrijving kwam met de menschen en daar wrijving 
oponthoud veroorzaakt, ging hij met niemand om. 
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H
et zal niet verwonderen, dat Phileas Fogg eerder 
respect afdwong dan daadwerkelijke toenadering 

en menschelijk contact. Dit maakte hem een uitstekende 
wetenschapper, maar van een groots leider die zijn 
volgelingen in beweging en vervoering kon brengen 
was geen sprake. En dat was nou juist wat Phileas Fogg 
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wilde leren. Hoe zou hij immers anders zijn weddenschap 
kunnen winnen en lering ende vermaak trekken uit de reis 
die hij ging maken? Om deze levenstoestand als leider te 
bereiken zou Phileas de wereld van de hartstochten en van 
de mensch verder moeten exploreren en veroveren. Maar 
hij had genoeg zelfkennis om te beseff en dat hij bij deze 
opdracht hulp nodig had. Een ervaren raadsheer was wat 
hij nodig had. “Kom”, dacht Phileas, “ik kan wel eens met 
Sir Alexander een glas Schotse Whisky in de Reform Club 
gaan drinken. De omgang met de irrationele dwalingen en 
geneugten des levens is hem immers niet vreemd.”     

II - Een gesprek dat Phileas Fogg duur kan komen te 
staan 

D
e reis om de wereld in tachtig dagen? Dat is 
krankzinnigenwerk!” riep Andrew Stuart, die zich 

ongerust begon te maken over de hardnekkigheid van zijn 
medespeler Phileas Fogg. “Kom!, laten wij liever spelen”. 
“Een goed Engelschman schertst nooit, wanneer er sprake 
is van zulk eene gewichtige zaak als eene weddenschap,” 
antwoordde Phileas Fogg. “Ik wed tegen ieder, die maar 
wil, twintig duizend pond, dat ik de wereld zal rondreizen 
in tachtig dagen. Neemt gij het aan?” “Wij nemen het 
aan!” antwoordden de heeren Stuart, Fallentin, Sullivan, 
Flanagan en Ralph. “Goed,” zeide Fogg. “De trein naar 
Dover vertrekt om kwart voor negenen. Daar zal ik dezen 
avond nog op reis gaan,” antwoordde Fogg.
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III - Waarin Phileas Fogg en zijne metgezellen zich in 
de Indische bosschen wagen, en wat het gevolg er van is.

T
en twee ure bereikte de gids een lommerrijk bosch, 
toen de olifant eenige teekenen van onrust liet blijken 

en plotseling stilstond. Passepartout was geheel gehoor 
en zag met arendsoogen om zich heen. “Een optocht van 
Brahmanen, die in deze richting komen. Zoo het mogelijk 
is, laten wij dan zorg dragen dat zij ons niet zien”, zei 
Passepartout. 
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S
poedig zag men het eerste gedeelte van den optocht 
onder de boomen. In de eerste r ij  kwamen de 

priesters, met groote bisschopsmutsen en prachtige kleurige 
mantels. Zij waren omringd door mannen, vrouwen en 
kinderen, die een treurzang zongen. Daarachter volgden 
eenige brahmanen, in hun prachtigst oostersch kleed 
uitgedost, die eene vrouw, welke nauwelijks overeind 
kon staan, voorttrokken. Deze vrouw was jong en blank 
als eene europeesche. Haar hoofd, hals, schouders, ooren, 
armen, handen en enkels waren allen met edelgesteenten 
overladen, zooals kettingen, armbanden, oorbellen en 
ringen. Een tunica, afgezet met goud, deed de vormen 
harer gestalte in al hunne bevalligheid uitkomen.  

E
en sutty!” zei de gids, “dat is een menschenoff er, 
maar een vrijwillig off er. De vrouw, die gij daareven 

gezien hebt, zal morgen bij de eerste schemering verbrand 
worden.” “Dat canaille!” riep Passepartout, die een kreet 
van verontwaardiging niet kon onderdrukken. “Die 
rampzalige,” zuchtte Passepartout, “levend verbrand!”

J
a,” hernam de gids, “verbrand, en zoo dit niet 
gebeurde, kunt gij niet begrijpen in welken 

ongelukkigen toestand zij door hare bloedverwanten zou 
worden gebracht. Men zou haar de haren afscheren en zij 
zou nauwelijks eenige rijstkorrels tot voedsel bekomen; 
men zou haar verstooten, zij zou als een onrein schepsel 
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beschouwd worden, en in een hoek als een schurftigen 
hond moeten sterven. Het vooruitzicht op zulk een ellendig 
bestaan brengt deze ongelukkige dan ook meer tot zulk 
een opoff ering dan de liefde of een dweepzieke godsdienst. 
Somtijds echter wordt zulk een off er inderdaad uit eigen 
beweging gebracht. In jullie Engelsche cultuur kennen 
jullie deze gebruiken niet en vinden jullie dit ongetwijfeld 
barbaars, maar in dezen streeken beziet men dezen praktijk 
als uiting van respect en geloof. 

Wie al te snel een 
negatief oordeel 
hierover velt, doet 
geen recht aan de 
verschillen in 
cultuur die nu 
eenmaal in onze 
wereld heerschen. 
Waardering voor 
andere culturen 
ontstaat pas als men 
de achtergronden 
en drijfveren van 
andere volkeren en 
culturen begrijpt.” 
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IV - Waarin Passepartout wederom het bewijs geeft dat 
de fortuin op de hand is der stoutmoedigen.

H
et slachtoffer was eene indische vrouw, wier 
schoonheid algemeen beroemd was, en behoorde tot 

het ras der Parsis. Haar vader was een parsisch koopman te 
Bombay geweest en in die stad had zij een geheel engelsche 
opleiding genoten. Aouda, zoo heette zij, was reeds op 
jeugdigen leeftijd wees geworden en aan den ouden rajah 
van Bundelkund uitgehuwelijkt. Drie maanden later was zij 
weduwe. Daar zij wist welk lot haar te wachten stond, was zij 
gevlucht, maar men had haar achterhaald en de bloedverwanten 
van den rajah, die belang bij haren dood hadden, hadden 
besloten dat ook zij zich zou moeten opoff eren. 

A
ls wij deze vrouw eens gingen redden?” zei Fogg. 
“Gij zijt een man met een edel hart!” zeide de gids 

en Passepartout in koor. “Somtijds,” antwoordde Phileas 
Fogg eenvoudig. “Als ik er tijd toe heb.” Wat Passepartout 
betreft; het plan van zijn meester vervulde hem met 
hartstochtelijke bewondering. Hij erkende nu onder diens 
ijskoude bevroren oppervlakte een hart dat warm klopte, 
een gemoed, dat gevoelde. 

P
hileas Fogg en de gids zagen het slachtoff er door het 
volle schijnsel der toortsen bestraald. In de schemering 

zagen zij op de houtstapel de roerlooze vrouw neergelegd 
naast het zielloos overschot van haar echtgenoot. Eén der 
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priesters naderde met eene toorts, en bijna onmiddellijk 
stond de met olie doortrokken houtstapel in volle vlam. 
Op dat oogenblik hield de gids Phileas Fogg tegen, die in 
waanzinnigen moed zich op den brandstapel wilde werpen.

R
eeds stootte hij hen van zich af, toen plotseling het 
tooneel een geheel ander aanzien kreeg. De oude 

rajah was dan niet dood? Men zag hoe hij plotseling 
overeind rees, zijne gade in de armen nam en als een 
schim van den brandstapel verdween, te midden van de 
vlammen en de rookwolken. De fakirs, de lijfwachten, 
de priesters, aan vrees en schrik ten prooi, lagen met 
het gelaat op den grond en durfden niet opzien naar dit 
wonder. Het roerlooze slachtoff er werd weggedragen door 
een paar krachtige armen, die haar gewicht niet schenen te 
gevoelen. Het was Passepartout zelf, die den brandstapel 
had bestegen te midden van den dikken rook en de vrouw 
ontrukt had aan een wissen dood.

E
en oogenblik later waren alle vier in het bosch 
verdwenen en de olifant rende in snellen draf voort. 

Op den brandstapel lag nog altijd het lijk van den ouden 
rajah en de priesters, van hunne ontsteltenis bekomen, 
begrepen dat een onbeschaamde roof was gepleegd. 
Maar hun kogels en pijlen bereikten de voortvluchtigen 
niet meer. Mevrouw Aouda dankte hare redders met 
aandoening; hare schoone oogen, meer dan haar lippen, 
waren de tolken harer dankbaarheid.
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P
assepartout was, als een onversaagde Leider, in zijn 
stoutmoedige schaking gelukkig geslaagd. Een uur 

lang juichte Passepartout nog over het gelukken van het 
plan. Zijn meester had tot hem gezegd: “Goed,” wat in den 
mond van dezen gentleman gelijk stond met de vleiendste 
loftuiting. Passepartout had begrepen dat in tijden van 



A  C u l t u r e  L o v e  S t o r y14

nood slimheid, daadkracht en onversaagdheid vereist zijn 
om tot redding te komen. Dat maakte in deze hachelijke 
situatie het verschil tussen leven en dood. En Phileas Fogg 
had een belangrijke les geleerd: hij begreep dat ook een 
knecht een leider kan zijn als de situatie dit vereist en de 
benodigde capaciteiten in de mensch aanwezig zijn.   

V - Waarin de overtocht van de Stille Zuidzee wordt 
gevolgd door een treinreis door America.

V
an de tachtig dagen, die tot Fogg’s beschikking 
waren gesteld, had hij er twee en vijftig gebruikt; er 

bleven hem dus nog maar acht en twintig over. Zij hadden 
de minder bereisde landen van China en Japan achter den 
rug en kwamen nu weder op meer bekend grondgebied. 
Een trein van San-Francisco naar New-York en een 
transatlantische boot van New-York naar Londen zouden 
zonder twijfel voldoende zijn om deze onmogelijke reis om 
de wereld binnen den overeengekomen tijd te volbrengen.

F
ogg was ook zeer kalm, en, zooals gewoonlijk, weinig 
spraakzaam. De jonge vrouw Aouda voelde zich al 

meer en meer aan hem gehecht, nog door andere banden 
dan die der erkentelijkheid. Deze kalme natuur, altijd zich 
zelve meester, boeide haar meer dan zij zelve wel wist en 
het was schier buiten haar weten dat zich een gevoel van 
haar meester maakte, waarvan de ondoordringbare Fogg 
intusschen niet den minsten invloed ondervond. 
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D
e geringe spraakzaamheid van Phileas Fogg weerhield 
de schone Aouda echter, om deze zaken met Fogg 

te bespreken. Passepartout zag op afstand deze worsteling 
en bood Aouda zijn luisterend oor. Dikwijls sprak Aouda 
er met Passepartout over, die zeer goed begreep wat er in 
het hart van de dame omging. De goede knecht had voor 
den Brit een onbegrensden eerbied, hij kon niet genoeg 
spreken over zijns meesters edelmoedigheid, eerlijkheid en 
genegenheid. Dezen aandacht en respect van Passepartout 
waren voor Aouda van wezenlijk belang om zich verbonden 
te voelen voor deze Britse gentleman en om de verschillen 
in culturen die zij voelde, te overbruggen. 

VI -  Waarin aangetoond wordt dat Phileas Fogg niets 
gewonnen heeft door zijne reis om de wereld, behalve 
zijn geluk.

H
et was tien minuten over half drie, en de expres-
trein was vijf en dertig minuten geleden vertrokken. 

Fogg bestelde een extra-trein.Er waren verscheidene 
locomotieven, die zeer snel liepen, maar in verband met 
den dienst, kon de extra-trein niet voor drie uur het station 
verlaten. 

T
en drie ure, nadat Fogg aan den machinist eene 
premie uitgeloofd had, snelde de trein in de richting 

van Londen, met Fogg, Aouda en zijn trouwen dienaar. 
Maar men had telkens een gedwongen oponthoud en toen 
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de gentleman aan het station kwam, stonden alle klokken 
op tien minuten voor negenen. Phileas Fogg kwam, nadat 
hij zijn reis om de wereld volbracht had, vijf minuten te 
laat. Hij had zijn weddenschap verloren!
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F
ogg, die zijn weddenschap had verloren, was als altijd 
even kalm en onverstoorbaar. Vijf minuten lang 

bewaarde hij het stilzwijgen. Toen zijne oogen op Aouda 
slaande, zeide hij: “Mevrouw, vergeeft gij mij, dat ik u naar 
Engeland gevoerd heb.” “Ik, mijnheer Fogg? ik....” antwoordde 
Aouda, het kloppen van haar hart met moeite bedwingende. 
Men zegt toch, dat men te zamen het ongeluk lichter dragen 
kan.” “Men zegt het mevrouw.” “Mijnheer Fogg,” zeide toen 
Aouda opstaande en hare hand den gentleman reikende, “wilt 
gij tegelijk eene vriendin en eene bloedverwant hebben? Wilt 
gij mij tot uwe vrouw?” “Ik bemin u mevrouw,” zeide Phileas 
Fogg eenvoudig. “Ja, waarlijk, bij alles wat heilig op aarde is, ik 
bemin u, ik ben geheel de uwe.”

P
lotsklaps realiseerde Phileas Fogg zich dat hij zich 
had vergist. Hij kon zijn weddenschap nog winnen! 

“Ik moet snel gaan, mijn liefste Aouda”, riep hij gehaast en 
snelde voort op weg naar de Reformclub. Dien avond waren 
de vijf partners van den gentleman sedert zeven uur in de 
groote zaal van de Reformclub bijeen. Op het oogenblik 
dat de klok der groote zaal vijf minuten voor half negen 
aanwees, stond Andrew Stuart op en zeide: “Mijne heeren, 
binnen twintig minuten zal de termijn, tusschen Phileas 
Fogg en ons bepaald, verstreken zijn.” De klok wees kwart 
voor negenen, toen Phileas Fogg in de zaal trad, iedereen 
verbouwereerd achterlatend. Phileas Fogg had zijn reis om 
de wereld in tachtig dagen volbracht en zijne weddenschap 
van twintig duizend pond gewonnen.
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M
aar hoe had een man, die zoo stipt en nauwkeurig 
was, zich een dag kunnen vergissen? Hoe had 

hij kunnen gelooven dat het zaterdagavond den 21sten 
December was, toen hij te Londen kwam, terwijl het pas 
vrijdag 20 December was - alzoo eerst negen en zeventig 
dagen na zijn vertrek uit Londen. De reden van deze dwaling 
is zeer eenvoudig. Phileas Fogg had, zonder het te weten, 
een dag op zijne reis gewonnen doordat hij van het westen 
naar het oosten ging. “Deze reis om de wereld in tachtig 
dagen is gelijk als een project”, zeide Phileas Fogg, “met 
inbegrip van alle avonturen en onvoorzienigheden. Maar 
een volgende keer 
zal ik nog duidelijker 
mijn planning op zo 
een project moeten 
controleren en tijdig 
bij moeten sturen. 
Als ik de aarde van 
oost naar west had 
bereisd, was mijn 
geheele project ten 
onder gegaan”. 

een volgende keer 
zal ik nog duidelijker 

controleren en tijdig 
bij moeten sturen. 


