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Excelsior, dankzij Joe!
Anton van der Steen
“Excelsior!” (= steeds hoger), zo luidde de kernachtige en onverkorte toespraak van doctor Ferguson,
gehouden voor de leden van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap te Londen, op 14 januari
1862. Een dag later kondigde de voorpagina van de “Daily Telegraph” een reis “Per luchtballon boven Afrika” aan. Een ballonvaart, die 5 weken zou gaan duren.
Laten wij eens kennismaken met de drie ballonvaarders:
– Doctor Ferguson, wereldreiziger en correspondent van de “Daily Telegraph”, ook initiatiefnemer
van de geplande ballonvaart.
– Dick Kennedy, de Schotse vriend van Samuel Ferguson, een hartstochtelijk jager die het in zijn
ogen krankzinnige plan tracht te verhinderen.
– Joe, de altijd goedgehumeurde en trouwe bediende van doctor Ferguson, die een onbegrensd vertrouwen heeft in zijn meester. Alles wat zijn meester denkt, is juist; alles wat hij zegt, is verstandig en
alles wat hij beveelt, is uitvoerbaar.
Deze gedachten vormden de aanleiding tot het volgende voorval:

Vijf weken in
een luchtballon
Blokje Tsjaad,

15 maart 1984

21 april 1862
De Victoria
door een
olifant op
sleeptouw
genomen

12 mei 1862
De val van
Joe in het
Tsjaadmeer

16 april 1862
De Victoria,
twee dagen
voor vertrek

Het is maandagmiddag 12 mei 1862. De drie ballonvaarders bevinden zich boven het Tsjaadmeer.
Een troep condors stort zich op de ballon. Met hun bekken en klauwen verscheuren zij de bovenkant.
Een snelle daling treedt in.
De ballast, het water uit de waterbakken en de kist met levensmiddelen worden overboord gegooid.
De val wordt minder snel, maar de ongelukkige ballonvaarders dalen nog steeds.
“Werp nog meer weg”, roept de doctor uit. “Er is niets meer”, zegt Kennedy.
“Jawel”, antwoordt Joe, en hij verdwijnt over de rand van het schuitje.
“Joe, Joe”, roept de doctor verstijfd van schrik. Maar Joe kan hem niet meer horen.
De “Victoria” begint weer te stijgen. Excelsior, dankzij Joe!
A. van der Steen, april 2003
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