
Zo werd in vele talen en voor een vele millioenen koppen tellend auditorium les gegeven over de wolvis, aon de hand von het levensgrote voorbeeld.

Ontmoeting met lonas
Het war^ verhaal van de walvis, die op stap ging door Europa en op de kade van de Theetns werd aangetroffen

DOOR LEO J. CAPIT

Toen ik enkele weken geleden door
de grote stad Londen liep, ont-
waarde ik tussen de aanplak-

blljetten, waarmee sommlge muren in
de Engelse metropolis kwistig bedekt
zijn. een affiche dat gewaagde van ,,Jo-
nab, the Giant Whale", hetgeen, in
vlekkeloos Nederlands vertaald, wil
zeggen; ,.Jonas, de Reusachtige Wal-
vls". En ik dacht: Aha !
Gij meet weten, dat ik, zoals trouwens

vele Nederlanders. al geruime tijd van
het hestaan van Jonas op de hoogte
ben. In het jaar 1952 bracht Jonas een
bezoek aan ons land en bij die gelegen-
heid kreeg hij twee nieuwe bazen,
uiterst intelligente heren, die in brede
kring bekend zijn als Floris Meslier en
Jean Mikkenie. Zij hebben Jonas sinds-
dien aan vele millioenen Nederlanders,
Belgen, Luxemburgers, Zwitsers, Duit-
sers, Oostenrijkers en Fransen laten
zien. En nu zou, gelijk het aanplakbiljet
vermeldde, het volk van Londen in

staat worden gesteld zich aan het ge-
weldige zeezoogdier te vergapen. De
expositie zou over enkele dagen aan-
vangen.

Aangezien Engeland. zoals bekend
mag worden verondersteld, een eiland
is en het vliegtuig, waarin Jonasilplaata
kan vinden, nog geconstrueerd moet
worden, leek het mij waarschijnlijk,
dat het lieve dier per boot in Londen
zou arriveren. Wie kon dit vermoeden
beter bevestigen dan Albert Milhado,
die Alles weet van Londen? Zonder zich
een ogenblik te bedenken noemde deze
schrandere man mij het adres van de
expeditiefirma, die de walvis tijdens
de reis over de woelige baren tussen
Frankrijk en Engeland zou beheren.
..Yes, sir," zei die expeditiefirma door
de telefoon. „Wii behandelen de walvis.
Moigen komt ie aan in Dagenham
Docks."

Laat ik nou in m'n onschuld eerst
denken, dat Dagenham Docks een stuk

Theemsoever was in het hart van Lon

den, zo in de buurt van Waterloo Bridge!
Maar toen ik de volgende moigen op-
gewekt in een taxi stapte en de chauf
feur toekreet: ..Dagenham Docks!",
vroeg de man of ik dat wel zeker wist,
want de rit er heen zou een klein ver-

mogen kosten.
Engelse taxichauffcors zijn hdren. Hij

bracht mij voor twee shilling naar een
spoorwegstation en goed anderhalf uur
later zette een voorhistorisch stoom-
treintje mij in Dagenham Docks neer.
,,De Theems? 0, meneer, dat is maar

drie kwartier lopen," zei de stations-
chef bemoedigend. „Kljk, in de verte
ziet u de hijskranen."

Jonas in de takels

Aan de kade lag, kersvers gemeerd,
een struise Nederlandse kustvaarder:
de Murphrid N. van Van Nievelt-Gou-
driaan & Co. De luiken waren juist van

het ruim verwljderd en de nleuwsgie-
rige blikken van wat toegestroomde
havenarbeiders gleden over het groene
'canvas van een vierentwintig meter
lange trailer. Onder dat canvas lag de
walvis, aan het gezicht onttrokken, ir
zijn voile schoonheid uitgestrekt.
Twee heren stonden iets ter zijde en

staarden somber naar de grote hijs-
kraan op de wallekant. „M6ge!" zei ik
hartelijk, want ik herkende onze voor-
uitstrevende landgenoten Meslier en
Mikkenie.

N66 maar! Ddt vonden ze nou nog 'ns
aardig! Kwam ik om de aankomst van
Jonas bij te wonen? Nou, dan moest ik
meteen maar voor ze duimen, want die
kraan was offlcieel berekend op lasten
van veertig ton en de trailer met de
walvis woog het dubbele. Het zou er
dus om spannen. Ze zouden blij zijn als
de wagen eenmaal goed en wel op de
kant stond, want dan konden ze met
een gerust hart naar de persconferentie
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