
Jachtvlieger… 

 

Het is 10 juni 1966. De eindexamenkandidaten van de MULO in het Betuwse  

dorp aan de Linge drommen samen in de aula. De rector houdt een toespraak,  

het stapeltje diploma’s met cijferlijsten in zijn hand. Wij wachten gelaten het  

einde van het praatje en de uitreiking af. Nog even en dan mogen we naar  

buiten, de zomerzon in. Eindelijk zullen we bevrijd zijn van vier jaar gehoorzaam 

saaie lessen volgen. Ouders zijn er nauwelijks bij deze plechtigheid. Het dorp  

bestaat nog grotendeels uit boerenfamilies en fabrieksarbeiders die wel wat  

anders te doen hebben dan hun zoon of dochter bij te staan op een  

diploma-uitreiking. Samen met een paar klasgenootjes ben ik opgegaan voor  

MULO-B, het uitgebreidere MULO-diploma met nadruk op wis- en natuurkunde.  

Ik ben gebrand op die B-toevoeging, want had niet in de wervingsadvertentie  

gestaan dat kandidaten voor de opleiding tot vlieger bij de Koninklijke  

luchtmacht minstens een diploma MULO-B moesten hebben gehaald met  

goede cijfers voor wiskunde? Maar wat nu als die cijfers blijken tegen te vallen?  

De uitbrander die ik een week ervoor van de wiskundeleraar heb gekregen  

dreunt nog na: hoe ik het in mijn hoofd haalde om een toneelstuk voor het  

schoolfeest te schrijven terwijl ik er met mijn wiskundeprestaties zo slecht voor  

stond! 

Op het schoolplein vergelijken we de cijferlijsten. Met maar één zesje en de rest  

alleen maar zevens, achten en een negen ben ik als beste van de klas  

geslaagd. Bovendien vallen de cijfers voor algebra en meetkunde met  

respectievelijk een 8 en een 7 alleszins mee. Ik voel een eigenaardig soort  

triomf uit mijn buik omhoog wellen: de eerste stap in het realiseren van mijn  

jongensdroom is met deze diplomacijfers gezet… 

Thuis vindt men het wel een aardige lijst, veel hadden mijn ouders zich van  

het slagen van hun zoon niet voorgesteld. En nu maar gauw aan het werk,  

besluit mijn vader. Aan het werk? Ik had mij voorgenomen om na de MULO  

naar de HBS te gaan! Want was de luchtmachtadvertentie niet duidelijk  

geweest? MULO-B was een minimumeis. HBS-B of gymnasium-bèta was beter.  



Ik ben nog pas vijftien en kan me een paar jaar extra middelbare school best  

permitteren. Ik hoef bovendien niet in de eerste klas van de HBS te beginnen,  

ik kan in de derde of misschien zelfs wel in de vierde klas instromen! Komt niets  

van in, stelt mijn vader. Hij heeft alles al uitgezocht en legt me de keuze voor:  

een baan bij de politie, in het bankwezen of bij de spoorwegen. Zijn relaties in  

het dorp heeft hij al benaderd. Degelijke banen zijn het. Banen met zekerheid  

die respect afdwingen. Banen bovendien met een goed pensioen. Opeens is  

mijn vader niet meer de vader die hij voorheen was. Altijd had ik mogen worden  

wat ik wilde. Nu sta ik voor die keuze en…  Voor het eerst van mijn leven kom  

ik in opstand tegen mijn vader. 

 

Het is 8 augustus 1969. In het restaurant van het zweefvliegveld op de  

Gelderse hei drommen de cursisten samen. Staande op een krukje houdt de  

leider van de scholierencursus van die zomer een toespraakje. In zijn hand  

een stapeltje grijze kaarten. Iedereen heeft het B-brevet gehaald. Ook die  

enkeling waar nog wel eens twijfels bij waren. Tersluiks wordt er in mijn richting  

gekeken. Ik laat het langs me heen gaan. Stap twee is met succes gezet, ook  

al spande het er even om. De man in het luchtmachtuniform die eerder dat jaar  

op een avond aan huis was gekomen, had het immers duidelijk gezegd: een  

brevet zweefvliegen verhoogt de kans om tot de vliegeropleiding te worden  

toegelaten aanzienlijk. Ik had er thuis lang om moeten zeuren, maar het feit dat  

de cursus van twee weken intern fors door de overheid werd gesubsidieerd,  

gaf de doorslag. Ik was gespannen geweest die paar weken. Niet uit vliegangst  

of uit hoogtevrees. Het vliegen zelf boezemde me geen angst in. Maar de  

cursus had me ook geen plezier geschonken. Net als het opgaan voor het  

MULO-B diplome en mijn overstap naar de HBS was het behalen van dit brevet  

een middel, geen doel op zichzelf. Ik kon mijzelf geen fouten bij het vliegen  

permitteren. Niet omdat ik mijzelf of anderen daarmee in gevaar zou brengen,  

maar omdat een slechte score mijn droom uiteen zou kunnen doen spatten.  

Hoe dan ook moest ik dit brevet halen. De instructeur had al meermaals  

wantrouwig naar me gekeken en op zeker moment aangekondigd dat hij het  



record vrilleduiken zou gaan breken. En wel met mij in een tweezitter. Opgelierd  

zocht hij thermiek die ons zo hoog mogelijk boven het vliegveld zou brengen en  

liet toen de kist omlaag dwarrelen. Een paar keer vroeg hij me onderweg of alles  

nog goed met me was terwijl ik de grond diep beneden ons eindeloos zag  

ronddraaien alsof ik in een centrifuge zat. Met mij ging het prima. Ik vroeg me  

alleen af of bij het groot onderhoud alle moertjes en boutjes wel goed zouden  

zijn aangedraaid gezien de krachten die er nu op het toestel werden losgelaten.  

Verder deed het me niets. Eenmaal weer geland keek de instructeur me  

vragend aan: en, over je vliegangst heen? Ik haalde mijn schouders op.  

Hoe moest ik hem uitleggen dat er van vliegangst helemaal geen sprake was? 

 

Het is najaar 1969. Ik zit in het eindexamenjaar van de HBS. Ondanks het  

advies van de leraren om de talen- en handelsrichting te kiezen, heb ik voor  

de wiskundekant gekozen. Wat heb ik immers aan een A-diploma als ik mij  

straks aanmeld bij de Afdeling Personeelsvoorziening zoals het wervingsbureau  

van de luchtmacht zich in de inmiddels begonnen briefwisseling noemt? Ik moet  

een diploma HBS met wiskunde hebben. Het kostte me een jaar extra, want  

voor de B-richting moest ik in de derde klas instromen in plaats van in de  

vierde, maar ik had het er voor over. Nog een half jaar te gaan voor ik stap  

drie kan zetten: het halen van het felbegeerde HBS-B diploma. Intussen is  

het voortraject voor stap vier al in volle gang. De selecties zijn tot nu toe goed  

verlopen. Fysieke conditie in orde, krijg ik van de keuringsarts te horen. Ogen,  

oren, bloeddruk uitstekend. Dag in, dag uit fiets ik heen en weer naar school.  

Vijfentwintig kilometer door weer en wind. Soms is het zo koud dat ik het eerste  

uur nauwelijks kan schrijven, zo blauw zijn mijn vingers. Maar ik moet in  

topvorm zijn als het op de eindselectie aankomt. Ik zou mezelf voor het hoofd  

slaan als ik lichamelijke oefeningen bij de eindtest niet goed uit zou kunnen  

voeren omdat mijn conditie te wensen overlaat. Op school zijn er af en toe felle  

discussies als het gaat om de studiekeuze na het eindexamen. Voor mij is het  

antwoord eenduidig: jachtvlieger. Een alternatief is er niet. Beroepsmilitairen zijn  

potentiële moordenaars, wordt er dan soms geroepen. Ik heb er nauwelijks  



weerwoord op, probeer het ook niet echt. Soms voer ik argumenten aan over  

noodzakelijke verdediging tegen nieuwe oorlogen en het bewaken van de  

democratie, maar ik leg het af tegen de welbespraakte jaren ’60 scholieren die  

er een heel andere wereldbeschouwing op na houden. Voor mij telt maar één  

ding, het verwerkelijken van mijn droom. Alle toestellen waarover de Koninklijke  

luchtmacht beschikt staan als Airfix-modellen op de ombouw boven mijn bed.  

Opgeschilderd in de kleuren zoals ik ze ken van de plaatjes. Allemaal ook  

voorzien van Nederlandse kentekens, die op alleen voor mij verklaarbare  

wijze bij thuiskomst in de gekochte bouwdoosjes blijken te zitten… 

 

Dan is het 5 februari 1970. De postbode duwt een brief door de brievenbus.  

Ik verkeer al twee weken in een onwezenlijke, voor mij ongekende euforische  

stemming. Telkens weer zie ik die majoor achter zijn mahoniehouten bureau  

zitten wanneer ik na zacht kloppen zijn ruime kamer binnentreed. Joviaal heet  

hij me nogmaals welkom op de vliegbasis Gilze-Rijen en complimenteert me met  

de gang van zaken tot nu toe. Of ik denk mijn HBS-B diploma over een paar  

maanden te zullen halen? Goedkeurend knikkend neemt hij de lijst met  

resultaten door. Kijk eens aan, ook al in het bezit van een zweefvliegbrevet!  

Ik voel mijn hart bonken. En of de introductieweek op de basis me goed  

bevallen is? O ja, alles ging goed, ook al voelde ik me wat gespannen.  

Natuurlijk, begrijpelijk, sust de majoor me. Een paar vragen resten nog en dan  

zal ik tot die kleine groep bevoorrechten horen die tot de vliegeropleiding zijn  

doorgedrongen. Mijn droom zal dan eindelijk uitkomen. En dat HBS-diploma haal  

ik wel, wat dacht je! Af en toe dichtbij, dan weer verder af hoor ik de officier  

tegenover me aan het bureau vragen stellen. Min of meer werktuigelijk  

beantwoord ik ze. Tot hij me wat scherper aankijkt: hoe ik het zou vinden als ik  

een atoombom zou moeten afwerpen. Een atoombom? Ik zie de archiefbeelden  

van televisie weer voor me van verbrande mensen en totaal vernietigde  

woonwijken. Een staketsel van een soort koepelgebouw staat nog overeind.  

Voor de rest is de hele stad plat. Ik weifel. Het moet verschrikkelijk zijn, zeg ik.  

De officier tegenover me knikt bedachtzaam. Dat is het ook, zegt hij dan, dat is  



het ook. Zijn hand reikt naar een formulier dat schuin voor hem ligt. Zijn mouw  

raakt even een slanke blauwe siervaas die op de hoek van zijn bureau staat.  

Het ding wiebelt een moment, draait dan om zijn as en kiept vervolgens van het  

bureaublad af. Even kijk ik er verschrikt naar, dan schiet ik uit mijn stoel en nog  

voordat de vaas op de plavuizen uiteen kan spatten heb ik hem opgevangen  

en zet hem voorzichtig terug op het bureau. De majoor kijkt me even aan en  

glimlacht. Dan staat hij op en schudt me de hand. Je hebt het er goed vanaf  

gebracht, nogmaals mijn complimenten! 

Even later sta ik met mijn weekendtas bij de uitgang van de vliegbasis. Naast  

me staan twee mannen, ook met weekendtassen. Een auto zal ons naar het  

station brengen vanwaar we de trein naar huis kunnen nemen. Ze zijn vrolijk,  

slaan elkaar op de schouder. In de auto vragen ze me hoe het gegaan is en ik  

doe verslag. O, maar dan zit je goed, roepen ze uit. Er waren deze week tachtig  

scholieren op de introductieweek  Niet een van hen is door de testen heen  

gekomen, weten ze te melden. Een dieptepunt, als dat zo doorgaat blijft er  

geen luchtmacht meer over. Ze lachen uitbundig om elkaars grappen. Zelf  

zijn ze ook deze week getest. De een is al officier-vlieger en moest op voor een  

herkeuring, de ander is sportvlieger en heeft besloten over te stappen naar de  

militaire vliegerij. Beiden zijn goedgekeurd. En dat zal ik dan ook wel zijn, want  

anders had ik niet samen met hen daar aan de poort gestaan terwijl alle andere  

scholieren allang op weg naar huis zijn. Ik voel me groeien, dit kan niet meer  

misgaan! Het spoortje twijfel dat steeds opnieuw aan me knaagt laat zich  

wegdrukken, zij het met moeite. De beide vliegers nodigen me uit om iets met  

hen te gaan drinken in een bar achter het station. Natuurlijk ga ik mee, ik de  

aspirant-vlieger, zij de ervaren piloten die het klappen van de zweep al kennen.  

Amper binnen bestellen ze bier. Ik schrik. Om 4 uur ’s middags al aan het bier?  

Het zijn toch vliegers, hoe kunnen ze dan nou doen? Ik bestel een glas  

limonade. Alcohol als aanstaand vlieger? Geen sprake van! 

Eenmaal thuis weet ik niet goed of ik me moet inhouden of dat ik juist juichend  

door de straten van het dorp moet hollen. Weten jullie het al? Ik ben door de  

testen heen gekomen! Ik word jachtvlieger! 



Wanneer ik de brief opraap die de postbode even tevoren door de brievenbus  

heeft gedrukt bekruipt me een eigenaardig gevoel. Op de envelop prijkt in  

hemels blauw het logo van de Koninklijke luchtmacht. Dit kan maar één ding  

betekenen, toch? Of betekent het misschien toch nog iets anders? Haastig  

scheur ik de envelop open. Het is een klein en kort briefje. Dubbelgevouwen  

past het makkelijk in de envelop. Ik lees en herlees de paar regels. ‘Naar  

aanleiding van uw daartoe gedaan verzoek moet ik u mededelen dat u op grond  

van het gehouden geneeskundig onderzoek niet in aanmerking kunt komen  

voor het sluiten van een verbintenis ter opleiding tot vlieger bij de Koninklijke  

luchtmacht. Uw verzoek kan derhalve tot mijn spijt niet worden ingewilligd.’ 

 

Het is 2 juni 1970. In de lerarenkamer van de HBS in het Betuwse stadje aan  

de Waal drommen de eindexamenkandidaten van dat jaar samen. Voor ons  

staat de rector en houdt een toespraak, het stapeltje diploma’s en cijferlijsten  

in zijn hand. Wij wachten het einde van het praatje en de uitreiking af. De  

stemming is wat balorig. Nog even en dan mogen we naar buiten. Voor die  

avond staat al het eerste van de serie eindexamenfeestjes op het programma.  

Misschien kan ik met een van mijn vrienden meerijden achterop de Puch.  

Want op mijn fiets naar al die dorpen in de omtrek is iets teveel van het goede.  

Voor ik er goed en wel ben is het feestje alweer afgelopen. Voor elk van de  

geslaagden heeft de rector een persoonlijk woord. Ook voor mij. Hij kijkt me aan:  

vliegenier wordt het, is het niet? Ik zwijg. De tekenleraar doet een stap naar  

voren. Dat is niet ons advies, zegt hij tot de rector. Met twee negens op zijn  

eindlijst voor tekenen zou hij er beter aan doen om naar de kunstacademie  

te gaan. De rector knikt en wendt zich weer tot mij: dat wordt dus de  

schilderende piloot! De gouden horlogeketting op zijn buik schudt mee van  

het lachen. 
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