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De vlieger 

 

Moeder liep ontredderd, huilend door het huis. Wat moest ze toch beginnen met haar zoon. 

Ze begreep hem niet. Zes juni zou hij achttien worden. Vader en zij hadden het zich al hele-

maal voorgesteld en zich erop verheugd, dat hij dan trots zou zijn met zijn spiksplinternieuwe 

sportwagen. Maar nee, hij wilde een vlieger, één in alle kleuren van de regenboog. 

Ze begreep hem niet. Dit was toch niet gezond voor een jongen van bijna achttien. Vader 

was ook fel uit de hoek gekomen. 

"Luister goed naar me Peter, ik weet wat je bezielt. Toen ik zo oud was als jij, boeide me dat 

ook, maar ik heb me er bewust voor afgesloten, want als je er eenmaal mee begint, raak je in 

zijn ban en sta je niet meer met beide benen op de grond. Zet het uit je hoofd. Je krijgt geen 

vlieger." 

Moeder was zo bezorgd geworden, dat ze de dokter had gebeld. Hij kon ieder moment 

komen. Peter wilde niet naar vader luisteren. Dokter Pastoor was haar enige hoop en 

vertrouwen. 

Hij ging op zijn gemak zitten en liet zich een kop thee inschenken. Met een rustige stem 

begon hij. "Ik hoor van je moeder, Peter, dat je binnenkort achttien wordt. Al een hele leeftijd. 

Dan word je tot de volwassenen gerekend. Ik weet nog goed wat dat voor mij betekende." Hij 

pauzeerde toen hij daaraan terug dacht. 

Peter, die voorovergebogen met zijn ellebogen op zijn knieën gesteund had, ging overeind 

zitten. Hij had geen behoefte om met deze man te spreken. Hij hoopte alleen dat moeder 

hem daardoor beter zou begrijpen. De broederlijke glimlach van dokter Pastoor irriteerde 

hem echter. Hij had deze man, een goede vriend van zijn ouders, nooit gemogen. Ondanks 

zijn 'goede' voornemens zei hij op de man af. "Ik hecht niet zoveel waarde aan het 

gemanoeuvreer van u en mijn ouders, kom daarom liever terzake. U bent hier om me aan 

het verstand te brengen dat ik blij moet zijn met een sportwagen voor mijn verjaardag en niet 

moet zeuren om een vlieger." 

Oei, hierdoor was de dokter even uit het veld geslagen. Hij merkte dat hij met zijn 

gemoedelijke broederlijkheid niet ver zou komen. "Waarom wil je dan ook een vlieger?" 

"Dat is nog eens een zinnige vraag," zei Peter, brutaal in de oren van moeder die nog 

onrustiger werd. "Het is echter moeilijk dat uit te leggen. Och," zei hij weer vooroverbuigend. 
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Zijn handen speelden met een elastiekje. "Ik gun u en mam en pap ook er zo van te kunnen 

genieten, maar ik weet dat jullie dat niet in kunnen voelen." 

Dat ging niet de goede kant op, bedacht Pastoor bij zichzelf. Hij verloor zijn grip op het 

gesprek en moest het daarom beslist een andere wending geven. "Moet je eens zien wat 

voor een verdriet je er je moeder mee doet. Is het dat nu wel waard? Hecht je zoveel aan 

zo'n vlieger dat je het over je hart kunt verkrijgen je moeder die zoveel van je houdt, 

daardoor te laten lijden? Materialist!" Dat was raak, dacht hij, want hij wist hoe idealistisch 

Peter zich vaak opstelde. "Je geeft onderhand meer om zo'n stomme vlieger dan om je moe-

der, die je dit leven heeft gegeven vanuit haar eigen vlees en bloed en altijd weer voor je 

klaar staat en zorgt dat je genoeg en lekker te eten krijgt, goede kleren draagt en je nu zelfs 

een auto gunt. Ondankbaar, liefdeloos schepsel!" 

Peter was rustig achterover op de bank gaan zitten en had dokter Pastoor aandachtig 

aangehoord en gadegeslagen. Zijn woorden hadden moeder duidelijk pijn gedaan. 

Desondanks zag hij dat ze hoopte op hun uitwerking. Hij voelde zich triest en gelaten. Was 

dat nu liefde, gehoorzamen aan degene die jouw vlees en bloed heeft voortgebracht, 

daaraan gehecht is en daarom in stand houdt? Is dat nu materialisme, kunnen genieten van 

het spel van wind, zon en kleuren? Hij voelde zich een vreemde in zijn eigen huis, een 

stiefkind van zijn eigen moeder, omdat ze zich geestelijk niet met hem verwant voelde. 

"Oké," zei hij, "ik weet het goed gemaakt, we doen allebei water in de wijn. Geef me dan met 

mijn verjaardag een nieuwe fiets." 

Moeder was zichtbaar opgelucht en liet glimlachend dokter Pastoor uit. Deze was er voldaan 

over dat zijn woorden effect hadden gesorteerd. 

Peter was naar buiten gegaan en had zijn roestige fiets uit de schuur gehaald. Stevig trapte 

hij in de wind om los te komen van het vervelende gesprek. Hij keek vooruit en glimlachte. 

Hij was blij een nieuwe fiets te krijgen, dan kon hij van het zakgeld dat hij anders aan 

benzine had uitgegeven, een vlieger kopen. Hij zag zichzelf al over de dijk fietsen met zijn 

vlieger achter hem aan. Misschien zou hij dan ook andere vliegers ontmoeten. 
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