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De Boeing in kwestie werd in '966 geproduceerd en vloog
jarenlang voor Air France en Air Afrique. In '993 maakte ze haar
laatste landing. op Schiphol, alwaar ze door het landingsgestel

zakte. Het betekende het einde van een vliegcarrière: na 2] iaar was
het toestel afgeschreven en rijp voor de schroot. De afgezaagde
cockpit heeft vervolgens jarenlang bij een sloopbedrijf in de buurt van
Bruinisse gelegen, alvorens een duikvereniging uit Tiel haar wist te
bemachtigen. Ze werd zo goed als mogelijk opgeknapt, de neus werd
gerepareerd, en in 200] landde ze voor de allerlaatste keer, ditmaal
op de bodem van de Beldert, een zoetwaterplas nabij Tiel.
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Sindsdien ligt de stuurcabine op een diepte van twaalf meter en is
ze een gewild object bij menig sportduiker. Van afstand reeds onder
water zijn de vormen duidelijk herkenbaar en lijkt het alsof er een
vliegtuig opdoemt uit het niets, net als de Vliegende Hollander van
weleer. Het zicht varieert tussen de vijf en de tien meter, waardoor
je de indruk krijgt dat de kist uit de mist tevoorschijn komt. Op deze
manier lijkt het alsof ze nog steeds vliegt .
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In de cockpit zijn de besturingselementen er niet meer, maar de
magie van het vliegtuig is er nog steeds. Duikers doen alsof ze
vlieger zijn, gewichtloos, ademend uit hun persiuchtapparatuur, en
kijken naar buiten, in gedachten op FL 300. Soms lijkt het even of er
beweging in zit, of de motoren draaien, of ze nog leeft. Maar het is
allemaal schijn. Deze ]0] heeft zijn laatste rustplaats gevonden,
Wrakken komen veelvuldig voor onder water, voornamelijk in
zout water. Dat er meer schepen gezonken zijn dan vliegtuigen in
de verschillende wateren ligt vooral aan het feit dat er al langer
gevaren dan gevlogen wordt. Voor duikers hebben wrakken een
magische werking. Er worden zelfs hele opleidingen aan gewijd.
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Afzmken van de cockpit van de 707
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Vliegtuigwrakken spreken daarbij nog meer tot de verbeelding
dan scheepswrakken, omdat ze meer bijzonder en zeldzaam zijn.
Natuurlijk zijn ze ook stukken onbekender dan boten. Onder de
golven rusten heel wat vliegtuigen. In de tweede wereldoorlog
zijn er veel in zee neergestort. Een heel bekende is de in '944
neergeschoten lockheed Lightning P-38 van de Franse schrijver
en vlieger Antoine de Saint-Exupéry. die niet zo heel lang geleden
uiteindelijk werd gevonden voor de kust van Marseille.

Daar waar vliegen voor ons een passie is, zijn de wrakken van
vliegtuigen voor anderen weer hun passie. Die vliegtuigen krijgen
zo een tweede leven. De betovering wordt op deze manier niet
verbroken. Duiken en vliegen schijnen niet zo goed samen te gaan
vanwege het risico op decompressie.aandoeningen. maar in dit
geval. onder water. gaat die vlieger niet op!

Dat nog lang niet alle vliegtuigen zijn gelokaliseerd. bewijst de
vondst van een kist van de Duitse luftwaffe voor de kust van
Normandi~. afgelopen jaar. Tot op heden is het toestel nog niet
geïdentificeerd. En er liggen er nog veel meer. ergens.
Omdat duikers gefascineerd raken door vliegtuigen onder water.
worden ze tegenwoordig ook speciaal afgezonken als duikobject. De
707 in de Beldert is er een mooi voorbeeld van. Onlangs werd er in een
populair duikgebied in Duitsland, in Hemmoor, een Piper 28 afgezonken
op tien meter diepte. hangend aan een oppervlakte boei. zwevend in
het niets. Deze gele Piper was twintig jaar lang het bezit van niemand
anders dan Alan Shepard. de bekende Amerikaanse astronaut uit de
jaren zestig. Een vliegtuig kan een siechter eind hebben.
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