
747 even later live de Cubaanse en Ame-
rikaanse huiskamers binnenvliegt, maar 
de beelden zeggen voldoende: de leider 
van de UNITED STATES OF AMERICA, 
zoals de zijkant van het toestel laat lezen, 
is gearriveerd.

Overal waar de Air Force One (in feite 
een militaire codenaam voor elk vliegtuig 
dat de president op dat moment aan 
boord heeft) landt of opstijgt, in Amerika 
of daarbuiten, trekt het bekendste ver-
voersmiddel ter wereld de nodige belang-
stellenden. Luchtvaartleken schieten 
voor de gelegenheid in de spottermodus. 
Kenneth T. Walsh, sinds 1986 politiek 
verslaggever in Washington en auteur 
van Air Force One, een geschiedschrijving 
van het toestel en zijn presidentiële pas-
sagiers, bekeek het wachtende, dan wel 
uitzwaaiende publiek meer dan driehon-
derd keer vanachter zijn raampje in het 
persgedeelte van het vliegtuig, achterin 
de cabine. 

‘De Air Force One heeft iets majes-
tueus,’ zegt hij. ‘Het is een symbool van 
het Amerikaanse presidentschap. Her-
kenbaar als het Vrijheidsbeeld of Mount 
Rushmore. Elke keer als de president 
reist, zien we de beelden van een opstij-
gende of landende Air Force One. Dat 
vliegtuig zit in ons dagelijkse bewustzijn.’

Wie het toestel na zijn of haar eerste 
vlucht verlaat, krijgt een certificaat met 
foto, zegt Walsh, die het zijne nog altijd 
moet inlijsten. Ook journalisten zijn niet 
immuun voor de aantrekkingskracht en 
allure van Air Force One. ‘Papieren zak-
doekjes met het presidentiële logo erop 
willen nog weleens verdwijnen. Vroeger 
waren het pakjes sigaretten. En om een 
of andere reden waren er altijd doosjes 
M&M’s aan boord. Ook die werden vaak 
meegenomen. Onder president Nixon 
werden glazen gestolen. Zijn chief of 
staff bracht hem daarvan op de hoogte 
en stelde voor ze te vervangen door plas-
tic bekers. Nixon wilde het niet. De Air 
Force One had een naam hoog te houden, 
vond hij. Hij nam het voor lief.’  

Een deel van de mystiek van de Air 
Force One komt volgens Walsh voort uit 
de technische specificaties van de Boeing 
747-200B, waarvan de Amerikaanse 
luchtmacht een identiek exemplaar als 
eventuele plaatsvervanger achter de hand 
houdt – toestelnummer 29000, mocht 

Het is een druilerige 
zondagmiddag in 
Havana als de 
Cubaanse fotograaf 
Yander Alberto 

Zamora zijn lens naar de hemel richt, 
omgeven door verwonderde buurtbe-
woners van een op het oog vervallen 
buitenwijk. Groot is het contrast tussen 
de geparkeerde, roestige oldtimers op 
de grond en het glimmende, blauwwitte 
gevaarte in de lucht, zo dichtbij dat de 

elektriciteitsmasten de uitgeklapte wielen 
lijken te kietelen. Zamora, op de juiste 
plek op het juiste moment, legt het tafe-
reel vast in een spervuur van klikjes en 
het resultaat, even iconisch als krachtig, 
gaat niet veel later viral de wereld over: 
de Air Force One, het Witte Huis met 
vleugels, maakt zich voor het eerst in 
de geschiedenis op voor een landing in 
Cuba.

Van president Obama is nog geen 
glimp te zien als de aangepaste Boeing 
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In hoeverre kunnen de Amerikanen 
zich identificeren met het presidentiële 
vliegtuig Air Force One? 

President Kennedy in San Antonio, 1963 



28000 het begeven. Een vliegtuig dat in 
de lucht kan worden bijgetankt spreekt 
nu eenmaal tot de verbeelding (hoewel 
het nog nooit nodig was met de president 
aan boord). 

Een Amerikaanse president vliegt 
harder (ruim 1100 kilometer per uur), 
hoger (bijna veertien kilometer) en vooral 
veiliger (het toestel is bestand tegen 
elektromagnetische golven en heeft een 
raketafweersysteem) dan de doorsnee-
burger en kan aan boord gebruikmaken 
van een slaapkamer, een mobiele Oval 
Office (zie House of cards), een verga-
derzaal, een behandelkamer, bloedsnel 
internet en verschillende (afgeschermde) 
telefoonlijnen. Daarbij: de Air Force One 
krijgt voorrang, waar en wanneer dan 
ook. Andere vluchten dienen te wachten, 
minstens tot twintig minuten na vertrek 
of aankomst van de president. (Bill Clin-
ton haalde zich in 1993 de woede van de 
luchthaven van Los Angeles op de hals 
toen hij zich op de startbaan voor 200 
dollar een vers kapsel liet aanmeten.)

De Amerikanen kennen de Air Force 
One bovendien als een decorstuk uit 
enkele van de belangrijkste passages uit 
hun geschiedenisboeken: Nixon vloog het 
toestel in 1972 voor het eerst naar China 
en gaf bij thuiskomst een speech met de 
Air Force One op de achtergrond, Kenne-
dy reisde in 1963 zijn dood in Dallas tege-
moet, Lyndon B. Johnson werd op de dag 
van de moordaanslag aan boord beëdigd 
als zijn opvolger, en George W. Bush 
gebruikte het vliegtuig op 11 september 
2001 als een mobiel crisiscentrum. (Zijn 
vader nam een decennium eerder een 
beslissing van een andere orde: hij wilde 
geen broccoli meer zien aan boord van 
Air Force One – Bush senior had de voor 
hem onsmakelijke groente vroeger te 
vaak moeten eten van zijn moeder.) 

Het was Kennedy die aan het begin van 
de jaren 60 voor het eerst de PR-techni-
sche potentie van het presidentiële vlieg-
tuig inzag (al had Harry Truman jaren 
voor hem al eens een poging gewaagd 
met The Independence, een vliegtuig dat 
hij met wat likjes verf het uiterlijk van 
een arend gaf.) De Boeing-707 die JFK 
in 1962 tot zijn beschikking kreeg, werd 
door hem ingezet om het aanzien van 
het presidentschap uit te vergroten. Zijn 
vrouw Jackie was verantwoordelijk voor 

het ontwerp, dat in samenwerking met 
Raymond Loewy – bekend van onder 
meer het Coca-Cola-flesje, het Shell-logo 
en de Greyhound-bus – tot stand kwam 
en tegenwoordig nog altijd gebruikt 
wordt, inclusief de Amerikaanse vlaggen 
op de staart, het presidentiële logo aan 
de binnenkant van de deur en de opdruk 
‘UNITED STATES OF AMERICA’. 

Walsh: ‘Kennedy wilde publiek trek-
ken. Hij begreep dat mensen hem wilden 
zien als hij ergens arriveerde. Hij liet 
zijn medewerkers journalisten inlichten 
over zijn vluchttijden en wanneer het 
kon poseerde hij met het vliegtuig. Hij 
gebruikte de Air Force One als een ver-
grootglas voor zijn presidentschap. Zijn 
opvolgers hebben sindsdien hetzelfde 
gedaan.’

Kritiek op de Air Force One is zeld-
zaam in de Verenigde Staten, zegt Walsh, 
die voor zijn boek een poll liet uitvoeren 
waaruit bleek dat van de 78 procent van 
de bevolking die het vliegtuig kon iden-
tificeren, een derde positief zei te denken 
over het presidentiële vervoersmiddel. 
Walsh: ‘Sommige mensen hebben kritiek 
op de mate waarin het vliegtuig gebruikt 
wordt door de president. Vliegen met de 
Air Force One is duur (ongeveer 200.000 
dollar per uur, red.), dus als Obama op 
vakantie naar Hawaii gaat, loopt het al 
snel in de miljoenen. Maar op het vlieg-
tuig zelf hebben niet veel mensen iets aan 
te merken.’

Ook als een nieuwe Air Force One – 
een gemodificeerde Boeing 747-8 – het 
huidige model naar verwachting in 2025 
voor een geschatte productiesom van 
ruim anderhalf miljard gaat vervangen, 
zal een volksopstand uitblijven. Walsh: 
‘Toen George Bush, de vader, het hui-
dige vliegtuig in gebruik nam, zorgde hij 
ervoor dat mensen wisten dat niet hij, 
maar zijn voorganger Reagan die nog 
besteld had. Hij vreesde dat de Ameri-
kaanse bevolking het vliegtuig te fancy 
zou vinden. Maar hij zat ernaast. Er zijn 
maar weinig mensen die het erg von-
den. Veiligheid is een belangrijk thema 
voor Amerikanen. Daar willen ze niet 
op bezuinigen. En men weet ook dat het 
presidentschap zwaar is, dat het vliegtuig 
als het ware een hotelkamer voor de pre-
sident is. Het is nodig. Op het moment is 
onze politiek erg verdeeld, maar ik denk 
dat de Air Force One een van de weinige 
aan het presidentschap verbonden din-
gen is waar mensen een positief gevoel bij 
hebben. Het overstijgt partijpolitiek.’ 

ZDOC: MEEVLIEGEN MET DE  
AIR FORCE ONE   

DONDERDAG, RTL Z, 20:30 UUR

Documentaire over de Air Force One, het 
beroemdste en meest luxueuze vliegtuig 

ter wereld.
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DOOR KOEN VAN DER VELDEN

President Obama in Havana, maart 2016


