
De intercom-mededeling ‘Welkom aan boord, alle passagiers zijn binnen, de deuren 

zijn gesloten, we vertrekken op tijd’klonk niet alleen veelbelovend, maar sloot ook 

perfect aan op zijn verwachtingspatroon over een beheerst reisprotocol. 

De tweede mededeling, korte tijd later, viel wél wat uit de toon. Dat bericht luidde dat 

drie met name genoemde passagiers zich bij de cabin crew bekend dienden te maken. 

Contractbreuk 

Nauwelijks bekomen van de gedachte dat de crew mogelijk toch een steekje had laten 

vallen, volgde er plotseling een derde mededeling. De aard van dat bericht was  

zodanig verontrustend, dat Henk zich afvroeg of er bij de aansturing van het 

vluchtproces wel de juiste prioriteiten werden gesteld. De nieuwe aankondiging hield 

in dat de deuren van het vliegtuig weer zouden worden geopend en wel om twee  

verlate passagiers alsnog toegang te verlenen. Henk kwalificeerde deze actie van KLM 

als contractbreuk. Er werd zonder pardon extra wachttijd opgelegd aan de passagiers 

die zich wel aan de regels hadden gehouden. Dat het menens was met de aanvoer van 

de twee passagiers bleek alras. Het bagageluik van het vliegtuig werd luid en duidelijk 

geopend, waarna een bagagetransport-voertuig tegen de buik van het toestel  

aanschoof om koffers in te laden. Hoewel Henk geen deskundige was op het gebied 

van vliegveiligheid, liet hem de gedachte niet los dat alle extra procedures en in te 

plannen logistieke bewegingen zowel bij de gate, als op het platform en ook aan het 

vliegtuig, de veiligheid van de passagiers niet zouden bevorderen. Alleen de kas van 

de KLM zou er mogelijk wel bij varen. 

Ruim een uur later dan gepland mocht de KL 0713 achter in de rij aansluiten, het time 

slot was immers vervallen, om alsnog aan haar tocht naar Paramaribo te beginnen, 

Henk achterlatend met de vraag hoe een uur marge die kennelijk in de vluchttijd was 

begrepen ongestraft al bij de aanvang kon worden verbruid… 
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Dat het maar niet wilde vlotten op zijn eerste reis naar Paramaribo had 

Henk zich van tevoren onmogelijk kunnen bedenken. Als gepensioneerd 

concerncontroller ging hij er zonder meer vanuit dat grote bedrijven hun 

zaakjes op orde hadden. Ook van de KLM, zijn eerste werkgever, had hij 

hoge verwachtingen. Te meer daar zijn opvattingen over discipline,  

stiptheid en zorgvuldigheid hem daar, als zestienjarige, met de paplepel 

waren ingegoten. 



Kanttekeningen bij een monopolie 

Henk weet als geen ander dat ‘zijn’ KLM al sinds mensenheugenis aan de lijn op  

Suriname uitzonderlijk verdient. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw berekende 

hij immers zelf, elke tien dagen, de voorlopige inkomsten van de verschillende 

lijnbedrijven. Mede door haar monopoliepositie dus al meer dan een halve eeuw 

goudgerande resultaten op de Paramaribolijn. 

Als Henk zo om zich heen kijkt, bekruipt hem alras het gevoel dat een gegarandeerd 

hoge bezettingsgraad ook haar keerzijde kent. De gedachte komt op dat de aandacht 

voor kwaliteit dan wat aan sleet onderhevig kan zijn. Dat geldt met name voor de 

passagierszorg; die wordt ook vandaag niet op de proef gesteld. Het valt hem  

namelijk op dat de meeste passagiers goed geluimd zijn en zich verheugen op het 

weerzien met hun familie. Ook de enkele toerist in het vliegtuig lijkt nauwelijks 

kritisch te zijn op het gebodene en neemt het ongemak van de extra wachttijd  

kennelijk voor lief. Henk ontwaart maar enkele reizigers die, naar het zich laat  

aanzien, over een zakenvisum beschikken. In hun bijbetaalde zetels met meer 

beengerief nemen ook zij de lange wachtrijen en de mini-chaos die met een overvolle 

en valiesrijke vlucht samenhangt, op de koop toe. Een route dus waarop de scherpte 

vanuit kwaliteitsoogpunt ongestraft kan inzakken; een lijn ook die mogelijkheden 

biedt om bij de keuze van crew en materieel de teugels wat te laten vieren. 



Slecht weer gebied 

Op ongeveer twee derde van de reis, er is dan nog 2,5 uur te vliegen, kan het Henk 

niet meer ontgaan dat het vliegtuig met turbulentie te maken heeft. Aanvankelijk valt 

dat wel mee, maar naarmate de reis vordert worden de schokken heviger. Hoewel 

veel ‘seat belts’ aangesnoerd blijven, besluit menig passagier zich na verloop van tijd 

toch weer wat vrijer te gaan bewegen. Als vanouds worden er wandelingetjes  

gemaakt naar kennissen, worden mede congresbezoekers weer aangedaan, wordt 

het toilet noodzakelijkerwijs bezocht en wordt er met succes ingezet op de  

verlokkingen die de pantry voor een enkeling biedt. 

Voor Henk komt de val van 

het vliegtuig dan ook  

onverwacht en hard aan. Het 

gegil en de angstkreten van 

de passagiers zijn  

oorverdovend. Niet voor 

Henk. Later weet hij te  

verklaren dat het vliegtuig en 

haar passagiers tijdelijk uit 

zijn systeem waren gewist. 

Dat hij moederziel alleen in 

een geluidloze en gapende 

ruimte zweefde, met als enige 

gedachte dat hij zijn val 

moest breken. Maar hij landde 

niet op handen of voeten. Het 

was zijn onderrug die als  

eerste contact maakte met de 

materie; in dit geval een  

onbuigzame stalen  

stoelbevestiging… 

Wantrouwen 

De ongelukkige val maakt het zesde zintuig in Henk wakker. Hij voelt aan dat er iets 

niet in de haak is. Dat hij niet op de komende verklaring van de gezagvoerder kan 

vertrouwen. Dat hij geen antwoord zal krijgen op vragen die hem bezig houden. 

Waarom heeft de gezagvoerder het buienfront niet omzeild? Zijn er vermijdbare 

risico’s genomen? Heeft het verspilde uur bij het begin van de reis nu haar tol geëist? 

Zijn de bezuinigingsmaatregelen, die bij de KLM ongetwijfeld op de bestuursagenda 

prijken, onbewust van grote invloed op het gedrag van de piloten en andere  

medewerkers? Bijvoorbeeld bij de keuze om wel of niet een buiengebied te mijden. 

En hoe zat het ook weer met het vliegen over oorlogsgebieden? Zat er geen KLM-kist 

vlak achter de MH-17? 

 



Henk’s achterdocht wordt verder versterkt na wat rondvragen. Over de mate van  

vertrouwen dat de crew heeft in de leiding van de airline. De antwoorden zijn even 

onthutsend als voorspelbaar. Men vraagt zich af of er bestuurlijke perikelen zijn en of 

het beleid nu in Amstelveen of in Parijs wordt bepaald. Voortdurende radiostilte 

vanuit de leiding zorgt voor veel onzekerheid, voor de nodige  

onrust en voor verlies van draagvlak. 

Mijn naam is haas 

Vanuit de cockpit: ‘Mijn excuses voor het ongemak. De radar heeft niet  

gewaarschuwd en we hebben ook geen bericht hierover van grondstations  

ontvangen’. 

Incidentrapportages 

Noodgedwongen beperkt Henk zich de rest van de reis, er is nog een lang uur te 

gaan, zo veel mogelijk tot een staande positie. Een houding waarin hij de purser te 

woord staat bij het opstellen van de incidentrapportages die hem en een eveneens 

hard getroffen medepassagier zeer aangaan. De hulpvaardigheid van de purser doet 

erop vertrouwen dat de KLM lering zal trekken uit het gebeuren. Tenslotte wil Henk 

graag meegeven dat er in een bus of tram betere voorzieningen zijn om zich aan vast 

te klampen dan binnen het verkeersgebied in de staart van een vliegtuig. 

Gelukkig kan er in de incidentrapportages uitgebreid worden ingaan op wat er is 

geschied; wordt het waarheidsgehalte geborgd door de getuigenverhoren en zal de 

internationale organisatie die de incidenten krijgt gerapporteerd zeker actie  

ondernemen. Een afschrift van de rapportage zal Henk worden toegezonden, terwijl 

de KLM, bij monde van de purser, graag op de hoogte wenst te worden gehouden 

van de spoedig door medici te stellen diagnoses… 

So far, so good. 

Clear Air Turbulence 

Bij het wachten op de bagage puzzelt het Henk nog wel dat de purser in de  

rapportage zo nadrukkelijk vasthield aan de term Clear Air Turbulence (CAT). Een 

term die volgens Henk absoluut niet van toepassing was op het weertype tijdens de 

val van het vliegtuig… 

Is Customer Care geïndoctrineerd? 

Henk’s calvinistische inslag doet hem gehoor geven aan zijn toezegging de KLM te  

informeren over de resultaten van huisarts- en ziekenhuisbezoek. Ook is hij benieuwd 

waar de toegezegde incidentrapportages blijven. In een reeks mailtjes probeert hij 

met zijn verslag en zijn vragen toegang te krijgen tot de afdeling Customer Care van 

de KLM. Eerst na dagen volgen er nietszeggende en ontwijkende antwoorden met als 

afsluitende klap op de vuurpijl: ‘wendt u zich maar tot een passagebureau’. 

 



Is KLM de VW van Nederland? 

Hoewel een stewardess verklaarde dat het de eerste keer in haar twintigjarige  

carrière is dat ze een ‘smak’ heeft gemaakt en half Paramaribo ervan op de hoogte 

dat de 0713 tijdens zwaar weer in een luchtzak is terecht gekomen, weet Customer 

Care van niets. In de gezondheid van Henk is men al helemaal niet geïnteresseerd en 

de opgemaakte incidentrapportages worden naar het rijk der fabelen verwezen. ‘Over 

de door u genoemde vlucht zijn geen bijzonderheden gemeld.’ 

Halverwege zijn carrière heeft Henk, de colleges op vrijdag waren altijd een feest, 

een MBA Bedrijfskunde gevolgd. De daar opgedane kennis komt hem nu goed van 

pas. Het heeft er immers alle schijn van dat er binnen de KLM een cultuur heerst van 

gestructureerd stilzwijgen over incidenten en een zodanig dwingend besturen van de 

organisatie dat het personeel zich aan de onuitgesproken opdracht houdt geen acties 

te ondernemen die kostenverhogend kunnen uitpakken. 

Daarbij hoort mogelijk ook het niet-mijden van oorlogsgebieden (Irak) en, hoewel de 

vergelijking natuurlijk mank gaat, het aan stuur- of bakboord laten liggen van een 

buiengebied. 

De kans op dwarslaesies ten spijt. 
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