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Ongeval Breguet Atlantic V-257 op 15 augustus 1973 nader beschouwd 
Drs. C.D.M.J. Leebeek commandeur b.d. en A.J. van der Hout MA, kapitein-luitenant ter zee b.d. 

 
Inleiding 

 
In juli 1968 besloot de Nederlandse regering tot aanschaf van negen maritieme 
patrouillevliegtuigen van het type Breguet 1150 Atlantic, een Europees ontwerp dat werd 
gebouwd door de Franse hoofdconstructeur Breguet. Dit besluit werd binnen de Marine niet 
unaniem met applaus ontvangen. Een deel van de Marineleiding - met name binnen de 
afdeling vliegtuigen en vliegtuigtechnische aangelegenheden (VLITECH) van de directie 
Materieel KM - had op grond van eerdere goede ervaringen een sterke voorkeur voor 
Amerikaans materieel, meer specifiek voor de Lockheed P-3B Orion. Deze tegenstanders 
waren fel gekant tegen de Atlantic op grond van de Franse invloed in het project, de Franse 
taal die door marinepersoneel niet goed werd beheerst, de slechte vliegtuigdocumentatie en 
het totaal verschillende onderhoudssysteem, dat vreemd was binnen de KM. Zij betoogden dat 
de marine lange tijd met Amerikaans materieel had gevlogen en dat het personeel daar geheel 
mee was vertrouwd. De Amerikaanse aantallen geproduceerde vliegtuigen waren veel groter 
en de Orion was een bewezen militaire capaciteit, terwijl daartegenover de totale 
bouwomvang van in totaal circa 80 Atlantics in hun ogen te beperkt was. De Marinestaf (i.e. 
de vlagofficier marineluchtvaartdienst en bureau luchtvaart) daarentegen zag meer voordelen 
in de Breguet Atlantic als Europees ontwerp. Deze voorstanders zagen vooral politieke 
voordelen voor Europese samenwerking, terwijl het in moeilijkheden verkerende Fokker - de 
nationale vliegtuigindustrie - duidelijk een industriepolitieke rol speelde.1 Een half jaar na het 
tekenen van het contract begonnen bij de Franse Marine te Nîmes Garons de eerste 
opleidingen van Nederlands marinepersoneel en in juni 1969 nam de Koninklijke Marine de 
eerste Atlantic over. 
 
De invoering van de Atlantic in de Koninklijke Marine verliep uiterst moeizaam: zo trad al 
snel corrosie op in de honingraatconstructie van romp en vleugels die moeilijk was te 
repareren. Ook liet de logistieke ondersteuning door het Centre International de Gestion 
Matériel d’Atlantic (CIGMA) vooral aanvankelijk te wensen over, hetgeen resulteerde in een 
groot tekort aan reservedelen. Tenslotte was de slecht vertaalde Franse documentatie door de 
KM niet geautoriseerd. Hierdoor kon die documentatie niet de vereiste standaardisatiefunctie 
vervullen, niet voor het technisch onderhoudspersoneel en het onderhoudsproces, noch voor 
de vliegtuigbemanningen en het daadwerkelijk vliegen en opereren met het vliegtuig.2 Het 
ontbreken van deze basisvoorwaarden voor een veilig vliegbedrijf bleek ronduit gevaarlijk. 
HVLITECH nam hierin als luchtwaardigheidsautoriteit van de KM niet een ferm standpunt in, 
maar scheepte de onderhoudsdienst van het Atlantic-squadron af met het motto: “doe je best”. 
Ook waren de medewerking en ondersteuning van zowel het middelbaar onderhoudsbedrijf op 
Valkenburg als van de afdeling VLITECH ronduit onvoldoende.3 Dit alles vormde geen 
gezonde basis voor het runnen van een vliegbedrijf.  
 
Medio 1970 werd door de chef Marinestaf een projectgroep Atlantic ingesteld met als doel 
meer grip te krijgen op het opereren met de Atlantic, mede gezien het slecht tot niet 
beschikbaar zijn van reserve-onderdelen en het ontbreken van geautoriseerde documentatie, 

 
1 Fokker was al vanaf het prille begin van de Atlantic betrokken en had zelf een belang had van 15,3% in het consortium dat de kist bouwde 
en was zeer gebrand op een Nederlandse order. Hun lobby werd gesteund door het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling (NIV) 
dat onder de paraplu van het ministerie van Verkeer & Waterstaat en de Rijksluchtvaartdienst opereerde. 
2 In dit artikel ligt - mede gezien de aard van het ongeval – de focus op de technische onderhoudsaspecten. 
3 Interviews met onderhoudsofficieren VSQ 321 Henk van Kampen (20-03-2020), Harry Marsman (20-03-2020), Ferdy van Vliet (25-03-
2020). 
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waardoor zowel het onderhoud, als het opereren met de Atlantic een belangrijke basis miste.4 
Binnen de Haagse marine vond dus al vroeg overleg plaats over het verhoogde ongevalsrisico 
met de Atlantic. Gerapporteerde voorvallen door de onderhoudsdienst leidden tot de conclusie 
dat zowel fouten in de documentatie, als het schrikbarende tekort aan reservedelen (vaak 
kleinere consumables) tot grotere schade en tot een glijdende negatieve schaal konden leiden, 
waardoor een groter ongevalsrisico zou bestaan. “Een algeheel vliegverbod van de Atlantic 
achtte men echter niet noodzakelijk, omdat dan sprake zou moeten zijn van direct 
aanwijsbare, onmiddellijke en vermijdbare risico’s en zover was men nog niet gezakt”. De 
grotere ongevalsrisico’s werden aldus in februari 1972 door de luchtwaardigheidsautoriteit 
geaccepteerd.5  
 

Het ongeval met de Breguet Atlantic V-2576 
 
Woensdag 15 augustus 1973 was een prachtige zomerdag. De temperatuur zou tot boven de 
25°C stijgen, kortom het was echt strandweer. Op het Marinevliegkamp Valkenburg stond de 
nog geen twee jaar oude Atlantic V-257 van het vliegtuigsquadron 321 klaar voor een 
proefvlucht. De kist had de drie maanden daarvoor een kalenderinspectie gehad en alle 
systemen moesten eerst op de grond en vervolgens vliegend worden getest voordat het 
vliegtuig weer operationeel kon worden ingezet.  
 
Om ongeveer kwart over tien uur trok de eerste vlieger, luitenant ter zee der 1e klasse Sibaut 
Gooszen, voor de proefvlucht, de kist los van de startbaan van Valkenburg en zette de klim in 
naar een hoogte van dertigduizend voet (ca. 10 km). Zijn 2e vlieger sergeant-majoor vlieger 
Gerrit Eckhart assisteerde hem daarbij. Naast de twee vliegers waren nog twaalf 
bemanningsleden aan boord, in totaal dus veertien man. Bij het bereiken van 28.000 voet ging 
de neus van het vliegtuig plotseling omhoog en liep de snelheid terug. De eerste vlieger 
ontkoppelde de automatische piloot en duwde zijn stuurknuppel uiteindelijk helemaal ‘voor in 
het kantoor’ om de vliegtuigneus weer omlaag te krijgen, maar dat lukte niet goed, waardoor 
de snelheid laag bleef. Toen men gas terugnam, zakte de neus door de horizon en liep de 
snelheid weer op. Het vliegtuig was nagenoeg onbestuurbaar: in glijvlucht en met weinig 
vermogen was de kist wel enigszins stabiel te houden, waarbij de 2e vlieger de stuurknuppel 
nog steeds in de voorste stand moest houden. De 1e vlieger overwoog welke opties hem nog 
restten: een landing op de baan in Valkenburg, een parachutesprong van de bemanning boven 
zee of boven land, of een noodlanding in zee (ditch). Op grond van het moeizaam 
controleerbare en onbekende vliegtuiggedrag besloot hij tot de ditch. De bemanning kreeg de 
opdracht zich voor te bereiden op de ditch. De noodlanding vond plaats in de kalme zee ter 
hoogte van de Wassenaarse Slag, ging gepaard met het geluid van brekend materiaal, maar 
liep overigens goed af. De echtgenote van de tweede vlieger, die op het strand lag te 
zonnebaden, zag het voor haar ogen gebeuren. Alle veertien bemanningsleden overleefden de 
noodlanding en werden met boten van de reddingsbrigade van Katwijk en Wassenaar en 
privéboten opgepikt en naar het strand gebracht. Het vliegtuigwrak bleef drijven op de 
honingraatconstructie (die veel lucht bevat) en werd vervolgens met een marinesleepboot naar 
de haven van Den Helder gesleept, waar het op de 17e augustus arriveerde en werd 

 
4 Voorzitter van de projectgroep werd KTZT L.M. Den Hond in afwachting van zijn volgende functie bij IOZ, KLTZV F.H.M. Schreurs 
(CSQ321) en KLTZV ir. H. Itzig Heine (Marstaf). De vulling van deze projectgroep kreeg onvoldoende prioriteit, want liep door 
overplaatsingen steeds terug en werd niet op peil gehouden. Interview KTZV b.d. ir. H. Itzig Heine op 2 oktober 2020.   
5 Toelichting op het gebruik van de terminologie 'verhoogd afbreukrisico' voor SP-13A vliegtuigen en het daarmee samenhangende algemene 
vliegverbod. Notitie HVLITECH aan VOMLD 27 februari 1972. NA 2.13.166 Inventaris van het archief van de Directie Materieel van de 
Koninklijke Marine en taakvoorganger, 1943-1990, invoer 2695. 
6 De toedracht is ontleend aan het Ongevalsrapport van de Vaste Commissie van Deskundigen NA 2.13. 114.Marinestaf 1948-1984, invoer 
10797. 
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“aangemeerd”.7 De marine stelde een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval. Het 
squadronpersoneel werd door haar commandant helaas niet op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen in het onderzoek.  
 

 
Foto 1: drijvende Atlantic wordt gereed gemaakt voor sleep naar Den Helder 

In meerdere bronnen en in de woordvoering van de Marine werd als oorzaak van het ongeval 
aangegeven dat een foutief gemonteerde bevestigingsbout in het mechanische 
besturingssysteem (tussen stuurknuppel en servo) tijdens de vlucht was losgetrild, waardoor 
de verbinding met de hydraulische servomotor van het stuurboord hoogteroer werd 
verbroken.8  Het losliggende input lever van de servo viel door de zwaartekracht naar beneden 
en dit zorgde voor het maximaal naar boven uitslaan van dat hoogteroer, terwijl de controle 
over dat hoogteroer was verbroken. Deze lezing kwam zo ook terecht in het in 2017 
verschenen boek met daarin de overzichtsgeschiedenis van de Marineluchtvaartdienst.9 In 
maart 2020 kwam oud-collega Henk Jorissen, die destijds technisch lid was van de 
onderzoekscommissie met de mededeling dat de oorzaak van het ongeval met de V-257 voor 
de kust van Wassenaar in genoemd boek onjuist stond beschreven.10 Ook uitte hij zijn 
vermoeden dat bevindingen uit het onderzoek door de Koninklijke Marine “uit valse 
schaamte” in de doofpot zouden zijn gestopt. Hij schreef: “Het is opmerkelijk dat de KM de 
werkelijke oorzaak achter het ongeval verborgen heeft gehouden” en: “In werkelijkheid heeft 

 
7 Het vliegtuig was bij de ditch weliswaar aan de onderkant beschadigd maar bleef goed drijven op haar honingraatconstructiedelen. 
8 H.J.E. van der Kop, commandeur b.d.,“Het Navo-maritieme patrouillevliegtuig Atlantic”, in: Marineblad, januari 2002, p21-28; en de 
verklaring van F.A.J.C. van Duijnen, destijds commandeur en souschef logistiek van DMKM in het Comité Directeur. Beiden spreken als 
oorzaak van het ongeval met de Atlantic V-257 van “het losraken van een bout in het besturingssysteem”, waardoor de kist oncontroleerbaar 
werd en een noodlanding op zee moest maken. 
9 Leebeek (red), van Dijk, Bakker, Van der Hout., “Een Eeuw Marineluchtvaartdienst, 1917-2017”, (Maarssen, augustus 2017). 
10 “Een Eeuw Marineluchtvaartdienst, p.312-313 (noot 70). 
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de monteur vergeten of uit onwetendheid nagelaten de bout te monteren” en: ”de korporaal is 
bij de montage niet aanwezig geweest”.11   
 
Onder het motto “geschiedenis is nooit af “zijn de auteurs een nader onderzoek gestart naar de 
juiste oorzaak van het ongeval. In dit artikel beschrijven zij het onderzoek en hun bevindingen 
en beantwoorden daarmee de vraag “hoe het werkelijk is gegaan”. Daarnaast wordt bezien of 
de werkelijkheid werd beïnvloed, teneinde gezichtsverlies voor de KM te voorkomen. De 
vuile was binnenhouden was een ingesleten cultuurpatroon in de marine.12 
 
 

Het onderzoek anno 2020 e.v. 
 

Het gaat bij geschiedschrijving niet om het aanwijzen van schuld, maar om te achterhalen en 
te beschrijven “hoe het werkelijk is geweest”. Ook zij vermeld dat door de optredende Covid-
pandemie het onderzoek ernstig in tijd is vertraagd.  
 
In de archieven van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) waren weinig tot 
geen bijzonderheden over dit ongeval te vinden. Een verdere zoektocht in het Nationaal 
Archief (NA) te Den Haag leverde drie onderzoeksrapporten over de V-257 op die de auteurs 
konden raadplegen, te weten de rapporten van de vaste commissie van deskundigen, van de 
regionale onderzoekscommissie en van de justitiële onderzoekscommissie Koninklijke 
Marechaussee (KMar).13 De juiste oorzaak van het besturingsprobleem met de V-257 bleek 
niet te zijn het losraken, maar het bewijsbaar niet gemonteerd zijn van een bout in het 
mechanische deel van het besturingssysteem van het hoogteroer, dat de stuurknuppel verbindt 
met het input lever van de stuurboord hydraulische elevator servo.14 Niet alleen was de bout 
niet gemonteerd, maar vervolgens had ook de kwaliteitscontrole - die het ontbreken van de 
bout aan het licht had moeten brengen - gefaald.  
 
Alhoewel de technische bouten-en-moeren-kwestie hiermee was opgehelderd, voelden auteurs 
de noodzaak nu ook klaarheid te brengen in de context van dit ongeval. Dit is vormgegeven 
door een aantal voor het ongeval relevante oud-collega’s uit de jaren ’70 en ’80 te 
interviewen15. Helaas wezen twee sleutelfunctionarissen uit deze periode ons verzoek voor 
een interview af op grond van hun hoge leeftijd.16  
 
Ingevolge de vliegveiligheidsvoorschriften van de KM werd een commissie van deskundigen 
ingesteld om de oorzaak van het ongeval en de relevante factoren van invloed vast te leggen. 
LTZ 1 Siem de Jong - vliegveiligheidsofficier van de Marinestaf - fungeerde als voorzitter.17 
De inmiddels bij het squadron in beslaggenomen vliegtuigdocumenten van de V-257 wezen 
onder meer uit dat de servo control unit (hydraulische motor) van het stuurboord hoogteroer 
recent was vervangen. De ondervonden problemen tijdens de vlucht die hadden geleid tot de 

 
11 E-mail van kapitein ter zee van de technische dienst b.d. Henk Jorissen aan CDMJ Leebeek, 18 feb 2020 12:45. 
12 Zie ook Leebeek, Martin Mariner PBM-5A (Maarssen 2013) 192. 
13 NA 2.13.114 Inventaris van het archief van de Marinestaf van het Ministerie van Defensie, 1948-1984. Invoer 24773. Proces-verbaal 
P.60/1974 betreffende vliegtuigongeval SP-13A Bréguet Atlantic, registratienummer 257, en andere vernielingen 1974 
14 Voluit servo-control-unit, een hydraulische motor met terugkoppelwerking, die het mechanische signaal van de stuurknuppel omzet in een 
hydraulische kracht die het stuurvlak beweegt.   
15 De geïnterviewden zijn: Henk Jorissen lid CVO; Henk van Kampen, KTZT b.d., hoofd onderhoudsdienst vliegtuigsquadron 321; Harry 
Marsman, CDRE b.d. 2e onderhoudsofficier bij OHD 321; Ferdy van Vliet, KTZT b.d. 3e onderhoudsofficier bij OHD 321; Lous Peutz, 
KLTZT b.d., raadsman vliegtuigmakers v.d. Berg en Bloemers; ir. Henk Itzig-Heine KTZV b.d., marinestaf. 
16 KLTZT F. Haselhoff, hoofd onderhoudsdienst marinevliegkamp Valkenburg en sinds 1976 HVLITECH.  KTZ W.J. Huber was 
commandant vliegtuigsquadron 321 ten tijde van het ongeval.  
17 De overige leden waren: Henk Jorissen (technisch lid, werkzaam VLITECH), Pim Boerop (vliegveiligheidsofficier MVK Valkenburg). 
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ditch van het vliegtuig werden opgetekend uit het verhoor van de vliegtuigcommandant 
toenmalig LTZ 1 Sibaut Gooszen. Het technisch commissielid hoorde de vliegtuigmaker-
algemeen 1 B. die de servo van het stuurboord hoogteroer had gemonteerd. Hij verklaarde dat 
de bout, die de vork van de stuurstang verbindt met het input lever van de servo, niet door de 
vork wilde. Daarom had hij de bout met grafietvet ingesmeerd en er met zijn combinatietang 
een klap op gegeven om hem op zijn plaats te krijgen. Daarna had hij de bout afgemonteerd 
en het luik in het stabilo gesloten. Vervolgens hoorde het technisch lid van de CVO  de 
korporaalvliegtuigmaker-algemeen V. die de form MLDA 70018 had afgetekend voor toezicht 
op de montage van de servo. Deze verklaarde de inspectie te hebben uitgevoerd en daarbij 
geen bijzonderheden te hebben geconstateerd.19 
 
Op 17 augustus - de dag nadat het vliegtuigwrak in de Helderse haven was afgemeerd - kwam 
de Commissie van deskundigen ter plaatse voor verder onderzoek. Met de jol van de 
sleepboot voer de Commissie naar het vliegtuig waar een inspectieluikje naar de servo-ruimte 
onder het stuurboord stabilo werd geopend. Hier werd geconstateerd dat de stuurstangvork 
loslag van het input lever van de servo (zie foto’s). Vervolgens maakte de commissie een 
groter luik in de servo-ruimte open om de bout met bijbehorende moer en splitpen te zoeken; 
deze waren echter niet te vinden. Op een vraag van het technisch lid van de commissie aan de 
meegekomen besturingsexpert20 op welke plek in de servo-ruimte hij de bout even zou 
neerleggen als die niet in het boutgat paste, keek de sergeant hem verbaasd aan en greep in 
een reflex naar een specifieke plek in de servo-ruimte, waar de bout inderdaad bleek te 
liggen! De bijbehorende moer en splitpen werden echter niet aangetroffen. De bout was 
ingesmeerd met grafietvet en vertoonde geen sporen van montage. De conclusie was 
duidelijk: de bout was bewijsbaar niet gemonteerd!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
18 Form MLDA 700 is het onderhoudsdocument waarin de historie van het vliegtuig, de onderhoudshandelingen, klachten en hun afdoening 
door de onderhoudsdienst worden vermeld en waarmee de bemanning het vliegtuig “overneemt” van de onderhoudsdienst. 
19 De namen van de monteur B. en de kwaliteitscontroleur V. zijn bekend bij de auteurs, maar worden om redenen van privacy niet vermeld. 
20 Sergeant-vliegtuigmaker Smit 

Foto 2: de stuurstang van het hoogteroer lag los van de 
inputlever van de servo control unit 

stuurstang 

inputlever 
servo control 

unit 
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Het vliegtuig was dus gestart en vervolgens naar 30.000 ft geklommen met een stuurstang, die 
enigszins klemde door de wrijving tussen de stuurstangvork en het lagergat van het input 
lever, maar zonder dat de daartoe bestemde bout was gemonteerd en geborgd met moer en 
splitpen. Hierdoor is de bemanning van het vliegtuig tijdens de start en de klim naar 30.000 ft 
en de daaropvolgende ditch in zee blootgesteld geweest aan het grote risico op verlies van 
leven door een voortijdige crash. Ook het marinepersoneel en de bewoners van het gebied 
onder de route van Valkenburg via Wassenaar en Scheveningen naar het proefvlieggebied 
hebben het risico gelopen getroffen te worden door het neerstortende vliegtuig.  
De vork van het mechanische stangenstelsel is pas van het input lever van de servo 
losgeschoten op 28.000ft, vermoedelijk als gevolg van de uitzetting van de drukcabine. Op 
dat moment viel het losliggende input lever door de zwaartekracht naar beneden en stuurde de 
hydraulische servo het stuurboord hoogteroer vol naar boven. Deze hoogteroerpositie was niet 
te controleren door de piloot.  
  
De oorzaak van het ongeval was dus bij de Commissie van deskundigen al snel bekend. De 
Commissie stuurde reeds op 17 augustus 1973 (twee dagen na het ongeval) een confidentieel 
geclassificeerd bericht waarin de directe oorzaak van het ongeval kenbaar werd gemaakt aan 
de Commandant der Zeemacht in Nederland (CZMNED), Marinedenhaag en aan onder meer 
de commandanten van het marinevliegkamp Valkenburg en van het vliegtuigsquadron 321. 
Deze autoriteiten en de leden van de commissie waren dus geïnformeerd over de oorzaak van 
het ongeval. Aan het personeel van VSQ 321 werd echter niets meegedeeld. Genoemd bericht 
(zie figuur) werd in maart 2020 door de auteurs in het archief aangetroffen als bijlage 1 bij het 
rapport van de commissie. Het bericht vertoont duidelijke sporen van opslag in een gesloten 
en met brievenlak verzegelde envelop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet 
gemonteerde 

bout 

Foto 3: de niet gemonteerde bout lag op een rand in de servo-
ruimte 
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Foto 4: het bewuste bericht met sporen van brievenlak 

 
Zowel de drie toenmalige onderhoudsofficieren van het VSQ 321, van Kampen, Marsman en 
van Vliet, als een van de auteurs i.c. Leebeek - die destijds bij VSQ 321 was geplaatst als 
eerste vlieger Atlantic - zagen dit bericht met daarin de directe oorzaak van het ongeval pas in 
maart 2020 voor het eerst! Tijdens het onderzoek van de Commissie in 1973 heeft de 
squadroncommandant op geen enkel moment contact opgenomen met zijn 
squadrononderhoudsorganisatie om te informeren naar de problemen waar de 
onderhoudsdienst zich voor gesteld zag. Ook van de zijde van de onderhoudsdienst van het 
marinevliegkamp Valkenburg kwam geen enkele steun.21 Zowel de operationele dienst als de 
onderhoudsdienst van VSQ 321 tastten volkomen in het duister over de oorzaak van het 
ongeval. 
 
Op 17 augustus 1973 werd conform de vigerende marinevoorschriften een Regionale 
Commissie ingesteld die onderzoek ging doen naar aspecten van straf- of tuchtrechtelijke 
aard, teneinde de commandant der Zeemacht in Nederland daarover te informeren.22 

 
21 Interviews met onderhoudsofficieren VSQ 321 Henk van Kampen (20-03-2020), Harry Marsman (20-03-2020 
22 Deze regionale commissie werd geleid door W.J. Vaal, KLTZV, oud-commandant VSQ 321 en bestond verder uit F.K. Haselhoff, 
KLTZT; R.G.W. Uhlenbeck, LTZAR1 en P.J. de Koning Gans, LTZ2KV, secretaris.  
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Daarnaast richtte de Commandant der Zeemacht in Nederland (CZMNED) een verzoek aan 
de Koninklijke Marechaussee, Brigade Valkenburg om een justitieel onderzoek naar het 
ongeval in te stellen, waarin tevens mogelijke sabotage zou worden meegenomen. Met name 
die laatste extra opdracht naar mogelijke sabotage heeft - naar het oordeel van de auteurs - tot 
verwarring geleid. Primair diende het KMar-onderzoek zich te richten op het vinden van de 
oorzaak van het ongeval, secundair op het vinden van mogelijke sabotage. Weliswaar heeft de 
KMar over beide onderdelen per PV gerapporteerd, maar het hoofdstuk sabotage heeft bij de 
fiscaal waarschijnlijk de doorslag gegeven voor het opmerkelijke sepot.23  
 
Omdat de verklaring van vliegtuigmaker B over zijn montage van de stuurboord servo control 
unit niet geloofwaardig overkwam en niet spoorde met de aangetroffen losliggende bout in de 
servo-ruimte stelde het technisch lid van de commissie een nader onderzoek in. De bewuste 
bout gaat met een nauwe passing in de gaten van de vork aan het einde van de stuurstang en 
het gelagerde gat in het input lever. Als deze gaten niet exact zijn opgelijnd gaat de bout er 
niet in, ook niet door er met een combinatietang op te slaan. Vliegtuigmaker B. werd aan een 
test onderworpen. Onder toeziend oog van Jorissen en onder leiding van een technisch 
besturingsexpert werd hem gevraagd op het wrak van de V-257 (dat inmiddels naar De Kooy 
was overgebracht) te demonstreren hoe hij de bout had geplaatst. Vervolgens werd hem 
gevraagd wat hij zou doen als de bout er niet in ging. Dat bleek hij niet te weten. Op de hint 
van de sergeant of hij dan niet iets moest verstellen vroeg de vliegtuigmaker of hij de 
stuurstang bedoelde en pakte meteen zijn Bahco. De sergeant hield hem tegen en wees erop 
dat hij dan eerst de stuurstang moest blokkeren. Nu herinnerde de monteur zich dat hij 
daarvoor een paspen uit het magazijn nodig had die hij in het gat moest steken. Hij gebruikte 
daarvoor nu zijn schroevendraaier. De uitslag van het onderzoek naar de deskundigheid van 
de vliegtuigmonteurs luidde dat de vliegtuigmaker B weliswaar inspectiebevoegd was, maar 
volstrekt ondeskundig en onbetrouwbaar in zijn verklaringen. Het te lage vereiste 
opleidingsniveau van het technisch personeel was naar het oordeel van het technisch lid van 
de commissie daarvan waarschijnlijk de oorzaak.  
 
Naar het oordeel van hetzelfde technisch lid had de korporaal-vliegtuigmaker V. die tekende 
voor de kwaliteitszorg in het geheel niet gekeken naar de juiste montage van de stuurstang. De 
verklaring van de korporaal dat hij wel degelijk had gekeken werd als zeer twijfelachtig 
beoordeeld. De kwaliteitszorg had op grove wijze gefaald. Het kwaliteitszorgsysteem bij het 
VSQ 321 was gebaseerd op “gefundeerd vertrouwen”. Gefundeerd omdat de monteur en de 
toezichthouder afzonderlijk waren geëxamineerd door een deskundige en als gevolg daarvan 
bevoegd waren verklaard. Bij deze examens van de toezichthouder was veelal een officier van 
de onderhoudsdienst aanwezig.24 In de onderhoudsdienst waren “techreps” van Breguet25 
werkzaam die als vraagbaak dienden voor de diverse werkcentra van de onderhoudsdienst. In 
die hoedanigheid hadden zij ook een rol in het kwaliteitszorgsysteem. Hun rol was er 
onbedoeld en ongewild de oorzaak van dat de onderofficieren, die normaal gesproken bij de 
MLD de ruggengraat vormden van de kwaliteitsborging binnen de onderhoudsdienst, zich wat 
relaxter opstelden dan normaal gesproken het geval zou zijn.26 Voorafgaande aan het ongeval 
ten tijde van de montage heeft de korporaal V. een ernstige fout gemaakt door de niet-
montage niet op te merken. Dit vormt naar het oordeel van auteurs een aanwijzing van grove 
nalatigheid. 

 
23 Dit blijkt uit de interviews met de onderhoudsofficieren van Kampen, Marsman, het technisch lid van de commissie van deskundigen 
Jorissen en de raadsman van de vliegtuigmakers Peutz. De fiscaal verklaarde steeds tegen hen, dat als sabotage niet voor 100% bewijsbaar 
was, sepot zou volgen. Dit toont zijn te enge focus op sabotage, in plaats van op de oorzaak van het ongeval.   
24  Interview Ferdy van Vliet op 25-03-2020. 
25 Technical representatives, technisch specialisten 
26 Interview Jorissen op 30-03-2020  
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Om de kwaliteitszorg nader te onderzoeken werd door de auteurs een beroep gedaan op de 
kennis en de jarenlange ervaring van een oud-collega marineofficier, die later op het 
marinevliegkamp Valkenburg de functie van hoofd kwaliteitszorg heeft bekleed en in die 
hoedanigheid ongevalsonderzoek deed naar het latere ongeval met de Atlantic V-255 in 1981 
en tevens na dienstverlating bij Transavia eenzelfde functie bekleedde.27 Op de vraag hoe de 
verwisseling van een besturingsservo er “volgens het boekje” uitzag, antwoordde hij als volgt. 
Onder leiding van de kwaliteitszorginspecteur en/of de werkcentrumchef wordt de klus 
doorgesproken, waarbij wordt gebrieft dat bij problemen de inspecteur moet worden 
geraadpleegd. De documentatie wordt geraadpleegd v.w.b. de verschillende montagestappen, 
het bepalen van de benodigde spullen: onderdelen, oliën en vetten, gereedschappen, en 
eventuele bijzondere instructies. De bout wordt geplaatst met de goede kant erin, de moer 
aangedraaid en op torque gezet, de splitpen geplaatst. In de burgerluchtvaart zijn de 
verschillende stappen in checklist of in digitale vorm vervat, zodat de monteur steeds 
stapsgewijs door de montage wandelt. Hierdoor wordt de “onbetrouwbare factor mens” 
goeddeels uitgeschakeld. Tenslotte komt de inspecteur in actie die als eindcontroleur zijn 
eigen controlepunten uitvoert en aftekent. Dit mag ook tegelijkertijd direct plaatsvinden. De 
eindcontrole in dit geval: de juiste positie van de bout met moer en splitpen, waardoor de 
stuurstang correct is verbonden met het input lever van de servo. Het is duidelijk dat de 
montage destijds niet op deze gestructureerde wijze is uitgevoerd, terwijl ook de eindcontrole 
heeft ontbroken.  
 
Het bestaande kwaliteitszorgsysteem bij VSQ 321 ten tijde van het ongeval werd door de 
diverse technische instanties verschillend beoordeeld. Allereerst waren HVLITECH en het 
hoofd onderhoudsdienst MVKV vooringenomen, want niet geporteerd van de keuze voor de 
Atlantic: zij waren voorstander van Amerikaans materieel. Nadat de Atlantic toch was 
aangekocht en in dienst was gesteld waren deze instanties echter niet zo professioneel dat ze 
bereid waren tot loyale samenwerking met de onderhoudsdienst van VSQ 321. Het Marine 
Electronisch en Optisch Bedrijf (MEOB) vormde hierop een uitzondering. De negatieve 
houding van het materieelsbeleidsniveau zorgde ervoor dat VSQ 321 werd gedwongen te 
opereren in zelfstandige isolatie. Na het ongeval kwam deze politieke stellingname tot 
uitdrukking in de vorm van een oncollegiale vorm van negatieve kritiek op de 
onderhoudsorganisatie van VSQ 321. Ook de kwaliteitszorgorganisatie kreeg ongenadige 
kritiek. Dit was des te schrijnender omdat de basis voor kwaliteitszorg, namelijk 
geautoriseerde documentatie en voldoende reservedelen, door het beleidsniveau niet beter 
werd geregeld.28 
 
Rapportage door Commissie. De ondeskundigheid en nalatigheid van de monteur en de 
nalatigheid van de kwaliteitscontroleur werden op aanwijzing van de voorzitter van de 
Commissie van deskundigen – naar het oordeel van de auteurs ten onrechte - niet expliciet 
gerapporteerd, omdat eventuele disciplinaire maatregelen immers toch door de commandant 
zouden moeten worden genomen.29 Rapportage door de Commissie en eventuele disciplinaire 
maatregelen door de naast hogere autoriteit konden - zo menen de auteurs - prima naast elkaar 
bestaan. Door de focus van de commissie op de montage en de falende kwaliteitszorg zoomde 
zij destijds niet onmiddellijk uit naar andere factoren van invloed op het ongeval.  
 
 

 
27 LTZSD 2 OC b.d. Ed Patijn 
28 Interviews met onderhoudsofficieren VSQ 321 Henk van Kampen (20-03-2020), Harry Marsman (20-03-2020 
29 Interview en verklaring Henk Jorissen met Leebeek en van der Hout, maart 2020. 
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Onderzoek Koninklijke Marechaussee 
 

Uit het onderzoek van de Koninklijke Marechaussee (KMAR) bleek dat de drie 
vliegtuigmakers30 - mede onder druk van de verhoren en het justitieel voorarrest van 3 tot 12 
oktober 1973 - bekenden onderling afspraken te hebben gemaakt over hun af te leggen 
onware verklaringen. Als eerste viel de vliegtuigmaker, die de servo aan bakboord correct had 
gemonteerd (maar wel had ingestemd met het complot), tijdens het verhoor op door zijn 
nerveuze gedrag. Vervolgens besloten ze alle drie dat verdere verdraaiing van de 
werkelijkheid geen zin meer had en tekenden ze op 12 oktober 1973 allen een volledige 
bekentenis.31 De toeziend korporaal V. onder wiens leiding de montage van de servo’s aan 
stuurboord en bakboord had moeten plaatsvinden, verklaarde aanvankelijk dat hij de beide 
vliegtuigmakers had opgedragen te werken volgens het instructieboekje en dat hij dat had 
gecontroleerd. Bij zijn bekentenis gaf hij toe dat de beide vliegtuigmakers het instructieboekje 
niet hadden gebruikt en dat hij dat ook niet had gecontroleerd. De korporaal verklaarde 
verder dat hij na de montage een zogenaamde lektest had uitgevoerd samen met beide 
monteurs, hetgeen inhield dat 25 maal volle uitslagen werden uitgevoerd met de elevators 
waarbij de servo’s en aansluitingen werden gecontroleerd op hydraulische lekken. Bij zijn 
bekentenis kwam uit, dat deze lektest niet was uitgevoerd. In plaats daarvan had hij slechts 
enkele uitslagen laten maken in plaats van de voorgeschreven lektest. Tenslotte had hij als 
leidinggevende eerst vliegtuigmaker B. benaderd, die aan SB had gewerkt maar de bout niet 
had gemonteerd, om hem over te halen gezamenlijk valse verklaringen af te geven aan de 
onderzoekende instanties en later de vliegtuigmaker die aan BB de servo correct had 
gemonteerd. Vliegtuigmaker B. verklaarde dat hij na het horen van de crash van het vliegtuig 
zijn handelingen had nagegaan en direct al doorkreeg dat hij de bout niet had gemonteerd 
(zijn laatste handeling was geweest het invetten van de bout)!32 Hierop was zijn wereld 
ingestort en was hij in paniek geraakt zonder dat aan de buitenwereld te tonen. Aan iedereen 
die het wilde horen vertelde hij dat hij zeker wist dat hij de bewuste bout had gemonteerd. 
Toen hij werd benaderd door de korporaal V. zag hij dat als een redding uit zijn netelige 
situatie en had hij ingestemd met het complot om valse verklaringen af te leggen. Op de 
vliegtuigmaker die aan bakboord had gemonteerd en eigenlijk niet veel verkeerds had gedaan, 
werd door de korporaal V. flinke druk uitgeoefend om mee te doen met het complot. De valse 
verklaringen werden daarna door de drie meerdere malen in de praktijk op de 
montagestelling aan het vliegtuig beoefend, met het doel eenduidige verklaringen af te kunnen 
geven die geen argwaan zouden wekken. Maar als gemeld, werd op 12 oktober 1973 een 
volledige bekentenis van de beide monteurs en de korporaal ondertekend. Vliegtuigmaker B. 
bekende dat hij de bout inderdaad niet had gemonteerd. Verder kwam het gebrek aan leiding 
en kwaliteitszorg tijdens de montage en het ontbreken van de eindcontrole door de korporaal 
V. aan het licht.  
 
Tijdens het marechaussee-onderzoek werd ook gezocht naar eventuele sabotage: er werden 
maar liefst zeventien voorvallen van vernielingen aan de vliegtuigen onderzocht. Bij één 
voorval was ook vliegtuigmaker B. betrokken. Uit dit onderzoek bleek echter niet wie daar 
verder bij betrokken waren en wat het motief was. Was er daadwerkelijk sprake van sabotage 
of van nalatigheid? Deze vernielingen hadden, ook al door het gebrek aan communicatie met 

 
30 De drie vliegtuigmakers waren: de monteur B. die aan stuurboord de servo moest monteren, een collega vliegtuigmaker die dezelfde klus 
aan bakboord correct uitvoerde en de korporaal vliegtuigmaker V. die de kwaliteitszorg had moeten uitvoeren.  
31Proces Verbaal KMar District Zuid-Holland, Brigade Valkenburg te Katwijk no. P60/”74 Confidentieel. NA 2.13.114 inv 2473 
32 Na het ongeval werd een controle op zijn gereedschapskist uitgevoerd. Er ontbraken een schroevendraaier, een zaklamp en een lap. Naar 
andere zaken werd in zijn kist niet gezocht! Dit is een tekortkoming van de sergeant die de controle uitvoerde; immers er werd niet gezocht 
naar de moer en de splitpen die niet waren gemonteerd! NA 2.13.114 inv 2473 
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het personeel over de oorzaak van het ongeval, en de al genoemde problemen met de 
Atlantics, een zeer negatieve impact op het personeel.33 
 
Volgens de verklaring van LTZT Henk Jorissen belde de fiscaal van de Zeekrijgsraad - ene 
mr. Henk den Os - hem op om over de sabotagezaak te spreken. Toen Henk hem vertelde dat 
z.i. geen sprake was van sabotage, maar van onkunde bij de vliegtuigmaker en het ontbreken 
van toezicht (kwaliteitszorg) door de korporaal, sprak de fiscaal: “dan wordt het sepot”.34 
Ook LTZT Laus Peutz35, die op verzoek van de twee monteurs als hun raadsman optrad, heeft 
met de fiscaal gesproken en heeft duidelijk gemaakt dat bij het niet monteren van de bewuste 
bout geen sprake was van opzet, maar wel van grove nalatigheid die naar zijn mening door 
kwaliteitscontrole had moeten worden opgemerkt en gecorrigeerd. Het KMar-rapport 
concludeert dat sprake was van grove nalatigheid bij de monterend vliegtuigmaker B en 
eveneens bij de korporaal-vliegtuigmaker V. Het is dan ook opmerkelijk dat er toch sepot 
volgde.36  
 

Grove nalatigheid en samenzwering 
 

De auteurs merken daarbij op dat - gelezen hebbende de verhoren en de conclusies van de 
KMar - de betrokken vliegtuigmakers zeer wel op de hoogte waren van het belang van het 
sleutelen aan het vitale besturingssysteem van de Atlantic en hun eigen grote verantwoording 
daarbij voor de veiligheid van het vliegtuig en haar inzittenden. Verder dat zij desalniettemin 
hun verklaringen hebben vervalst om hun eigen huid te redden en dat ze gedrieën hebben 
samengezworen om hun verklaringen geloofwaardiger te maken. Het is slechts dankzij de 
vasthoudendheid van de KMar en mede onder druk van het justitieel voorarrest dat het 
complot aan het licht kwam. Zowel de vliegtuigbemanning van 14 personen, als de bevolking 
van de omliggende dorpen en steden zijn door het losliggende mechanische besturingssysteem 
van de SB elevator blootgesteld geweest aan het grote risico van een crash op het land tijdens 
de start en klim met alle gevolgen van dien.  
 

Sepot 
 

Tevens benadrukken de auteurs dat in het rapport van de KMar twee zaken separaat en in 
verschillende hoofdstukken van het PV aan bod komen.37 Uit de interviews met Jorissen, 
Peutz, van Kampen en Marsman blijkt dat in hun gesprekken met de fiscaal van de 
Zeekrijgsraad mr. van Ee door de laatste steeds wordt gezegd: “als het geen sabotage is, 
wordt het sepot”, of woorden van gelijke strekking.38 De fiscaal mengt dus twee verschillende 
onderwerpen door elkaar en laat de beslissing over al dan niet seponeren enkel afhangen van 
het criterium sabotage. Dit duidt op een onjuiste interpretatie van de zijde van de fiscaal, die 
mogelijk heeft geleid tot het opmerkelijke sepot, terwijl grove nalatigheid en samenzwering 
toch duidelijk bewezen waren en er een volledige bekentenis daarover lag van de 
vliegtuigmakers.  

 
33Proces-Verbaal P.60/1974 KMar 2e divisie, brigade Valkenburg te Katwijk. Onderzoek naar de oorzaak van het vliegtuigongeval met de 
Atlantic SP-13A nr. V-257 op 15 augustus 1973. Nat. Archief 2.13.114 Marinestaf 1948-1984 invoer 2473 
34 Interview Henk Jorissen 30-03-2020. NA 2.13.114 inv 2473 
35 Interview KLTZT Laus Peutz op 31-03-2020. 
36 Bij die beslissing kan een rol hebben gespeeld dat er in die tijd in de pers en politiek de nodige aandacht bestond voor sabotage binnen de 
krijgsmacht. De Telegraaf opende op 26 juni 1973 de voorpagina met het artikel 'Leger kampt met sabotagestijging'. Het leidde tot 
Kamervragen. Minister van Defensie Vredeling beantwoordde die op 12 september '73 met de conclusie dat er geen duidelijke stijging in 
zaken van vernieling of sabotage waren geconstateerd. 
37. Het PV no P60/’74 confidentieel bevat 5 hoofdstukken. 1. Algemeen. 2. Vernielingen aan vliegtuigen. 3. Onderzoek 
inzake vliegtuigongeval. 4. Verdere onderzoeken naar vernielingen en vliegtuigongeval convergeren. 5. Mededelingen en 
sluiting. NA 2.13.114 inv 2473 
38 Interview Henk Jorissen 30-03-2020. Interview KLTZT Laus Peutz op 31-03-2020. Interview Henk van Kampen 20-03-2020. 
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De fiscaal van de zeekrijgsraad waarover in de interviews wordt gesproken is mr. Van Ee die 
inmiddels is overleden, of zijn waarnemend fiscaal mr. C.M.P. Nijmeijer die ook is overleden. 
Ook is sprake van mr. H.J. den Os (zie boven). Naar de redenen voor het sepot is uitgebreid 
archiefonderzoek verricht, maar noch in het NA, noch bij het NIMH, noch bij de militaire 
kamer van de rechtbank te Arnhem, noch bij CZMNED is enige neerslag te vinden van de 
argumenten die hebben geleid tot het sepot. 
 

Luchtwaardigheid 
 

In opdracht van zijn directe baas, HVLITECH KTZT R.A. Jager, voerde Jorissen al op 18 
augustus 1973 overleg met het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) te 
Amsterdam. Daar had hij een onderhoud met prof. ir. T. van Oosterom die tijdens de 
ontwerpfase van de Atlantic vanaf 1957 voor het NLR (onder meer met commandeur van der 
Kop) zitting had gehad in het Comité Directeur. Van Oosterom vertelde dat hij in de pers had 
gelezen dat de V-257 door een losgeraakt boutje was verongelukt.39 Hij betoogde dat de 
Atlantic was ontworpen volgens het Franse luchtwaardigheidsvoorschrift Normair 2051 
(vergelijkbaar met het Amerikaanse luchtwaardigheidsvoorschrift FAR 2540). Dit voorschrift 
met luchtwaardigheidseisen komt erop neer dat een enkelvoudig falen niet mag leiden tot een 
catastrofaal ongeval. Op advies van het NLR liet de KM een onderzoek doen naar faalkansen 
in het besturingssysteem van de Atlantic.41 Dit NLR-rapport kwam uit in 1975 en gaf aan dat 
het besturingssysteem van de Atlantic - met een duidelijk omlijnde waarschijnlijkheid - het 
risico liep op zeven catastrofale single failures.42 Ergo: de Atlantic voldeed op een aantal 
punten niet aan de luchtwaardigheidseisen die bij het ontwerp als basiseisen waren gebruikt43. 
De Fransen verdedigden zich in het Sous-Comité Technique (SCT) door te stellen dat de in de 
ontwerpfase van het vliegtuig volgens de Normair 2051 voorziene fail-safe-inrichtingen op de 
drie besturingsassen waren weggelaten op grond van de operationele gebruikerseis dat de 
staart a-magnetisch moest zijn om verstoring op de MAD44 te voorkomen. Het Comité 
Directeur (CD) met daarin de internationale gebruikers (inclusief de Nederlandse 
vertegenwoordigers45) zou met deze waiver (ontheffing) hebben ingestemd. Het bestaan van 
een dergelijke waiver noch de genoemde instemming van het CD of het SCT kon later (in 
1981) door de Fransen worden gereproduceerd. Toch hebben alle deelnemende landen in het 
Sous Comité Technique unaniem deze afwijking toegestaan. Indertijd is de afwijking van de 
norm goedgekeurd door vertegenwoordigingen van de gebruikers en door 
vertegenwoordigingen van de nationale luchtvaartinstanties.46  Hiermee voldeed de Atlantic 

 
39 De oorsprong van deze berichtgeving is waarschijnlijk terug te voeren op de nogal verhullende en onjuiste verklaring van de souschef 
Logistiek van de Directie Materieel commandeur F.A.J.C. van Duijnen in het Comité Directeur, die ook heeft gediend als basis voor de 
persverklaring.    
40 FAR ~ Federal Aviation Regulation. 
41 Dit systematische onderzoek werd door het NLR uitgevoerd volgens de methode van de “Failure mode and effect criticallity Analysis”. 
42 NLR Memorandum VV-75-023, de dato 06-11-1975. NA 2.13.166 Inventaris archief Directie Materieel KM, inv.nr. 2695; Rapport 
betreffende een vliegongeval met SP-13A V-255 op 15 januari 1981, afdeling 5.1  NA 2.13.144 Marinestaf 1948-1984, inv.nr. 10802-10804 
43 Brief VOM M320448/309350, dd 6 februari 1976, waarin hij o.a. stelt dat “het NLR-rapport wel fraai vond, doch weinig houtsnijdend 
voor iemand in een managersfunctie als mij zelve. Op de wijze redenerend als in het rapport komt nooit een vliegtuig de lucht in”. Hiermee 
gaf schout bij nacht J.L. Langenberg aan weinig te begrijpen van luchtwaardigheidseisen.  NA Ministerie van Defensie, Marinestaf 2.13.114, 
inv.nr. 10798.  
44 Magnetic Anomaly Detector: een sensor ingebouwd in de vliegtuigstaart, die de verstoring van het aardmagnetisch veld meet, b.v. bij het 
op lage hoogte overvliegen van een onder water varende onderzeeboot. Een dergelijke Madman is een nauwkeurige positie die bijdraagt aan 
een aanvalscriterium.  
45 Prof. van Oostrum, NLR; H.J.E. van der Kop, cdr, b.d. Marinestaf. KTZT b.d. Hoppener had namens VLITECH zitting in het SCT ten 
tijde dat de waiver werd goedgekeurd (zie interview van Kampen 20-03-2020. 
46 Bron: 17100, Hoofdstuk X Departement van Defensie, Nr. 12. LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN, vastgesteld 17 november 
1981. Beantwoording vragen van de vaste Commissie voor Defensie betreffende het vliegverbod voor de Brequet Atlantic-vliegtuigen, 
antwoord 1b.  



- 13 - 
 

feitelijk niet aan haar ontwerpeisen en aan de algemene luchtwaardigheidseisen voor deze 
categorie vliegtuigen. Het besturingssysteem had geen enkele interne redundantie.  
 
Wat zou compliance met de Normair 2051/FAR25 hebben betekend voor de V-257?  Het 
ongeval met de Atlantic V-257 als gevolg van het niet monteren van een bout in het 
besturingssysteem en het falen van de kwaliteitszorg was niet gebeurd als de voorziene fail-
safe-inrichtingen op de servo’s van de drie besturingsassen niet uit het ontwerp waren 
verwijderd. De stuurboord elevator zou dan in ongeveer neutrale stand achter het stabilo 
hebben gespoord (trailing), waarna de bemanning met de bakboord elevator voldoende 
elevatorcapaciteit ter beschikking had gehad om een veilige no flaps-voorzorgslanding te 
kunnen maken.47 Ook een veilige en goed controleerbare ditch, alsmede een stabiele 
horizontale vlucht om de bemanning met parachutes te laten springen waren - afhankelijk van 
de situatie - mogelijke alternatieven geweest. Daarmee is het ontbreken van enige 
redundantie in het besturingssysteem van de Breguet Atlantic - door het niet voldoen aan 
Normair 2051/FAR25 - de achterliggende hoofdoorzaak van het ongeval.  
 
Was het vliegen binnen de marinecultuur goed verankerd? Het KM-arsenaal omvatte in 1973 
daarom schepen (oppervlakteschepen en onderzeeboten), maritieme patrouillevliegtuigen en 
helikopters en amfibisch personeel en materieel. Qua cultuur en tradities was er in deze 
periode een sterke focus op schepen: oppervlakteschepen en onderzeeboten. Dat was immers 
de corebusiness van een marine. De marineluchtvaartdienst voegde weliswaar een onmisbare 
luchtcomponent toe aan de varende vloot, maar qua cultuur bleef de MLD “een vreemde eend 
in de bijt”. De plaatsing van het centrum van de technische MLD-expertise binnen de marine-
organisatie getuigde daarbij niet van een sterke verankering. Zo was de positie van de afdeling 
VLITECH binnen de Directie Materieel van de KM niet sterk, waardoor ze weinig had in te 
brengen.48 In deze situatie was het verklaarbaar dat verdergaande actie van de zijde van 
HVLITECH - binnen de KM integraal verantwoordelijkheid voor de luchtwaardigheid van de 
vliegtuigen - uitbleef. Het niet voldoen aan de harde ontwerp- en luchtwaardigheidseisen van 
de Atlantic (de uitkomst van de opgedragen NLR-studie) kreeg dan ook geen direct vervolg; 
deze veenbrand bleef echter binnen de MLD doorwerken.49  
 
Op 13 maart 1974 deed de KM in het Sous Comité Technique voorstellen tot verbetering van 
het besturingssysteem. In juni daaropvolgend werd het rapport van de Commissie van 
onderzoek van het ongeval met de V-257 in het Souscomité Technique ter beschikking 
gesteld aan de Atlantic-medegebruikers. Een tweetal bijlagen van dat rapport waarin de 
falende kwaliteitszorg aan bod kwam werd echter niet meegestuurd.50 Ook het rapport van de 
Regionale Commissie werd niet verstrekt. ”Daar praat u gewoon niet over”, kreeg de KM-
vertegenwoordiger opgedragen van HVLITECH.51 De vuile was mocht blijkbaar niet naar 
buiten komen. De KM legde in het SCT vervolgens een verklaring af over het 
besturingssysteem, die klip en klaar stelde dat het besturingssysteem een van de oorzakelijke 

 
47 Bij een no-flap landing met ongeveer 140 knopen is het vliegtuig op finals al in de landing attitude; het behoeft dan geen grote nose up 
correctie meer voor de landing touch down.  
48 Uit het interview van Henk Jorissen met Leebeek en van der Hout op 30-03-2020: de Vlagofficier Materieel schout-bij-nacht P.P. van de 
Vijver karakteriseerde dit treffend door zijn HVLITECH KTZT R.A. Jager het expliciete dienstbevel te geven geen vergaande bezwaren 
tegen het Atlantic-vliegtuig te uiten. 
49 Wel werd een programma “verbeteringen Atlantic” opgestart waarin diverse verbeteringen op gang werden gebracht, waaronder het 
herzien van de technische bevoegdheden, de verbetering van de kwaliteitszorgorganisatie, het herschrijven en vertalen van de technische 
documentatie (aircraft -, maintenance - en equipment -manual) en het aircraft flight manual en bijbehorende checklists.  Een eeuw 
Marineluchtvaartdienst p. 314-315. Voor de documentatie: NA 2.13.166 Directie Materieel KM inv.nr. 2809-2811.  
50 Notitie HVLITECH aan VOMLD 14 juni 1974 met antwoord van VOMLD 16 juni 1974. Brief HVLITECH aan KM-vertegenwoordiger 
SC/AERO/TECH, ‘Rapport vliegtuigongeval SP-13A 257 nr. VM 786.77/75596 van 18 juni 1974. NA 2.13.166 Directie Materieel KM 
invoer 2694 
51 Notitie HVLITECH 18 juni 1974. NA 2.13.166 Directie Materieel KM invoer 2694. 
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factoren van het ongeval was met meerdere probleemgebieden. En een waiver voor de 
afwijking van de Normair 2051A was niet te vinden. Dit alles vormde een dilemma ten 
aanzien van de luchtwaardigheid van de Atlantics. Het aan de grond zetten van de kisten was 
in Nederlandse ogen echter niet noodzakelijk. Wel was de KM voorstander van een 
gezamenlijke actie van alle gebruikers om het besturingssysteem te modificeren.52 De directe 
oorzaak van het ongeval, het ontbreken van de bout in het besturingssysteem werd door de 
KM gedeeld met de medegebruikers, evenals de ernstige tekortkomingen in het ontwerp van 
het besturingssysteem. Hoe de bout kon ontbreken en dat de kwaliteitszorg faalde bleef 
daarentegen binnenskamers. 
 
In januari 1981 kreeg de Atlantic V-255 besturingsproblemen en moest ditchen in de 
Atlantische Oceaan noordwest van Schotland. De directe oorzaak van dit ongeval, dat drie 
bemanningsleden het leven kostte, was het breken van het input lever van de servo-control-
unit van de stuurboord elevator, waardoor het hoogteroer vol naar boven uitsloeg. Het falen 
had een andere oorzaak, maar de situatie die na het breken van het lever optrad was identiek 
aan die bij het ongeval van de V-257!  Het ontbreken van enige vorm van redundancy in het 
besturingssysteem van de Atlantic was ook hier de achterliggende hoofdoorzaak van het 
ongeval. Het input lever was in dit geval gebroken door metaalmoeheid als gevolg van 
optredende trillingen in het stabilo. Nadat de Atlantics in Nederland een jaar aan de grond 
hadden gestaan, kreeg het vereiste modificatiepakket binnen het Souscomité Technique geen 
instemming van de meerderheid van de internationale gebruikersgroep. Hierna besloot de KM 
op termijn haar zes resterende Atlantics uit te faseren en te verkopen aan de Franse Marine.53 
Hiermee kwam een einde aan het Atlantic-tijdperk binnen de KM. 
 

Resume 
 

Uit recent, aanvullend onderzoek in de periode 2020-2022 bleek de directe oorzaak van het 
ongeval met de Breguet Atlantic V-257 op 15 augustus 1973 niet te zijn het losraken, maar 
het bewijsbaar niet monteren van een bout in het mechanische deel van het 
hoogteroerbesturingssysteem (tussen de stuurknuppel en het inputlever van de stuurboord 
hydraulische elevator-servo). Door grove nalatigheid van de betrokken monteur was de bout 
niet gemonteerd. Tevens was door grove nalatigheid van de kwaliteitscontroleur de 
kwaliteitscontrole die het ontbreken van de bout aan het licht had moeten brengen niet 
uitgevoerd. Door klemkrachten in de vork (die gezekerd had moeten zijn door de bout met 
moer en splitpen) schoot de verbinding in het stuurboord elevatorsysteem los bij het bereiken 
van ca. 30.000 ft (vermoedelijk als gevolg van vervorming van de drukcabine) en werd het 
vliegtuig onvoldoende controleerbaar en resteerde de piloot slechts de noodlanding in zee.54  
De commissie van deskundigen deed twee dagen na het ongeval onderzoek aan het wrak, dat 
inmiddels in de haven van Den Helder lag, kende toen de directe oorzaak en stuurde die 
informatie op 17 augustus 1973 per bericht aan de relevante marineautoriteiten: 
Marinedenhaag, CZMNED en CMVKV (inclusief de vliegtuigsquadrons). Deze kennis werd 
echter niet gedeeld met het direct betrokken personeel, waaronder het vliegend personeel en 
het onderhoudspersoneel van het Atlantic-squadron 321.55 Was er wellicht meer aan de hand? 

 
52 Statement Netherlands delegation in Sous Comité Technique concerning flight control system 13 maart 1974. NA 2.13.166 Directie 
Materieel KM invoer 2694. 
53 De Atlantic Nouvelle Génération kreeg nadien wèl voldoende interne redundancy door toepassing van hetzelfde modificatiepakket en 
voldeed daarmee aan de ontwerp- en luchtwaardigheidseisen.  
54 Het risico op losschieten van de vork bestond reeds vanaf het moment van niet monteren tot het bereiken van 30.000 ft! 
55 De toenmalige onderhoudsofficieren van VSQ 321 en de medeauteur van dit artikel die destijds als 1e vlieger op de Atlantic vloog, lazen 
pas in 2020 de daadwerkelijke oorzaak. De marineleiding zweeg daarover; naar de reden daarvoor kan men slechts gissen. 
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Om hierop meer zicht te krijgen werd het onderzoek uitgebreid naar de bredere context rond 
het ongeval. 
 
De CZMNED belastte de Koninklijke Marechaussee (KMar) met het onderzoek naar de 
justitiële aspecten van het ongeval, alsmede naar mogelijke sabotage. Onder druk van de 
verhoren en het opgelegde voorlopig arrest bleek dat de twee betrokken monteurs en de voor 
de kwaliteitscontrole verantwoordelijke korporaal - om zichzelf vrij te pleiten - hadden 
samengespannen om valse verklaringen af te leggen; hierover legden ze uiteindelijk een 
volledige, schriftelijke bekentenis af. Sabotage werd door de KMar niet vastgesteld. De KMar 
meldde in haar proces-verbaal dat sprake was van grove nalatigheid. De fiscaal van de 
Zeekrijgsraad overlegde met diverse bij het onderzoek betrokken officieren; toen uit deze 
gesprekken bleek dat er geen sprake was van sabotage, reageerde hij steeds met de 
opmerking: ‘dan wordt het sepot’. Met dit advies van de fiscaal moest CZMNED oordelen 
welke procesgang zou volgen: een strafzaak voor de Zeekrijgsraad ingevolge het wetboek van 
militair strafrecht, of krijgstuchtelijke afdoening door de commandant van betrokkenen. 
Tijdens zo’n strafzaak waren ook andere relevante zaken aan het licht gekomen waaronder de 
slechte en ongeautoriseerde documentatie, de onvoldoende ontwikkelde kwaliteitszorg en het 
al dan niet voldoen aan de vigerende luchtwaardigheidseisen. De strafzaak werd 
geseponeerd; de verdachten werden krijgstuchtelijk gestraft.  
 
Het besturingssysteem van de Breguet Atlantic bleek volgens het onderzoek van NLR op een 
aantal punten niet te voldoen aan de gestelde ontwerpeisen (Normair 2051). Kort gezegd 
komen die luchtwaardigheidseisen erop neer dat een enkelvoudig falen niet mag leiden tot een 
catastrofaal ongeval. Het ontwerp, dat was gemaakt naar analogie van de Franse Caravelle 
(die wel voldeed aan de Normair 2051) werd strijdig bevonden met de eis de staart van het 
vliegtuig a-magnetisch uit te voeren in verband met plaatsing van de MAD (een grote 
magnetometer als detector van onderwater varende onderzeeboten). De aan het Atlantic-
project deelnemende landen hebben hiertoe ontheffing verleend van de relevante punten in de 
Normair 2051 door de voorziene fail safe items op de besturingsassen te doen verwijderen.56 
Hierdoor resteerde een vliegtuigontwerp met een goed werkende secundaire operationele 
MAD-sensor, maar met een primair vliegtuigbesturingssysteem zonder enige vorm van 
intrinsieke redundantie, die later de achterliggende oorzaak vormde van twee ongevallen met 
de Breguet Atlantic, te weten met de V-257 in 1973 bij Wassenaar en met de V-255 in 1981 
noordwest van Schotland.57  
 
Het sepot wekt bevreemding bij de auteurs omdat door de grove nalatigheid van zowel de 
monteur als die van de kwaliteitscontroleur het vliegtuig en zijn inzittenden aan een zeer groot 
risico zijn blootgesteld; ook de mensen en zaken die zich tijdens de vlucht onder het vliegpad 
van het vliegtuig bevonden liepen een groot risico onder een neerstortend vliegtuig terecht te 
komen. Een strafrechtelijk onderzoek door de Zeekrijgsraad was - gezien de ernst van de zaak 
en de duidelijke noodzaak van een breder onderzoek naar de context van het ongeval - zeker 
op zijn plaats geweest. Naar het oordeel van de auteurs is de schijn gewekt dat, ondanks de 
ernst van het ongeval en de noodzaak van nader onderzoek, de Koninklijke Marine de hele 
zaak binnenskamers heeft willen houden. Dit verklaart onder meer dat het voltallige direct 
betrokken personeel van het Atlantic-squadron 321 onkundig werd gehouden over de oorzaak 

 
56 Deze ontheffing kon door de Fransen echter niet uit de archieven worden aangetoond. Uit de beantwoording van Kamervragen door de 
minister van Defensie in 1981 bleek deze ontheffing wel te zijn gegeven.  
57 Redundantie betekent in dit verband: het aanbrengen van een back-up-systeem dat de piloot kan gebruiken om bij het verbreken van de 
verbinding tussen stuurknuppel en input van de servo-control-unit een catastrofaal ongeval te voorkomen. In het oorspronkelijke Atlantic-
ontwerp was op alle besturingsassen een elektrische actuator voorzien waarmee de servo-control-unit onafhankelijk van het tussenliggende 
mechanische systeem kon worden bediend. Deze fail-safe-items werden later op de Atlantic Nouvelle Génération toegepast.  
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van het ongeval. Ook het slechts gedeeltelijk informeren van de internationale Atlantic-
gebruikers, waarbij bewust informatie werd achtergehouden, wijst in die richting. Daarmee 
werden echter ook aanbevelingen en maatregelen ter voorkoming van toekomstige ongevallen 
geblokkeerd.  
 
In januari 1981 moest Breguet Atlantic V-255 noordwest van Schotland een noodlanding op 
zee maken als gevolg van een (soortgelijk) besturingsprobleem met de stuurboord elevator. 
Modificatie van het besturingssysteem door het her-installeren van de eerder uit het ontwerp 
verwijderde fail safe items was door de internationale gebruikers juist (eerder in dezelfde 
maand) afgewezen op financiële gronden. De Nederlandse Atlantics werden afgestoten en 
verkocht aan de Franse marine. Het duurde nog tot maart 2020 vóór - op aangeven van het 
voormalige lid van de commissie van deskundigen - de auteurs startten met een cold-case-
onderzoek en de volledige context ontrafelden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: schematische weergave elevator controls in staartsectie 




