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De geboortedatum van dezen jongsten telg van de K.L.M.-
familie is de 22e December 1934, de dag, waarop de Snip onder
commando van Hondong na de geslaagde oceaanvlucht via Casa-
blanca, de Kaap Verdische Eilanden, Paramaribo en La Guaira
op het Curacaosche vliegveld Hato landde. De voornaamste reden
om de oceaanvlucht te ondernemen was een begin te kunnen ma-
ken met eenige experimenteele diensten in West-Indië.

Reeds eenige jaren voordien, in 1929, had de Pan American
Airways, alvorens het recht verworven te hebben haar luchtdien-
sten door te trekken tot Venezuela, Curacao uitgekozen als tijdelijk
eindstation voor haar lijn langs de Noordkust van Colombia en
Venezuela. Toen echter na langdurige onderhandelingen deze toe-
stemming werd verleend, trok de P. A. A. haar luchtlijn van Cu-
racao terug om in plaats daarvan het havenplaatsje Cumarebo in
haar dienstregeling op te nemen. Aldus was sinds 1931 Curacao,
een knooppunt van verscheidene belangrijke scheepvaartlijnen, de
drukste haven van de Caraibische zee en de zetel van één van de
grootste olie-raffinaderijen ter wereld, geheel en al uitgesloten van
het internationale luchtverkeer.

Sinds geruimen tijd had de K.L.M, al een studie gemaakt van
de mogelijkheid om in en rondom de Nederlandsche West-Indische
eilanden luchtdiensten in te stellen, en ten slotte bracht het einde
van 1934 de eerste stap tot verwezenlijking van dit plan. Nadat de
Snip wederom was ingericht voor passagiersvervoer, en nadat ge-
durende eenigen tijd door het organiseeren van rondvluchten bo-
ven de eilanden aan de bevolking de gelegenheid was gegeven om
zich met het nieuwe vervoermiddel vertrouwd te maken, werd op
19 Januari 1935 de eerste geregelde dienst geopend tusschen Cura-
cao en Aruba, een afstand van 130 K.M. Reeds van het eerste be-
gin bleek deze bescheiden lucht verbinding, die aanvankelijk op
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2 dagen in de week dubbeldaags werd uitgevoerd, en waarmede de
reistijd van Curacao naar Aruba, die per boot 7 tot 8 uur in beslag
neemt, tot ca. 35 minuten werd teruggebracht, een succes.

Zooals te verwachten was, is het aantal reizigers, dat sindsdien
van de boot gebruik maakte, eenigszins teruggeloopen. Dat de
vliegdiensten echter niet op de bestaande langzamere middelen
van vervoer parasiteeren, doch veeleer het reizigersverkeer krach-
tig bevorderen, is ook op Curacao gebleken.

Voorheen toch was het onmogelijk om op 1 dag heen en weer
van Curacao naar Aruba te reizen. Thans vertrekt men op een ge-
schikt uur des morgens van Curacao, heeft dan op Aruba den ge-
heelen voor- en namiddag voor zijn bezigheden beschikbaar, en
vóór het eten is men weer terug. Zoowel voor Gouvernements-
ambtenaren als voor handelsreizigers is deze snelle verbinding van
zeer veel waarde gebleken en het behoeft daarom geen verwonde-
ring te baren, dat sinds de instelling van den luchtdienst het to-
taalverkeer tusschen de beide eilanden met meer dan 60% is toe-
genomen.

Intusschen werkte het Gouvernement van Curacao krachtig
mede, om de exploitatie van de luchtdiensten mogelijk te maken.
Het landingsterrein op Curacao, dat indertijd reeds door de P. A. A.
werd gebruikt, werd aanmerkelijk verbeterd, o.m. door het aan-
brengen van een voldoende afwatering.

Vóór de aankomst van de Snip was reeds een kleine hangar ge-
construeerd, teneinde aan dit vliegtuig althans eenig onderdak te
kunnen verschaffen. Deze hangar is thans echter verbouwd tot een
stationshal, waarin de verschillende kantoren, verband houdende
met den dienst, zijn gevestigd en waar tevens lokalen beschikbaar
zijn voor de douane, den immigratie- en den radiodienst. De pas-
sagiers vinden er een aangename wachtruimte, behoorlijk beschut
voor zon en regen, terwijl er door de K.L.M, een buffet wordt ge-
ëxploiteerd, waar zoowel de wachtende reizigers als de bezoekers
zich te goed kunnen doen aan een koelen drank. — Sinds het be-
gin van 1936 heeft men op Hato bovendien de beschikking over
een tweede, zeer ruime hangar, waarin een drietal vliegtuigen van
de afmetingen van de Snip een onderdak kan vinden; in deze
loods zijn tevens de kantoren van den Technischen dienst, enkele
werkplaatsen, wasch- en kleedlokalen voor het personeel en een
flink magazijn ingericht.

Op Aruba werd bij den aanvang van den dienst geland op en
opgestegen van een strook hard strand nabij het dorpje Savoneta
aan de Zuidkust van het eiland. Dit geïmproviseerde landings-
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terrein bleek echter op den duur onbetrouwbaar, en met bekwamen
spoed is het Gouvernement dan ook overgegaan tot den aanleg
van een vliegveld op slechts enkele K.M. van Oranjestad en vrij-
wel in het midden van den autoweg, die de beide op Aruba ge-
vestigde raffinaderijen verbindt.

Op het vliegveld van Aruba liet de K.L.M, een eenvoudig
doch luchtig stationsgebouwtje verrijzen, dat allengs een zooda-
nigen aantrekkingskracht op bezoekers bleek uit te oefenen, dat
het daarbij behoorende ververschingslokaal onlangs nog aan-
merkelijk moest worden vergroot.

Tenslotte werd op Bonaire, een landingsterrein in orde ge-
maakt. De geringe bevolking van dit eiland rechtvaardigt niet de
instelling van een geregelden luchtdienst, maar reeds kort na het
gereedkomen van het terrein werden verscheidene vluchten in
speciale opdracht daarnaartoe uitgevoerd, waarbij enkele in op-
dracht van het Gouvernement, teneinde een ernstig zieke naar
het ziekenhuis in Curacao over te brengen.

Toen eenige maanden na de opening van den dienst tusschen
Curacao en Aruba bleek, dat deze dienst bevredigende resultaten
opleverde en inderdaad in een behoefte voorzag, werd besloten
een tweede vliegtuig van hetzelfde type naar West-Indië te zen-
den, ditmaal in gedemonteerden toestand per boot. Dit toestel
aanvankelijk Oehoe geheeten en later herdoopt in Oriol, werd in
korten tijd op Curacao gemonteerd en gereed gemaakt voor den
dienst.

Sinds het einde van 1935 had dus de K.L.M, op Curacao 2 vlieg-
tuigen van het type F 18 beschikbaar, beide ingericht voor het
vervoer van 12 tot 14 passagiers. In normale gevallen wordt met
een bemanning van 3 personen aan boord gevlogen.

Het ligt voor de hand, dat het nimmer in de bedoeling van de
K.L.M, heeft gelegen om zich te beperken tot een heen- en weer
dienstje tusschen de Nederlandsche eilanden. In de eerste plaats
was het wenschelijk om de aansluiting op de internationale lucht-
diensten der P.A.A. te herstellen en op deze wijze Curacao en Aru-
ba weder te voorzien van een vlugge verbinding naar de Vereenigde
de Staten en de verschillende staten van Zuid-Amerika.

De eerste uitbreiding zocht de K.L.M, derhalve in de richting
van Venezuela. Reeds in Maart 1935 werden de onderhandelingen
met de Regeering van deze Republiek aangevangen, teneinde toe-
stemming te verkrijgen voor het onderhouden van geregelde lucht-
diensten van en naar en ook in dit land.

Deze onderhandelingen hebben aanmerkelijk meer tijd in be-
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slag genomen, dan de K.L.M, oorspronkelijk had verwacht. In
Juli 1935 liet het zich aanzien, dat de onderteekening van het
contract, dat volgens de Venezolaansche wet voor de exploitatie
van dergelijke lucht verbindingen wordt vereischt, spoedig zou
plaatsvinden. De kort daarop ingetreden ziekte van den President
Gomez, gevolgd door diens overlijden in December 1935, bracht
een onverwachte stagnatie, en hoewel de nadien in Venezuela op-
getreden regeeringen in beginsel geenszins afkeerig waren van een
overeenkomst met de K.L.M., was de voortdurende wisseling in
het bestuur sinds het begin van 1936 er de oorzaak van, dat het
definitieve contract pas in December 1936 zijn beslag kreeg. Dank
zij echter de goede relaties van de K.L.M, in Venezuela mocht het
gelukken om in Juni van dat jaar een voorloopige concessie te ver-
krijgen tot het exploiteeren van een 2 X 's weekschen dienst
Curacao—Maracaibo, en tevens werd verscheidene malen toe-
stemming verleend voor het uitvoeren van speciale vluchten, in
het bijzonder naar de havenplaats Coro. Typisch is, dat de vluch-
ten van en naar Coro in hoofdzaak ten doel hadden de bewoners
van dit vrij geïsoleerde plaatsje in de gelegenheid te stellen op Cu-
racao inkoopen te doen.

Met ingang van 1 Juli 1936 werd de 2 X 's weeksche dienst naar
Maracaibo ingesteld. Inclusief ca. een half uur oponthoud op
Aruba, noodig voor het gereedmaken der nogal omvangrijke do-
cumenten ten behoeve van douane en immigratie, wordt de af-
stand Curacao—Maracaibo (400 K.M.) binnen de 2'/2 uur afgelegd.
Te Maracaibo wordt zooveel doenlijk aansluiting gegeven op de
diensten der P.A.A., zoodanig, dat New York van Curacao uit
via de P.A.A. en de Eastern Air Linies in 2'/2 dag bereikbaar is.
Doordat men slechts de beschikking had over een tweetal vlieg-
tuigen, waarvan er één als reserve diende te worden beschouwd,
was het niet wel mogelijk de dienstregeling geheel en al in te rich-
ten op een wijze, dat altijd een directe aansluiting op de diensten
der P.A.A. wordt verkregen.

Toen het contract eenmaal werkelijkheid was geworden, stond
er niets meer in den weg voor een volgende uitbreiding van het
luchtnet der K.L.M, in West-Indië. Dit was de lijn van Curacao
naar La Guaira, een afstand van 280 K.M. Deze laatste plaats is
de haven van de hoofdstad der Republiek, Caracas. Hoewel in
het algemeen het verkeer van reizigers tusschen La Guaira en
Curacao niet zoo groot is, als tusschen Curacao en Maracaibo,
bestaat toch de verwachting, dat juist de vliegdiensten het ver-
keer tusschen Curacao en Caracas, dat bekend is om zijn koele
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bergklimaat en dat wat meer vertier biedt dan de meeste andere
plaatsen in de omgeving, zal kunnen stimuleeren; in dat verband
zou het van veel belang zijn, indien de thans nog eenigszins be-
zwarende immigratiebepalingen in de toekomst wat worden ver-
zacht.

Tegelijk werd in den aanvang van 1937 het aantal diensten op
Maracaibo met 1 per week uitgebreid, zoodat thans de K.L.M, een
dagelijkschen dienst op Aruba, een 3 x 'sweekschen dienst op
Maracaibo en een 2x 's weekschen dienst op La Guaira heeft.

De K.L.M, is verder van plan haar net naar het Westen uit te
strekken tot Barranquila, de eerste havenplaats van de Repu-
bliek Colombia en een zeer belangrijke knooppunt van luchtlijnen.
De afstand van Maracaibo tot Barranquilla is bijna 400 K.M.; de
duur van de vlucht zal in de toekomst derhalve nog geen ander-
half uur bedragen en de reisduur van Curacao tot Barranquila zal
dan nauwelijks 4 uur zijn, het oponthoud op Aruba en Maracaibo
inbegrepen.

Noordwaarts van Barranquila exploiteert de P.A.A. haar bijna
2000 K.M. lange lijn dwars over de Caraibische Zee naar Jamaica,
Cuba en de Vereenigde Staten. Westwaarts heeft dezelfde maat-
schappij een druk bezetten dienst naar Cristobal aan het Panama-
kanaal, en in Zuidelijke richting strekt zich het wijdvertakte lucht-
net uit van de Scadta, waardoor het binnenland van Colombia
slechts enkele uren van Barranquila is verwijderd. Tot kort ge-
leden was Barranquila uitsluitend een waterluchthaven, want
zoowel de P.A.A. als de Scadta gebruikten slechts amphibies en
zeevliegtuigen voor de diensten, die Baranquilla aandeden. Sinds
enkele maanden heeft de Scadta echter nabij Barranquilla een
vliegveld ingericht, vanwaar snelle landvliegtuigen Bogota in ruim
2'/2 uur kunnen bereiken. Voor de K.L.M., die van plan is haar
diensten in West-Indië zooveel mogelijk met landvliegtuigen te
exploiteeren, is het gereedkomen van het landingsterrein te Bar-
ranquila natuurlijk van het grootste belang.

De volgende phase zal zijn het doortrekken van de lijn Curacao-
La Guaira tot Port of Spain op Trinidad en van hier naar Barba-
dos, een verlenging van circa 1000 K.M. Trinidad beschikt over
een behoorlijk vliegterrein, indertijd door een Fransche maat-
schappij aangelegd, doch thans eigendom van het Gouvernement.
Het eenige bezwaar is de vrij aanzienlijke afstand tot de stad.
Vandaar dat men reeds geruimen tijd het voornemen koestert een
gecombineerde land- en watervlieghaven te stichten in de nabij-
heid van de bestaande basis der P. A. A.
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Barbados was tot nu toe verstoken van alle luchtverkeer als
gevolg van het ontbreken van een beschermde reede, waardoor
onvoldoende zekerheid geboden wordt voor een exploitatie met
watervliegtuigen, zoodat ook de P.A.A. tot nu toe Barbados niet
in haar net heeft kunnen opnemen. Het is de K.L.M, geweest, die
den stoot heeft gegeven tot den aanleg van een landingsterrein
op Barbados en daartoe uitvoerige adviezen heeft verstrekt.
Inmiddels heeft de Engelsche Regeering in Februari j.l. er haar
goedkeuring aan gehecht, dat de K.L.M, een luchtdienst van
Barbados via Trinidad naar Curacao in het leven roept.

Voorts is een project in studie van een uitbreiding van het
K.L.M.-net van Curacao naar Haiti en vandaar rechtstreeks naar
de Vereenigde Staten. Of dit laatste traject door de K.L.M, zelf
zal worden gevlogen, of dat op Haiti aansluiting zal worden ge-
geven op de P.A.A., hangt nog van verschillende factoren af. Deze
lijn, welke vrijwel even lang is als die van de P.A.A. tusschen Bar-
ranquila en Miami, zal nog een aanzienlijke verkorting van de
reisduur tusschen Venezuela en Curacao eenerzijds en de Ver.
Staten anderzijds mogelijk maken. Een belangrijk feit in verband
daarmede is, dat in den zomer van 1936 reeds de Regeering van
Haiti met de K.L.M, een contract aanging, waarbij aan de K.L.M,
een concessie werd verleend tot het onderhouden van een lucht-
verbinding van en naar deze republiek. De hier bedoelde luchtlijn
opent de mogelijkheid New York te bereiken 22 uur na het ver-
trek uit Curacao. Het lijdt geen twijfel of deze verbinding zal een
zeer belangrijke schakel kunnen vormen in het luchtverkeer tus-
schen Noord- en Zuid-Amerika.

Het is wellicht interessant hieronder enkele cijfers betreffende
het vervoer van de K.L.M, in West-Indië te doen volgen. In 1935,
dus het eerste jaar van exploitatie, waarin nog geen geregelde
buitenlandsche verbinding werd onderhouden, reisden met de
K.L.M. 2645 passagiers, terwijl ruim 4400 Kg. extra bagage,
4000 Kg. vracht en 307 Kg post werden vervoerd. Het jaar 1936
gaf reeds een belangrijke toename van het vervoer te zien. In dat
jaar toch vervoerde de K.L.M, in West-Indië 3501 passagiers,
waarvan 2836 tusschen Curacao en Aruba en 311 tusschen Cura-
cao en Maracaibo gedurende de 6 maanden, dat deze lijn in bedrijf
was. Alleen naar Coro werden tijdens de daarheen georganiseerde
extra vluchten 240 passagiers vervoerd, terwijl van en naar
Bonaire 112 personen per vliegtuig reisden. Aan extra bagage
werd 8811 Kg., aan vracht ruim 11126 Kg. vervoerd. Het post-
vervoer bedroeg 790 Kg.
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De verscheepte vracht bestond uit artikelen van de meest uit-
eenloopenden aard. In de richting Curacao-Aruba vertegenwoor-
digden dagbladen het grootste gewicht. In omgekeerde richting
werd meermalen versche visch verscheept. Uit de bergstreken van
Caracas werden voorts geregeld bloemen naar de Nederlandsche
eilanden, waar dit artikel zeer schaarsch is, verzonden. De hooge
tolmuren in Venezuela zijn uiteraard niet zeer bevorderlijk voor
den invoer.

In West-Indië is ook op bescheiden schaal het luchtfotobedrij f
ter hand genomen. O.a. werden van de olie-maatschappijen eenige
niet onbelangrijke opdrachten ontvangen. Behalve datinMidden-
Amerika met Curacao als centraal punt propaganda werd gemaakt
voor het West-Indische bedrijf der K.L.M., dank zij de instelling
van een zeventiental agentschappen over dit gebied, kon ook
meer dan vroeger in deze streken bekendheid worden gegeven aan
het Europeesche bedrijf der K.L.M, en aan deAmsterdam-Batavia
lijn.

Alhoewel in het bovenstaande met nog geen enkel woord gerept
is van Suriname, behoeft het geen betoog, dat de K.L.M, wel de-
gelijk haar oog hierop heeft gevestigd. Een luchtlijn Curasao-
Paramaribo, enkel ingesteld op het locale verkeer heeft door de
zeer beperkte relaties van de beide gebiedsdeelen geen levens-
vatbaarheid. Doch zeer groote beteekenis heeft Paramaribo als
technisch steunpunt voor de transatlantische luchtverbinding
Amsterdam-Paramaribo-Curasao, aan de ontwikkeling, waarvan
de K.L.M, thans haar volle aandacht wijdt.

Terwijl zoowel in het Noordelijke als in het Zuidelijke gedeelte
van den Atlantischen Oceaan de groote buitenlandsche lucht-
vaartondernemingen zich werpen op de exploitatie van de wereld-
vliegdiensten ter verbinding van de beide continenten, ziet de
K.L.M, voor ons land de kans om zich te handhaven in de rij der
luchtvarende mogendheden in het instellen van een lijn, welke de
kortste verbinding vormt tusschen Noord-West-Europa en Mid-
den-Amerika. Aan weerszijden vormen de locale luchtnetten de
voedingssystemen voor deze lijn; zij zijn de pijlers van de brug,
die straks over het midden-gedeelte van den Oceaan zal worden
geslagen.

Het is zeer waarschijnlijk, dat voor de ontworpen weekdienst
Lissabon en Porto-Praia op de Kaap Verdische Eilanden als tus-
schenstations zullen worden gekozen. Geruimen tijd geleden reeds
is de Technische dienst der K.L.M, aangevangen met het bereke-
nen en uitwerken van een project voor een vliegtuig, dat in staat
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zal zijn met een behoorlijke hoeveelheid post, eenige passagiers
met hun bagage en een ruime reservevoorraad brandstof het
langste van deze trajecten, nl. dat van Porto-Praia naar Para-
maribo, of, hetgeen nog moeilijker is, van Paramaribo naar Porto
Praia in een snel tempo af te leggen. Het is vrijwel zeker, dat dit
vliegtuig in Nederland zal worden vervaardigd, en indien het aan
de gestelde verwachtingen voldoet, zal het natuurlijk bij een enkel
exemplaar niet blijven.

Vermoedelijk zal de reis Amsterdam-Paramaribo slechts 21/2
dag in beslag nemen; vóór den avond van den derden dag zou
Curacao kunnen worden bereikt. Wanneer dit plan zich zal laten
verwezenlijken, is thans nog niet met zekerheid te voorspellen.
De K.L.M, hoopt echter, dat binnen twee jaar de opening van den
geregelden dienst voor de deur staat. Dat Suriname zoowel direct
als indirect er van zal profiteeren, indien Paramaribo een belang-
rijk punt in het wereldluchtverkeer wordt, zal wel door niemand
worden betwijfeld.

Intusschen zijn er voor Suriname nog andere aspecten, die
verband houden met het vliegwezen, in de eerste plaats de lucht-
kaarteering en de luchtverkenning en wellicht ook een zich aan de
plaatselijke behoeften aanpassend bescheiden binnenlandsch
luchtverkeer om de per aardsch vervoermiddel moeilijk bereik-
bare plaatsen dichter bij elkaar te brengen, 't Spreekt vanzelf, dat
dergelijke plannen meer kans op verwezenlijking bieden, wanneer
om andere reden in dit geval de exploitatie van den Oceaandienst
toch reeds een luchtvaartbasis moet worden ingericht, waar ook
ter zake kundig personeel zal zijn gedetacheerd. Het valt buiten
het bestek van dit artikel dit vraagstuk hier uitvoeriger te be-
lichten, doch ongetwijfeld biedt het een hoopvol perspectief.

Bij het vernemen van de verschillende plannen van de K.L.M,
in de West rijst vaak de vraag, of men niet bevreesd is voor de
concurrentie van de Pan American Airways, welke maatschappij
immers door haar zeer hooge subsidies zich overal in Midden- en
Zuid-Amerika zulk een bijzonder sterke positie heeft weten te ver-
schaffen en deze ook zal wenschen te behouden. Inderdaad zal de
K.L.M, op enkele routes parallel vliegen met de P.A.A. Voor een
groot deel echter zijn de lijnen van de K.L.M, rondom Curacao ge-
groepeerd, dat door de P.A.A. uit eigen beweging werd verlaten.
Wel is het voor de K.L.M, natuurlijk van het uiterste belang, dat
in het bijzonder daar, waar haar verbindingen samenkomen met
die van de P.A.A., haar diensten qua snelheid, comfort en service
in geen enkel opzicht voor de buitenlandsche onderdoen. Het pu-
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bliek toch maakt onmiddellijk vergelijkingen en alleen dan zal de
K.L.M, zich in West-Indië kunnen handhaven en ontwikkelen,
indien zij tijdig de beschikking heeft over materieel, dat dien toets
volledig kan doorstaan. Vandaar dat, toen de concessies, die voor
de verdere ontplooiing van het bedrijf in West-Indië noodig waren,
afkwamen, met spoed diende te worden voorzien in de behoefte
aan moderne vliegtuigen, die volledig aan de eischen voor dit ver-
keer beantwoorden; vandaar, dat dan ook bij gebrek aan tijd voor
langdurige experimenten, besloten werd voor West-Indië een
tweetal Lockheed Super Electra vliegtuigen aan te schaffen, welke
in October van dit jaar reeds op Curacao kunnen worden ver-
wacht. Waarschijnlijk zullen deze beide vliegtuigen rechtstreeks
van de fabriek naar Curacao worden overgevlogen en zij zullen
dus reeds kort na aankomst in gebruik kunnen worden genomen.

De thans in exploitatie zijnde diensten zullen al direct een aan-
zienlijke versnelling ondergaan. Immers, de kruissnelheid der
Lockheeds bedraagt ruim 340 K.M. tegen 200 bij de Snip en Oriol.
Van meer beteekenis is, dat dan met spoed zal worden overgegaan
tot uitbreiding van de bestaande diensten. Barranquila en Trini-
dad, later Barbados zullen weldra in rechtstreeksche verbinding
staan met Curacao. Geleidelijk zullen de luchtlijnen rond Curacao
zich moeten ontplooien, zoodat wanneer de tijd rijp is voor de
opening van den transatlantischen dienst, een wijdvertakt voe-
dingsnet in de West kan zorgen voor een ruime toevoer van passa-
giers en post.

25 Maart 1937.
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