
KLM

in de eerste plaats van belang doordat zij passagiers vervoerden (een zeer
beperkt aantal) alsmede luchtpost.

Op zee

Wij geven eerst enkele cijfers.
Bij de vestiging in Londen had de Nederlandse regering de beschikking

over ca. 570 zeeschepen (tezamen tellende ruim 2,6 mln brr), ruim 200

kustvaarders (bijna 60000 brt), 25 zeesleepboten en 38 vissersschepen (die
vissersschepen zullen wij, voorzover ze bleven vissen, in een volgende
paragraaf behandelen). Bij die schepen voegden zich nog andere: op IQ

mei '40 werden in Indië en in de West 25 Duitse en 2 Deense zeeschepen
(tezamen bijna ISO 000 brt) buitgemaakt, één Nederlandse kustvaarder (de

zaamheden uitgevoerd waren, over de Luftwaffe en de Deutsche Lufthansa verdeelden
(de Lufthansa onderhield er o.m. haar verbinding met Lissabon mee). Enkele andere
KLM-toestellen bevonden zich evenwel op 10 mei in het buitenland en daarbij
voegde zich dan nog Parmentiers DC-3. Met vier van die toestellen werd in de
zomer van '40 van Bristol uit een dienst op Lissabon geopend die in de herfst van
,42 naar Gibraltar doorgetrokken werd. Parmentier had de leiding van die dienst.
Driemaal per week werd het traject heen en terug gevlogen - de piloten kozen
daarbij een route die hen zo ver mogelijk buiten het bereik van de in Frankrijk
gestationeerde Duitsejagers bracht; zij gebruikten hun boordradio niet, hetgeen de
navigatie natuurlijk bemoeilijkte. In beginsellieten de Duitsers de KLM-toestellen
ongemoeid (de Engelse kranten waren voor hen van belang en zij meenden ook via
die toestellen in briefcontact te staan met geheime agenten in Engeland), één toestel,
de 'Ibis', werd evenwel op drie vluchten beschoten en stortte als gevolg van de
derde beschieting (1 juni '43) in zee; de vierkoppige bemanning en dertien passa-
giers kwamen daarbij om het leven. Met de dienst Bristol-Lissabon(-Gibraltar) v.v.
zijn in totaal tot 3I december' 45 bijna veertienhonderd vluchten uitgevoerd, waarbij
ruim vijftienduizend passagiersvervoerd werden.
Voorts onderhield de KLM als restant van de lijn Amsterdam-Batavia tot aan

het uitbreken van de oorlog met Japan een dienst, aanvankelijk één, later tweemaal
per week, tussen Batavia/Singapore en Lydda in Palestina (het tegenwoordige
Lod).
Het bedrijf van de KLM in West-Indië werd uitgebreid, tijdelijk o.m. met twee

uit Indië overgevlogen DC-5'S. In het gehele gebied tussen Florida en Suriname,
zo ook met Columbia en Costa Rica, werden vaste verbindingen onderhouden,
niet zonder moeilijkheden: de meeste toestellen waren oud. In '43 deed van Kleffens
een beroep op Harry Hopkins, de Lend-Lease-Administrator, om drie nieuwe te
krijgen, 'waarop deze', zo vertelde van Kleffens aan de Enquêtecommissie, 'mij zei
dat ik evengoed om de maan kon vragen. Ik heb er uiteindelijk toch twee gekregen.'
(getuige van Kleffens, Enq., dl. VI c, p. lOOI)
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