
K N I L M 

OVER 1935 

Aan het jaarverslag 1935 van de KNILM ontleenen 

nen wij het volgende 

Hoewel er reden is om aan te nemen dat de depressie 

pressie welke in de voorafgaande jaren steeds verder 

der om zich heen greep in 1935 eindelijk min of 

meer tot staan is gekomen kan er helaas van een 

algemeene opleving van het zakenleven nog in 

geenen deele worden gesproken 
Hieronder volgen de vervoercjjfers 

Batavia � Bandoeng 6 mnd 2 x daags 6 mnd 3 

x daags passagiers 3 goederen in kg 24 

luchtpost in kg 729 Bandoeng� Batavia idem 3 

15 555 Batavia � Semarang � Soerabaja (dagelijks 

lijks 1 8 6 Soerabaja� Semarang� Batavia 

tavia (dagelijks 1 6 6 Batavia� Palembang� 

lembang� Singapore (wekelijks 306 5 551 Singapore� 

gapore� Palembang� Batavia (wekelijks 303 1 

657 Batavia � Palembang � P’baroe � Medan (wekelijks 

lijks 412 5 4 Medan� P’baroe� Palembang 
�Batavia (wekelijks 361 2 1 

Soerabaja� 
Denpasar� Makassar (wekelijks 3 mnd 15 30 106 

Makassar � Denpasar � Soerabaja (wekelijks 3 mnd 
20 66 no Soerabaja � Denpasar (.wekelijks 5 mnd 
49 89 16 Denpasar � Soerabaja (wekelijks 5 mnd 
52 82 33 Totaal 12 69 22 

Speciale vluchten 253 547 73 Rondvluchten 1 

De resultaten op de lijnvluchten waren iets minder 

der dan die over 1934 

In den drogen moesson werd wederom een derde 

dienst Batavia � Bandoeng ingesteld 

De plannen voor een verbinding Batavia � Soerabaja 

baja � Bandjermasin � Balikpapan � Tarakin ,  met 
een eventueele doortrekking naar Manilla werden 
verder uitgewerkt (Op 8 Februari 1936 werd de Itjn 

Batavia � Soerbaja � Bandjermasin � Balikpapan geopend 

opend 

Het doortrekken van de Batavia � Singaporelijn 

naar Saigon wed in studie genomen 
Gedurende het verslagjaar kwam de overeenkomst 

met de Ned Nieuw Guinea Petroleum Maatschap- 

PÜ betreffende het karteeren van verschillende 

gebieden in Nieuw-Guinea tot stand 

De opdracht omvat het in kaart brengen van ongeveer 

geveer 10 H terrein waarvan 1 in de 

Zuidelyke helft van den Vogelkop terwijl de rest 

ligt te oosten van den Vogelkop voor de helft aan 

de Noorden en voor de helft aan de Zuidkust 

Het terrein bestaat voor het grootst gedeelte 

uit volslagen wildernis Het in kaart brengen geschiedt 

schiedt door photographie uit vliegtuigen welke op 

ongeveer 4000 M hoogte over het terrein vliegen 

Iedere foto beslaat een oppervlakte van ongeveer 

2 Km in het vierkant 

In November werd met de werkzaamheden een 

aanvang gemaakt welke een vlot verloop hebben 
In 1935 werden 3 Douglas DC 2-vliegtuigen ieder 

uitgerust met 2 Wright Cyclone motoren aangekocht 
zoodat op 31 December de KNILM-vloot uit de volgende 

gende vliegtuigen bestond 

4 Fokker FVIIb vliegtuigen met 3 Lynx-motoren 
2 Fokker FVIIb vliegtuigen met 3 Titan-motoren 
2 Fokker F XII vliegtuigen met 3 Wasp Sr motoren 

toren 

3 Douglas DC-2 vliegtuigen met 2 Wright Cyclone 
motoren 

Door de aanschaffing der Douglas-vliegtuigen kon 
de reisduur op enkele trajecten belangrijk worden 
verkort terwijl ook het meerdere comfort door de 

passagiers zeer op prijs werd gesteld 

In totaal maakte de KNILM in 1935 2780 vluchten 

waarvan 2450 op de regelmatige lijnen tezamen in 

ruim 5587 uren en legden hare vliegtuigen een 

afstand af van 986 Km Er werden 1 

ton Km geproduceerd 
De daling van het postvervoer in 1936 vindt zyn 

oorzaak in het feit dat in 1934 de doorvoer der K L 

M voor Medan met de Medan � Alorstarlijn 

der KNILM geschiedde Toen de K Medan weer 

aandeed ontviel de KNILM dit vervoer Het totale 

vervoer op de overige ïynen bleef ongeveer gelijk 


