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e ‘Blauwe Vogel’ is een
veelvuldig en ook graag
geziene gast op de luchthavens van Hato, Reina Beatrix,
Flamingo en Princess Juliana.
De KLM, vandaag exact honderd jaar, brengt vele duizenden
Europese bezoekers naar de
Caribische eilanden - en is

‘Blauwe
Vogel’
daarmee een ‘major player’ in
de lokale toeristische sectoren maar is ook al tientallen jaren
de belangrijke levensader,
de ‘lifeline’, voor de bewoners
van de verschillende delen
van het Koninkrijk. Met meerdere dagelijkse verbindingen
tussen de eilanden en de
Amsterdamse luchthaven
Schiphol.
De statistieken liegen er
niet om: vooral op Curaçao
en Bonaire, maar ook op Aruba
en Sint Maarten is KLM goed
voor een ruim aandeel van
het totaalaantal vliegbewegingen en vooral de passagiersaantallen. De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij is daarmee
een voor-name partner van elk
van de eilanden. En dat lokaal
nog geen 100 jaar, maar zeer
binnenkort al wel 85 jaar, sinds
de ‘kerstpost-vlucht’ van de
‘Snip’ in 1934 naar Curaçao en
Aruba.
Onder ‘Welcome on Board’
liet president-directeur Pieter
Elbers van KLM Royal Dutch
Airlines onlangs weten ‘bijzonder trots te zijn met deze mijlpaal’. De maatschappij is hiermee de oudste nog onder de

oorspronkelijk naam vliegende
airline die het eeuwfeest viert.
De trots is terecht. Vandaar het
initiatief voor deze speciale
editie van het Antilliaans Dagblad met felicitatiewensen van
hotels, toeristenbureaus, luchthavens, banken, verzekeraars
en andere financiële instellingen, monumentenzorgbepleiters, luchtverkeersleiding, reisbureaus, touroperators, bustransportbedrijf, autoverhuurondernemingen en brandstofleverancier.
In deze editie aandacht voor
‘100 jaar KLM in vogelvlucht’
vanaf de oprichting op 7 oktober 1919, met aan de leiding
Albert Plesman, naar wie lange
tijd het vliegveld van Curaçao
was vernoemd. Ook interviews
met diverse lokale hoofdrolspelers, waaronder de bijzondere
Edgardo Ravenstein die ruim
20 jaar voor KLM werkt op
Hato en die zegt dat de passagiers zijn ‘hart vullen met liefde’.
,,KLM besteedt veel aandacht
aan veiligheid en service aan
onze klanten”, aldus ook areamanager Cees Ursem, die het
succes van het eilandelijke toerisme vooral toeschrijft aan de
‘goede samenwerking’ van KLM
met overheid en toeristenorganisaties en overtuigd is van nog
een mooie gezamenlijke toekomst.
Aan de 100-jarige ‘Blauwe
Vogel’: masha pabien!

Een spectaculaire landing van KLM op Sint Maarten.
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Het Avila Beach
Hotel feliciteert
KLM met haar
100-jarige jubileum!
MASHA PABIEN

KLM - AVILA

Samen 170 jaar
Dinsdag 7 oktober 1919 ging wereldwijd de boeken
in als een bijzondere dag. De Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij (KLM) werd die datum opgericht.
Dertig jaar later, ook op een dinsdag, 1 februari 1949;
was anderzijds voor Avila een speciale dag. Het
was namelijk de dag dat het Avila Beach Hotel op
Curaçao haar deuren voor het eerst opende.
Dit betekent dat Avila en KLM dit jaar samen maar
liefst 170 jaar aan Hospitality mogen vieren!
Dankzij KLM hebben er al geruime tijd, ontzettend
XGGNTGK\KIGTUGGPƓLPXGTDNKLHQR%WTCȖCQGPJGV
Avila Beach Hotel mogen ervaren. Met KLM als
DGVTQWYDCTGCKTNKPGGPRCTVPGTƔQTGGTVJGV#XKNC
Beach Hotel en het eiland Curaçao al jaren.
Wij hopen dan ook dat er nog vele succesvolle
eeuwen mogen volgen. KLM met de Blauwe Vogel
en Avila met de familie Vogels. Uit de grond van ons
hart willen wij KLM hiervoor enorm bedanken en
vooral ook hartelijk feliciteren. MASHA PABIEN!
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‘Goede samenwerking is de sleutel’
Door Sterre Touw
et kantoor van regiomanager Cees Ursem hangt vol
met tekeningen van
kinderen die via
een winactie
kans konden
maken op twee
tickets naar
Nederland.
KLM viert haar
Cees Ursem
100-jarige bestaan en daar is
hij maar wat trots op. In korte
tijd heeft Ursem dan ook al veel
meegemaakt.
Al 26 jaar reist Ursem de
hele wereld over voor zijn werk.
Als regiomanager is hij verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van verschillende
regio’s of landen namens de
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. ,,Het is één groot
avontuur om bij KLM te werken. Het is een boeiende, allesomvattende baan bij een mooi
bedrijf, waar ik de verantwoordelijkheid heb om alles in goede
banen te laten leiden”, aldus
Ursem.
Ursem emigreerde voor zijn
werk naar tal van landen; van
Bangladesh tot Iran en van de
Filipijnen tot Egypte. Overal
was het zijn taak om het management op zich te nemen.

H

Twee jaar geleden streek hij
samen met zijn gezin neer op
Curaçao, waar hij al snel voor de
eerste grote uitdaging kwam te
staan. Orkaan Irma raasde over
Sint Maarten en dat zorgde voor
een stroom van duizenden
vluchtelingen richting Curaçao.
,,Alles op Sint Maarten was
verwoest. De mensen kwamen
met hun kinderen en een plastic tasje in de hand - met enkel
hun paspoort, wat geld en hooguit een schone onderbroek - uit
de hulpvliegtuigen. Ze hadden
niets meer.” Twee weken lang
stond het team van Ursem klaar
om de nodige hulp te bieden
aan de orkaanvluchtelingen.
Goede samenwerking was hierbij van groot belang. ,,Ze werden bij ons op kantoor opgevangen en kregen te eten en te
drinken. Het KLM-personeel
regelde vervolgens hun registratie en de vliegtickets naar familie in Nederland of een bestemming in Europa. Ook verzorgden we op onze kosten
taxivervoer en hotelovernachtingen, zodat zij de volgende dag
uitgerust het vliegtuig instapten. Die mensen hadden al
dagen niet meer gegeten of
geslapen, dus het was noodzakelijk en vooral erg dankbaar
werk.”
Samenwerking is belangrijk

voor KLM, maar sociale betrokkenheid staat ook hoog in het
vaandel. ,,We doen veel voor de
gemeenschap. Zo sponsoren we
bijvoorbeeld vliegtickets voor
broertjes, zusjes of ouders van
ernstig zieke kinderen die in
Nederland behandeld worden
en in een Ronald McDonald’s
verblijven”, aldus Ursem.
Op de vraag wat KLM al honderd jaar zo succesvol maakt,
heeft hij snel een antwoord
klaar. ,,KLM maakt het niet
alleen mogelijk voor de mensen
op Curaçao om zich te herenigen met familie, maar is ook
erg geliefd onder de mensen.
KLM besteedt veel aandacht aan
veiligheid en service aan onze
klanten. Het verbinden van
mensen op meer dan 160 bestemmingen over de hele wereld. Door persoonlijke aandacht voor onze klanten, innovatie te omarmen en een
leidende rol te nemen in duurzaamheid, hebben we een geliefd merk en een prachtige
KLM-familie gecreëerd. We
informeren klanten via internet
en social media, maar we vergeten ook zeker niet onze oudere
passagiers. Zij zijn altijd welkom op ons kantoor om persoonlijk geholpen te worden.”
Volgens Ursem is het personeel
onmisbaar voor het succes van

Tekeningen die kinderen voor de KLM-wedstrijd hebben ingezonden
hangen bij Ursem aan de muur.
de luchtvaartmaatschappij. ,,De
vriendelijkheid, behulpzaamheid en de service richting de
passagiers maken de vlucht
compleet voor de reiziger.”
Jaarlijks vliegen meer dan
300.000 passagiers op en neer
tussen Curaçao en Nederland.
Daarmee is Curaçao de laatste
jaren een populaire vakantiebestemming geworden. ,,Curaçao
is een fijn eiland met mooi
weer, leuke activiteiten en
mooie stranden. Er komen
steeds meer hotels bij en het
toerisme zit in de lift”, vertelt
Ursem. ,,Toch is het de samenwerking tussen verschillende
partijen die dit alles mogelijk
maakt”, vervolgt hij. ,,Het actief
meedenken van de Curaçaose
overheid, maar ook de inzet van

de toeristenbureaus CTB en
Chata en de hotels dragen bij
aan het succes van KLM op
Curaçao. De vakantiegangers
blijven steeds vaker terugkeren
naar het eiland.”
Ursem is het werken voor
KLM nog lang niet zat. Zijn
werk is zijn passie en hij is
voorlopig niet van plan om te
stoppen. ,,Het werk is veel te
leuk. KLM is een dynamisch
bedrijf dat continu bezig is met
innovatie, onderzoeken en
samenwerken. Elke dag is weer
een ander verhaal en dat is
fantastisch. Met de 100ste verjaardag van KLM kijken we met
trots uit naar een mooie toekomst, klaar voor uitdagingen
en kansen die er voor ons liggen.”

Advertentie

Baoase Luxury Resort
feliciteert KLM met haar
100-jarig bestaan

Op nog vele jaren KLM-blauwe luchten en helderblauwe Caribische zeeën.
Ook genieten van die blauwe zee?
Spendeer een geheel verzorgde dag op ons privéstrand met de Beach Day Pass.
Inclusief ligbed, handdoek, ﬂes water, snacks en het gebruiken van hangmatten,
kajaks en snorkels voor $50.
Voor reserveringen: WhatsApp +5999 564 0111 of email restaurant@baoase.com
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wishing the airline many more years of safe flights.

AN UPLIFTING EXPERIENCE
FOR PASSENGERS ALL
OVER THE WORLD.
Starting with the Snip’s historic transatlantic flight in
1934, KLM has become a fixture in our blue skies and a
reliable means of international transportation to us.
Masha pabien!
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Bridging territories.
100 years bringing people together is an achievement
you can be very proud of.
We congratulate you with such an outstanding milestone.
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‘Dat blauwe pakje was
altijd al een meisjesdroom’

T

samira Pietersz, coördinator Marketing en Communicatie, droomde altijd al
van een baan bij de Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij in
Nederland. Toen ze naar Curaçao verhuisde, kwam daar toch
die kans voorbij en vervult ze tot
op heden nog altijd een zeer
gewaardeerde functie bij de
KLM op Hato.
,,Ik droomde al sinds ik een
klein meisje was van een baan
bij de KLM. Tijdens Tienertour
bezocht ik vaak Schiphol om de
blauwe pakjes van KLM te bewonderen. Het werd echt een
meisjesdroom. Toen ik uiteindelijk naar Curaçao verhuisd
was, werd deze droom daar in
2004 eindelijk werkelijkheid. Ik
begon met werken op de verkoopafdeling van KLM op vliegveld Hato.”
Pietersz kreeg de kans om
door te groeien en vervult sinds
2008 de functie coördinator
Marketing en Communicatie
van Aruba, Bonaire, Curaçao en
Suriname. Daarmee is zij een
belangrijke schakel geworden
voor de luchtvaartmaatschappij.
Ze is onder andere verantwoordelijk voor de persvoorlichting,
communicatie naar de klanten

toe, advertenties en branding
van KLM. ,,Het is belangrijk om
goed overzicht te bewaren.
Goed contact met de mensen
leidt voor KLM namelijk tot
betere verkoopresultaten.” Maar
nog belangrijker vindt ze een
goede communicatie richting
de passagiers. ,,Door duidelijk
en eerlijk te communiceren,
weten onze passagiers waar ze
aan toe zijn. Curaçao is een
klein eiland, waardoor het contact met de klanten persoonlijker is. Dat maakt de heldere
communicatie richting de klant
nog net iets belangrijker.”
Nog altijd geniet Pietersz
iedere dag opnieuw van haar
allesomvattende functie bij
KLM. ,,Ik merk dat ik iedere
dag weer voor een uitdaging sta
en dat ik steeds meer wil groeien en dat ook blijf doen.” Het
hoogtepunt uit haar carrière is met stip op nummer één - het
100-jarige bestaan van KLM.
,,Het is fantastisch om bij een
bedrijf te werken dat al honderd
jaar lang zo succesvol is. Het is
iets unieks en daarom ontzettend leuk om onderdeel van uit
te mogen maken.”
Pietersz vindt het belangrijk
dat de passagiers betrokken
Advertentie

Nog altijd geniet Pietersz iedere dag opnieuw van haar allesomvattende functie bij KLM.
worden bij de 100ste verjaardag
van KLM en levert dan ook een
bijdrage aan het organiseren
van verschillende evenementen.
,,Wij delen het feestgevoel graag
met de mensen om ons heen,
zodat de klant zich ook een
beetje jarig voelt.” Voor de ouderen die dit jaar ook de respectabele leeftijd van 100 jaar bereiken, heeft KLM een speciale
verrassing in petto. ,,We vieren
maar al te graag onze verjaardag
met hen, door bij hen langs te
gaan en hen een heerlijke ‘100
Jaar KLM’-taart te overhandigen.”
Op Curaçao vinden verschillende evenementen plaats in
het kader van het 100-jarige
bestaan van KLM. ,,Voor club

members zal er onder andere
op 9 november een concert
plaatsvinden van het KLM-orkest, bestaande uit een groep
muzikanten binnen de KLM.
Op 14 november zullen zij te
vinden zijn in de binnenstad
tijdens Punda Vibes. Ook de
KLM-marathon staat op 24
november nog op de agenda.
Dat belooft zeker nog een feestje te worden.”
Pietersz is trots op de 100ste
verjaardag van KLM en gaat vol
vertrouwen de toekomst tegemoet. ,,Zolang KLM met de
wereld mee blijft veranderen,
nieuwe technologieën blijft
omarmen en vooruit blijft kijken, kijk ik met volle trots uit
naar de volgende 100 jaar.”
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MASHA
PABIEN
Warmest congratulations
on KLM achieving this landmark Anniversary

We are very proud of KLM’s
contributions to the growth and
development of the Tourism
Industry in Bonaire and the
Caribbean.
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Ravenstein: Ik begeleid iedereen
stuk voor stuk met enorm veel liefde
Door Sterre Touw
liegen is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Daarom
heeft KLM verschillende
‘ground agents’ op Hato die ervoor zorgen dat ook lichamelijk
en verstandelijk beperkten of
alleenreizende minderjarigen
begeleid worden van het vliegtuig
naar de aankomsthal en andersom. Eén van deze begeleiders is
Edgardo Ravenstein, die inmiddels ongekend populair en geliefd
is onder de passagiers.
Hij mag dan wel de respectabele leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt, maar stilzitten doet
hij niet. Hij heeft zijn handen vol
aan zijn werk als passagiersbegeleider bij KLM. Zijn baan is zijn
lust en zijn leven en dat maakt dat
hij het werk nog altijd met alle
liefde doet. ,,Als de mensen zijn
geland, ben ik de eerste die bij het
vliegtuig staat om hen op te vangen. Ik begeleid hen door de immigratiedienst, wacht samen met
hen op hun koffers en lever hen
vervolgens netjes af bij de familie.”
Twintig jaar geleden begon
Ravenstein met werken voor de
KLM, in eerste instantie voor de
catering. Al snel groeide hij door
als passagiersbegeleider en bege-

V

Ravenstein merkt hoe dankbaar zijn werk is. ,,Ik heb veel
plezier in mijn werk, omdat ik iedere dag weer nieuwe
mensen ontmoet. Ik krijg nog altijd berichtjes of telefoontjes van passagiers die mij nogmaals bedanken voor
de goede zorgen.”

Advertentie

leidt hij per vlucht zeker acht à
negen hulpbehoevenden of jongeren. Dat is soms een flinke klus
en daarom waardeert hij zijn
collega’s en medebegeleiders
Marly Ruysenaars en Idy van
Hoop ten zeerste. ,,Het vliegtuig
vertrekt binnen 1,5 uur weer , dus
het is van belang dat ik snel zorg
dat ik alles afhandel.” Toch vindt
Ravenstein het belangrijk om
zoveel mogelijk tijd voor de mensen te nemen en merkt hij hoe
dankbaar zijn werk is. ,,Ik heb
veel plezier in mijn werk, omdat
ik iedere dag weer nieuwe mensen ontmoet. Ik krijg nog altijd
berichtjes of telefoontjes van passagiers die mij nogmaals bedanken voor de goede zorgen.”
Het leukste aan zijn baan vindt
Ravenstein het contact met de
mensen. ,,Ik heb een hoop vriendschappen gesloten met de passagiers en mede daarom ken ik veel
mensen op het eiland. Het is leuk
om hen iedere keer weer terug te
zien.” Op de vraag of iedereen dit
werk zou kunnen doen, geeft hij
stellig antwoord: ,,Nee, voor dit
werk moet je een open karakter
hebben, sociaal zijn en interesse
hebben in de mensen om je heen.
Dat is niet voor iedereen weggelegd.” Dat het werk Ravenstein op

het lijf geschreven is, bleek toen
hij vorig jaar gehuldigd werd tot
beste medewerker van KLM op
Hato. Eerder won hij ook al eens
in 2013.
Naast de vele vriendschappen
die Ravenstein sluit met zijn passagiers, maakt hij ook wel eens
heftige momenten mee. Zo begeleidt hij soms ernstig zieke patiënten van het vliegtuig naar de uitgang en weer terug. ,,Ik begeleidde regelmatig een gezin dat met
hun zieke zoon naar Curaçao
kwam om met dolfijnen te zwemmen”, vertelt Ravenstein. ,,De
laatste keer hadden de ouders
geen zoon meer bij zich, omhelsden ze mij stevig en vertelden ze
mij dat hun zoon was overleden”,
vervolgt hij met een brok in zijn
keel. ,,Dat was hartverscheurend.”
Ravenstein is trots op het 100jarige bestaan van zijn werkgever.
,,Ik heb diep respect voor deze
mijlpaal. Het succes van KLM ligt
in de enorme toewijding richting
haar passagiers en medewerkers.”
Over hoe leuk hij zijn werk vindt,
raakt hij maar niet uitgepraat.
,,Het is iedere dag weer een uitdaging, maar ik begeleid iedereen
stuk voor stuk met enorm veel
liefde. De passagiers vullen mijn
hart met alleen maar liefde.”
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A 100 yeaars is only the beginning!

THANK YOU FOR YOUR TRUST IN PAPAGAYO BEACH
AND BEING OUR LOYAL GUEST FOR ALL THESE YEARS.
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100 jaar KLM in vogelvlucht
Albert Plesman was de eerste president-directeur van de KLM.

De Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij (KLM) mag
dit jaar 100 kaarsjes
uitblazen. Daarmee is
KLM de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld
die nog altijd onder de
originele naam fungeert.
We zetten de hoogtepunten
uit de geschiedenis van de
KLM op een rij.

7 Oktober 1919: Oprichting

In 2004 wordt de fusie tussen Air France en KLM officieel beklonken.

Door de Eerste Wereldoorlog raakte de luchtvaart in een stroomversnelling en al snel verschenen
de eerste civiele luchtvaartmaatschappijen. Een daarvan was de
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën
(KLM), die op 7 oktober 1919 werd
opgericht door een groep investeerders uit het Nederlandse bedrijfsleven en bankwezen. Albert Plesman
wordt gevraagd de dagelijkse leiding op zich te nemen en wordt later aangesteld als administrateur
van KLM.

Het eerste jaar

Op 17 mei 1920 was het zover:
KLM voerde haar eerste vlucht uit
naar bestemming Londen. Piloot
Jerry Shaw vloog met de geleaste

De eerste vlucht van de KLM naar Batavia duurde maar liefst 55
dagen.

Door de straalmotoren wordt de vliegtijd flink korter.

1919

1921

1926

1938

1938

1949

1950

1951

Wie aan KLM denkt, denkt aan blauw. Toch heeft het logo van de KLM
door de jaren heen een flinke revolutie doorgemaakt. We maken een reis
in de tijd.

1919 - 1949: De vink
van Roosenburg
Piloot Jerry Shaw vloog met de geleaste DeHavilland DH.16 van
Londen naar Amsterdam.

DeHavilland DH.16 van Londen
naar Amsterdam. Even later kreeg
KLM de eerste twee toestellen onder eigen naam: tweemaal een Fokker F.II. Het was een mijlpaal voor
de KLM, maar ook voor vliegtuigfabrikant Fokker. De F.II was hiermee het eerste passagiersvliegtuig
uit de Fokkerfabrieken.

1924: In 55 dagen
naar Batavia

Een enkele, rechtstreekse vlucht
vanaf Amsterdam naar Jakarta
duurt tegenwoordig ongeveer 14
uur. Voor velen is dat een lange zit,
maar in oktober 1924 was dat wel
anders. De eerste vlucht van de
KLM naar Batavia - het huidige Jakarta - duurde maar liefst 55 dagen.
Wegens motorproblemen moest
de Fokker F.VII in Bulgarije lange
tijd aan de grond blijven.
Een paar jaar later, in september
1929, kwam er een reguliere lijndienst naar Batavia. Deze vlucht
duurde zo’n 13 dagen.

In december 1934 mocht KLM een
grote mijlpaal noteren. De eerste
trans-Atlantische vlucht vond
plaats, die met een tussenstop op
de Kaapverdische Eilanden naar
Curaçao vloog. De Fokker F.XVIII
legde de 12.200 kilometer van de
route in 54 uur en 27 minuten exclusief tussenstops af.

1946: New York

KLM introduceert het loyaliteitsprogramma ‘Flying
Dutchman’.
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Het KLM-logo door de jaren heen

1934: De Atlantische
Oceaan over
Schiphol-Centrum is vanaf
nu de nieuwe thuisbasis.

100 JAAR

Start van de lijndienst tussen Amsterdam en New York, met de Douglas DC-4 ‘Rotterdam’. KLM is
hiermee de eerste Europese luchtvaartmaatschappij die het Europese vasteland verbindt met Amerika.
Dit is het begin van een ontwikkeling waarbij het KLM-netwerk zich
steeds meer uitbreidt naar het
westen. Het trans-Atlantische netwerk van KLM is nog altijd van
groot belang.

De Fokker F.XVIII legde de route in 54 uur en 27 minuten af.

1960: Het straaltijdperk

Begin van het tijdperk van de
straalvliegtuigen bij KLM, met de
introductie van de Douglas DC-8.
Op die dag landt de PH-DCA ‘Albert Plesman’ op Schiphol. Door
deze toestellen met vier straalmotoren wordt de vliegtijd flink korter
en neemt ook het aantal tussenstops fors af. Vanaf dat moment is
men geen dagen meer onderweg,
maar slechts uren. Het nieuwe toestel vliegt op de route naar New
York en halveert hiermee nagenoeg de vliegduur.

28 april 1967: SchipholCentrum als thuisbasis
Ingebruikname van de nieuwe
thuisbasis, Schiphol-Centrum. Het
eerste ontwerp van de luchthaven
is van de voormalige directeur van
Schiphol, Jan Dellart. Het is speciaal ontworpen om met sterk wisselende windrichtingen toch altijd te
kunnen landen.

December 1991: Flying Blue

Als eerste luchtvaartmaatschappij
op het Europese vasteland introduceert KLM een loyaliteitsprogramma voor klanten: ‘Flying Dutchman’. Dit programma wordt in
2005 omgedoopt tot Flying Blue.

‘World Business Class’ is voor de zakelijke reiziger.

ten de maatschappijen hun krachten te gaan bundelen. Het principe
van de fusie is dat beide maatschappijen binnen de groep zelfstandig opereren en waar mogelijk
de krachten bundelen volgens het
principe ‘One group, two airlines,
three businesses’.

30 juni 2011: Eerste
vlucht op biokerosine
In 2007 begint KLM samen met

enkele partners de zoektocht naar
alternatieven voor fossiele brandstof. In de loop der tijd worden
diverse alternatieven onderzocht,
waaronder biokerosine uit algen,
camelina (een plant), jathropa-olie
(uit een noot gewonnen) en uiteindelijk afgewerkt frituurvet. Voorwaarde voor de nieuwe brandstof
is dat ze de voedselketen niet negatief beïnvloedt, of op een andere
manier ten koste gaat van de natuur.

Maart 1994: World
Business Class
KLM en Northwest Airlines introduceren de ‘World Business Class’,
een nieuwe klasse gericht op de zakelijke reiziger op intercontinentale vluchten. De WBC zit wat comfort en voorzieningen betreft tussen de Economy Class en Royal
Class in.

Het originele KLM-logo
wordt ook wel ‘de vink’
genoemd. Architect Dirk
Roosenburg maakte een
monogram van de letters
K L M met een koninklijke kroon op de bovenkant en vleugels van
zeven veren aan elke
kant.
In de beginjaren van
de KLM had het bedrijf
geen vaste huisstijl, dus
er werden flink wat variaties van het vink-logo
gemaakt. De meeste
variaties werden destijds
maar weinig gebruikt.
Het logo van 1938 tot
1944 werd nauwelijks
gebruikt, maar heeft de
esthetiek van de Tweede
Wereldoorlog.

1949 - 1959: Een
decennium van kleur
In de jaren vijftig verschoof het accent van het
vinkenlogo en zijn vleugels naar de letters KLM
en de woorden ‘Koninklijke Luchtvaart Maatschappij’. Er werden
strepen toegevoegd, maar
er kwam ook veel meer
kleur om de hoek kijken.
Rood, paars en zwart
werden uitgeprobeerd,
voordat het logo volledig
blauw zou worden. In
1958 werd er een eenvoudigere kroon aan toegevoegd.

2019

1959 - 1991: Een
tijdloos ontwerp
De ontwerpafdeling
wilde de herkenbaarheid
vergroten en ging op
zoek naar een beter
leesbaar logo en een
duidelijke huisstijl en
dat bracht KLM tot een
keerpunt. KLM liet
onderzoek doen door
de Britse reclameman
David Ogilvy. KLM bleek
goed te scoren op het
gebied van gastvrijheid,
punctualiteit, netheid
en vriendelijkheid. KLM
zou vanaf nu als betrouwbare luchtvaartmaatschappij worden gepromoot.
De Britse ontwerper
Henri Kay Henrion creëerde een ingenieuze
KLM-kroon: een streep,
vier stippen en een kruisje. Hiermee had hij een
logo ontworpen dat ook
bij slecht weer herkenbaar zou zijn. In 1964
werd deze nieuwe kroon
officieel als nieuw logo

binnen KLM ingevoerd.
In 1972 werd ook afscheid genomen van de
strepen. Bijna zestig jaar
later is dit logo nog even
sterk.

1991 - 2019: Het
KLM-logo van nu
En dan is er nog 1991,
het jaar waarin het logo
volledig lichtblauw werd.
De officiële naam van de
kleur is Pacific Blue,
maar in Nederland heet
het tegenwoordig ‘KLMblauw’. Na verloop van
tijd is het SkyTeam-logo
en ‘Royal Dutch Airlines’
toegevoegd, maar in
wezen is het logo sinds
1991 niet meer veranderd.

2019: KLM 100 jaar

Om het 100-jarig bestaan
van de KLM te vieren,
heeft de ontwerpafdeling
een speciaal logo ontworpen. Veel vliegtuigen
vliegen dit jaar rond met
het logo op beide zijden.

1956

1958

1959

1963

1972

1991

2004

2011

5 mei 2004: Oprichting
van Air France-KLM
Op 5 mei 2004 wordt de fusie tussen Air France en KLM officieel beklonken. Ruim zeven maanden
eerder, in september 2003, beslui-

De Douglas DC-4 ‘Rotterdam’ vliegt naar New York.
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Corendon feliciteert
KLM met haar
100-jarig bestaan!
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The new Curaçao Marriott
Beach Resort, host of the
KLM Curaçao Marathon,
congratulates KLM Royal
Dutch Airlines with its
100 year anniversary.

NOVEMBER 24, 2019

connecting
old friends

Pisc
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C raçao,
o Dutch Caribbean | mar
arriott.com
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Pabien!

Wat vliegt de tijd hè?!
You never ﬂy alone...
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Tourism Corporation Bonaire would like to congratulate KLM
with their 100 years. May they have many more happy landings.
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Celebrate
the future!
with their 100th anniversary.
KLM Royal Dutch Airlines keeps Curaçao connected with
Europe since 1934 and so contributed to the growth of
the Curaçao Tourism sector.
We are proud to be KLM’s crew transportation partner
for 60 years already and are looking forward to continue
a successful partnership for the next 100 years to come;
celebrate the future.

Proud partner of KLM Royal Dutch Airlines!
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100 JAAR
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KLM brengt ode
aan uniform
KLM heeft onlangs tijdens een vlucht van Amsterdam
naar New York samen met haar passagiers herinneringen opgehaald aan de KLM-uniformen door de jaren
heen. In een opmaat naar de 100ste verjaardag van de
luchtvaartmaatschappij op 7 oktober werd het gangpad
voor even omgetoverd tot een catwalk waar de crewleden als heuse modellen de KLM-uniformen en bijbehorende accessoires van toen lieten zien.

Catwalk in the sky

Van hoedjes tot plooirokken. En van damesbroeken tot
handschoenen. Het KLM-uniform heeft sinds 1935 vele
gezichten gehad. ,,Maar altijd even elegant en stijlvol”,
zegt Cliff Muskiet, KLM-purser en initiatiefnemer. Dit
werd duidelijk zichtbaar op ‘the catwalk in the sky’,
waar de crewleden uniformen showden uit de periode
1957 tot nu. Het betrof uiteraard vooral KLM-kleding,
Advertentie

Het KLM-uniform heeft sinds 1935
vele gezichten gehad. Foto KLM

maar ook exemplaren van KLC en NLM. Alle uniformen kwamen uit zijn collectie. Muskiet is een fervent
verzamelaar en bewaart thuis in plastic dozen 1.577
uniformen van 563 luchtvaartmaatschappijen.

Van Nina Ricci tot Mart Visser

De modeshow op hoogte sloot mooi aan op de World
Fashion Week, die daarna in New York plaatsvond.
Maar het stond ook op zich, want er valt genoeg over de
geschiedenis van de KLM-uniformen te melden. ,,Weinig mensen weten dat we pas sinds 1971 de huidige, zo
herkenbare blauwe kleur dragen”, aldus Muskiet. ,,En
er hebben vaak beroemde ontwerpers aan gewerkt,
zoals Nina Ricci en Mart Visser. Het is leuk dat crew en
passagiers hier zo positief op gereageerd hebben. We
hebben hiermee een speciale gebeurtenis richting de
honderdste verjaardag van KLM vormgegeven!”
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KLM al lang
gewaardeerde
partner voor TUI
Van onze redactie
Willemstad - TUI en KLM hebben
een lange historie samen. KLM was
van 1996 tot 2003 zelfs aandeelhouder
van TUI Nederland (Holland International). Ook in de recente geschiedenis zijn er warme banden en is de KLM
een zeer gewaardeerde partner, aldus
TUI.
,,Als reisorganisatie bieden we behoorlijk wat reizen aan met een KLMvlucht, denk maar aan Fortaleza, Las
Vegas, Cartagena en natuurlijk Aruba,
Bonaire en Curaçao. Wanneer KLM een
nieuwe bestemming opstart, partneren
we graag om daar mooie vakantiereizen
naar toe aan te bieden. Op de eilanden
is dat niet anders”, zo laat Sebastiaan
de Vries, areamanager van TUI voor
Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten weten.
Naast pakketreizigers die per KLM
naar Aruba, Bonaire en Curaçao vliegen, verkoopt TUI in haar reiskantoren
op Aruba en Curaçao het vliegproduct
van de KLM. ,,Wij zetten beide bij onze
klant centraal, zeker als het gaat over de
reisbeleving. In die gevallen trekken we
dan ook samen op naar stakeholders
zoals de airport en overheden”, aldus
De Vries.
De areamanager van TUI stelt tot
slot: ,,Wij feliciteren KLM met hun 100jarig bestaan en zijn blij dat ze het goede ‘TUI’-voorbeeld volgen door ook
Dreamliners te introduceren op de
route naar Curaçao.”

Bonhata: KLM van
onschatbare waarde voor
Blue Destination Bonaire
Van onze redactie
Kralendijk - ,,Met trots willen
wij KLM feliciteren met haar
100-jarige bestaan. We mogen
KLM met trots ons oudste lid
noemen. Wij kijken dan ook met
plezier uit naar de komende 100
jaar!”
Dat zegt de Bonaire Hotel and
Tourism Association (Bonhata)
in reactie op het 100-jarig bestaan van KLM. Volgens Bonhata hebben de passagiersvluchten
een ‘onschatbare waarde’ gehad
voor de ontwikkelingen van het
toerisme op Bonaire en haar
zustereilanden Aruba en Curaçao. ,,KLM heeft er grotendeels
aan bijgedragen dat Bonaire van
een verre buitenpost binnen het
Koninkrijk naar een bereikbare
plek voor de wereld is gegroeid.
Vanuit Europa ligt men nu binnen elf uur op een prachtig
strand aan de Caribische kust te
genieten van een welverdiende
vakantie.”
Zonder de memorabele eerste
vlucht in 1936 en alle ontwikkelingen en vooruitgang binnen de
luchtvaartmaatschappij was dit

volgens de branchevereniging,
met Bas Noij als voorzitter, nooit
mogelijk geweest. ,,Momenteel
verwelkomen wij ieder jaar
85.000 Nederlandse toeristen op
Bonaire. Het merendeel daarvan
maakt de reis met ‘de vliegende
Hollander’. Tijdens de dagelijkse
vlucht brengt KLM naast onze
gasten ook belangrijke producten vanuit Europa die van essentieel belang zijn voor alle facetten van onze industrie. Met 365
vluchten per jaar kunnen we ons
geen toerisme voorstellen zonder deze trouwe partner.”
Bonhata meent dat KLM
‘gelukkig haar identiteit als een
koninklijke vliegtuigmaatschappij altijd trouw is gebleven’, en
wijst erop dat dit ‘ondanks de
hevige concurrentie door prijsvechters is’. ,,Binnen de sector
staat KLM bekend als een pionier op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mede daarom past
KLM, en niet alleen door haar
vertrouwde kleuren, perfect bij
de toekomst van onze Blue Destination.”
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FROM WINGS TO WHEELS !
Budget Rent a Car Curaçao & Bonaire en
Autolease Curaçao wishes KLM a successful
future on your
100th years
anniversary !!!

www.autoleasecuracao.com
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OP NOG EEN EEUWIGE
SAMENWERKING...
TUI feliciteert zijn trouwe partner met de
prachtige leeftijd van 100 jaar.
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100 per cent ury
Reliable Punctual
Careful Friendly
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Photo by Emiel Molenaar on Unsplash

—
MASHA
PABIEN
KLM!
—

PROUD TO BE THE PARTNER
OF THE ROYAL DUTCH AIRLINES
ATTORNEYS AT LAW AND TAX ADVISERS
WWW.SPIGTDC.COM
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KLM door de ogen
van spotters
Foto Bernie Verhoeven
Foto John van den Berg

D

Door Jeroen Jansen
e KLM-toestellen die Hato
aandoen worden gevolgd door
lokale luchtvaartliefhebbers, de
zogenaamde ‘vliegtuigspotters’. Spotters vinden elkaar op
social media, onder meer op de populaire Facebookpagina ‘Hato Airport Past &
Present’, die deze maand vijf jaar bestaat
en meer dan 2.000 leden heeft. We
vroegen zes vaste bezoekers van die
pagina naar hun favoriete ‘KLM op Hato’-foto.
Cedric Bronswinkel beheert het enige
luchtvaartmuseum op het eiland, ‘Museo
Aeronautiko Curaçao’. Hij koos voor een
opname uit 1988 van een DC10-30 genomen vanaf de oude mirador. ,,Mijn zus
heeft jarenlang gevlogen als purser op de
DC10, en ik heb zelf ook een vlucht
vanuit de cockpit van zo’n kist mee mogen maken. De mirador is al vijftig jaar
de plek waar ik vliegtuigen bekijk en de
KLM heeft een speciaal plekje in mijn
hart: als zesjarige vloog ik al met een
KLM DC3 naar Bonaire. Maar dat is niet
alles: mijn vader was technicus bij KLM
West Indies en als lid van de Jeugd
Luchtvaart Brigade mochten wij de aankomst van de eerste KLM 747 op Hato
meemaken, zoiets vergeet je van je leven
niet meer.”
John van den Berg laat een foto zien
een KLM-type dat inmiddels niet meer
vliegt, de MD11. Niet alleen het type
heeft veel betekenis voor hem, ook de
plek waar die foto genomen is. ,,Ik hou
van driemotorige passagiersvliegtuigen,
die zijn aan het uitsterven. En dan die
prachtige blauwe KLM-kleuren: ook dat
is uniek, tegenwoordig zijn veel kisten
alleen maar wit met een tekst erop. De

foto is genomen bij de baankop van baan
11, dichtbij de Vlakte van Hato. Mijn
collega-spotters noemen het weleens
grappend de ‘John-plek’ omdat ik hier
altijd sta. Ik kom er tot rust, het is een
afleiding van de dagelijkse sleur. Echt, ik
stop met de hobby als ze die plek zouden
sluiten.”
Sylvia van Dijk fotografeert nog niet
zo heel lang vliegtuigen, maar deze foto
van een KLM Airbus A330 in de landing
met op de achtergrond de Vlakte van
Hato laat zien wat ze er zo leuk aan
vindt. ,,Het gaat mij om de omgeving, de
natuur, in relatie tot het vliegtuig. Met
beide heb ik wat, ik zoek de combinatie.
Gelukkig hebben we bij Rooi Rincon een
paar prachtige plekken waar je dit soort
foto’s kunt maken. Alles is daar in balans: die windmolens zijn mooi, maar ze
domineren niet, op Schiphol heb je
bijvoorbeeld ook veel achtergrond maar
daar stoort het. En ik ben dol op de Boeing 747 als vliegtuigtype, maar als passagier kies ik toch voor de A330: net iets
meer comfort.”
Roger Cannegieter is beroepsmatig
met luchtvaart bezig, hij werkt bij de
Curaçao Airport Holding. Maar als spotter houdt hij bij, ook voor zijn werkgever,
Foto Cedric Bronswinkel

Foto Sylvia van Dijk

wat er allemaal voor nieuwswaardigs op
Hato gebeurt. Daarom kiest hij voor
deze foto: de laatste KLM MD11 die Hato
aandeed. ,,Dit zijn mijlpalen natuurlijk,
zo’n laatste vlucht: mijn werkgever
heeft daar aandacht voor maar ik krijg
soms ook aanvragen van luchtvaartmaatschappijen die mijn foto’s willen gebruiken. KLM is historie voor mij, iets vertrouwds, maar ik hield ook altijd van ze
omdat ze met de grootste kisten Hato
aandeden. Zelf bewaar ik dierbare herinneringen aan ze, maar het mooist was
vorig jaar: met mijn kinderen voor het
eerst in een KLM-kist, dat enthousiasme!”
Bernie Verhoeven heeft net als Roger
een professionele achtergrond in de
luchtvaart. Van haar komt een foto van
een KLM Airbus A330 boven de cactussen van Hato. ,,Die cactussen, dat is
typisch Hato voor mij, het is een beetje
het ‘trademark’ van mijn foto’s geworden. Ik ben een creatieve fotograaf, mij
maakt het niet uit of de registratie erop
staat, zoals bij echte spotters. Ik heb veel
op Sint Maarten gefotografeerd waar je
heel dichtbij kunt komen, maar hier heb
je vanaf Rooi Rincon juist een mooi
weids uitzicht waardoor je alles goed
kunt zien. Toch zou ik wel willen dat het
Foto Roger Cannegieter

Foto Harry Huang

vliegveld meer mogelijkheden biedt voor
spotters, misschien wel samen met
KLM. In Panama, Aruba en Sint Maarten hebben ze allemaal spottersdagen,
dat is pure promotie voor die luchthavens, waarom doen we dat niet op Curaçao?”
Harry Huang is al twintig jaar maintenance manager van KLM op Curaçao,
Sint Maarten en Suriname. De laatste
zestien jaar fotografeert hij ook, steeds
meer. ,,Ik heb de kans om wat van ons
bedrijf te laten zien wat je als gewone
geïnteresseerde nooit zal lukken. Ik heb
gekozen voor een foto die ik in 2017
maakte, een KLM 747, de ‘Bravo Foxtrot
Tango’, vlak voordat hij naar Sint Maarten vertrok. Het was onze eerste vlucht
na de orkaan Irma, we wisten niet wat
we moesten verwachten. Zelf ging ik ook
mee, de verwoesting heeft me diep geraakt toen, maar ook de collegialiteit
onderling. We waren daar als KLM’ers
om andere mensen te helpen: de hele
crew bestond uit mensen die zich vrijwillig aangemeld hadden. Dat we ons steentje bij konden dragen, vervult me nog
steeds met trots. Het zegt ook iets over
de KLM: het is een bedrijf dat goed met
mensen omgaat, en juist daardoor worden we wereldwijd gerespecteerd.”
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