Om u even een indruk te geven van het boekwerk voIgt een bijdrage
van een van de auteurs, de heer Hans E. Aitink.
Eerder gepubliceerd in de Aero Philatelist, uitgave van de
"De Vliegende Hollander", nummer 4, augustus 2002

De 'Empire' Short S-30 Empire vliegboot 'Caribou' startle vanaf
Hythe bij Southampton (Engeland) naar Foynes (lerland) en vloog
verder via Botwood (Newfoundland) en Montreal (Canada) naar Port
Washington bij New York (Verenigde Staten); aankomst 6 augustus.
De terugvlucht had plaats van 10 tot en met 11 augustus 1939. De IA
vloog deze dienst eenmaal per week.

LUCHTPOST ONDER INVLOED VAN
OORLOGSOMSTANDIGHEDEN.
Het oversteken van de Atlantische Oceaan is altijd een grote
uitdaging geweest voor vliegers en luchtvaartmaatschappijen. Voor
de pioniers lokte natuurlijk het avontuur, terwijl de maatschappijen
een snelle commerciele verbinding tussen Europa en Amerika tot
stand wilden brengen. Vele pioniersvluchten volgden en in 1937
werd een serie proefvluchten over de Atlantische Oceaan gemaakt
door Pan American Airways(PanAm) en Imperial Airways(IA).
Toch nog onverwachts kwam de eerste commerciele vlucht van
PanAm over de zuidelijke route, namelijk op 20 mei 1939 vanafPort
Washington bij New York (Verenigde Staten) via Horta (Azoren) en
Lissabon (Portugal) naar Marseille (Frankrijk); aankomst 22 mei. De
vlucht werd gemaakt door de Boeing B-314, 'Yankee Clipper', onder
leiding van gezagvoerder Arthur E.LaPorte en zijn dertien
bemanningsleden. De terugvlucht had van 25 tot en met 27 mei 1939
plaats.
De eerste vlucht over de noordelijke route op 24 juni 1939 van Port
Washington bij New York(Verenigde Staten) via Shediac (Canada)
Botwood (Newfoundland)-Foynes (lerland) naar Hythe bij
Southampton (Engeland); aankomst 28 juni 1939. De terugvlucht
had plaats van 30 juni tot en met 1 juli 1939. Tot 24 juni werd door
PanAm eenmaal per week naar Marseille v.v. gevlogen. Na 24 juni
kwam claar de wekelijkse vlucht bij naar Southampton V.v.
Ook IA wilde graag een dienst over de Atlantische Oceaan openen
en op 5 augustus 1939 was het zover.
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Aangetekende luchtpostbrief van New York op 29 september 1939 naar Breitenbach in
Zwitserland. De brief vloog op 30 september met de Yankee Clipper met de laatste vlucht
over de noordelijke route, naar Foynes in Ierland; aankomst 1 oktober 1939. Verder vloog
de brief per IA-pendeldienst naar Poole en ging verder voor de censuur overland naar
Liverpool en terug naar Shoreham. Van Shoreham vloog de brief per Air France naar
Parijs. Vandaar ging de brief per trein naar Zwitserland. Aankomst in Breitenbach was 18
oktober 1939. Het tarief, inc1usiefluchtrecht, was 30 cent per 1/2 OZ.
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In verband met de slechter wordende weersomstandigheden op de
Atlantische Oceaan werd deze dienst eind september gestaakt. am
dezelfde reden staakt de Pan Am op 7 oktober 1939 haar vluchten
over de noordelijke route.
Ten gevolge van de oorlogsverklaring op 3 september 1939 van
Engeland en Frankrijk aan Duitsland, die op 1 september Polen was
binnen gevallen, moesten de vertrekplaatsen naar neutrale landen
worden verplaatst. Pan Am verplaatste het beginpunt in Europa van
Marseille naar Lissabon in het neutrale Portugal en van Hythe bij
Southampton naar Foynes in het neutrale Ierland
Na het stoppen van de vluchten over de noordelijke route probeerde
Pan Am tweemaal per week over de zuidelijke route te vliegen.
Tengevolge van de slechte weersomstandigheden kon dit schema
moeilijk worden volgehouden. De vertrekdagen wisselden nogal
eens en soms kwam het voor dat vanuit New York driemaal per
week werd vertrokken. Eind november en in het begin en het einde
van december 1939 kon slecht eenrnaal per week worden gevlogen.
De stopplaats Horta zorgde voor moeilijkheden. Er moest op de rede
van het ei1and Horta worden geland. Wanneer er een sterke wind
stond en er een hoge golfslag was, kon er niet worden gestart of
ge1and.
Vanaf 1 september 1939 maakten de Clippers, die over de zuidelijke
route vlogen, een tussenlanding bij Bermuda. Vanafnovember 1939
werd het postvervoer naar en van Bermuda geYntensiveerd. Injanuari
1940 kwam er een kink in de kabel. De Britse censuurdienst ging nu
ook controle uitoefenen op de post van de doorgaande Clippers op
Bermuda. Op 18 januari 1940 werden 58 postzakken, die met de
American Clipper werden vervoerd, op Bermuda uitgeladen om te
worden gecensureerd.
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Aangetekende luchtpostbrief, als drukwerk verstuurd, van Berlijn op 2 maart 1940 naar
Detroit. In deze periode deden de Clippers Bermuda niet aan. De briefvloog per DLH naar
Rome en vandaar per Ala Littoria naar Lissabon. Vanuit Lissabon vloog de brief op 21
maart per American Clipper naar New York. Juist op deze vlucht deed de Clipper Bermuda
aan, de briefpasseerde daar de censuur en deze werd met de volgende Clipper (Atlantic)
naar New York gevlogen.; aankomst 27 maart 1940. Van New York vloog de briefnaar
Detroit.
Het tariefwas: drukwerk
5 Rpf
aantekenrecht 30 Rpf
luchtrecht
40 Rpf
totaal
75 Rpf

De Amerikaanse regering protesteerde tegen deze gang van zaken.
Vanaf half maart werd door PanAm Bermuda a1s stopplaats
gemeden, zowe1 op de heen- als de terugvluchten. Pas in de loop van
augustus en september werd op de heen- en terugvlucht Bermuda
weer als stopplaats opgenomen. De regeringen van de Verenigde
Staten en Groot Brittannie waren overeengekomen om belangrijke
gegevens uit de gecensureerde post ook te verstrekken aan de
geheime dienst van de Verenigde Staten.
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In de strenge winter van 1940 moest vanafjanuari tot eind maart het
vertrekpunt bij New York worden gewisseld met andere. De
Clippers vertrokken onder andere uit Baltimore, Norfolk, Charleston
en Miami. Het definitieve vertrekpunt werd eind maart verlegd van
Port Washington naar het nieuwe vliegveld LaGuardia aan de
Bowery Bay bij New York. Na het verplaatsen van de terminal bij
Marseille naar Lissabon was vanuit verschillende landen in Europa
een luchtverbinding naar deze stad van groot belang.

Een clipper van de PanAro ligt voor anker in de Bowery Bay naast het laGuardia vliegveld.
Op de voorgrond de Marine Air terminal (MAT); de vertrekplaats van de passagiers.
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LUCHTVERBINDINGEN NAAR LISSABON.
Vanuit Duitsland had de Deutsche Lufthansa (DLH) vanaf december
1936 de luchtlijn 22 van Stuttgart (Duitsland) via Geneve
(Zwitserland), Marseille (Frankrijk) en Burgos (Nat.deel van Spanje)
naar Lissabon (portugal). Deze lijn werd met Junkers Ju-90
gevlogen. In de loop van de tijd wisselden de stopplaatsen in Spanje
nogal eens. Deze lijn werd met het uitbreken van de oorlog tijdelijk
opgeheven. De Duitse post ging daarna via Rome naar Lissabon.
Vanafjuli 1939 exploiteerde de Ala Littoria de reeds bestaande
luchtlijn van Rome (ltalie) via Pollensa (Mallorca)-Melilla (Spaans
Marokko)-Cadiz (Nat.deel van Spanje) en de nieuwe lijn Melilla
(Spaans Marokko)-Malaga (Nat.deel Spanje)-Sevilla naar Lissabon
(Portugal). Zo kon via deze lijn de post vanuit Duitsland, Italie en
andere Zuid- en Oost-Europese landen naar Lissabon worden
vervoerd, om daar aansluiting te vinden met de Clipperverbinding. In
mei en juni 1940 werd deze verbinding tijdelijk stilgelegd.
Vanaf 16 december 1939 opende Frankrijk een wekelijkse luchtlijn
Parijs (Frankrijk)-Marseille-Oran (Algerije)-Tanger-Lissabon
(Portugal). Deze luchtlijn werd door Air France met driemotorige
Dewoitine 338 onderhouden. Tengevolge van de oorlogsomstan
digheden werd deze luchtlijn in de loop van mei 1940 gestaakt.
Groot Brittannie had in september 1939 geen luchtpostverbinding
met Lissabon. Er werd hard gewerkt om een dergelijke luchtlijn te
openen. Het duurde echter tot 8 april 1940 voordat de eerste
experimentele vlucht plaats had. Er werden acht experimentele
vluchten uitgevoerd. Daarna probeerde men een regelmatige
luchtverbinding met Lissabon in stand te houden.
Ook de KLM had al in 1939 interesse in het openen van een luchtlijn
naar Lissabon. Na maanden van voorbereiding had de eerste
commerciele vlucht op 2 april 1940 plaats.
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De route voerde geheel over zee, omdat tengevolge van de
oorlogsomstandigheden niet over Frankrijk en Spanje mocht worden
gevlogen. Er werd 10 1/2 vlucht gemaakt, voordat deze lijn,
tengevolge van de Duitse inval op 10 mei 1940 in Nederland, werd
opgeheven.

Aangetekende luchtpostbrief op 4 mei 1940 per KLM verzonden van Amsterdam naar
Lissabon. Van daar werd de brief op 10 mei 1940 met een Yankee Clipper vervoerd naar
New York; aankomst II mei. De Yankee Clipper deed Bennuda niet aan.
Het tariefwas: brief tim 20 gram:
12\1, cent
10 cent
aantekenrecht:
luchtrecht 5-15 gram 97\1, cent
totaal
120 cent
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