
BETERE VERBINDINGEN

brutoregisterton) maar ook eigen havens liet aanleggen, naar die havens
prauwveren organiseerde voor de aan-ren afvoer van lading en passagiers,
pakhuizen bouwde, woonwijken voor inheemse havenarbeiders liet ver-
rijzen, reparatiewerkplaatsen inrichtte en zelfs (op Borneo) een eigen
steenkolenmijn exploiteerde. De KPM was een gesubsidieerd bedrijf:
gesubsidieerd door het gouvernement; daar stond tegenover dat zij per
jaar in de Indische wateren minstens anderhalf miljoen zeemijlen moest
afleggen, grotendeels op voorgeschreven routes 1; daarbij moest ook de
post worden vervoerd. Van '33 af ontving de KPM voor dat alles per jaar
f 200 000 subsidie.

Behalve de schepen van de KPM voeren er in Indië nog andere stoom-
en motorschepen van kleinere maatschappijen die op de profijtelijkste
routes (ook de route naar en van Singapore) hoofdzakelijk goederen
vervoerden.

Naast dat alles was er de vloot van inheemse. zeilschepen, de prauwen,
die een belangrijke rol speelden in het economisch verkeer voorzover
dat geheel in de inheemse sfeer was gebleven; naar schatting hadden die
prauwen in '38 een gemeenschappelijke inhoud van ruim 70000 brt.

Nu de verbindingen te land.
Aan wegverbetering was veel gedaan op Java, op delen van Sumatra,

Celebes en Bali en op de tineilanden Banka en Billiton; op Borneo waren
slechts- daar nieuwe wegen aangelegd waar vestigingen van grote onder-
nemingen waren ontstaan, bijvoorbeeld bij de aardolie-complexen van
Tarakan en Balikpapan. Een deel van al die wegen was onverhard: ze
werden wel door auto's en autobussen gebruikt maar tropische regen-
buien konden dat hoogst bezwaarlijk maken, vooral op bergtrajecten.
Van de verharde wegen was een deel geasfalteerd. In '38 was er op Java
9000 km geasfalteerde en 14000 km verharde weg, in de Buitengewesten
4000 km geasfalteerde en 27000 km verharde weg. Nagenoeg al die
wegen waren pas na 1870 aangelegd. Er werd in 1940gebruik van gemaakt
door ca.85 000 motorvoertuigen van welke de helft op Java reed, de helft
in de Buitengewesten.

Er waren op Java Staatsspoorwegen en particuliere spoorwegen met
een aantal, ten dele als voedingslijnen bedoelde, stoomtramwegen. De
Staatsspoorwegen hadden er bijna 3000 km spoorweg in bedrijf, de
particuliere spoorwegen ca. 2500 km. Ten behoeve van die spoorwegen
waren talrijke bruggen gebouwd en tunnels gegraven. Het materieel was

I De KPM onderhield ook scheepvaartverbindingen met China, Japan, Australië en
Nieuw-Zeeland.
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