
Boeken vragen Uw aandacht. 

VIJFTIG JAAR K.P.M. 
De Paket dat 1S 

ERGENS, in de onmetelijke uitgestrektheid van on~ Tropen-
rijk, vaart een Paketboot, de haven van bestemmmg te ge

moet. Een klein schip, dat zijn bestek volgt en van haventje tot 
haventje de producten gaat ophalen, die uit het binnenland wor
den aangevoerd. De aankomst bij zoo'n haventje zal de gebeurte
nis zijn, waarnaar de enkele Hollanders, die daar wonen en za
ken doen of het christelijk geloof brengen, of onderdeel zijn van 
het feilloos werkende Indische bestuursapparaat, reikhalzend 
uitzien. Want tle Paketboot is "Holland", is de beschaving. De 
Paketboot brengt post van huis, bier op ijs en het laatste nieuws. 
De PaketbooJ - schertsend langs de kust "Van Gend & Loos" 
genoemd - is de schakel tusschen al die haventjes in onzen 
Indischen Archipel. 

ERGE~S in den Indischen Oceaan 
snijdt een luxe mailboot haar weg 

naar Kaapstad. Zij vormt de snelste ver· 
binding tusschen Zuid-Afrika en Neder· 
landsch Oost-Indië en het blank witte 
schip is populair geworden bij passa· 
giers en bij verschepers. Het is een 
K. P. M.-boot. K. P . M.: die drie letters 
vormen hetzelfde symbool van accura
tesse en zindelijkheid. veiligheid en ser· 
v ice voor het vervoer ter zee als K.L.M. 
voor vervoer in de lucht. ' 

Thans bestaat de Koninklijke Paket
vaart Maatschappij een halve eeuw. De 
tijden zijn er niet naar, om aan die her
denking luister bIJ te zebten; het con· 
tact tusschen de beide deelen van het 
Rijk is verbroken en hoe zou men te 
Amsterd~ thans een fees-telijke herden
king willen ol'ganiseeren, waar niemand 
weet hoe de laatste n egen maanden het 
b edrij f zich ontwikkeld heeft? 

!\laar toch heeft de K. P. M. bij dit 
vijftigjal'ig bestaan een daad verricht, 
waarmede zij tederen Nederlander 
aan zich verplicht. Een kloek, meer 
dan 400 pagina's teilend, gedenkboek 
is verschenen, breed van opzet en rijk 
geïllustreerd, waarin dr. M, G, de 
Boer en dr, J. C. Westerlllann de ge· 
scbledenls van de Paketvaart ~[aat
schappij hebben va.stgelegd, 1) 

Een boek, dat den Nederlandschen 
lezer sterken zal. Want wie dit boe'k 
leest in zijn verduisterde kamer, die ons 
zoo vaak te eng kan worden nu wij onze 
vleugels niet kunnen uitslaan, die leest 
daarin van daden, die slechts tot stand 
konden komen daar, waar onze beste 
n ationale eigenschappen tot levende 
realiteit werden. Die leest van koppige 
volharding, onbluschbare energie, prach
tig organisatietalent - en lets van de 
breede visie, die tot den bouw van een 
wereldbedrijf voert, komt hem uit iedere 
bladzijde te gemoet. 

Lee ' .::.... handel - koloniën, 

Jr. en Dudok van Heel, die f 6.98 vroe
gen. Iedel-een dacht. dat de AmsterJam
mers de concessie zouden krijgen, 
maar .. de regeer in~ gunde de conces· 
sie aan den Engelschman, waardoor het 
rijk f 421.56 per jaar (!) goedkooper uit
kwam, doch de Nederlandsche belangen 
op de meest schandelijke wijze verwaar
loosd werden .. .. 

Meer dan 20 jaar bleef de situatie. zoo, 
doch in de tachtiger jaren werd de oppo. 
sitie steeds grooter. In Nederlandsche 
scheepvaartkringen werden de handen 
ineengeslagen en op 20 Juni 1887 kon 
het driemanschap Boissevain-Ruys
Tegelberg zich ·tot den minister van 
Koloniën wenden met het verzoek, dat 
hun aanbod om zICn te belasten met den 
Paketvaa l'tdienst in Nederlandsoh·Indië 
in overweging mocht worden genomen. 

Na veel strijd - ook in de Tweede 
Kamer - kon op. 19 Maart 1888 een wet 
worden gepubliceerd "houdende machti
ging tot het sluiten van een ove: een
komst voor de bediening van de pa'ket
vaart in den Nederlandsch-Indlschen Ar
chipel." Op 4 September d.a.v. werd de 
acte van oprichting der Koninklijke Pa· 
ketvaart Maatschappij gepasseerd. 

Jhr. L. p, D. op ten Noort. , 

Op ten Noort - BoissevaÏn. 

mogelijk was: de Paket nam van de 
N.I.S.M. 20 schepen ovet' voor .e325.000, 
waal'tegen de N.I.S.M. zich uit Indië 
terugtrok De Paketvaart had haar 
den vrij ! 

Hoewel d it de werkzaamheden van 
ten Noort uiteraat'Ó verlich'tte, had 
als hoofd'agent nog zeer groote 
men op te lossen. Midden April was 
hij naar zijn bestemming vertrokken 
waar hem bergen werk wachtten. 
medewerking in Indtë liet nogal te wen
schen over, er was geen dok-gelegenheid. 
Iedereen had wat op de door hem ont
wor pen dienstrege lingen aan te merken 
en eerst toen gouveMeur-gener.aal Pijn
acker Hordijk hem krachtig ging steu
nen. ging het beter. 

En dan, op 1 Jamtari 1391 schrijft Op 
ten Noort aan de .directie: 

,.Ik keerde' Oudejaarsooond tegen zes 
uur met een betrel>lcelijk gevoel 1:an rust 
huiswaarts; er waren toch in de laatste 
weken bergen van arbeid verzet, zeer 
groote bezwaren uit den weg geruimd, 
alles was om zoo te zeggen geregeld. de 
booten om den VOlgenden morgen te ver
trekken lagen gereed en het liet zich 
aanzien, dat ook met de volgende ver
trekken alles goed volgens programma 
zou kunnen gaan." 

Van 14 schepen tot 146 schepen; van 
enkele interinsulaire. lijnen tot het mach
tige net van diensten, dat vier wereld
deelen omvat: dàt is dan wat de Paket
vaat't in 50 jaar actie ven dienst bereikt 
heef·t. Het werk, dat daarvoor verricht 
werd, kan moeilijk onderschat 
Men leest en herleest de 
lijkste tegenslagen, die Op ten 
overwinnen had. 

De scheepswand van de "Ophir" 
overgenomen van de N.I.S.M. - was 
dun, dat men er met een hamer g·aten in 
kon slaan. De havent oestanden waren 
slecht : goede zeekaarten ontbraken nog. 
De gloednieuwe "Keynst" :oopt op haar 
eerste reis na vertrek van Makassar bij 
Kabaëna op een onbekend rif. De ,.Ba
wean" zit vijf dagen vast op de bank 
bij Bandjermasin. De "Amboina" slaat 
het record en loopt op één reis 
tweemaal vast. "Zoo voortgaande zal 
de vloot weldra zijn opgedoekt," ver
zucht Op ten Noort in zijn rapport van 
20 Maart 1891 naar Amsterdam. 

Maar de Paket hield zich kranig, 
was voor Op ten Noort de strijd ·te z 
geweest; hij werd gevaarlijk ziek 
moest repatrieeren. Gelukkig kon Op 
Noort :herstellen en van 1894-1924 is hij 
lid van den Raad van Bestuur gewf!est, 
waarvan 15 jaar lang presidenot. 

Strijd en uitbreidnig. 

DE kinderziekten waren achter den 
rug; de Paketvaart kon zich con· 

s011deeren. Snel rt!es de maatscliapplj 
in populariteit tijdens de befaamde 
Lombok-expeditle. Na onze nederlaag 
bij Tjak,ra Negara op 15 Augustus 
1894 roept de gouverneur-generaal den 
nieuwen hoofdagent, Taylor, bij zich. 
In zijn paleis zijn aanwezig de G.G. 
zelf, de Raad van Indië en de comma-o· 
danten van leger en marine. 

aan het varend personeel en de benoe
ming van Taylor tot Ridder in de Orde 
van Oranje- assau waren in den vol
sten zin des woords verdiend. 

In de laa tste jaren van de vorige 
eeuw werd de vloot sterk u itgebreid en 
ook het oliestoken werd op eenige sche
pen ingevoerd - de Paketvaart is dank 
zij de vindingrijkheid van haar chef 
Technische Dienst R. A. Meyer een pio
nier op het gebied van oliestoken ge
weest. 

~ D maat ' .;p1',j begin 'n d<l twin- 
tigste eeuw met 'n groot uitbreidings
programma; voortdurend leest men in 
het geàenkboek van nieuwe opdçach
ten tot den bouw van schepen. Maar 
dan komt er een nieuwe concurrent' 
opdagen: Duitschland. Eerst verscheen 
de Norddeutscher Lloyd op h~ too
neei, doch met den Lloyd kon spoedig 

Rottan laden te Makassar. 
De reproducties op deze pagi
na zijn ontleend aan "Een 

halve eeuw Paketvaart". 

SI 
neel. Gevolg: belangrijke salarisver- 'g 
hoogingen, steun aan de opleiüing van b 
personeel en meerdere maatregelen, die i! 
moeten dienen om In het tekOl't van per· b 
soneel te voorzien. I~ 

Een schot .' ..• 

M IDDEN in deze krachtson tplooiing 
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valt te Serajewo een schot: da 
wet'eldoorlog ontbrandt. In Indië bleef 
men de ontwikkeling der gebeurt 
sen met Kalmte gadeslaan. Wel " te·g·e· :-l ....... 
de materiaalprijzen sterk en de lijn 
op Austt'álië gaf zware zorgen. Maar 
(\e Pak et behieJ.d den ouden geest van 
energie en initiatief en het is van bij
zondere beteekenis, dat al betrekkelijk 
kort.na het uitbreken van den oorlog 
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ZEEV AARDERS, handelaars. kale
. nlsatoren - het zijn de besten 

van ons ' volk, die als zoodanig uit
blonken. Op zee, In de koloniën en in 
den handel heeft de wereld den Neder
lander leeren kennen. En het zijn de 
zee, de handel en de koloniën waar
door de Paketvaart - deze moderne 
Oostindische Compagnie - tot aanzien 
en macht kwam. 

DE eigenlijke organisatie van het 

bedrijf. dat op 1 Januari 1891 In 
Oost-Indië begon, werd opgedragen 
aan den admlnlstratenr L. P. D. op 
ten Noort, waarmede de K.P,M. een 
zeer gelukkigen greep deed. Want de 
nwellijkheden begonnen nog pas! Het 
bedrijf moest van den grond af wor
den opgebouwd en men had uit den 
a1U'd der zaak rekening te houden met 
de Nederlandseb-Indlsche Scbeepvaart
maatschappij (de Engelscbe lijn dus) 
die, nu zij baar concessie niet ver· 
lengd zag, geenszins de vlag zonder 
strijd zou strijken. 

een overeenstemming bereikt worden. 
De G. G, opeIlot de conferentie met de • De drie vlaggen van de K.P.M, (boven), 

korte woorden : Doc·h daarmede was de concurrentie de Stoomvaart Mij. "Nederland" en den 

de Rangoon-Deli Lijn en de Deli
Straits-China Lijn konden worden 
geopend. 

een daadkracht zeggen willen in een 
periode, waarin tijdelijk 30% van <ie 
vloot was opgelegd, omdat er geen la
ding was? 

Een honderd zes en veel'tig schepen 
<1.ragen de vlag van de Pake tvaart. 
Daar zijn de drie groote motorschepen, 
de paradepaa'rdjes van de vloot ("Ruys", 
"Tegelberg" en "Boissevain" dragers van 
de namen va:n hen, door wie de K.P.M. 
groot werd) daar zijn eenvoudige scheep
j es van een paar honderd ton - maar 
aJle voeren zij de maatschappijvlag van 
de Koninklijke Paketvaart Maatschap
pij en het rood, wit en blauw. De 320.000 
bruto registerton (rond 1/6 van den 
totalen inhoud de·r Nederla'ndsche koop
vaardij) die de vloot der K.P.M. totaal 
meet, zijn i.ngezet op 72 vaste lljnen. 

Het geheele inter Insnlaire verkeer 
in banden van de Paket; vaste voet 
in China, Britsch·Indlë, Australië, 
Zuid-Afrika, Zuld·Amerlka: bet zijn de 
besten van ons Nedel'landsche volk, die 
de beste karaktereigenschappen in zich 
vereenlgden, die een dergelijk bedl'ljf 
wisten op te voeren tot wat bet thans 
geworden Is, 

Wie het gedenkboek van de K.P.M. 
leest - het is een zeer jui:;te gedachte 
geweest van dr. De Boer, om zich niet 
te bepalen tot de geschiedenis der K. P. 
M., maar een helder en duldelljk beeld 
te geven van de historie der scheepvaart 
·in onzen Archipel vóór de oprichting der 
K.P.M., zood at men het onderlinge ver-

- band duicJ,eUjk 'Ziet - staat verwon:ierd 
over de kortzichtigheid van onze regee
ring In 1862, toen de vaart in den Indi
schen Archipel wederom ui tbesteed zou 
worden. Er waren twee inschrijvers: de 
Engelschman H. O. ~obinson, die den 
dienst wilde waarnemen tegen een ver· 
goeding van f 6.97 per bevaren mijl en 
de Amsterdammers Paul van Vlissingen 

1. "Een halve eeuw Paketvaart", ge
drukt bij J . H. de Bussy te Amsterdam. 

J. Boissevaln. 

- Wij blijven op Lombok. Aan den van Duitsche zijde niet overwonnen, 
legercommandant vraagt de G. G.: "Hoe- want toen bond de Deutsch Australische Rotterdamsehen Lloyd (onder); welk 
veel troepen ohebt gij gereed om daarheen Dampfschiffgesellschaft den strijd aan. drietal vereenigd Is in de Nederlandscbe 

Met de inmiddels vernieuwde vloot 
ging de K.P.M. een n ieuwe toekomst te 
gemoet. Prachtig nationaal werk deed 
zij; en "als ooit" zoo heet het in een 
verlrouwelijken directiebrief van 10 Fe-

te vertrekken?" ZIJ nam Makasser In haar vaart'Oute op Schèepvaart-Unle. 

Het gedenkboek, dat allermänst de fout 
maakt (sommigen gedenkboeken zoo 
eigen) in persoonsverheerlijking te ver
vallen, laat op objectieve wijze duide· 
lijk bemerken, dalt Op ten Noort een 
"superman" was, die over meer dan nQr. 
male capaciteiten beschikte. Op ten Noort 
rekende uit, dat het bedrijf moest be
ginnen met 14 schepen. Maar inmiddels 
zat de N.I.S.M. ook niet stiL Zij opende 
den strijd zelfs op het speciale gebied 
van die Nederlandsche reederljen, die 
zooveel toot de oprichting der K.P.M. 
hadden bijgedragen, door eert viet·tal van 
haal' grootste schepen in te zetten tus
schen Batavia en Amsterdam en de con· 
cUlTentie was voldoende om een scherpe 
daling in de vrachten i,n het leven te 
roepen. 

Maar toen kwam het 'toeval te hulp. 
Boiss-evain ontmoette in den trein tus
schen Brussel en Cala is, Mackinnon, den 
president van de N.I.S.M. en . . .. het con· 
tact was geJegd. 

Als resultaat van de daarop volgende 
besprekingen heeft BCl'issevrun, die een 
merkwaardige geschiktheid had voor 
moeilijke onderhan<lelingen, den groot
sten dienst aan zijn K.P.M. bewezen, die 

Ontvángen~ 
Kunst en Letteren. 

Monumentale glasschIlderkunst In Ne
derland, door A . van der Boom. Ultg.: Mar-

- Drie ' bataillons, een berg- en een en haalde daar veel lading weg ; nu ging 
veldbatterij . ook de Norddeuts~her Lloyd zich weer 

- Wanneer kunnen die vertrekken? roeren en een felle strijd volgde_ De 
- Morgen. man, die in dezen strijd ten slotte als 
Dat zelfde antwoord "morgen" kan ook bemiddelaar optrad was dr. C. J , K. van 

Taylor geven als !lem de vraag gesteld Aalst, de latere president van de Neder· 
wordt, 'wanneer de Paketvaart schepen landsche Handel Maatschappij, die kans 
in gereedheid heeft om de troepen over zag de Duitschers en, de Nederlanders 
te brengen. aan één tafel bijeen te brengen. 

De expeditie vertrekt en het alleruïter· Van beiden zijden werd - zooals dat 
ste wordt van personeel en schepen ge- behoort bij onderhandelingen - wat 
vergd; toen de overw~nning voor onze water in den wijn gedaan en een voor 
vlag behaald wa-s, kon de K.P.M.' er beide partijen bevredigende regeling 
trotsch op zijn, dat zij daartoe belangrijk werd ten slotte gevonden. 
had bijgedragen. De maand extra-gage Ruy-s en Boissevàin, die zoo machtig 

De stoQmboot .. Wiilem l" een der voorloollcrs van de K.P.lIt,·vloot. 

- Handboek der psychologie. door prof. 
dr. F. Roels Deel IV. Ultg.: 'Universitelts
boekhandel Dekker en Van de . Vegt N.V., 
Nijmegen. . • 

- De psychologie van pijn en. smart. door 
Dr. A. M Meerloo. Uitg.: N.V. Noord-Hol
landsche Ultg. Mij., Amsterdam. 

I.and· en Volkeokunde. 
Ons schoone I·and. door F. Kos ter. 

Uiolg.: A, lIert de La.nge, Ams.lerdam. 
H1.torie en Politiek. 

- NarvLk, vom Held en k.a 11l'pf deutscher 
Zerstörer, door Fritz OtlO BlI'S'eh. UHg.: 

tinus Nijhoff. Den Haag. Economie. C. Bertelsma·nn. Gütersloh. • - A. ç. W. Sta ring, gedichten. Verzorgd _ Tecbnlsohe ontwlkeklLng en werkgele-
door Dr. Jan de VrIes. Ultg.: Elsevler, Am- geilheid, door prof. dr. J. Tinbergen. Ultg.: 
sterdam. N.V. Noord-Hollandsche UiI4l. Mij ., A.mster· 

- Unbekanntes Theater. door Karl Blanck dam. 

OnderwUs en opvoeding. 
- Nationaal Congres. "Ons onderwijs ge

zien In het ilcht der moderne psychologie". 
Georganiseerd door den Bond ter Beharti
gIng van de Belangen v. h. Kind. en Heinz Haufe. Uitg.: J. G. COlta, Stuttgart. . _ De prljsmaaofJregelen der Overheid. 

- Meln Leben, door Adèle Sandrock. door W. F. A. Gehrels en drs. L. G. Wes-
Uitg.: Buchwarte-Verlag. Lolhar Blanvalet, terma.nn. Ultg. _H. P. Leopolds N.V .. Den Diversen. 
Berlin. H . _ Berlin und die Musik, door Oswald aag. - Nolst Trénlté's nieuw verpleegsters 
Schrenk. Ultg.: Ed. Bote & G. Bock, Berlln. - Veet.edt. Deel 2. Het Paard, JOOUrl Ir: zakWOOrdenboekje, door dr. m.r. W. Schuur· 

R. G. Anema en G. A. R. Nleuhou. tg.. S kb Uit . J M Meulenhoff - Phllosophie van de kunst. door Dr. W E J Tjeenk Wlll1i\1lk Zwolle ma·ns te oven. g... . . 
Edgar de I'lruyne. U1Ig.: Dekker & v. d. ~ 'On's Landbouw-Werkpaard.' door C. Amsterdam. 
Vegt, Nijmegen-Utrecht. Zwagerman. UI1.g.: P. J. van de Sande, Ter- - Tandheelkundige Studentenalmanak. 

- Vaart en Verlangen, gebundeld door neuzen. Uitg.: N.V. Drukkerij v.h . L. E. Bosch & 
Bert Bronkhorst en Fons Leytep. Ultg.: lijk Le Zn., Utrecht. 
Dekker en Van de Vegt, Utrecht-Nijmegen. <Jees,te ven~ _ De 100nadminlslraLle van uurloonbe-

\V. eten~chap en Techniek. ~ Van Alphen S Nieuw _ Kerkelijk Hand- drijven, in verband met door den werkge-
boek. Jaargang 1941. UIlg .. N.V. Drukkerij ver In te houden belastingen, door H. S. 

- Erlk of Het klein insect.ellboek, door v/ho Koch & Knuttel, Gouda. Altona Ultg. : De Banier R()tterdam. 
Godfrled Bomans. Ultg.: Het Spectrum, _ De verhouding. van God en menseh ' , 
Utrecht. vroeger en nu, door prof. dr. G. van der - Tankgastractle. Rapport 1 van de 

- CrIminaliteit te Utrecht In verband met Leeuw. Uitg. N.V. Nobrd-Hollandscl1e Ultg:. "Contactoammissle van _ tan kgaslractle" . 
Familie en Wijk, door Dr. La F. Jens. Ultg.: MIJ .. Amsterdam. UHg.: H. A. M. Roelants. Schiedam. 
Dekker & v. d. Vegt. Utrecht-Nijmegen. _ God's boodschap In een donkere we- - De Loonbelasting 1941, dOQr C. Th. Ph. 

- .Beknopte Inleiding in de erfelljkhelds- reld. door dr. J . Koopmans, ds. H. C. Touw, Robert en J. B. Ka iser. Ultg.: Ultgevers- en 
leer, door Dr. A. L. Hagedoorn en Dr. A. F WAK ff k Ij! B R " k NV H C. Hagedoorn-Vorstheuvel Labrand. Ultg.: ds. M. J. PlHlselie. prof. dr . . . . or, DI'uk ersbedr 0 001- uIJgro .. , aar-
N V N d H II d h UI MIJ A . ds. D. Kuilman en prof. dr. H. Kraemer. Iem. 
d~ni oor - 0 an sc e tg. - . mster Ultg.: UHg. Mij. Holland. Amslerdam. _ De Lichamelijke 
~ De we~eld in 10 regels, door Dr. H.. - Het Jaar onzes Heeren 1941. Paasch- Lagere School, door J. 

Schwarz. Uitg.: N.V. D. B. Centen's Uitg. MIJ., brief. Uitgegeven door Adoremus door Druk- Jr ., deel A 3. Uiig.: 
"msterdam. kerij C. Blommendaal N.V .. 's-Gravenbage. n'lngen. 

Opvoeding op de 
R. C. van de Grienst 
J. B. Wolters, Gra-

bruari 1917, "het bezit van een groote 
veel voor de maatsohappij gedaan had. nationale reederij in I ndië tot zijn ~-echt 
den, waren inmiddels ontslapen. In Bois- gekomen lS,. dan ,,;S het wel gedut ende 

. , '. ond men den on troe- -deze oorlogSJaren . En zonder dat men 
sevam s papte~en v iets van den huidigen gang van zak~n 
renden af~oheldsgroet w:a:mede het ge- in Inclië afweet, kan wel aangenom~n 
denk'boek slUit en waaruIt bleek, hoe· worden, dat het in dezen oorlog wel nl!!t 
zeer Jan BOlssevam de Stoomvaart dl" 
M 'h .. N d I d" en de Paket- an ers za ZIJn. 

aatsc apPIJ " I e .. e: an. . Ove rigens gin g het de maatschappij 
vaar·t MaatschapplJ m zIJn hart gesloten in de oorlogsjaren niet slecht; tot net 
had. jaat' 1914 had het voordeelig saldo der 

Schepen. schepen, schepen! 

HOE sterker de maatschappij ward, 
hoe sterker zij haar vloot moest uit

breiden. Hoofdagent L. J. ,Lambach had 
zich voortdurend met het ul·tbreiden der 
vloot te bemoeien. 1'oen de maatschappij 
16 jaar bestond, bezat zij 46 schepen met 
een inhoud van 63.188 ton. rI'wee jaar 
later beschikte men al over 66 schepen 
en ook in de volgende jaren werden in 
snel tempo schepen gebouwd. 

Nu begint de Paket haar vleugels wij
der uit te slaan - zij aanvaardt de 
taak, om de verbindingen van den 1 ndi
schen Archipel mN de omgeving tot 
stand te brengen. Zij werkt mede aan 
de opl'ichting van de Java-China
Japanlijn, richt de Java-Bengal en lijn op 
~n begin de tljn op Australië voor te be-
reiden. . 

De opening van de lijn maakte in de 
Australische pers een uitstekenden in
druk. Maar een u its tekende indruk is 
nog geen blij vende overwinning. I<'el 
weren de Australische maatschappijen 
zich tegen den indringer, de gedUChte 
Paketvaart Maatschappij. Eerst in 1911, 
toen de l'egeel'ing de K.P.M. te hulp 
kwam, en op de verlies latende Java
Austt'alië lijn een royale subsidie legde, 
voelden de Australische concurrenten, 
dat Nederland de Paketvaart als een 
nationale zaak beschouwde en dat zij het 
rood-wlt-blauw niet meer uit de Australi
sche wateren zouden kunnen vet'll rijven. 
En ook hier werd, evenals met de Duit
schers en de Engelschen , ten slotte een 
compromis bereikt. 

Inmiddels was àe samenwerk'ing met 
de maatschappijen, die tot de oprichting 
der K . P. M. hadàen medegewerkt nog 
intensiever gew01'àen en die samenwer
king leidde tot oprichting van de ook 
thans macht ige Nederlandsche-Scheep
vaa'rt-Unie, d'ie het nationale karakter 
der drie aangesloten maatschappijen, -
de Stoomvaart MiJ. ,.Nederland". den Rot
terdamschen Lloyd en de Koninklijke 
Paketvaart Mij. - beter zou kunnen ver
zekeren. 

Op scheepsbouwkundi.g gebied ·is UH3 
nog In andere opzichten een belangrijk 
.iaar . Hel motorschip deed zijn intrede. 

De Paket heeft dan al 96 schepen met 
164.529 registerton inhoud. Zij beschikt 
dus over een prachtige vloot. Maar nu 
komt zij weer k-l"ap te zitten met perso· 

reizen van de stooms.chepj!n st.eeds ge
scho_ meld tusschen 3 en 4 millioen. In 
1915 was de 5 millioen oversch reden; in 
Hit6 was het geklommen tot f 11.4, ;n 
1917 tot f 18.5 millioen. De maatschap
pij reserveerde echter sterk, zoodat tie 
dividenden matig bleven. Het bleek gO!~U 
gezien te zijn, want tegen het einde van 
den oorlog werden de zorgen steeds 
zwaarder. Niet alleen door het · gebrek 
aan materiaal, maar vooral door de in
beslagneming door de geallieerden VlD 

de schepen, die in de havens van de ge
allieerden lagen. Het beruchte "angarie
recht" beroofde de K.P.M. tijdens den 
verderen duur van 18% van haar 
scheepsruimte. 

Eindelijk kwam de wapenstilstand (>n 
daarmede een vraag naar tonnage, die 
de stoutste verwachtingen overtrof. De 
stemming was optimistisch. 

Maar van de fraaie plannen kwam wei· 
nig terecht. omdat vrij plotseling de eer
s te crisis uitbrak, die eigenlijk de In· 
leiding werd tot de sterk fluctueerende 
economische curve, die de wereld ' - en 
dus ook, vaak in nog sterker mate, Indië 
- sindsdien gekend heeft. 

De crisis van 1920 trof de maatschap
pij vrij onverwacht en zij was er eig!!n .. 
lijk niet op voorbereid. Het nut Vim 

deze tege[lspoeden was echter, dat rle 
maatschappij gedwongen werd op alle!'
le i uitgaven, die in tijden van voorspoed 
gemakkelijk konden worden gedragen, te 
bezuinigen; zij is daardoor gezond (>n 
sterk gebleven, waardoor zij in staat i~ 

geweest de zooveel ernstiger cI' isis van 
1929 tot 1936, die zooveel andere onder
nemingen aan den rand van den afgrond 
~ zoo niet daarin heeft gebracht -
zonder lcleerscheuren te weerstaan. 

Opnieuw blijkt dan, dat de maat· 
schappij juist In slechte tijden buiten. 
gewoon ,'eel Initiatief heeft. dat In 
daal'Oll volgende betere jaren dan al· 
tijd weer ruim beloond ' wOl·dt. Want 
het Is In het ' diepste va~ d e crisi!', 
dat ., de lijn lndlë-Zuid Afrika jtP

opend ,,-erd. 

De lijn werd een doorslaand succe __ 
zóó zelfs, dat men de route Kaapstad
Batavia moest doortrekken tot Salgo:l 
en Bangkok, daarna tot Hongkong. Be
grijpt men, wat zulk een energie, ~ 

Volle kracht vooruit! 

DE ommekeer kwam in 1936 en van 
dat jaar af gaat het weer bel'g. 

opwaarts. Als laatste daad van actio 
vlteit in de periode. die wij beschre
ven, d e opening van de lijn op d o 
Oostkust van Zuld·Amerika (waarme
de dus het vierde werelddeel wordt in. 
geschakeld In de vaarroutes der K.P. 
M.) ell .. . dan is het wéér oorlog. 

Het is niet mogelijk in het korte beo 
stek van een krantenartikel een goed 
beeld te geven van "een halve eeuw Pa
ketvaart", noch van het voortreffelijke 
boek, dat onder denzelfden titel var· 
sc~n. Maar wij ervaren danl,baar, wat 
de Paketvaart voor ons vaderland t'Jt 
stand bracht en tot stand brengt. War:t 
al zijn de verbindingen met het Rijk bui
ten Europa verbroken, al weten wij niet, 
hoe het me t de K.P.M. sinds Mei 1940 
gegaan is, het bedrijf is daat· in goede 
handen - onze vlag wOI'dt d oor de 1{, 

P.M. in vier werelddeelen met eere ge· 
toond. Dat weet iedere Nederlander, ook 
zonder dat ons berichten bereiken. 

Zoo mogen ook wij eindigen met de 
woorden, waarmede dr. De Boer zijn 
studie beëindigt, de afscheidswoorden 
van wijlen Jan Boissevain gewijd aan cle 
S. M. Nederland en de Kon. Paketvaart 
:Mij .: "Mogen zij blijven bloeien en wel
vaart verspreiden en de eer van de vlag 
hoog houden." 

Zoo zij het tot in lengte van dagen! 

Indologen~Almanak. 

DE Utrechtsche Indologen Vereeniging 
heeft voor 1941 den derden Indologen 

Almanak doen verschijnen en in ver
band met bet feit dat de vereeniging in 
November jl. haar derde lustrum heeft 
gev ierd. heeft zij aan den inhoud van 
dit boekje een waarde weten te Iteven 
welke inderdaad verre uitgaat boven 
wat in het algemeen van een studenten
almanak mag worden verwacht. Een 
lange rij van gezaghebbende en deskun
dige medewerkers heeft aan dezen Alma
m.k bijdragen geleverd. 

Na een "Woord Vooral" van oudmi
nister-president Colijn en een "Inleidend 
artikel" van generaal Swart. schrijft de 
ex-landvoogd jhr. De Jonge over: "De 
Taak van het Nederlandsche gezag Cin 
Ind ië). oudgouverneur Bertsch, over 
.. Het B. B.", prof. Westra over "De 
Rijkseenheid". prof. NoIst Trenité over 
.,Binnenlandsch Be.stuur en Boschwe
zen" , prof. Kernkamp over "De Islam
politiek der N. I. Regeering" en prof. 
Jonkers over ,;Binnenlandsch Bestuur 
en Rechterlijke Macht in Ned. Indië". 

V:or het overige bevat de Almanak 
de gebruikelijke overzichten en jaarver
slagen. terwijl een goed geslaagd Men
gelwerk en vele bladzijden Varia d eze 
uitstekende uitgave besluitea. 


