de maximum snelheid voor auto's bedraagt 40 km per uur,
Oostelijk1 van Kunming sluit de Birmaweg aan op een
tweetal wegen, resp. van 1300 en 1160 km lengte in de
richting Tsjöengking.
Naast de vermelde route zijn thans in de provincie Yunnan nog enkele andere wegen voor autoverkeer geschikt
gemaakt. Uitgestrekte gebieden, vooral westelijk van
Kunming ten N. en ten Z. van de Birmaweg, zijn evenwel nog geheel aangewezen op de oude karavaanwegen.
Luchtvaart. Keeds vóór de Chinees—Japanse oorlog was
Kunming een knooppunt van luchtlijnen* Een ChineesDuitse en een Chinees-Amerikaanse Maatschappij onderhielden geregelde luchtverbindingen met Peking, Shanghai, Hanoi, Kanton en Hongkong. Tijdens de oorlog heeft
de luchtvaart een geweldige vlucht genomen. In de periode, waarin de Birmaweg was afgesneden, werd 20.000
ton per maand door de lucht vervoerd en landden dagelijks 600 toestellen op het modern ingerichte vliegveld van
Kunming. Er is reden om aan te nemen, dat ook thans
het luchtverkeer via Kunming zich in gunstige zin blijft
ontwikkelen. Aangezien h e t , wegverkeer in Yunnan, als
gevolg van de moeilijke terreingesteldheid, zware financiële lasten meedraagt, is het relatieve verschil in kostprijs met het luchtverkeer hier minder groot dan in
andere streken der wereld. Voor het vervoer van passagiers, post en hoogwaardige goederen wordt meer en meer
het vliegtuig geprefereerd.
Het is zeer moeilijk om voorspellingen te doen over de
toekomstige economische ontwikkeling van Yunnan. De
activiteit van de laatste jaren was sterk kunstmatig en kan

dus niet als maatstaf dienen. De omschakeling van oorlogs- op vredeseconomie zal met een crisis gepaard-gaan,
waarvan de eerste symptomen al zichtbaar zijn. Een groot
deel van de in oorlogstijd aldaar gevestigde industrieën
zijn reeds stilgelegd; tengevolge van de enorme transportkosten en de hoge lonen voor geschoolde arbeidskrachten
kunnen zij niet concurreren tegen de ondernemingen in
de kuststreek.
In de toekomst zal het land weer grotendeels zijn aangewezen op land- en mijnbouw. Zoals hierboven gebleken is,
exploiteert Yunnan reeds een rijke schakering aan delfstoffen. De resultaten van de mijnbouwonderzoekingen, die
de Amerikanen in de oorlog hebben ingesteld, zijn niet
bekend gemaakt. Het blijft echter steeds zeer goed mogelijk, dat nieuwe vondsten hier de economische structuur
radicaal zullen wijzigen. China heeft voorts voor de uitvoering van zijn industrialisatieplan alle metalen nodig,
die Yunnan kan'leveren. De handelaren, die in de oorlog
veel geld verdiend hebben, zoeken naar belegging van
hun nieuw verworven kapitaal. De mijnen, vooral de k o permijnen, die tot nu tóe onvoldoende zijn geëxploiteerd
door gebrek aan kapitaal, zullen het gezochte beleggingsobject kunnen vormen.
Als doorvoergebied zal Yunnan steeds zeer belangrijk
blijven, vooral wanneer de spoorwegplannen voltooid zijn.
Een goed spoorwegnet zal ook het vreemdelingenverkeer
kans op ontwikkeling geven.
J. Damen.
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