
OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 

betreffende den In- en Uitvoerhandel van Siam over 1900. 

Uitgegeven door G. W. HAETLAUB, Consul-Generaal van Siam; te Botterdam. 

Het is ons eene niet geringe voldoening te kunnen wijzen op de ruime belangstelling 
aan onzen arbeid ten deel gevallen, nadat wij ten vorige jare een door ons samengesteld 
Verslag over den economischen toestand van het Koninkrijk Siam het licht hadden doen zien 
en daaraan door eene oordeelkundige — schoon niet uiterst ruime — verspreiding in den lande 
publiciteit hadden gegeven. 

Talrijker, dan wij ons zulks hadden voorgesteld, zijn de aanvragen om toezending 
van bedoeld Verslag geweest, en kon dientengevolge daaraan dus slechts ten deele worden 
voldaan, terwjjl een groot aantal van dezelfde verzoeken, tot ons leedwezen moest worden 
afgewezen, aangezien de voorraad al spoedig bleek te zijn uitgeput. 

Aangemoedigd door het succes, met dien arbeid verkregen, hebben wij gemeend 
door het opstellen en 't ter kennisname uitreiken van een nieuw Rapport over het zich 

. economisch zoo krachtig ontwikkelende Siameesche Koninkrijk, zoowel de belangen van het 
land, 't welk wij de eer hebben te dienen, als die van den Nederlandschen en den Ned.-Indischen 
Export en Industrie voor te staan, weshalve daartoe door ons werd overgegaan, terwijl ditmaal 
op een ietwat ruimer uitgifte, dan in het jaar te voren, is gerekend geworden. 

BIBLIOTHEEK 

l~_211iL 
i B̂ artecsnt van Koloniii, f 

Na de ernstige verwikkelingen van de laatste twaalf jaren in Oost-Azië, 
waardoor menigmaal de hoogste belangstelling van de meeste beschaafde natiën werd in 
beslag genomen, is nu ook weder zeer onlangs de volle aandacht op dat werelddeel gevestigd 
geraakt, toen de staatkundige verhoudingen in het Oosten, door diplomatieke schikkingen 
en overeenkomsten opnieuw voor het voetlicht werden gebracht. 

Het Siameesche Rijk, dat te midden van al die woelingen rustig naar beschaving 
en ontwikkeling blijft voorbstreven; welks verstandig vorst met beleid en voorzorg er zich op 
toelegt, om, zoowel door eigen aanschouwing in vreemde landen, als door het doen ondernemen 
van reizen, door zijnen troonsopvolger en door velen zijner eigen broeders, te bereiken wat 
voor land en volk nuttig en noodig moet blijken, heeft van Nederland en van Ned.-Indië 
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de bijzondere belangstelling gewekt, vermits Koning TSCHÜLALONGKORH , bij zijn herhaald 
en langdurig verblijf op Java, zoovelen onzer landgenooten aan zich heeft weten te 
verplichten, en, bij verschillende gelegenheden, ongeveinsde bewondering heeft aan den dag 
gelegd voor de inrichting van ons Indisch Staatsbestuur, zoomede voor de wijze waarop de 
schatten dier schoone O.-I. eilanden door onze kolonisten worden productief gemaakt. 

Wij willen om die reden ons, overigens louter zaakrijk, Rapport betreffende den 
In- en Uitvoerhandel van Siam ditmaal door een vluchtig kijkje in het koninkrijk zelf doen 
voorafgaan, hierbij evenwel slechts zeer enkele losse grepen doende uit hetgeen over het 
interne bestaan van dit interessante land zoü zijn mede te deelen. 

Koning TSOHÜLALONGKOEN (welke naam „kleine kostbare steen" beteekent) is de 
vijfde koning uit de dynastie, welke in 1780 werd gesticht. In 1853 geboren, volgde Z . M . 
in 1868 zijn vader op, doch moest gedurende de eerste achttien jaren van zijn bewind den 
troon met een neef, V A N G N A , deelen, en erfde hij na diens dood het enorme vermogen, door 
dezen doorluchtigen neef nagelaten. 

Van alle de broeders des konings, die evenals hjj zelf Europa bezochten, wordt de 
vorst gezegd het meest ontwikkeld en beschaafd te zijn, bijzonder op de hoogte van de letter
kunde en van de heilige boeken van het Boeddhisme. In de hoofdstad zijns Rijks wonen 
verscheidene Europeanen, met wie de koning menigmaal aanraking zoekt. 

Bangkok, de hoofd- en havenstad, waar handel en verkeer jaar op jaar in omvang 
aanzienlijk toenemen, levert bij aankomst een eigenaardig aspect op. Van verre reeds ziet 
men de bekende Siameesche vlag wapperen en de tinnen en koepeldaken der talrijke pagoden 
in het helle zonlicht schitteren. 

De breede rivier Ménam, waaraan Bangkok is gelegen, is vol van allerlei vaartuigen 
zoowel groote stoomers als kleine prauwtjes en Chineesche jonken. 

In de inlandsche wijk van Bangkok, door de Siameezen Ton genaamd, wordt het 
grootste handelsverkeer aangetroffen. Daar vindt men ook de „tabet", hetzelfde wat in Indiö 
de passar (markt) heet, en op die uitgestrekte markt alsook in de omliggende toko's worden 
welhaast alle denkbare en ondenkbare zaken, van de geringste tot de hoogste waarden, te 
koop aangeboden. Om hiervan eenig denkbeeld te geven noemen wij o. m. allerlei soort 
versche en gedroogde visch en vleesch, gezouten eieren, groenten en vruchten, versnaperingen 
en snoeperij, speelgoed en huishoudartikelen; maar ook groote schildpadden en stukken van 
dolfijnen en haaien, en dan weêr bloemen en voorts de meest verscheidene uit China, 
Britsch- en NederL-Indië geïmporteerde artikelen, als: manufacturen, stoffen, porcelein, 
glaswerk, thee, opium, eetbare vogelnestjes, kampfer, etc. etc. etc. 

Men beseft hoe gemakkelijk schatten gelds in die magazijnen kunnen besteed worden, 
waarbij voor vreemde bezoekers de verleiding tot koopen nog verhoogd wordt door de wijze 
waarop de handelaren op hunne handige en innemende wijze hun waren weten aan te prijzen. 

De Siamees is een flink handelsman... in den dop! Door meerdere wrijving met 
andere natiën en door betere bekendheid met Europeesche handelsgebruiken zal zijn 
waarde als koopman nog sterk dienen toe te nemen; maar, indien men in 't oog wil houden, 
dat Japan op het gebied van Handelsonderwijs reeds menigen Europeeschen Staat verre is 
vooruit gestevend, en dat de drang naar beschaving en vooruitgang der Japanners mede van 
invloed moest zijn op de zucht der Siameezen naar 't absorbeeren van moderne begrippen, 
dan lijdt 't stellig geen twijfel of laatstgenoemd Rijk zal ook eerlang, in handel en verkeer, 
zijne krachten en hulpbronnen meer tot haar recht weten te doen komen. Tot dusver 
berust nog de voorname handel van Siam te veel, ja bijna uitsluitend mag men wel zeggen, 
in handen van Chineezen, die zich in dat land, evenals ze dit overal deden waar er maar 
kans toe bestond, warmpjes en wel genesteld hebben, om er allengs meer en meer tusschen 
allerlei zaken en belangen zich in te dringen. Deze hebbelijkheid, die voor de inlandsche 
bevolking op onze Indische eilanden een waar onheil is geworden — aangezien zij tot verarming 
van den zeer weinig tot handel en industrie aangelegden Polinesiër moest leiden — zou niet 
anders dan voor de Siameezen gelijke gevolgen hebben, indien de Chinees eenzelfden 
domineerenden invloed op den Siamees, als • op gindsche bevolking, bleek te bezitten. Dit is 
echter niet 't geval, en zijn beide volken in veel opzichten meer eikaars gelijken. Niettemin 
is het een verblijdend verschijnsel, dat de bewoners van dat land meer en meer zelf 
commercieele neigingen gaan vertoonen en zich op zaken van handel willen toeleggen. 

In den loop van 1898 heeft zich te Bangkok een Kamer van Koophandel gevormd, 
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en zulks naar 't voorbeeld van de inrichting der bestaande Kamers te Singapore en te 
Hongkong. Bij deze instelling is de bepaling voorgeschreven dat daarin geen Aziatische 
handelaren of nijveren mogen zitting nemen, hetgeen, naar onze meening, een te veroordeelen 
maatregel is. Een Kamer van Koophandel toch, op een broederen grondslag gevestigd en 
die, in overeenstemming arbeidende met het Siameesche Gouvernement, aldus een raadgevend 
lichaam zoude kunnen vormen, welks technische adviezen op velerlei gebied werden 
aangehoord en in overweging genomen, konde ongetwijfeld niet alleen tot groot nut voor den 
binnen- en buitenlandschen handel werkzaam zijn, maar ook in menig ander opzicht tot heil 
worden voor den Staat. 

Ten aanzien van administratief beheer en financieel staatsbestuur heeft Siam in de 
laatste jaren groote vorderingen gemaakt; tal van kleine en groote misbruiken zijn door 
een krachtig en verstandig ingrijpen den kop ingedrukt, en wordt er langzaam maar zeker 
voortgewerkt om in zaken van landsbelang een zuiveren toestand te scheppen. *) 

Het spoor- en tramwegnet in Siam verkrijgt bij voortduring aanzienlijke uitbreiding, 
voor welke werken belangrijke orders in Europa worden opgegeven. 

De bouw der spoorwegen, welke thans pl. m. 300 kilometer lengte zullen hebben 
bereikt, geschiedt onder Duitsche leiding. 

Bangkok bezit tin-, ijzer- en lederfabrieken, en voorzeker is deze havenstad èn door 
den vruchtbaren bodem in haren omtrek, alwaar zich ook de rijke ijzermijnen en uitgestrekte 
teakbosschen bevinden, èn door hare gunstige ligging aan de in zee breed uitmondende 
rivier, een der belangrijkste handelssteden van Azië. 

Omtrent Siam's Scheepvaartbeweging lezen wij in het jongste verslag van den Ned. 
Consul te Bangkok, den heer E. T H . VAN DELDEN, O. m. het volgende: 

Zooals bereids is aangetoond vaart de Siameesche handelsvloot reeds voor een groot deel onder Duitsche vlag. 
Het zijn evenwel enkel kleine stoomers. 
Diepgaande schepen kunnen Bangkok van wege de modderbank aan de uitvloeiing der Menam niet bereiken. 
Diep en breed als de Menam is, bevaarbaar voor de grootste schepen, dwingt de toegang tot het gebruik 

van kleine booten. 
Maar steeds krachtiger wordt op de opruiming van deze modderbank aangedrongen, welke de rechtstreeksche 

vaart verspert en in den handel op Siam nadeel, ongemak en vertraging te weeg brengt. 
Het gebeurt meermalen, dat zelfs de voor deze vaart berekende kleine stoomers tien dagen onder weg zijn 

naar Singapore. Zij kunnen met voile lading de rivier niet uit en zijn verplicht deze te Ko-Si-Chang, een eiland op 20 
mijlen afstand van de batik, uit lichters aan te vullen. 

De gemeenschap beeft met China over Hongkong en Swatow plaats; met Saigon via Chantaboon per Fransche 
boot van de Messageries Fluviales, en met Singapore via Koh-Si-Chang of langs de kustplaatsen per Duitsche, Engelsche 
en Deensche boot. 

In het geheel telt de handelsvloot nu 30 schepen met een gezamelijken tonneninhoud van 27.484 R. T. 
Over 1900 werden overgevoerd: naar Bangkok 887 salonpassagiers; 26.499 dekpassagiers, meest Chineezen. 
Van Bangkok naar elders: 834 salonpassagiers en 17.230 dekpassagiers. 
Hierbij is de kustvaart op de Siameesche havens buiten rekening gelaten. 

Onder de officieele jaarlijksche Rapporten, door de Consulaire vertegenwoordigers 
der verschillende landen uitgebracht, plegen de verslagen der Nederlandsche- in Bangkok 
gevestigde consuls een niet te miskennen eervolle plaats in te nemen. Geven genoemde 
rapporten nu telken jare aan den uitvoerhandel vele hoogst belangrijke mededeelingen, opgaven 
en cijfers, met betrekking tot den import en den export van het Siameesche Rijk, te zien — 
zoodat fabrikanten en kooplieden hier te lande daaruit reeds een behoorlijk overzicht over den 
economischen toestand en de zaken van den in- en uitvoerhandel kunnen verkrijgen, — zoo 
wil het ons toch voorkomen dat er voor het doel nog bruikbare stof te putten is uit versche 
statistische gegevens, welke op last van den Directeur-Generaal der Siameesche Customs 
(Douane) zijn bijeenverzameld en openbaar gemaakt geworden. 

Evenals ten vorige jaren zullen wij bij deze bewerking ook thans weder speciaal op 
den handel in die artikelen het licht doen vallen, welke onze aandacht vergen aangezien 
Nederland aan den invoer daarvan reeds een meer of minder belangrijk aandeel neemt, öf 
daaraan, bij nadere kennismaking en overweging, alsnog zal kunnen nemen. 

Waar het zich om artikelen handelt, voor onze nationale nijverheid van belang, 

") Wij nemen hier de vrijheid om als uiterst leerrijke litteratuur over het Koninkrijk Siam en wat daarmeê 
samenhangt, aan te bevelen: 

1 e. Het werk van Edward Stanford (uitgegeven bij Grindon te Londen) en getiteld: „Siam, A geographical 
summary." (1895) 

2e. „Im Sattel durch Indo China." Allgemeiner Verein. fur Deutsche Litteratur. (1894) 
3e. „Five years in Siam," door H. Warington Smyth (uitgegeven bij John Murray, te Londen.) (1891—1896) 
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zullen aan de officiëele statistieken meer in extenso opgaven en cijfers ontleend worden; aan 
invoeren, voor onze nijverheid en of onzen export minder vermeldenswaardig, zullen die gegevens 
in beknopter vorm worden weêrgegeven. 

Zonder vermelding zullen blijven die vele Siameesche importen, waaromtrent mede-
deelingen en bijzonderheden voor onzen handel welhaast geen nut zouden kunnen hebben. 

Ter voorkoming van misvattingen zullen wij van vele artikelen de Engelsche of 
de inlandsche benaming ongewijzigd laten; hetzelfde geldt ook voor verpakkingen, terwijl 
wij de overtuiging bezitten dat belanghebbenden met die uitheemsche namen volkomen 
vertrouwd zijn. 

Ten slotte zij, ten aanzien van de hierachter volgende opgaven en cijfers nog opge
merkt, dat de Siameesche „Customs" met prijzenswaardige omzichtigheid, zooveel als doenlijk 
zoude blijken, hebben trachten te schiften en aan te wijzen welke artikelen en hoeveelheden, 
van de onderscheidene naar Siam uitvoerende landen afkomstig, het Koninkrijk binnen kwamen, 
terwijl deze herkomst vaak zeer bezwaarlijk is te bepalen. Evenals in andere Oost-Aziatische 
havens toch doet zich ook bij Bangkok de omstandigheid kennen, dat talrijke over de 
concentratie-havenplaats Singapore verscheepte goederen, geene aanwijzing van herkomst met 
zich voeren, hetgeen een beletsel is tot 't maken van correcte aanteekeningen, en derhalve 
aan het aanleggen van deugdelijke statistieken in den weg staat. 
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Invoerrecht verschuldigd. Vrjj; voor persoonlijk gebruik. 

ARTIKELEN EN LANDEN VAN HERKOMST. Waarde in Waarde in 
Hoeveelheden. Mex. Dollars Hoeveelheden. Mex. Dollars 

uitgedrukt. uitgedrukt 

Kleederen (buitenlandsche) en bijbehoorende 
artikelen. 

Van Singapore Packages 507 92392. - 107 3837 . -
Hongkong „ 1320 145090.- 2 4 0 . -
Indië 89 18965.- 8 1 1 6 . -
China , 1221 73318. -
Japan „ 34 3612 . -
Birma ! 12 1666 . - 3 1 5 9 . -
Engeland „ 354 95076. - 61 5579 . -
Duitschland „ 262 54359. - 9 3 3 8 9 . -
Frankrijk „ 121 30426.- 2 4 8 6 . -
Italië , 78 21705 . - 1 50 . -
Holland ' 16 2601.- 60.-

, V . S. Amerika „ 9 1976 . - 15 1 3 7 1 . -
Australië „ 12 2190 . - 1 7 0 . -
Spanje „ 6 1784 . -

J andere landen „ 9 9 5 . - 8 5 9 0 . -
Totaal: 4048 546155.- 217 15737. -

Cotton (Joods. * 
I. Chowls. 

Van Singapore Corges 19634"/ 2 0 178126.-
u Indië „ 26851 *lw 222890.-
„ Zwitserland „ 570610/!!o 41561 . -
„ Engeland „ 1048 «/ao 7418 . -
„ Italië „ 417 2316 . -
., Hongkong „ 3 1 2 0 . -

Totaal: 53660^/ao 453331. -
2 Po, POOQS 

Van Singapore ' Corges 14792 279690.-
„ Hongkong „ 247 1 0/ 2o 4 4 8 0 . -
„ Indië „ 935 «/ao 19128.-
„ Birma „ 2316/so 3 4 2 . -
„ Saigon „ 21 */*> 5 7 2 . -
„ Cambodia „ 1 0 / 2 o 8.— 
„ Zwitserland „ 11673 151613.-
„ Italië „ 3644"/ 2 0 53619. -
,, Engeland „ 3973i8/ 2 0 48912 . -
„ Holland „ 621 2 / 2 0 9453.-
„ Duitschland „ 200 3 2 2 7 . -

Totaal: 36132^/ÜQ 566044.— 
3. Sarongs. 

Van Singapore Corges 13924 2/ 2o 98635 . -
„ Indië „ 34210/ao 2 9 7 1 . -
„ Engeland „ 1945 6/ao 16438.-
„ Zwitserland „ 1186 1 8 / 2 0 14736.-
„ Holland „ 737 V » 7303.-
„ andere landen „ 35 351.— 

Totaal: 18170 iy 2 0 140434.-
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Invoerrecht verschuldigd. Vrij; voor persoonlijk gebruik. 

ARTIKELEN EN LANDEN VAN HERKOMST. Waarde in Waarde in 
Hoeveelheden Mex. Dollars Hoeveelheden. Mex. Dollars 

uitgedrukt. uitgedrukt. 

Cotton Gtoods (vervolg). 
I. Chowls. 

4. Slendangs. 
Van Singapore Corges 7417"/M 61028.-

„ Indië „ 513 3408.-
Engeland „ 20214«/2o 97403.-
Zwitserland „ 3943 %,, 21989.-

Totaal: 3208811/20 183828.-

Van Singapore Corges 70016/so 13500.-
„ Saigon „ 121 0/2« 300.-
" Zwitserland „ 2245"/2o 43185.-
„ Engeland „ £8 1440.-

Totaal: 300ö 1 9/ 2 0 58425.-
II. Prints and Chintzes. ! * * 

Van Singapore Pieces 75330 193856.-
Indië „ 35893 107289.-

_ Hongkong „ 3352 11705.-
" Engeland „ 20370 95233.-
„ Duitschland „ 754 3284.-
„ Denemarken „ 600 2504.-
„ Zwitserland „ 103 391.-

Totaal: 136402 414262.-
III. White Shirtings. 

Van Singapore Pieces 176299 554704.-
„ Indië „ 1900 5144.-
„ Hongkong „ 1578 3993.— 
" Engeland „ 9499 39740.-
„ Holland „ 13207 45583.-

Duitschland „ 3650 10929.-
„ Frankrijk „ , 

Totaal: 206133 660093.-
IV. Grey Shirtings. 

Van Singapore Pieces 145161 246955.-
indië , „ 6490 11724.-
Hongkong „ 1600 2240.-
Engeland „ 3448 7107.-

Totaal: 156699 268026.-
V. Turkey Red Cloth. 

Van Singapore Pieces 18790 37882.-
Indië „ 7513 11070.-

,, Hongkong „ 449 1189.-
„ China „ 200 305.-
„ Zwitserland „ 10875 25213.-
I Engeland „ 1883 4186.-
i Holland I 280 946.-

Totaal: 39990 80791.-



^ Invoerrecht verschuldigd. Vrij 5 voor persoonlijk gebruik. 

ARTIKELEN EN LANDEN VAN HERKOMST. Waarde in Waarde in 
Hoeveelheden. Mex. Dollars Hoeveelheden. Mex. Dollars 

uitgedrukt uitgedrukt 

VI. Turkey Red Yarn. 
Van Singapore Balen 995 99483.-

„ Zwitserland „ 112 8062.-
„ Duitschland „ 57 3873.-
„ Engeland „ 13 1131.-
„ Denemarken „ 2 199.— 

Totaal: 1179 112748.- ] 

VII. White Yarn. 

Van Singapore Balen 2211 166215.-
„ Hongkong „ 128 11100.-
„ Indiö „ 35 2460.-

Totaal: 2374 179775.-

VIII. Yarn (gekleurd) 
andere dan Turksch rood. 

Van Singapore Balen 2695 191670.-
„ Indië „ 53 5124.-
„ Hongkong „ 22 1723.-
„ Engeland „ 505 31705.-
„ Zwitserland „ 145 12524.— 
„ Duitschland „ 35 2423.-
„ andere landen „ 5 514.— 

Totaal: 3460 245683.-

IX . Piece Goods. 

Van Singapore Pieces 126736 302615.— 365.— 
„ Indië „ 23505 68978.-
„ Hongkong „ 26400 72104.-
„ China „ 4421 5693.-
„ Japan „ 1206 1600.-
„ Engeland „ 31646 147288.- 212.-
„ Duitschland „ 11691 22598.— 
„ Zwitserland „ 4980 17227.— 
„ Frankrijk „ 585 4731.- 20 . -
„ Italië „ 993 2249.-
„ Holland „ 303 1430.-
„ Denemarken „ 305 856.— 
„ andere landen „ 29 50.— 20.-

Totaal: 232800 647419.- 617.-

7 
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Invoerrecht verschuldigd. Vrij; voor persoonlijk gebruik. 

ARTIKELEN EN LANDEN VAN HERKOMST. Waarde in Waarde in 
Hoeveelheden. Mex. Dollars Hoeveelheden. Mex Dollars 

uitgedrukt. | uitgedrukt. 

X. Singlets. 
Van Singapore Dozen 7630 24010.-

„ Hongkong „ 14661 13026.-
„ Duitschland „ 17194 52680.-
„ Engeland „ 10311 30912.-
„ Zwitserland „ 1700£ 6187.-
„ Spanje „ 2550 5136.-
„ Frankrijk „ 350 1847.-
„ andere landen „ 895 1938.— 

Totaal: 55291J 135736.-

XI. Nog eenige hoeveelheden ongenoemde 
katoenen goederen. 

Van Singapore Packages 7002 171321.-
„ Hongkong „ 576 65435.-
,, China „ 26 2019.-
,, Indië „ 523 50944.-
„ Duitschland „ 613 125780.-
,, Engeland „ 440 77321.-
„ België „ 81 9829.-
„ Holland „ 54 9273.-

Denemarken „ 36 6395.— 
„ Italië „ 8 2198.-
„ Frankrijk „ 6 2105.— 
„ Zwitserland „ 10 1812.-
„ andere landen „ 26.— 

Totaal: 9375 524458.-

XII. Cotton, ruw. . 
Van Singapore Pikols 2046.65 15223. -

„ Indië n 20 270.-
„ Hongkong „ 1 18. — . 

Totaal: 2067.65 15511.-

Zijden Goederen (Chowls). 
Van Singapore Pieces. 3775 7726.-

„ Hongkong „ 27805 97935.-
„ Indië „ 980 . 6964.-
„ Saigon „ 152 874.-
„ Zwitserland „ 3117 8342.-
„ Duitschland „ 596 1863.-
„ Engeland „ 32 582.-
„ andere landen „ 314 615.— 

Totaal: 36771 124901.-
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Invoerrecht verschuldigd. Vrij; voor persoonlijk gebruik. 

ARTIKELEN EN LANDEN VAN HERKOMST. Waarde in Waarde in 
Hoeveelheden. Mex. Dollars Hoeveelheden. Mex, Dollars 

uitgedrukt. |j uitgedrukt 

Stukgoederen, (zijden) 
Van Singapore Pieces. 11119 74751.- 24 319.-

„ Hongkong „ 135378 931871.-
„ China „ 4443 29554.-
„ Indië „ 1309 7102.-
„ Saigon „ 288 2181.- 2 20.-
„ Japan „ 163 659.- 6 500.-
„ Engeland „ 2351 22221.-
„ Frankrijk „ 665 11348.-
„ Duitschland „ 475 7146.-
„ Zwitserland „ 90 4796.-
„ Denemarken „ 58 1946.— 
„ andere landen „ 178 704.— 

Totaal: 156517 "Ï094979 . - 32 839.-

Benevens nog ettelijke ongenoemde soorten. 

Cotton and silk mixed (pieee goods). 

Van Singapore Pieces 491 3787.— 
„ Hongkong „ 658 7514.-
„ Indië „ 145 985.-
„ Engeland „ 2577 21730.-
„ Duitschland „ 26 1138.— 
„ Italië „ 14_ 506.-

Totaal: 3911 35660.-

Linnenfabrikaten. 
Van Singapore Packages 15 4245.— 2 60.— 

„ Hongkong „ 10 3219.-
„ China „ 5 934.-
„ Engeland „ 9 7359.- 1 100.-
„ Duitschland „ 3 3961.- 1 90.-
„ andere landen „ 1 273.- 3 _ 130.-

Totaal: 43 19991.- 1_ 380.-

Wollen Goederen. 

I.—Piece Goods. 

Van Singapore Pieces. 3387 31850.- 7 35.-
„ Hongkong „ 739 7627.-
„ Indië „ 323 2629.-
„ Engeland „ 2268 14310.-
„ Duitschland „ 1530 • 10672.-
„ andere landen „ 40 184.— 15 104.— 

Totaal: 8287 67272.- 22 139.-



- 10 -

ARTIKELEN EN LANDEN VAN HERKOMST. 

OII gerangschikte Goederen. 
Van Singapore Packages. 

i Hongkong „ 
„ China „ 
„ Indië „ 
„ Japan „ 
„ Annam „ 
„ Saigon „ 
„ Birma „ 
„ Sumatra „ 
„ Engeland „ 
„ Duitschland „ 
„ V. S. Amerika „ 
„ Frankrijk „ 
„ Zwitserland „ 
„ Italië „ 
„ Australië „ 
„ Denemarken „ 
„ andere landen „ 

Totaal: 
Rijwielen en onderdeelen. 

Van Singapore Packages 
„ Indië „ 
„ Hongkong „ 
„ Y . S. Amerika „ 
„ Engeland „ 
„ Duitschland „ 
„ Denemarken „ 
„ andere landen „ 

Totaal: 
Uzer- en Staalwaren. 

Van Singapore Packages 
„ Hongkong „ 
„ China „ 
„ Indië ' % 
„ Burmah „ 
„ Saigon „ 
„ Japan „ 
„ Engeland „ 
„ Duitschland „ 
„ Australië „ 
„ V. S. Amerika „ 
„ Zwitzerland „ . 
„ Frankrijk „ 
„ Denemarken „ 
„ andere landen „ 

Totaal: 

Invoerrecht verschuldigd. Vrij; voor persoonlijk gebruik. 

Waarde in Waarde in 
Hoeveelheden. Mex. Dollars Hoeveelheden. Mex. Dollars 

uitgedrukt. uitgedrukt. 

59360 496314.- 1735 31061.-
25005 286518.- 219 2496.-
5849 53796.- 1 95 . -
210 21202.- 5 547.-
221 4755.- 94 957.-
200 4286. -
160 4141.- 54 2970.-
28 1599.- 8 25 . -
82 1700. -

12276 132826.- 90 31358.-
1368 121024.- 22 2945. -
1132 44633.- 79 4397.-
261 34978.- 6 1126.-

19 12103.- 3 565.-
714 10727.- 5 2628.-

4 4729.- 1 3 . -
185 4570.- 15 659.-
21 1118.- 128 6050.-

107121 1241019.— 2465 87882.-

40 5430.- 7 432.-
16 2320.-
1 997.- 1 200.-

255 46300.- 11 1088.-
44 10629.- 14 2655.-
15 2502.-. 1 120.-
2 521.-
2 223.— 3 262.-

375 68922.- | S7~ 4757.-

1260 81932.- 962.-
844 31917.- 2 . -

1962 28725.-
71 9159.— 
72 3818.-
4 757.- 428.-
6 652.-

625 79850.- 1054.-
941 71353.- 42 . -
201 9477.-

76 7607.- 409.-
44 2652.-

117 2480.- 210.-
7 974.-

12 94. - 25.-
6242 ~331447.- |~ 3186.-
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ARTIKELEN EN LANDEN VAN HERKOMST. 

Invoerrecht verschuldigd. Vrij; voor persoonlijk gebruik. 

Waarde in Waarde in 
Hoeveelheden. Mex. Dollars Hoeveelheden. Mex. Dollars 

uitgedrukt. uitgedrukt. 

882 19462.- 195 2900.-
2587 13750.- 1 54 1076.-

155 599.— 19 250.-
31 648.-
11 1275.-

265 40965.- 71 5997.-
80 7420.- 33 3932.-
12 2810.-
15 2088.- 1 80 . -
10 1451.-
22 800.- 1 172.-
13 847.- 79_ 4283.-

4083 " 92115.- 453 18690.-

5 1340.- 2 238.-
71 . -

2 39734.- I 1 1623.-
21 44940.- 17 41864.-
8 11851.-
2 _ 968.- 3 _ 778.-

38 98904.- 23 44503.-

1 3352.-
7 1161.- 1 100.-
2 1216.- 1 12. -
8 7972.- 5 958.-

12 6679.-
I _ 218.-

31 20598.- I 7 _ 1070.— 
31 20569.-

158 52452.-
2 1160.-
4 904.- 23 115708.— 
7 Q C Q Weder terug inge-
' Ö O y . — voerde Robijnen 

en Sapbieren. 

202 75444.-1 23 115708.-

1212 47724.- 6 135.-
1067 33142.-

29 2056.— 3 221.-
44 968.-

824 48615.- 7 314.-
440 25015.- 4 179.-
200 15709.— 3 342.-
27 1973.-
14 1236.-
15_ 1180.- 5 _ 602.-

3872 177618.- |~ 28 1793.-

Meubelen en huishond, artikelen. 
Van Singapore Packages 

„ Hongkong „ 
„ China „ 
n Japan „ 
a Indië „ 
„ Engeland „ 
„ Duitschland „ 
„ Zwitserland n 

„ Frankrijk | 
„ Denemarken n 

„ Australië „ 
„ andere landen B 

Totaal: 
Juweelen. 

Van Singapore Kleine verpakkingen 
B Hongkong „ „ 
„ Indië „ w 

„ Engeland „ 
„ Duitschland „ „ 
„ andere landen „ B 

Totaal: 
Juweelen, gond- en zilverwaren. 

Van Singapore Packages 
, Hongkong „ 
i Indië „ 
,. Engeland „ 
„ Duitschland „ 
„ andere landen n 

Totaal: 
Kostbare steenen. 

Van Singapore Kleine verpakkingen 

„ Frankryk „ „ 
„ Engeland „ „ 
„ andere landen „ n 

Totaal: 
Lampen en onderdeelen. 

Van Singapore Packages 
„ Hongkong •' 
. Indië g 

• J a P a n „ 
„ V. S. Amerika „ 
„ Duitschland _ 
„ Engeland n 

fl Denemarken 
a Frankrijk n 

v andere landon 
Totaal: 
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Invoerrecht verschuldigd. Vrij; voor persoonlijk gebruik. 

Waarde in Waarde in 
Hoeveelheden. Mex. Dollars Hoeveelheden. Mex. Dollars 

uitgedrukt. uitgedrukt. 

105 16444.- 23 4701.-
682 24165.- 1 70.-
279 7470.- 6 35 . -
48 6381.- 1 15.-
4 579.-

124 28875.- 7 1554.-
43 11131.- 1 300.-
3 1034 -
2 728. -

23 719.- 6 _ 1744.-
1313 97526.- 45 8419.-

1133 66664.- 4 407.-
53 1360.- 1 500.-
11 1676.-
4 766.-
4 797.-

6152 482353.- 11 1464.-
1112 113753.- 1 2 . -
748 69161.- 3 178.-
50 37249.-
14 3376.-
77 1699.-

9358 778854.- 20 2551.-

35 522.-
18793 263472.-

75 2093.-
27 855.-
8 _ 323.-

18938 267265.-

4954 206551. - 19 594.-
108 3246.-

4636 193662.-
10__ 484.-

9708 403943.- 19 594.-

524 13627.- 7 60. -
249 2588.-
540 13766.-

2385 11177.— 
801 10849.-
82_ 678.-

4581 52685.- 7 60 . -

ARTIKELEN EN LANDEN VAN HERKOMST. 

Leder en Lederwaren. 
Van Singapore Packages 

„ Hongkong „ 
„ China „ 
n Indië „ 
„ Japan „ 
„ Engeland „ 
„ Duitschland „ 
„ Australië „ 
„ Zwitzerland „ 
„ andere landen „ 

Totaal: 
Machineriën en Machinedeelen. 

Van Singapore Packages 
„ Hongkong „ 
„ Birma „ 
» Indiö 
„ Sumatra | 
„ Engeland „ 
„ Duitschland „ 
„ V. S. Amerika | 
„ Denemarken „ 
„ Frankrijk „ 
„ andere landen „ 

Totaal: 
Lucifers. 

Van Singapore Packages 
„ Hongkong (Japan) „ 
„ Switzerland „ 
„ Duitschland „ 
„ andere landen g 

Totaal: 
Vellen en platen van IJzer. 

Van Singapore Packages 
„ Hongkong „ 
„ Engeland „ 
„ Duitschland „ 

Totaal: 
Ijzer- en Staaldraad, Kabeldraad. 

Van Singapore Packages 
„ Hongkong j 
„ Duitschland „ 
„ V . S. Amerika „ 
„ Engeland „ 
„ andere landen „ 

Totaal: 
!) Eigenaardig dat deze statistiek telkens Sumatra aangeeft, waar 't toch meerendeels Java zal gelden (behalve o.a. voor 

petroleum, welke hoofdzakelijk van Sumatra komt). 
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Invoerrecht verschuldigd. Vrij; voor persoonlijk gebruik. 

ARTIKELEN EN LANDEN VAN HERKOMST. Waarde in ~ ~ Waarde in 
Hoeveelheden. Mex. Dollars Hoeveelheden. Mex. Dollars 

uitgedrukt. uitgedrukt. 

Gegoten ijzer en artikelen daarvan 
vervaardigd. 

Van Singapore Packages 7349 24271 . - 8 0 0 . -
„ Hongkong „ 9002 9 7 7 3 . -
» China „ 78344 30749. -
„ Saigon „ 783 6 8 6 . -
„ Duitschland „ 3400 12568.-
„ Engeland „ 514 9657 . -
„ Holland „ 950 1217. 
„ andere landen „ 9 4 3 8 . - 2 8 0 . -

Totaal: 100351 89359. - 1080 . -

Lood en artikelen daarvan vervaardigd. 
V a n Singapore Packages 952 12220.— 

„ Hongkong „ 83 1416. -
» China „ 425 2 2 4 2 . -
„ Saigon „ 549 1599. -
„ Annam „ 714 1502.— 
„ Sumatra „ 4586 1183.-
„ andere landen „ 17 462.— 

Totaal: 7326 20624.-
Andere metalen en artikelen (ongenoemde) 

daarvan vervaardigd. 
Van Singapore Packages 1931 47504.— 12817.— 

» Hongkong „ 897 5684 . -
» Indië „ 63 9147 . -
„ Sumatra „ 4514 51150.-
„ Engeland „ 6414 73896.- 4 6 1 . -
„ Duitschland „ 104 16242.-
„ Frankrijk „ 8 1350 . -
„ Denemarken „ • 5 1126 . -
„ V . S. Amerika „ 7 1076.— 20.— 
„ Zwitserland „ 4 5 9 3 . -
„ andere landen w 9 765.— 

Totaal: | 13956 208433.- 13298. -

Cement. 

V a n Singapore Casks 4508 24338.-
yi Denemarken „ 8501 46397 . -
„ Duitschland , 2205 13917.-
„ België „ 1810 9488 . -
» I taüë „ 870 3485 . -

Engeland „ 544 3375.-
„ Oostenrijk „ 112 5 9 4 . -
^ andere landen „ 100 474.— 

Totaal: 18650 102068.-
r — — — — | 

• 
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ARTIKELEN EN LANDEN VAN HERKOMST. 

Invoerrecht verschuldigd. Vrij: voor persoonlijk gebruik. 

Waarde in Waarde in 
Hoeveelheden. Mex. Dollars Hoeveelheden. Mex. Dollars 

uitgedrukt. uitgedrukt. 

3298982 723720.-
949412 246846.-
106630 18315.-

493 262. -

4355517 989143.- | 

26009 79241.-
3561 23283.-
1257 14734.-

20 793.-
14683 40739.-

84 6551.-
365 6435.-
•42 2128.-
45 542.-
77 688.-

46143 175134.-

64092 446378.- 274 8107.— 
735973 944808.- 88 455.-
208661 398816.- 15 68.— 

2172 27542.- 28 498.— 
956 11223.-
409 6974.- 2 58.— 
311 6051.-

78 4335. -
46 843.- 1 10 . -

166 3625.-
2240 67761.- 158 4351.-

10114 37216.- 358 7404.— 
957 30043.- 3 55 . -
438 15834.- 22 1152.-
777 14861.- 6 151.-
901 8902.- 1 10 . -
979 8874.- 7 120.-
123 1638.- 10 1800.-
27 600.- 5 105.-
31 796.- 1 • 30 . -

1029451 2037120.- 979 24374.-

Fetroleom. 
Yan Sumatra Gallons 

„ Rusland „ 
„ Singapore „ 
„ Borneo „ 

Totaal: 

Yerfwaren en Kleurstoffen. 
Van Singapore Packages 
„ Hongkong „ 
„ China „ 
„ Indië „ 
„ Engeland „ 
„ Denemarken „ 
„ Duitschland „ 
„ België | 
„ V. S. Amerika „ 
„ andere landen „ 

Totaal: 

Provisiën. 
Van Singapore Packages. 

„ Hongkong „ 
„ China „ 
„ Saigon „ 
„ Annam „ 
„ Indië „ 
„ Birma „ 
„ Cambodia „ 
„ Japan „ 
„ Australië „ 
„ Engeland „ 
„ V. S. Amerika „ 
„ Denemarken „ 
„ Duitschland „ 
„ Frankrijk „ 
„ Zwitserland „ 
„ Italië „ 
„ Holland „ 
„ België „ 
„ andere landen „ 

Totaal: 
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Invoerrecht verschuldigd. Vrjj; voor persoonlijk gebruik. 

ARTIKELEN EN LANDEN VAN HERKOMST. Waarde in Waarde in 
Hoeveelheden. Mex. Dollars Hoeveelheden. Mex. Dollars 

uitgedrukt uitgedrukt 

Zeep. 

Van Singapore Packages. 1787 21053.— 
„ Hongkong „ 327 1907.-
„ Indië „ HV~ 35 505.— 
„ Engeland „ 1007 12100.-
„ Duitschland ., 2737 11088.— 
„ Italië „ 1996 9155.-
„ Frankrijk „ 391 1308.-
„ andere landen „ 72 952.— 

Totaal: 8352 ' 58068.- 22 . -

Boekverkoopers- en Boekbinders-artikelen. 

Van Singapore Packages. 228 14692.- 23 2268.-
» Hongkong „ 99 7185.- 3 56 . -
» China „ 189 12855.-
„ Indië „ 80 5315.- 1 200.-
„ Japan „ 3 1139.- 1 50 . -
» Engeland „ 285 32149.- 30 8111.-
„ Duitschland „ 194 26018.- 2 110.-
„ V. S. Amerika. „ 51 8386.- 6 254.-
„ Frankrijk „ 13 4035.- 4 451.-
„ Zwi herland „ 9 2226.— 

Denemarken „ 17 2004.- 2 60 . -
„ Australië „ 14 781.- 2 12.-
„ andere landen „ 1 7 . - 15 590.-

Totaal: 1183 116792.- 89 12162.-
1 

Suiker (geraff.) 

Van Singapore Pikols. 110768.05 587746.-
« Hongkong „ 46123.76 328749.-
» China „ 510 2299.-
„ Australië „ 391 2935.-
„ Engeland „ 349 2602.-
„ andere landen „ 3 24.— 

Totaal: 158144.81 924355.-

Suiker (ongeraff.). 

Van Singapore Packages. 1334 2118.-
„ Hongkong „ 3043 7419.-

D China „ 14596 94716.-
„ andere landen n 10 14.— 

Totaal: 18983 104267.-
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ARTIKELEN EN LANDEN VAN HERKOMST. 

Bereide Tabak, Sigaren en Cigaretten. 

Van Singapore Packages. 
„ Hongkong „ 
„ Saigon „ 
„ China „ 
„ Manilla „ 
„ Birma „ 
n Indië . | 
„ Engeland „ 
„ Denemarken „ 
„ Egypte „ 
„ Duitschland „ 
„ V . S. Amerika „ 
„ Holland „ 
„ Algiers „ 
„ Frankrijk „ 
„ Malta „ 
„ andere landen „ 

Totaal: 

Andere dan bereide Tabak, Sigaren 

en Cigaretten. 

Van Singapore Packages. 
„ Hongkong „ 
„ Engeland „ 
„ Duitschland „ 
„ andere landen „ 

Totaal: 

Bieren. 

Van Singapore Kisten 
» Indië 
„ Duitschland „ 
„ Denemarken „ 
„ Engeland „ 
„ Australië „ 
„ Frankrijk „ 
„ V. S. Amerika „ 
„ andere landen „ 

Totaal: 

Invoerrecht verschuldigd. Vrij; voor persoonlijk gebruik. 

Waarde in Waarde in 
oeveelheden. Mex. Dollars Hoeveelheden. Mex. Dollars 

uitgedrukt uitgedrukt. 

3786 58656.- 172.-
4865 135568.- 13.-
291 8498.- 5.-
178 6852.— 
31 6769.- 400.-
96 3198.- 205.-
43 1264.-

145 14808.-
30 11440.-
24 8001.-
56 6784.- 682.— 
46 5542.-
12 2980.-
16 1218.-
7 944.-
3 553.-

42 931.- I 
9671 274006.- | 1477.-

230 11872.— 
55 2503.-
13 3461.-
23 3350.-
15 1527.-

336 22713.-

4934 62166.-
210 2581.-

3340 33129.-
2194 16949.-
1112 14331.-
166 2374.-
120 1256.-
64 987.-
33 394.— 

12173 134167.- I 
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Invoerrecht verschuldigd. Vrij; voor persoonlijk gebruik. 

ARTIKELEN EN LANDEN VAN HERKOMST. Waarde in Waarde in 
Hoeveelheden. Mex. Dollars Hoeveelheden. Mex. Dollars 

uitgedrukt. uitgedrukt. 

Wijnen 
(inbegrepen Champage en Vermouth). 

Van Singapore Kisten 6518 12731.- 13 742.-
„ Saigon „ 188 1566.- 126 6263.-
„ Hongkong „ 34 1087.- 22 630.-
„ Japan „ 120 660.-
„ China „ 14 630.-
„ Duitschland „ 3392 24568.- 3 200.-
„ Frankrijk „ 1243 19314.- 3 124.-
„ Engeland „ 422 5462.- | 
„ Italië „ 408 2537.- j 
„ Denemarken „ 151 2075.— 
„ V. S. Amerika „ 51 1642.-
„ Portugal „ 176 1333.-
„ België „ 18 537.-
„ andere landen „ 6 332.— 11 120.-

Totaal: 7791 74474.- 178 8079.-

Cognac. 
Van Singapore Kisten 20333 66772.-

„ Saigon „ 300 700.-
„ Duitschland „ 8897 27957.-
„ Frankrijk „ 1308 15259.-
„ Engeland „ 406 5787.-
„ België „ 35 888.-
„ Denemarken „• 43 810.— 
„ andere landen „ 43 381.— 

Totaal: 31365 118554.-

Likeuren. 
Van Singapore Kisten 1148 4886.- 22 . -

„ Duitschland „ 1005 5057.-
„ Engeland „ 492 4705.-
„ Frankrijk „ 305 4601.- 28. -
„ Denemarken „ 103 1093.-
„ andere landen „ 116 1110.— 

Totaal: 3164 21452.- 50 . -
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U I T V O E R H A N D E L . 
De belangrijkste uitvoerhandel van Siam wordt gedreven in de hier na te noemen 

producten en artikelen. In de eerste plaats rijst en vervolgens het bekende teakhout (overeen
komst hebbend met ons Indische djattihout); voorts: suiker, peper, tin, ivoor, kapok, ijzer, 
huiden, horens, vederen; vervolgens zijn te noemen: indigo, sticklack, talk, verschillende vischsoorten, 
gezouten vleesch, hmwn-vinnen, boomschors, buffels, beche demer, mosselen, houtolie, lijm, katoen (ruw), 
tijgervellen, vogelnesten, zeegarnalen (gedroogd), zout, zijde (ruwe), betelnoot, beenderen, enz. enz. 

ftiPte! * | Vrg; voor persoonlijk gebruik. 
Waarde in 

ARTIKELEN EN LANDEN WAARHEEN UITGEVOERD. Hoeveelheden. Mex. Dollars Waarde in 
* ,- • •" uitgedrukt i Hoeveelheden. Mex. Dollars 

uitgedrukt 

Rijst (gebroken). 

Naar Hongkong Pikols 158657.97 285961.-
„ Singapore „ 12001.71 17225.-
„ Europa „ 160.77 162.-

Totaal: 170820.45 303348.-

Rijst (Paddy). 

Naar Singapore Pikols 3910.- 4866.-
„ Hongkong „ 3128.92 3452.-
„ China „ 12.22 52.-

Totaal: 7051.14 8370.-

Rijst (Cargo). 

Naar Hongkong Pikols: 1148030.37 3453398.-
„ Singapore „ 476610.46 1438917.-
„ Engeland „ 8403.32 27211.— 
„ Australië „ 16576.74 50340.-
„ andere landen in Europa „ 444996.17 1369537.-

Totaal: 2094,617.06 6334403. -

Rijst (witte). 

Naar Singapore !) Pikols 2711450.16 9678041.— 799.55 3079.-
„ Hongkong „ 1901907.66 5891662.- 761.41 2783.-
„ China „ 7.84 30.- 93.63 455.-
„ Indië „ 1849.71 6310.- 84.- 336.— 
„ Sumatra „ 21.34 85.- 67.75 271.-
„ Manilla „ 27.50 123.-
„ Saigon „ 5.01 21 -
„ Engeland „ 71737.68 249288.-
„ andere landen in Europa „ 3014.13 10221.- 24.— 119.— 

Totaal: ||4689988.52 15835637.- 1862.85 | 7187.-

') Waar Singapore vermeld staat zullen onder de verscheepte ladingen ook stellig nog uitvoeren naar onze N.-I. 
eilanden begrepen zijn. 
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Uit vorenstaande tabel wordt duidelijk zichtbaar dat de invoerhandel van Siam, in 
de jaren tusschen 1895 en 1901, met vrij gelijkmatigen tred is toegenomen. 

De uitvoerhandel schreed van af 1895 tot 1899 eveneens gestadig voort, doch zou 
van af dat jaar met aanzienlijke kwantums komen te verminderen. 

De oorzaak van die omstandigheid moet voornamelijk gezocht worden in de weers
gesteldheid, van welke de handels- en nijverheidsuitkomsten in Siam in de hoogste mate 
afhankelijk zijn. Bij een uitblijven van overvloedige regens kan de rijstoogst niet gedijen en groeit 
het teakhout niet voldoende; terwijl alleen bij ruimen regenval handel en nijverheid kunnen 
prospereeren. 

Ook schijnt het aantal olifanten in Siam te verminderen, en wordt hierdoor een deel 
der benoodigde arbeidskracht, voor 't vervoer van hout uit de wouden, ingeboet. 

1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 

V V V V * 

Invoeren 19.384513.- 21.044328.- 24.858071.- 27.361913.- 26.316301.- 26.492396.-
Uitvoeren 25.280598.- 30.362912.— 32.032390.- 36.430651.- 33.659888. 32.736395.-

Totaal 44.665111.- 51.407240.- 56.890461.- 63.792564.—159.976189.- 59.228791.-

Uit deze laatst vertoonde cijfers dringt terstond het. feit op den voorgrond, dat de 
waarde van hetgeen Siam in een reeks van jaren naar elders vermocht uit te voeren, die van 
den algemeenen import, over dezelfde tijdvakken, telkens hoogst belangryk heeft overtroffen; en 
het behoeft inderdaad geen nader betoog, dat zulks als een zeer verblijdend verschijnsel bij den 
economischen tred van elk land moet worden aangemerkt. 

Te meer is zulk een overwicht van den uitvoer- op den invoerhandel van beteekenis, 
wanneer tevens mag blijken dat de import van het land, zooals hier 't geval, steeds aanwassende 
is, overmits hieruit immers weder mag worden afgeleid dat de koopkracht der bevolking toeneemt. 

Besluiten wij thans de beschouwingen, in dit Rapport saamgevat, met enkele mede-
deelingen, aan het jongste Jaarverslag van den Nederlandschen Consul te Bangkok ontleend, 
aan hetwelk hooge waarde door ons wordt toegekend. 

„Het zou bevreemden, zoo lezen wij in genoemd Rapport, dat uit Singapore cement, 
klappers, klapperolie en suiker waren uitgevoerd naar Bangkok, zonder dat daarvan een 
belangrijk deel uit het naburige Ned.-Indië zou zijn gekomen. 

„De uit Sumatra ingevoerde petroleum met emballage had alleen reeds eene invoer
waarde $ 774.870 en voor de overige invoer-artikelen mag dus veilig een hooger bedrag worden 
aangenomen dan $ 4.678, vooral waar suiker, het op 2 na belangrijkste invoer-artikel in Siam, 
zoo rechtstreeks en billijk uit Ned.-Indië te betrekken is. 

„Niettemin komt Ned.-Indië nu na China. 
„Uit Nederland kwamen volgens de gedetailleerde invoerlijst Pa Poons, sarongs, wit 

shirtings, Turksch rood doek, katoenen met andere kleedingstoffen, stukgoederen, smeed- en 
gietwerk, provisiën, tabak en sigaren voor respectivelijk niet meer dan $ 9.452, $ 7.301, 
$ 45.583, $ 946, $ 10.742, $ 1.430, $ 10.819, $ 1.638 en $ 2.980 of gezamenlijk $ 90.912. Ook 
dit cijfer moet veel te laag zijn, ofschoon de invoer van provisiën, spiritualiën en sigaren uit 
Nederland schijnt af te nemen ten gevolge van de scherpere concurrentie van Deensche en 
Duitsche gelijknamige artikelen. 

„Nederland met Ned.-Indië samen, indien de doorvoerplaatsen Singapore en Hongkong 
buiten beschouwing blijven, nemen op de rfj de 5e plaats thans in. 

„Ware het mogelijk de zuivere Nederlandsche consumptie-artikelen in een speciaal 
daartoe ingericht verkooplokaal vereenigd te krijgen, waar étalage en qualiteit niets te wenschen 
zouden overlaten, dan voorzeker zou van eene overvleugeling geen sprake behoeven te zijn; 
want in Bangkok wordt, op welk gebied ook, maar weinig aangetroffen, dat goed en goedkoop 
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is. Ook de hier aangetroffen Nederlandsche sigaren' kunnen meestal den toets der critiek niet 
doorstaan." *) 

„HANDELSHELATIÊN. Zonder twijfel zijn onze handelsbetrekkingen met Siam voor 
uitbreiding zeer vatbaar. 

„De beste bevordering — eene rechtstreeksche gemeenschap - om de reeds vermelde 
bezwaren bij den toegang tot Bangkok buiten beschouwing latende, komt daarna als het 
beste en minst kostbare middel ter bereiking van dit oogmerk voor, de oprichting te Bangkok 
van een depót voor Nederlandsche en Koloniale waren, aan het hoofd waarvan een bekwaam 
met de zaken vertrouwd Nederlander behoort te staan. 

„De hiervoor in aanmerking komende artikelen zijn: 
„uit N e d e r l a n d : sigaren, tabak, sigaretten, likeuren en andere geestrijke dranken, 

vruchten, conserven, provisiën, en wat verder op keuken en tafel betrekking heeft, kaarsen, 
zeep, zeildoek, lederwerk, dekens en alle in de invoerlijst reeds voorkomende geweven en 
gekleurde stoffen en garens; 

„uit N e d e r l a n d s c h - I n d i ë : suiker — op twee na het belangrijkste invoerartikel 
in Siam — thans via Hongkong en Singapore ingevoerd, van eerstgenoemde plaats in 
geraffineerden vorm, waarom het denkbeeld die suiker in Ned.-Indië te raffineeren, om het 
groote daaraan verbonden voordeel, veel aanbeveling verdient; voorts kokosnoten, olie, 
indigo, tabak, rottan en bamboe, in belangrijke hoeveelheid hier verbruikt, met koffie, 
thee en vanille. 

„Ook voor onze Indische steenkolen is wellicht eene markt te vinden. 
„Over 1900 werd voor 12000 ton aan steenkool uit Japan, Engeland, België en 

Australië ingevoerd. 
Met het oog op den hoogeren prijs van de Java-rijst zou verder een voor de 

Inlandsche bevolking voordeeliger handel in Siam-rijst kunnen worden gedreven door verkoop 
van het eigen product." 

Met veel belangstelling hebben wij kennis genomen van het voorstel der Nederlandsche 
Regeering aan het Parlement, om haar te machtigen een overeenkomst te sluiten tot 
't onderhouden van een geregelden stoomvaartdienst, onder Nederlandsche vlag, tusschen 
Java, China en Japan. 

Bij hare heenreizen zouden de booten van die stoomvaartlijn, volgens officieele 
mededeeling, de havens Soerabaya, Samarang, Batavia, Hongkong, Yokohama, Kobe en Amoy 
aandoen. Het wil ons voorkomen, dat de Regeering bij haar bovenbedoeld lofwaardig plan, 
ook in verband met de bekwame voorlichting van den Nederl. Consul te Bangkok, wèl zoude 
doen met in ernstige overweging te nemen dat ook de haven van Bangkok in diezelfde 
reisroute werde opgenomen. Een zeer gewenschte verlevendiging van het handelsverkeer 
tusschen de Nederl. O.-I. Koloniën en het Koninkrijk Siam zoude hiervan o. i . het weldadig 
gevolg zijn. 

>) Deze laatste mededeeling doet ons ook vooral hierom leed, aangezien wjj in ons vorig Rapport nog speciaal 
de aandacht mochten vestigen op het feit, dat de Hollandsche merken in Siam geleidehjk begonnen er in te komen; dat de 
welgestelde Siamees meer en meer bleek er toe over te gaan om zijn inlandsche cigaretten voor geïmporteerdesigaren 
ter zijde te leggen: dat de Manilla sigaar er ging plaats maken voor uit Java ingevoerde merkjes, en eindelijk dat voor 
Hollandsche merken prijzen werden aangelegd van 3 tot 6 Mex. dollarcenten, terwijl ook voor de fijnere soorten van al 
10 M. dollarcenten — en hooger — werd betaald. (H.) 
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