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Het tijdschrift voor economische geographie, 24ste jaargang,
no. 4 (15 April 1933) bevat een artikel over het bevorderen van —
en leiding geven aan — de kolonisatie van nieuwe gronden, door
ir. A. A. Meyers te Oegstgeest. Het artikel is een onderdeel van
een studie over de economie van bewaterings- en ontwaterings-
werken, waarvan de leiding, in opdracht van het Koninklijk in-
stituut van ingenieurs, in handen is gesteld van een commissie.
Daarin hebben, behalve de heer Meyers, zitting jhr. ir. C. E. W.
van Panhuys, directeur van het Rijksbureau voor de ontwatering,
en ir. Wouter Cool, algemeen secretaris van het genoemde insti-
tuut.

Het opstel haalt o.a. aan: de reports on the scheme for Indian
emigration to British Guiana (1924), het rapport commissie Ja-
vanen-immigratie in Suriname (1909), dat van de studiecommis-
die Kasteleyn van het Surinaamsche studie-syndicaat (1919), het
koloniaal verslag van Suriname (1930), en het rapport van de com-
missie Bos, van Gijn, en van Vollenhoven in zake bacoven-cultuur
in Suriname (1911). Bovendien geschriften, over landverhuizing,
irrigatie, uitgifte van gronden voor landbouw, kolonisatiepolitiek
en kolonisatie-proeven, het socialisatie-vraagstuk, geldelijk be-
heer van irrigatie-proeven, het bevolkingsvraagstuk en het droog-
leggen van moerassen, in ons land, in Nederlandsch-Indië, op het
Iberische schiereiland en in Noord-Afrika, in de Vereenigde Sta-
ten, in Palestina, in Zuid-Afrika en in Italië.

In de bespreking van de toestanden bij de Britsch-Indische ex-
immigranten in Britsch-Guyana wordt in het licht gesteld, dat de
Britsch-Indiërs in hun eigen land den steun genieten van een
sterk dorpsverband, met usances van onderling hulpbetoon. In
Britsch-Guyana kwamen deze menschen, na afloop van hun con-
tract, ieder op zich zelf, en soms in onderlinge concurrentie, te
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staan, waarbij de sterkeren tot welstand kwamen en de zwakken
ten onder gingen. In 1922 bleek, dat circa de helft van de na afloop
van het contract geblevenen min of meer succes had gehad, 10 a
25% was geheel ten onder gegaan en de rest werkte als koelie in
de hoofdstad en had een vrij troosteloos bestaan, zonder uitzicht
op verbetering. In 1921 waren er slechts 125000 Britsch-Indiërs
in Britsch-Guyana; er waren er 48500 meer gestorven dan gebo-
ren.

Op blz. 132 staat vermeld, dat, in 1929, van de 31043 in Surina-
me (van 1894 tot en met 1929) aangevoerde Javanen er 30806 in
het gebiedsdeel aanwezig waren. De vergelijking is voor het nabu-
rige Britsche gebied niet gunstig.

Over den aanvoer van Javanen in Suriname met behoud o.a.
van voor den desabewoner bestaande verplichtingen wordt in het
artikel niet gesproken. De steller van dit overzichtje heeft aan dat
denkbeeld eenige woorden gewijd aan het slot van zijn opstel over
de Nederlandsche gebiedsdeelen in Amerika en West-Indië, in het
gedenkboek ter gelegenheid van het zilveren regeerings-jubileum
van H.M. de Koningin in 1923 uitgegeven door La Rivière en
Voorhoeve te Zwolle.

Leerzaam is de vermelding, dat den staat Californië door kolo-
nisten processen zijn aangedaan, wegens misleiding en bedrog bij
den verkoop der gronden en wegens onvoldoende verstiekking
van bevloeiïngswater en schadeveroorzaking door onvoldoende
afwatering. In twee processen werd de staat veroordeeld om aan-
zienlijke schadevergoeding te betalen. In 1929 besloot de staat
zich van het nemen van de kolonisatie-proef, die meer dan zes mil-
lioen gulden had gekost, terug te trekken.

Onder het vele interessants, dat het artikel bevat, vestigen wij
de aandacht op de stelling, dat de Overheid, in zake crediet-ver-
leening aan kolonisten, goed doet daarbij niet zelf te ageeren, doch
van een tusschenpersoon gebruik te maken. De juistheid van die
stelling wordt o.a. aangetoond door ervaringen, opgedaan bij de
Javaansche immigratie in de Lampongsche districten (Z. Suma-
tra), zoowel als in Suriname.

De hieronder volgende opsomming van de opschriften van de
paragrafen, waarin het artikel is verdeeld, zal beter dan onze aan-
kondiging het vermag, doen uitkomen dat ir. Meyers een voor de
studie van het kolonisatie-vraagstuk zeer belangrijk opstel heeft
samengesteld.

1. Raseigenschappen en selectie van kolonisten. 2. Door de
kolonisten spoedig na de vestiging te verkrijgen welvaart. 3. Kolo-
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nisatie zonder of met geringen steun van de Overheid of eenige
machtige corporatie. 4. Steun, aan kolonisten verstrekt. 5. On-
derzoekingen inzake te verleenen steun. 6. Het te voren bouwrijp
maken van de gronden. 7. Het crediet als steunmiddel. 8. Steun
aan kolonisten-bezitters. 8. Steun aan ervaren landbouwers, die
eenig kapitaal bezitten. 10. Steun aan speculanten (en avontu-
riers). 11. Steun aan kolonisten-bedeelden. 12. Steun aan kolo-
nisten-arbeiders.
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