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Kustvaart.
A, BOERMA, Kustvaart, ontwikkelingen in enkele decennia'
127 p. Amsterdam (J. F. Duwaer en Zn.) 1954. ƒ6,90.
Wie dit uitstekend verzorgde en van enkele fraaie foto's voorziene schriftuur opslaat in de verwachting een gedegen wetenschappelijke studie over de kustvaart aan te treffen, zal zonder
twijfel worden teleurgesteld, Het boek voert zeker geen wetenschappelijke pretentie. Do auteur, journalist te Groningen, zal
vermoedelijk de eerste zijn dit te erkennen.
Dit neemt niet weg, dat, afgezien van de op vele punten wellicht
al to populaire en te slordige stijl, met dit boekje een aantrekkelijke bydrage is geleverd tot de kennis van een zo merkwaardige tak van bedrijf als de „Groninger kustvaart". Do
schrijver geeft, na een zeer summiere historische inleiding, een
beeld van de ontwikkeling van de kleine zeevaart in do laatste
decennia. Behalve aan de technische aspecten van de coasterbouw, wordt aandacht geschonken aan de economische mogelijkheden van de coaster, terwijl ook uitvoerig wordt stilgestaan bij do sociale problemen van de kustvaart. De heer
Boerma beschikte met betrekking tot deze drie facetten van het
coastorbedryf over interessante „inside information". Op verschillende plaatsen in het betoog mist men helaas do gegevens,
die de opvattingen van do auteur zouden kunnen steunen.
Voor wie zich over de „Groninger kustvaart'' nader wil oriënteren is het werkje van de heer Boerma echter zonder twijfel
uitstekend bruikbaar.
I. Dijkstra.
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Kolonisatie.
PROF. Dr SJ. GROENMAN. Kolonisatie op nieuw tand 104 blz.
Assen (van Gorcum & Comp. N.V.) 1953.
Do wezenlijke inhoud van het werkje, dat Groenman onder
bovenstaande titel het licht deed zien, wordt gevormd door zijn
mening, dat Nederland door de ervaringen in eigen land een
belangrijke bydrage kan leveren tot do problematiek van kolonisatie en van de gemeenschapsvorming als gevolg daarvan. Dit uitgangspunt houdt reeds in, dat de daaraan gewijde beschouwingen
een sociologisch karakter dragen en in dit kader kan het niet bevreemden, dat Groenman uitvoerig aandacht besteedt aan en
critiek levert op de kolonisatietheorieën, welke men uit de publicaties van ter Veen en Hofstee, respectievelijk over de Haarlemmermeer en de Groninger Veenkoloniën kan afleiden.
Het tweede deol van dit werk is in hoofdzaak gewijd aan do
kolonisatie zelf, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen
de planologie, de kolonisatie- en de cultuurpolitiek. Belangwekkende opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van het
verschil tussen individuele- on groepskolonisatie, over do betekenis van voorselectie, de verdeling der kerkelijke gezindten
enz., waarbij telkens een vergelijking wordt getrokken tussen de
Wieringermcer en de Noordoostpolder. Vooral de ervaring, welke
de schrijver door zün actieve deelneming in het werk van de
kolonisatie dezer nieuwe gebieden heeft opgedaan, maken dit
boekje tot een alleszins lezenswaardig werk, dat by de verdere
voortgang van do aanleg der zuidelijke IJsselmeerpolders en by
andere Iandaanwinningswerken ongetwijfeld nuttige diensten
zal kunnen bewyzen.
H. J. K.
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Z.O. Drente.
H. T. BUISKOOL. Z.O. Drente. Op weg naar een nieuwe toekomst, deel II, 62 blz., Assen (Van Gorcum & Comp.) 1954.
ƒ0,95.
In dit boekje van do serie „Nieuw Drentsen, Mozaïek", geschreven door do conservator van de Oudheidskamer „De Hondsrug"
to Emmen worden verschillende veenkoloniën in do gemeente

Emmen behandeld. De schrijver, die deze gemeente door en
door kent,' geeft behalve tal van historische bijzonderheden, die
een indruk geven van de ontwikkeling der veenkoloniën, ook
een aantal nieuwe statistische gegevens van deze nederzettingen.
De grote veranderingen, die hier sedert het begin van de veenafgraving hebben plaatsgevonden, worden duidelijk geïllustreerd
door 2 schetskaarten. De ene geeft een beeld van Emmen zoals
het was, de andere geeft do huidige toestand der gemeente weer.
De grote veranderingen, die bier door harde arbeid tot stand zijn
gekomen, komen tevens tot uiting in het krachtige veenkoloniale lied, dat in de tekst werd opgenomen.
Bevolkingsproblemen.
Etudes Europêennes de Popidatlon. Centre Europeen d'Étu/'.es
de Population. 438 blz. Paris (Institut National d'Études Démographiques) 1954.
Zoals bekend vormt het Instituut National d'Études Démographiques één der belangrijkste centra voor de studie van
bevolkingsvraagstukken in Europa. De belangstolling van het
I.N.E.D. en in hef bijzonder die van zijn uiterst bekwame leider,
Alfred Sauvy, beperken zich niet tot de demografische verhoudingen in Frankrijk, maar richten zich in toenemende mate op
Europa in zijn geheel, waarbij men - vanuit Frans oogpunt
gezien begrijpelijk - in het bijzonder is geïnteresseerd in vraagstukken van Ïnter-Europese migratie.
In 1953 heeft het I.N.E.D. het initiatief genomen tot de bijeenroeping van een conferentie over Europese bevolkingsvraagstukken, die onder de naam „Les journées d'étudcs europêennes
sur la population" van 21-23 Mei te Parijs werd gehouden.
Op deze conferentie, waaraan o.a. een vrij grote Nederlandse
delegatie deelnam, werd in één sectie het vraagstuk van de
beroepsbevolking, in de tweede dat van do migratie behandeld.
Enige tientallen prae-adviezen, waaronder verschillende Nederlandse, vormden de grondslag van de discussies.
Deze prae-adviezen zyn thans door het I.N.E.D. uitgegeven en
zy vormen een belangrijke bijdrage tot de kennis van de Europeso
bevolkingsvraagstukken.
Aan het einde van de conferentie werd aan de deelnemers het
plan voorgelegd om over te gaan tot een internationaal Europees
studiecentrum voor bevolkingsvraagstukken. Hoewel zeker enige
bedenkingen tegen de vorming van dit nieuwe orgaan aanwezig
waren, heeft men toch in het algemeen zich hiermee kunnen verenigen, zodat een voorlopig bestuur van het Centre Europeen
d'Études de Population kon worden geïnstalleerd, onder voorzitterschap van do Directeur van het Centraal Bureau voor de
Statistiek, Dr Ph. J. Idenburg.
De uitgave van de prae-adviezen is dus in zekere zin ook te zien
als een eerste publicatie van genoemd „Centre".
Prof. Dr E. W. Hofstee.
Termieten in West-Europa ,
Termkien naderen. N o 516 van do serio „Actuele Onderwerpen"
Amsterdam (Stichting I.V.I.O.) 1954, ƒ0,35.
Het werkje bevat niet al te veel biologische onjuistheden en is ook
niet moeilijk leesbaar. Een héél ernstig bezwaar is echter de
herhaaldelijk zeer sensationale schrijftrant. Een invoer van
teimieten in ons land is niet onmogelijk, gezien de import van
talloze tropische houtsoorten en de binnenkomende schepen of
vliegtuigen uit tropische streken. Ook hun vermenigvuldiging
op kleine schaal in goed verwarmde .gebouwen is denkbaar.
Maar in de praktijk is een en ander hier zeer moeilijkl! Het heeft
dan ook in het geheel geen zin om vele mensen ongerust te maken.
Dit geldt des te meer ais men aan de talrijke bcstrijdingsmogelijkhcden denkt, Alleen voor de houthandel kan een „waarschuwing"
enige betekenis hebben.
R.H.

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN
R. Soenardjo, cc. drs, werd door de Regering van Indonesië
benoemd tot hoogleraar in de Economische Aardrijkskunde aan
de Universiteit „Gadjah Mada" te Jogja. Prof. Soenardjo, die
aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam heeft
gestudeerd, was tot dusverre lector aan de Universiteit van Jogja.
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Dr H. C. Kuiler, Secretaris onzer vereniging, tot dusverre
privaat-docent, werd benoemd tot buitengewoon lector voor
het verkeerswezen aan do Ned, Econ. Hogeschool te Rotterdam.

