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zegt de schrijver. Maar dan is die raad tevens kortzichtig en ondeskundig geweest. Er is alle reden om den heer Amelunxen
dankbaar te zijn, dat hij de uitgaaf heeft doorgezet.
Het is te hopen, dat deze schrijver zijn studie voortzet. Misschien wil hij zich zetten aan een bronnenstudie — waarvoor
de stof in de Curacaosche archieven voorhanden is — over de
geschiedenis van 1828 tot dezen tijd. Straks komt Prof. Knappert
met zijn geschiedenis der bovenwindsche eilanden. Die zal dan
misschien op dezelfde wijze als in dit boek met die der benedenwindsche geschied is, naverteld moeten worden. Er is nog werk
genoeg aan den winkel voor wie op dit gebied zich verdienstelijk
maken wil.
De heer Amelunxen zij met zijn eersteling gelukgewenscht.
Amsterdam, 14 November 1929.
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De heer Chambers, directeur van de bovengenoemde vereeniging en secretaris van de West-Indische kamer heeft een goed
werk gedaan met de samenstelling van dit adresboek. Het kan
een middel zijn, om onze West en Nederland dichter bij elkaar te
brengen. In beider belang is dit gewenscht, maar deze uitgave
kan voor het Nederlandsche belang, hier dan als doel het handelsbelang, veel doen. Het is verbazingwekkend wat ginds met voorbijgang van het moederland niet alleen uit Noord-Amerika maar
ook uit Frankrijk, Duitschland en Engeland betrokken wordt.
Na een I n l e i d i n g van den samensteller en een V o o r w o o r d van den voorzitter van den raad van bijstand van het
bureau geeft de heer Kesler, archivaris van de West-Indische kamer, een opstel over Z)e AWerfowisc/ïe AtfM^e/ ew <&? Wes/, waarin
dezelfde gedachte vertolkt wordt. Daarbij wordt een kaartje gegeven met een grafische voorstelling van de scheepvaartbeweging
op Curacao, dat vooral hieraan zijn belang ontleent, dat het niet
rekent met de petroleumscheepvaart. Daaruit blijkt, dat de Nederlandsche en de Amerikaansche schepen, die Curacao aandoen
slechts weinig toegenomen zijn, maar dat die der overige landen
een groote vlucht genomen heeft.
Na de samenstelling der Kamer van koophandel op Curacao en

