BOEKBESPREKING
in ZfeeW en Woorrf. Platenalbum voor het huishezin en ten gebruike bij
het onderwijs aan gymnasia, hoogere burgerscholen, kweek-, normaal en andere scholen. Door FRED. OUDSCHANS DENTZ, oud-administrateur Militair Hospitaal te Paramaribo en HERM. J.JACOBS, oud-hoofd van de
Emmaschool te Paramaribo. 2e vermeerderde en verbeterde druk. N.V. Drukkerij en
Uitgeverij J. H. de Bussy. Amsterdam
Ao 1929.
Evenals bij de vorige uitgave, die van 1917, hebben de Heeren
Oudschans Dentz en Jacobs ook thans weder hun werk bescheidenlijk een platenalbum genoemd, zij het dan ook dat de hoofdtitel, Onze West in Beeld en Woord, er op wijst dat meer mag
worden verwacht dan illustraties alleen.
Inderdaad bevat het werk ook meer en veel meer.
Niet alleen kan hij die er zich een denkbeeld van wil vormen
hoe het er daarginds, in Amerikaansch Nederland, eigenlijk uitziet, zijn weetgierigheid niet beter bevredigen dan door dit boek
ter hand te nemen, maar hij krijgt op den koop toe een schat van
belangwekkende bijzonderheden te lezen aangaande onze beide
gebiedsdeelen aan de overzijde van den Atlantischen Oceaan.
De gegevens aangaande land en volk worden ditmaal den lezer
aangeboden alleen in den vorm van onderschriften bij de illustraties; een afzonderlijk deel van het werk is daaraan in den tweeden
druk niet gewijd. De verandering lijkt bevorderlijk aan het doel,
kennis te verspreiden welke op weinig inspanning eischende wijze
kan worden opgenomen. Dat wij nu eenig cijfermateriaal moeten
missen is niet zoo erg; statistische gegevens verouderen snel en
recente opgaven van handels- en scheepvaartbeweging zijn altijd wel te vinden voor wie ze noodig heeft.
Een aanwinst vormen de thans in den tweeden druk opgenomen
kaartjes van Suriname, van de Caraibische Zee en van elk der Nederlandsche Antillen afzonderlijk.
Litteratuurlijsten zijn wederom achterin het werk opgenomen;
jammer dat De Geschiedenis van Curacao opnieuw verteld door
C P. Amelunxen en het Handelsadresboek voor Ned. West-Indië
van de Vereeniging „Bureau voor Handelsinlichtingen", beide

