482

BOEKBESPREKING

Wat de bijschriften bij de afbeeldingen betreft, deze bevatten
ook al weder in beknopten vorm een schat van allemuttigste gegevens. Op twee onnauwkeurigheden moge voor de goede orde
even worden gewezen. Bij no. 133 wordt de indruk gewekt als
zou de Curacaosche scheepvaartbeweging in 1928 de Amsterdamsche hebben overtroffen alleen wat het aantal vaartuigen betreft. Inderdaad echter had Curacao ook wat de tonnage betreft
een belangrijken voorsprong tegenover Amsterdam. Verder is
vertegenwoordigster der West-India Oil Company (verkoops-organisatie der „Standard") niet de Curacaosche Handel Maatschappij (plaatje 135), maar de firma S. E. L. Maduro & Sons, op
wier terrein ook tank en pompinrichting staan voor de aflevering
van stookolie in de St. Annabaai.
Laatstgenoemde firma wordt niet in het album genoemd; toch
neemt zij een belangrijke plaats in het Curacaosche zakenleven
in, o.a. als bankinstelling. Van het bankwezen trouwens wordt
heelemaal niet gesproken, hoewel op Curacao alleen de uitheemsche ondernemingen per jaar minstens anderhalf maal zooveel
aan salarissen en loonen uitbetalen als de waarde van den Surinaamschen uitvoer bedraagt.
De op de beide andere Beneden-windsche Eilanden betrekking
hebbende gedeelten van het album bevatten aardige stadsgezichten, landschappen en volkstypen; de groeiende oliebedrij ven op
Aruba zijn blijkbaar nog niet in beeld gebracht.
Het is jammer dat de samenstellers zich aan een anachronisme hebben schuldig gemaakt, door uit den ouden druk de
mededeeling over te nemeu, dat de Gezaghebber van Aruba
en zijn ambtgenooten op andere eilanden tevens als Kantonrechters fungeeren.
Van de Bovt awindsche Eilanden geeft de nieuwe druk bijna
twee maal zooveel afbeeldingen als de eerste bevatte. De tekst
verstrekt den lezer aangaande die eilanden wel ongeveer alles
wat er in een klein bestek van de vertellen valt.
Eind oordeel: een uiterst nuttig en verdienstelijk werk!
Den samenstellers zij toegewenscht dat hun streven, kennis
aangaande Onze West te verspreiden bij oud en jong, in het gezin
en op school, met succes moge worden bekroond.
Aan de uitgeefster een woord van hulde voor de wederom keurige verzorging.
Amsterdam, November 1929.
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