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NEDERLAND.
D« monsterkamer »'« Ae< -D^aWewew* i>aw Ko/om<?«. — Wat wellicht
weinigen zullen weten en waarvan, naar mij gebleken is, ook de meeste
belanghebbenden onkundig zijn, is dat er zich aan het Departement
van Koloniën een Monsterkamer bevindt, alwaar monsters van voortbrengselen van allerlei aard, v.n. echter op cultuurgebied, worden tentoongesteld .
Het doel van deze Kamer is door zulk een tentoonstelling meer bekendheid te geven aan wat de Nederlandsche Overzeesche gewesten
voortbrengen en daardoor den handel er in met het Moederland te
bevorderen.
Voorwaar een hoogst nuttige instelling, die echter nog nuttiger
ZQU werken dan zij reeds doet, indien er meer bekendheid aan werd
gegeven; want wat heeft men aan een dergelijke tentoonstelling, keurig
opgesteld en even keurig geïnventariseerd, indien men niet weet, dat
zij er is.
Doel van dit schrijven is dan ook, er, vooral voor belanghebbenden,
de zoo noodige bekendheid aan te geven, want slechts daardoor kan zij
haar doel, het bevorderen n.l. van de Oost en West-Indische nijverheid en industrie, bereiken.
Wel tracht men die bekendheid te bevorderen door jaarlijks een
gedeelte er van, in een speciaal daarvoor ingericht paviljoen ten toon
te stellen op de Utrechtsche jaarbeurs, alwaar dan de Chef der Monsterkamer, de adjunct-Commies bij het Departement van Koloniën,
de Heer W. van der Werff als vertegenwoordiger van dat Departement optreedt en tevens aldaar alle mogelijke, voor handel en industrie
dienstige inlichtingen verstrekt.
Daar ik het niet van belang ontbloot acht, dat belanghebbenden precies weten wat aldaar wordt tentoongesteld, laat ik hier onder volgen
een inventaris er van, mij door vriendelijke tusschenkomst van den
Heer van der Werff verstrekt, waarbij ik tevens de mededeeling voeg,
dat al wat op de Utrechtsche Jaarbeurs wordt tentoongesteld, voor
het meerendeel te vinden is in die Monsterkamer en dat èn de vertegenwoordiger ter Jaarbeurs èn de Chef van de Monsterkamer één
en dezelfde persoon is, zoodat mocht men inlichtingen wenschen of
monsters willen zien, men daarmede niet behoeft te wachten tot de
Utrechtsche Jaarbeurs wederom haar intrede heeft gedaan.
Kort overzicht van de monsterverzameling West-Indische producten,
verzorgd wordende door de 4e afdeeling van het Ministerie van Koloniën.
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Suriname.
Copra, cocosolie, palmolie, copaïva-balsem, ricinus-olie, Perubalsem,
sesam-zaad en sesam-olie, cassave gaplek, gomma, maismeel, koffie,
cacao, gedroogde bananen (bacoven), bananenmeel, suiker, mangrovebast, lokushars, roekoezaden, versch. soorten rijst, quassia amara,
vischlijm, sisal- en malachra-vezels, versch. houtsoorten, waaronder
gïoenhart-, bolleterie- en letterhout.
C u r a 9 a o.
Zout (afkomstig resp. van Curacao, Bonaire en St. Martin), gouderts, phosphorzure kalk, geitenmest, grondnoten, Curacao-likeur,
wol, aloë en aloë-hars, dividivi, citroenschillen, phosphorzure kalk,
bauxiet'), geitenvellen en een uitgebreide verzameling Curacaosche
stroohoeden.
De 4e Afdeeling beschikt voorts over een groot aantal foto's betreffende de cultures, de nijverheid, den handel, de scheepvaart, het mijnwezen, de maatschappelijke samenleving enz. van de Nederlandsche
Koloniën, terwijl een aantal duidelijke graphieken een denkbeeld geven
van de productiekracht onzer koloniën.
De wd. Secretaris van het Hoofdbestuur
J. VAN HAAFTEN.

(//,?/ ATo/owta**/ W-Ve/Warf, 1 Juli 1920).
(N.B. de lijst van Oost-Indië weggelaten. Red. W.-I. G.).
SURINAME
OM<£ /orwiu/ief-gefterf. — In de „Politieke Notulen" van het jaar
1678 treft men een afschrift aan van een gebed, dat waarschijnlijk
de waarnemend of Luitenant-Gouverneur Abel Thisso, ten gebruike
in de vergadering van Gouverneur en Raden, heeft voorgeschreven.
Wie zich de moeite wil geven, zich in de oud-hollandsche uitdrukkingen in te denken, zal niet kunnen ontkomen aan een geestelijke
ontroering, die de kloeke vroomheid der voorvaderen zekerlijk wekt!

„Het heeft U, o gedugte Majesteyt die over de coninkrijken der Landen heerschappye hebt, — het heeft Uwe wijsheyt, o Bestelder aller
dingen in hemel en op aerden, goet gedagt, de gansche werelt en
desselfs inwoonderen onder Uwe albeheerschende heerschappye door
menschenhanden te regeeren; onder welcke het U behaecht heeft ons
te stellen tot hoofden en meesters van uw volck, selfs om op uw eygen
stoel te sitten, te rigten en als goden te sijn onder de menschen.
„Wij bidden U, dat dese hoochheyt ons niet opgeblasen make door
hoovaerdij, maer onse harten vervulle met vreese, onse afhanglijcheyt
van U gedurich erkennende, met een versouck om bequaemheyt tot
dat ampt waertoe gij ons geroepen hebt.
„Hier sijn wij in Uwe tegenwoordicheyt om van de saecken, den
Waarschijnlijk uit de lijst van Suriname hierheen verdwaald. i?«rf. W.-Z. G.
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welstand des volcks en 't gemeene best aengaende, ons aenbevolen,
te handelen; laet Uwe eere ons eerste eynde en 't naaste het beste der
onderdanen zijn.
„Geve ons kloeckmoedigen iver om de waarheyt voor te staen en de
gerechtigheyt sonder vreese oft aensien der persoonen uyt te voeren,
stellende daer in onse vreugde, den armen te verlossen, den vaderloose
die geen hulpe heeft, den onschuldigen beschermende, den godloosen
een schrick zijnde en oordeelende...., een afgrijsen hebbende van ongerechtigheyt, om noch door geschencken noch vrienden ons de oogen
te laten verblinden en 't recht der verdruckten te veranderen, en van
de wraeckgierigheit, om ons gesach niet te misbruycken tot een werktuyg van wraecke aen onse vijanden.
„Geve ons toe te sien dat wij 't gerichte niet den menschen maer
U, den Heere, houden; — dat de gerechtigheit als wateren en de rechtvaerdigheit als een stercke beecke daerheenen wentelen —; 't gerichte, o richter der ganschen aerde, soo houdende en oordeelende
gelijck wij nu en hier namaels van U selfs willen gericht en in Uw oordeel geoordeelt wesen; verseekerende ons van Uwe schrickelijcke tegenwoordicheyt in dese plaetse om onse handelingen te beschouwen en,
indien wij onrechtvaerdigh met voorbedachtigheid oordeelen
onse geest als druyven af te snijden en ons oordeel te stellen met de
onrechtveerdige rechters.
„Laet Uw Woord onse raetsman sijn ja Gij selfs, om waer te nemen
alle 't geene daer in gezegd is.
„En geve ons tot dit alles den geest der wijsheyt, een verstandigh
harte, een naspeurende en onderscheydende geest, die ons bequame
om de waerheyt der saecken in den gront na te vorssen en alles te
doen met een volcomen herte.
„Ontschuldicht ons tot dien zynde van onse schulden, in den naem
en om dies wille die gecomen is om ons te verlossen van schulden,
onsen gesegenden Heylandt Jesus Christus. Amen."
foor rfe .Kofottie Swnwawze, 20 Maart 1920.)
ST. MARTIN.
g tegenrfe. — Algernon E. Aspinall schrijft in de laatste
uitgave van 77te Pocfo/ Gwï'rfe to <Ae Wei/ /wdies, London, Chicago,
New-York 1914, biz. 376:
„St. Martin was occupied by the French freebooters, and by the
Spaniards between 1640 and 1648, in which year it was divided between the French and the Dutch. Regarding the origin of its jointownership, the story is told that a Dutchman and a Frenchman visited
it simultaneously and started to walk round it from a certain point
on the coast, agreeing to divide the island between them by a line drawn
from the point whence they started to that at which they met. The
astute Dutchman was a slower walker than the Frenchman, but he
started off towards the more valuable and of the island — that in which
salt-ponds are situated. Thus, while the larger portion fell to France,
Holland secured the richer part of St. Martin."

