DE BOVENWINDSCHE EILANDEN
aan <&« «teMif ienoetmien gouverneur van
De commissie voor de Bovenwindsche Eilanden, welke zich uit de
groep West-Indië van het Indisch Genootschap heeft gevormd, is op 14
Januari in audiëntie ontvangen door den nieuw benoemden gouverneur
van Curacao en heeft hem een adres aangeboden, waarin wordt gezegd:
dat, uit berichten uit de pers, uit particuliere brieven en uit eigen
aanschouwing van sommige commissieleden de verwording van de economische en sociale toestanden op St. Eustatius, St. Martin en Saba
zoodanig vaststaat, dat een krachtig ingrijpen van de overheid noodzakelijk moet worden geacht;
dat het voor deze eilanden in de eerste plaats zaak is, dat het locaal
gezag in handen zij van een voortvarende en leiding gevende persoonlijkheid, gesteund en beveiligd door een voldoende politiemacht, en dat
deze gezagvoerder ernstig streve naar het doen terugvoeren van die
valide voormalige bewoners, die uit nood naar elders emigreerden;
dat verder het steunen en aanmoedigen van land-en tuinbouw, en
van vee- en pluimgedierteteelt, ook ten behoeve van het groote handels-centrum op Curacao, het eenige middel schijnt om de groote massa
van ingeborenen op eigen bodem, als zelfstandige landslieden een eigen
bestaan te doen vinden, en dus dit deel van het Koninkrijk der Nederlanden tot bloei te brengen;
dat overigens het onderhouden van een geregelde en behoorlijke
scheepsverbinding, met name voor de bovenbedoelde land-, tuin- en
veeproducten, alsmede het hebben van een eigen radiostation op elk
der thans geheel geïsoleerde eilanden door het te voren genoemde, en
ook ter wille vna 's lands veiligheid, dringend wordt geêischt;
dat slechts bij het toenemen van de productie sprake kan zijn van
eene normale belastingheffing, welke èn uit een economisch, èn uit een
sociaal oogpunt verre te verkiezen is boven de sinds jaren voorgenomen
vrijstelling van lasten;
dat, naar het schijnt, aan het beginsel van gelijke rechten aan alle
erkende kerkgenootschappen met betrekking tot de Bovenwindsche
Eilanden niet wordt voldaan, zoolang de tegenwoordige bezoldiging
voor de Methodistenleeraren en den Anglikaanschen geestelijke aldaar
wordt gehandhaafd, welke bezoldiging niet alleen ten eenenmale onvoldoende is, maar ook niet geacht kan worden in juiste verhouding te
staan tot alle andere bezoldigingen door geestelijken uit de openbare
kas genoten;
dat voor het verbeteren en het krachtig doorvoeren van het een en
ander uiteraard ruime financiëele hulp onmisbaar is, doch dat het verjeenen van dezelve voor het huidig budget van Curacao niet bezwaarlijk kan worden geacht;
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