Over de huiselijke jurisdictie
Dat aan geen plantandjebewooner bevoegdheid gegeeven worde tot zwaardere straffen dan:
a. aan volwassen mannegers 25 slagen;
b. aan dito meiden 15 slagen (mits niet in zwangeren staat zich bevindende, in welk geval corporele
straffen zullen zijn verboden).
a. aan aankomende slaven beneden de 16 jaren naar gelang der sexe en ouderdom 10 a 15 slagen.
Terwijl de eigenaren of elders gedomicilieerde administrateuren op plantandje komende, en
bevindende dat de slaven zwaardere straffen verdienen, de bovenbepaalde straffen zullen mogen
verdubbelen.
Dat van de door de directeur op te leggen straffen een naauwkeurig register zal worden gehouden,
hetwelke door de eigenaren of administrateuren bij het reviseren zal worden nagezien.
Dat den directeur worde aanbevolen zooveel mogelijk lijfelijke straffen te vermijden, waarvoor zij
andere straffen kunnen substitueren, zoo als het afzonderlijk opsluiten des nachts voor hoogstens
veertien dagen, het onthouden der loopjes gedurende dien tijd en het aanleggen van een ligte
kettingboei.
Over de huisvesting
Dat die steeds op geschikte plaatsen worde aangelegd (…) liefst geheel van hout opgetrokken, doch
voor zooverre het op sommige plantaadjen gebruikelijk is, de negers zelve de huizen te laten
opbouwen, dat hun de noodige materialen en tijd daartoe worde gegeven.
Over de voeding
Dat op iedere plantaadje een voldoende kostgrond worde aangelegd, berekend om iedere volwassen
slaaf twee goede bossen banannen per week te verstrekken, de aankomende en kleine creolen naar
evenredigheid hunner behoefte.
Dat daar waar er tegen den aanleg van kostgronden natuurlijke verhinderingen bestaan, men voor
eene toerestende voeding zal moeten zorgen, hetzij door leverantie van andere plantaadjen of wel
door de substitutie van andere gezonde voedingsartikelen toegekend om de negers te weerhouden
van het steelen bij de buren, ofwel zich met minder gezond voedsel te doen behelpen.
Dat behalve het hoofdvoedsel eens in de maand aan de negers worde verstrekt bakkabeljaauw, haring
of makreel, spek of vleesch, zout, tabak en pijpen. De gezouten visch berekend om aan iedere
volwassen slaaf twee ponden per week te doen erlangen, het zout naar gelang hun behoefte en de
haring of makreel om ieder dag eene goede pot voor de creolen te doen kooken. Voorts iedere dag
een of twee wijnglazen rund, of dram aan de mannegers en aan de meiden en creolen minstens twee
pinten melassie [melasse, stroop] per week.
Over de uitdeeling van kleeding enz.
(…) doch moeten de beheerders van plantandjen aangemaand worden voor zooverre de negers
uitdeling [van kleding] te goed hebben, die in den loop van het jaar te doen verstrekken om de negers
zich decenter te doen kleeden, dan tot dusverre plaats vindt, daar eene betere kleeding eens deels op
de zedelijkheid ten goede influencerende, ten anderen meer eigenliefde bij hun zal opwekken.
Uren van arbeid voor de meesters
Reeds bij mijne bovenbedoelde resolutie eenige wenken gegeven zijnde, over het schadelijke
nachtwerk, zoo moeten de plantaadjebeheerders ten ernstigsten (…) worden aangemaand, dit zooveel
doenlijk af te schaffen, daar hiervan toch veele ziekten en vroegtijdige dood onder de negers moet
worden toegeschreven.

De uren van arbeid over het algemeen bij het reglement bepaald zijnde, op tien in het etmaal,
behoudens de uitzonderingen voor het fabriekwerk, zoo dient men zich zoo veel mogelijk hieraan te
houden, ten einde de neger gelegenheid te geven tot rust en om voor zich en hun gezin het een en
ander te doen. Dit voor hunne gezondheid noodig zijnde, zal ook op hunne gemoedsstemming ten
goede influenceren en hun aansporen tot beter werk dan thans plaats vindt.
Bovenal dient hun de zondag geheel vrijgelaten te worden met afschaffing der gewoonte om hun tot
het kappen van hout, schoonmaken rondom de gebouwen als andersins tot 9 a 10 uren aan het werk
te houden; terwijl voor zooverre presante werk hen des zondags aan den arbeid mogt doen houden
er eenen anderen dag in de plaats moet gegeven worden.
Van nog meerder gewigt is de zwangere en zoogende vrouwen en kleine kinderen te doen verzorgen.
Ligchamelijke straffen voor zwangere vrouwen als wreedaardig en nadeelig voor hunne gezondheid
moetende beschouwd worden, zoo dienen zij na de vijfde maand van zwangerschap niet meer dan
half werk te verrigten en na de zevende maand niet anders dan tot ligt werk bij de gebouwen te worden
geemployeerd; terwijl zij zes maanden na de bevalling geheel zonder werk moeten gelaten worden en
daarom tot ligt werk bij huis, totdat het kind een jaar oud zij.
Over de godsdienst der slaven
Alsnog vindt men plantaadje beheerders, die bekrompen genoeg zijn om de godsdienst onder de
slaven als schadelijk voor de subordinatie te weeren. Hoe kan de sterkste band der maatschappij, de
krachtigste aansporing tot plichtsbetrachting, als schadelijk voor de subordinatie beschouwd worden!
Althans de leer der Moravische Broeders [de zendelingen in Suriname] verkondigd niets dat aan het
gezag der meesters in het minste schaden kan! (…)
Bij de toelating der Moravische Broeders behoren zij door minzame bijgevingen en hulp betooning
aangemoedigd en in het loffelijke werk te gemoet gekomen te worden. De directeurs dienen tot
voorbeeld der negers de godsdienstoefening bij te woonen en zoo veel doenlijk met de predikers
communicatief te handelen, tot ernstige vermaning der slechte en de toekenning van kleine
voorregten aan de goede slaven.
Over de huwelijken van de slaven
De veelwijverij op eenen verregaande wijze onder de plantaadje slaven heerschende, dient zoo veel
doenlijk tegengegaan te worden. Hierin vooral kunnen godsdienstige vermaninge veel doen, doch niet
minder het toezicht der directeurs door de toekenning van kleine voorregten aan hen die sich bij ééne
vrouw houden en hunne kinderen met zorg opleiden. Ergerlijk is echter het voorbeeld dat somtijts de
plantadje bewoners aan de slaven geven, waar omtrent de eigenaren en administrateuren strenge
bevelen behoorden te geven en al de geene uit hunnen dienst te ontslaan welke in dit opzicht zich
voordurend vergrijpen.
Dit de hoofdtrekken van het reglement zijnde, welke voor dadelijke invoering vatbaar zijn, vertrouw ik
dat de heeren heemraden en landdrosten op de doelmatigste wijze de belanghebbenden daartoe
zullen aansporen, in afwachting dat de wettelijken voorzieningen daaromtrent door Zijne Majesteit
zullen worden goedgekeurd en alhier in werking worden gebragt.
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