De reys van Elmina naar Loango
Deze tekst is onderdeel van het scheepsjournaal van Het Vergenoegen en is
te vinden in het Zeeuws Archief te Middelburg.
Op de website ‘Nederland en de slavenhandel’(www.africaserver.nl/slavernij)
staat een verkorte versie van de tekst. Hieronder de volledige versie.
In dit hoofdstuk wordt de reis van Elmina naar Loango beschreven.

27 Juny – 5 September 1794
Een jongman genegosieerd no. 1
Vreydag de 27 Juny
Hebben de boot en sloep aan de wal gezonden om nog wat waater en
branthouwd te haalen, vervolgens de bramraas opgebragd, alsmeede nog
weer aan t schilderen, terwyl het gisteren niet wel was klaar geworden,
alsmeede int tuyg geschiemant en bladwerk versien. Pas namiddag een
steyve seewind, des nags om 2 uur de boot aan boort met waater en
branthouwt enzovoorts.

Maandag den 30 dito
Om 10 uur sette onse sloep uyt, en sonden dezelve na een 3 mastschip,
welke de zee naaderde. Was een Engelsman coomende van Leeverpoel,
gedistineerd na Caap Cors om slaaven te negotieeren. Den capteyn,
genaamd J. Micje, het schip Saram gaf op 6 weeken rys enzovoorts.

Dingsdag den 1 July
Des middags om 12 uur pylden het hooft Casteel d Elmina regtswysend N.
ten W. 1/2 W., na gissing 3 1/2 myl van ons. Hebbende nu 12 etmaalen op de
reede van bovengemelde Casteel gelegt, ons voorsien van het noodige
waater en branthouwd, alsmeede ons tuyg en zylen gerepareerd, en
vervolgens ons ryse voortgezet naar de kust van Angola. Dagewacht en
voordemiddag geen verandering van weer of wind, hooge zee uyt het zuyden;
het schip stamte swaar en belette veel in de vaart.

Donderdag den 24 dito
Dit is het eyland Prensies regtswysend de N.O. hoek, W.Z.W. na gissing 3
mylen, maar geen land ziende, zoo is dit eyland te zuydelyk in de kaart
geplaatst, of tenzy wy in de stroom geseyld hebben en niet zoo westelyk
waaren dat wy het lant conden zien; altans het zy dan zoo als het zy conden
maar niet winnen, en was niet anders gelyk onse rys na d’Elmina zeer
sukkelagtig, veel slytaasie aan schip, tuyg en seylen.
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Zondag de 27 dito
Conden het land nu niet zien, zynde zeer dik en heyjeg, maar gister het
eyland St. Tomee regtswysend Z.W. 10 mylen van ons te hebben.

Zondag den 3 Auwgus
Dat is Caap de Loop O.Z.O., na gissing 10 mylen van ons. De capityn nog
sukkelende en verdrietig.

Donderdag den 21 dito
Dat is Punto Pederas circa Oost 7 myle van ons; diepte 23 vaam. De capityn
nog krukkende, dog gaande en staande op het dek. Om 4 uur quam een
canoo an boord, zoo zy syden van het reviertje Sester, en dat aldaar veel
negootie was, dog seylden voort. Hadde Ponto Pederas op zy; voor de
middag de wind als boove.

Zaterdag den 30 dito
Zynde dit geheele etmaal weederom flauw en stil, en niet moogelyk om dus
doende te cunnen avonseeren, en is nu reets 20 etmaalen dat wy Caap de
Loop gepasseerd zyn. Dagelyks flauw en stil, en wynig in dien langen tyd
geavonseerd enzoovoorts. Dikke donkere lugt; wenden en draayden over en
weer.
Hoe wy het ook best vangen mogten, niet mogelyk om al dat wenden,
draayen, dryven te cunnen boeken, want zouw de leeser daar maar meede
verdrieten, en niets ter zaake doen. Darom de wagten veeltyts byeen
getrokken, en het zaakelyke daarvan geboekt.

Vrydag den 5 September
Dagewagt en voor de middag de wind zuydelyk, gelyk als altyd, daar wy reets
zooveel door gesukkeld hebben; verders donker en regenagtig weer, dog
sette het na de wal toe, om aan het land verkend te worden, en liepen alzo op
het loot naa de wal toe. Totdat wy eyndelyk scheepen onder de wal gewaar
wierden die daar ten anker laagen; waarop wy resolveerde om meede te
ankeren, gelyk wy dan deeden. Des na de middags om 3 uur, op de diepte
van 9 vaam, om nader ondersoek van deese plaats te doen, en wel
voornaamendlyk opsigtelyk de negootie enzoovoorts; dog quaam een sloep
van een der gemelde scheepen by ons aan boord, die ons van het eene en
ander verslag deede, dat de plaats genaamd wierde Loango, dat er vier
Engelse scheepen van Leeverpoel aldaar in de negootie laagen alsmeede dat
er veel slaaven waaren. Ook dat er op Malembe en Cabende geen negootie
was weegens een groot palabber of oorlog tussen die beyden. Hebben dit in
overweeging genoomen en ons doen resolveeren om op Loango te bleyven.
En also bleeven ten anker leggen tot nadere geleegenheyd en om verder
ondersoek te doen, wat daarvan zyn mogte.
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