Introductieles
Les 2.1: De uitreis

Fort Rammekens
Fort Rammekens ligt aan de monding van de Westerschelde. Het fort is gebouwd tussen 1547‐1552
en is het oudste nog bestaande zeefort in West‐Europa. Lange tijd was de belangrijkste functie van
het fort het bewaken van de scheepvaartverbindingen naar de havens van Middelburg en
Antwerpen.
De Rede van Rammekens
Op 2 september 1761 verliet de Eenigheid de haven van Middelburg en werd het naar Fort
Rammekens getrokken. Dit gebeurde onder leiding van een Middelburgse loods. De loods gebruikte
voor het trekken van het schip vier koppels paarden.
Het schip werd op stroom gebracht. Dat betekende dat het in een paar uur op het Vlacke, de rede
van Rammekens, werd gebracht. De bemanning werd opgetrommeld om belangeloos te helpen bij
het op stroom brengen van het schip.
Laden
Het schip was al gedeeltelijk in de haven van Middelburg geladen. Bij Fort Rammekens werd het
schip verder afgeladen en gereedgemaakt voor vertrek. De schepen van de MCC kregen een min of
meer standaard pakket aan scheepsbenodigdheden mee. Deze benodigdheden voor de reis heetten
‘equipage’. De scheepsbenodigdheden waren opgesomd in de scheepsinventaris.
Inspectie
Op 30 september werd het schip geïnspecteerd door de ‘heren van de equipage’ en de ‘heren van de
koopmanschappen’ van de MCC. Nadat de heren het schip en de lading hadden goedgekeurd nam de
kapitein de reispapieren in ontvangst. Samen met de opperstuurman ondertekende hij de
reispapieren en de instructies aan de kapitein, de scheepsinventaris en de cargazoenlijst.
Vertrek
Nadat de zeeloods aan boord was komen, was het schip klaar voor vertrek. De reis van de Eenigheid
kon na een voorbereidingstijd van minder dan drie maanden beginnen.
Op 1 oktober 1761 hees het schip de zeilen en vertrok het van de rede Rammekens. Op 2 oktober
’s middags ging de loods van boord en voer de Eenigheid richting zijn bestemming: West‐Afrika.
Meer informatie
Equipage: http://eenigheid.slavenhandelmcc.nl/trajecten‐van‐de‐reis/de‐voorbereiding/equipage‐
schip/
Instructies: http://eenigheid.slavenhandelmcc.nl/trajecten‐van‐de‐reis/de‐voorbereiding/instructie‐
kapitein/
Reispapieren: http://eenigheid.slavenhandelmcc.nl/trajecten‐van‐de‐reis/uitreis/reispapieren/
Klaar voor vertrek: http://eenigheid.slavenhandelmcc.nl/trajecten‐van‐de‐reis/uitreis/klaar‐voor‐
vertrek/
De Noordzee en de Atlantische Oceaan: http://eenigheid.slavenhandelmcc.nl/trajecten‐van‐de‐
reis/uitreis/navigatie‐uitreis/

