
Dol,k11111er 
zeilscl1e1Je11 

l,astelein voer op 
over cle ocei111en 

lUaslt?n van 5/j nu?lt?r lang en 
duiz,1-nden td I ,,n zeildoek 

In de "taep" van kastelein E. de Vries De Vries was in 1916 met de oude 
te Dokkum hangen grote schilde- Duitse bark Pro Patria, die - van 

rijen aan de muur met ouderwetse zee- Zuid-Amerika komende - bij harde 
schepen, de zeilen volgebrast, en in een wind, vorst en motregen bij Falmouth 
hoek staat een minutieus model van op de rotsen schoot en in barrels ging, 
een bark. De schilderijen zijn produc- waarbij 22 man bleven. Vijf man, 
ten van de bejaarde Schiermonnikoger onder wie de Vries, kwamen er af, al 
oud-varensgast L . Elles en de bark - wist geen hunner toe; onze zegsman 
het is de Marie, die in Delfzijl thuis- llccfl zestien weken in het ziekenhuis 
hoorde - werd vervaardigrl door een gelegen. Toen had hi.i meteen genoeg 
Groninger zeeman, die hem de heer van het varen . 
De Vries naliet. Trouwens , de oorlogsomstandigheden 

Spreekt dit alles reeds van 011s ell de opkomst van het moderne mate
zeilend verleden, een gesprek met de riaal bereidden de zeilvaart een snel 
kastelein - die deze schepen om zich e inde en ook in Delfzijl, waar verschil
heen plaatste omdat hij er ondanks lênde reders woonden, die oude clip
alles aan "hangt" - doet dat verlcdPn I pers en barken in de vaart l,adden .(de 
'''f'f'T he le n1aa! hc-rl~.:V t'!l . E:l :Hil ' ~ 111c f•s t<.: van hout en dan overkoperd 
\'V'ant wie hem hoort vr:rtellen ,,n r d(' c,in lid aangroeien tegen te gaan) , ver
twintig jaar, dat hij -- zelf uit een oude dwc11 e n de rlriem"'sters. Het schip 
schippers.familie van Burum stammen- ,.Necrl« f.-.is ;i ,,;vulwid" (ook afgebeeld 

·cte · - over de werddzeeën voer op door Elles) sloeg zelfs bij Noord
trotse driemaster, beleeft dat vreemde westerstorm in de thuishaven zelf te 
leven, alsof hij zelf op de Charlotte pletter en werd in Delfzijl door de 
Anna, de Pro Patria of d<' Oreaan (later H arlinger Pais gesloopt. 
herdoopt in Herzogin Cicilie e11 aldus Zoals de ::ei/schepen 1ierd1ui11c11, zo zi;n 
geschilderd door Elles) was aange- ook de n11rl'l1sgaste11, die er /11111 le1 ;e11 op 
monsterd . g,:,wagd hebb<'n, t e tellen. Hier cI1 daar z;it 

Een wreed vak was het, zegt De er 110g ee11tic, e 11 als zo'n ex-matro~s of _boots-
Vries. Hard werken, tornlopcn 111 r111 het cafc toan de heer De Vries bmnen-
(naar het Engelse turn, dit is : I stecent, gaan de tierhalen natuurliik al heel 

beurt), wacht a!ln het roer1 wacht ga uw oPer de oude zóltiaart, i;aak vervloekt, 
op dek, wacht 111 het kraa1cnne»t, 111 11a r ook: om;ergctel11kl 

waarin je slingerde als een aap aan 
~n tak. Primitieve hygiënische 
toestanden, koperpoetsen tot je er 
beroerd van werd, en toch: wat 

Zo zagen de otulc z.ei/scliepen er uit: 
de heer De Vries Ie Dokkum m.et een 

model van de driemastbark Marie. 



wa~ brl C'('TI rnnchtir, g<> z.ic ht n!E j ,• 

aan het roer stond, terwijl de 
i;tuurman naast je de koers aangaf. 
Vóór je rn.en de 55 mC'tcr hoge 
masten op, belad ~n met duizendC'n 
en duizenden ellen zeildoek. dat. 
aanvoelde als leer. En wat konden 
die ouwe waterbakken, die voort
durend door pompen drooggc
houden moesten worden, zeilen! 
Maar ook, wat wa~ dir zeilvnart 

éigcnlijk OO('Conomisch, gC'ZiC'11 md 
moderne ogen. Neem nu zo'n schip :ils 
de Oceaan en stel je voor, dat hd. in 
IloU.erdam lag om hout uit Finland te 
halen. In Rotterdam moest het hele 
tuig naar beneden en werd het schip 
vol bal!;1st (oude str('n, modder f'n 
dergelijke) gegooid, waarna het naar 
Helsinki gesleept werd. Da;ir werd rlf' 
ballast gelost en terwijl dat gebC'urrlc - -· 
n'lcest door vrouwen - waren wij ;il 
bt>zig de schuit op te tuigen. Was dat 
klaar - ik kan heus elk touwt.je nid 
noemC'n, want het duurrlf' j;iren voor 
cr-n matroos dil' honrif'rdf'n f'n honder
den benamingen leC'rcle! - clan ging hC't. 
höuf C'r in. Daartoe w;is 11;1.ist de boeg 
een groot gat gPzaagcl , waardoor de 
bRlken naar binnen gingen. W;is hd 
schip geladen, dan moest dat gat WC'er 
dicht en goed ook. en daarom werd het 
dichtgebreeuwd. Dan was het wachten 
op een gunstige wind en dan kon je 
wel C'ens een weck op de rC'c liggen. 
Soms ging het snel, maar meestal nid. 
Zo hebben wij er eenmaal zeven weken 
ovèr gedaan Óm van Buenos Aires naar 
de Engeli;e kust Ie komen. 

Schipbreuk 
.l'..en andere m;rnl was zo'n schip met 

ijzererts geladen en maar halfvol, om
dat zulk goedje zo zwaar is . Het bleek 
toen - ik was er zelf niet bii - dat 
het schip (v:in 7.11id -/\111Prika 7:f'ilf'ndf') 
\'Cel te "zwaar111nrdi1(' w;,s r·11 11i!'f 
o\'rr clc k1111t wn11. DP k;1pif Pi11 stond 
dui zC'nd angsten uit, dat de mc1sfcn 
over boord zouden gaan en gaf daarom 
bcvel in hel ruim C'E'n nieuw "ruim'' te 
grnven Pn dr helf' lading on dif' m;inicr 
h:- verplaatsen: rpn onmcnseli.ik zwaar 
karwei, dat ond~r het varen moest gP
beuren . 

BovendiPn waren zulke rcizf'n ;1ller
minst zonder gevaar. De la;itstc re', van 
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