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Vrijdagmiddag. Tegenover mij zit 
een man met 77 jaar aan geschiede-
nis. Een geschiedenis die gedeel-
telijk met die van de schippers, Jan 
en Hendrik, van de BU 113 is ver-
bonden. ,,Ik ken Hendrik en Jantje 
van mijn jeugd af aan. Mijn ouders 
woonden in de Oude Schans, in de 
’gezegende buurt’ (waar nu de Vis-
serssteeg is, RZ) met elf kinderen.’’ 
De gezegende buurt? ,,Het heette 
de gezegende buurt, omdat er veel 
kinderen waren. Het waren alle-
maal grote gezinnen. Ik kan je ver-
zekeren, wij woonden met 69 man 
op driehonderd vierkante meter. 
Het was het dichtstbevolkte stukje 
van Spakenburg.’’

Pieten
,,Wij woonden ongeveer mid-
den in die steeg. Wij keken uit op 
de hooiberg en de gierpomp.’’ Een 
mooi uitzicht! ,,Ja, een mooi uit-
zicht, maar als je niet beter weet, 
dan praat je er ook niet over. Je vindt 
het gewoon… Je zou het kunnen 
vergelijken - maar zo erg was het 
niet - met die beelden op televisie 
van mensen die op een vuilnisbelt 
wonen.

Arbeiders die geen nagels hadden 
om hun kont te krabben. Zo leefde 
je naast elkaar en dat was over het 
algemeen in goede harmonie. Na-
tuurlijk was er wel eens een buren-
ruzie - ik wil het niet verheerlijken 
ook - maar het was over het alge-
meen een vrij vredig samenleven,’’ 
herinnert Gerrit zich.
,,Nou, in die wereld ben ik dus op-
gegroeid en mijn vader, Huib van 
Dijk, was scheepstimmerman en 
werkte op de helling. De botters 
waren in die jaren - en dan moet je 
even aan de oorlogsjaren denken - 
slecht onderhouden.’’ Zijn vader 
moest daarom regelmatig repara-
ties uitvoeren, vaak in de vorm van 
,,een stukkie zetten’’. ,,Maar het was 
niet zo dat er met geld betaald werd, 
er werd een zootje pieten (onder-
maatse paling, RZ) voor gegeven. 
Die paling moest ik als jonge jongen 
ophalen. Ik zeg niet dat ik de enige 
was, maar ik deed het meestal om-
dat ik alle botters kende. Ik stond 
regelmatig op de kop van de haven 
en dan zag ik ze aankomen. Ik kon 
het in de verte al zien, je zag het aan 
de bef, de mast, de gangen… en vale 
stukken zeil waardoor elk schip 
uniek was.’’

Dankbaar

,,Daar ligt ook de oorsprong van 
mijn kennis van de BU 113. Grote 
gezinnen kregen vroeger vaak on-
derhands wat toegeschoven, ge-
lukkig wel.’’ Ook dit gebeurde vaak 
door middel van ondermaatse pa-
ling. ,,De pieten die wij aten kwa-
men vaak uit ’t ruum van de BU 113. 
Voor ons gezin was dat al gauw een 
emmertje vol. Om al die hongerige 
monden te vullen, heb je namelijk 
al snel acht tot tien pond nodig. 
Hendrik en Jantje waren daar, als 
neven van mijn moeder, erg trouw 
in. Anders kreeg je geen vet, alleen 
droog brood, het was echt een uit-
komst voor ons. Maar aan de andere 
kant was het zo dat als er iets met de 
botter was, dan werd hij door mijn 
vader gerepareerd.’’
De dankbaarheid voor wat Jan en 
Hendrik voor ons als gezin bete-
kend hebben, zal bij ons altijd blij-
ven. Zij hebben ons heel wat eiwit-
ten geleverd in die moeilijk tijd. En 
daarna trouwens ook nog. Het wa-
ren fantastisch goede mensen.’’ 
Als eerbetoon heeft Van Dijk de 
BU 113 in volle zee geschilderd. 
Een schilderij dat momenteel in de 
huiskamer van Gerrit en zijn vrouw 
hangt. ,,Ik heb ooit ook een gedicht 
gemaakt waarin de 113 voorkomt. Ik 
heb daar in de jaren tachtig een prijs 
mee gewonnen.

Verwondering
,,Nou, in die wereld van paling ben 
ik groot geworden en de binding 
met Hendrik en Jan is altijd geble-
ven. Later toen ik ouder was, ging 
ik regelmatig op vrijdag mee en dan 
zag ik het leven van die vissers. Had 
ik toen maar een camera gehad en 
had ik toen maar de kennis gehad 
die ik later gekregen heb. Dan had 
ik de mooiste films gemaakt die je 
maar kunt wensen. 

Ik heb me vaak over die jongens 
verwonderd, het waren allebei 
redelijk kleine kereltjes. En dan 
moest het zeil gehesen worden. Dat 
deed Jantje helemaal alleen! Hoe hij 
dat voor elkaar kreeg weet ik niet. 
Het zwaard ook. Daar hadden ze 
een speciale manier voor. Even 
laten schieten en dan haalden ze 
hem in één keer omhoog. Deze 
mensen werkten regelmatig in het 
aardedonker, want je had nog geen 
lampen aan boord. Ja, een klein 
stormlantaarntje, maar dat deed je 
’s nachts niet aan. Dus vrijwel in het 
donker wisten zij de kuil aan boord 
te halen, de paling eruit te gooien in 
’t ruum en later gingen ze die paling 
sorteren. Ongelooflijk! Het was 
een geweldige belevenis, en dat 
vond ik elke keer weer.’’
,,Ik weet nog dat ze tegen me zei-
den: ’Garrit, als je door de sjuut lo-
pe, moe je je klompen an de grond 
houen. Niet je benen optillen en 
weer neer zetten, maor sjuven.’ En 

dat is inderdaad zo, als een botter 
schommelt en je houdt je voeten 
op de grond, dan heb je veel minder 
last van het schommelen.’’
Natuurlijk wilde Gerrit van Dijk 
ook wat terugdoen voor de twee 
broers. ,,Zo heb ik een keer voor 
hen een lier op de BU 113 gemaakt 
voor het optrekken van die kuil. 
Het was ongelofelijk zwaar werk 
als je die kuil op moest trekken met 
nest erin. Ik heb daarom een liertje 
aan binnenkant boord gemaakt - ’t 
zat bij het zwaard ongeveer -, dat 
liep via een katrolletje dat ik op het 
boegboord gezet had, naar het ach-
tereind van de kuil. Zo konden ze 
de kuil gemakkelijker binnenha-
len.’’ Of ze daar lang mee gewerkt 
hebben weet Gerrit niet omdat hij 
het tweetal een beetje uit het oog 
verloor toen hij in Drachten ging 
werken.’’

Bewegend beeld
Tot slot begint Van Dijk over een 

filmopname. ,,Heel toevallig had ik 
een paar films van Willem Crooke-
wit gekregen van iemand die deze 
films geërfd heeft. Crookewit is een 
man die in de jaren veertig en vijftig 
veel in het dorp gefilmd heeft. Met 
smalfilm uiteraard. In de film komt 
Hendrik zelf ook nog even voor op 
het moment dat hij geïnterviewd 
wordt door één of andere reporter, 
ik weet niet waarvoor dat was. En 
of daar een officiële film van is, dat 
weet ik ook niet.’’ 

Prachtige beelden, waarbij het ge-
luid helaas mist. Duidelijk is wel, 
gezien de geluidsman die even later 
ook in beeld komt, dat het inter-
view is opgenomen. Maar waar de 
banden zijn, en of ze er nog zijn is 
de grote vraag.

,,Maar nogmaals; ik heb buitenge-
woon prettige herinneringen aan 
de 113. Ik zie hem nog aankomen 
met zijn witte bef’’, mijmert de 
77-jarige Gerrit. 

Je hebt van die momenten dat geschiedenis begint 
te leven. Geen droge stof, geen feitjes uit het ver-
leden, maar een echt verhaal van iemand die het 
heeft meegemaakt. Zo ook het verhaal van Gerrit 
van Dijk naar aanleiding van de vorige aflevering 
van ’Wind in het Grootzijl’ over de BU 113. Van Dijk 
kende de vroegere schippers en heeft zelfs meer-
dere malen met de broers Jan en Hendrik Koele-
wijn op de BU 113 meegevaren. Reden om van-
daag zijn verhaal in deze krant te plaatsen.

Reinier Zijl

Gerrit van Dijk blijft Hendrik en Jan dankbaar voor wat zij voor het 
gezin Van Dijk hebben gedaan. (foto: de Bunschoter)

Wind  in  het  G
rootzijl

In  deze
rubriek laat 

Reinier Zijl de 
geschiedenissen 

van de botternum-
mers aan bod komen die 

ooit een plek in de haven van 
Spakenburg hebben

gehad. 

Heeft u informatie, een leuke verhaal of een mooie foto over de BU 
113 of één van de andere nummers? Geef dit dan telefonisch door aan 

Reinier via 06 239 039 30 of  via de email: r.zijl@de.bunschoter.nl. 

Vroeger…
Glad in de duusd stong ik, as àn de grongd ’enaogeld,
op ’t griezelig blauw bazalt van ’t ouwe haovenhoofd.
Daor in de veerte, daor waor locht en golven saomensmelten
d’r was nog niet deej diek, deej ’t uutzicht ongs ontrooft
kwummen weer sjuten àn met brung getaonde zeilen,
een grauwig witte golf onwillig vur zich àn.
Nao daogenlange waokzaomheid, van ploeteren en sjouwen,
keert ongze vissersvloot, heel vroeg al, inverdân.

Vurbie de darde bek ken ik er al versjeijen,
al lieken ze zo uut de veerte krêk geliek.
Mor deur de mast, de vleugel, witte bef of gangen,
dat vaole stuk in ’t zeil, is ied’re sjuut uniek.

Deej rooie daor west uur, dat is de zes en vuuftig;
de twee en veertig, man, d’r is gien sjuut zo groot
en daor komt buurman Vest al àn, dat is de BU twintig,
de tachtig vlak d’r bie, met Willem van de Jood.

De hongderd dartien ginds, met Hendrik en Jantje
steevast vur ongs een zootje pieten in ’t ruum
de hongderd neg’nenzestig recht vur uut met Roelof Meester,
’n blauwe kopmus op, druk kauwend op z’n pruum.

Het bin d’r veus te veul om allemaol te neumen,
vast meeer dan hongderd, keer’l, de hele zee is vol.
En overal zie’k visserluuj met blauwe boezeroenen
op botters greun of rood, de brunge zeilen bol.

En mannen met deur zon en wingd verweerde koppen,
staon àn het roer, de helmstok tussen heup en hangd.
Ze loodsen feilloos op het zeil de sjuut de haoven binnen
en liggen àn vlakbie de aofslag àn de kangt.

Och mins, wat is dat mooi, mor wacht, dat moet ik filmen.
Ik run naor huus… mor’k wor opeens zo loom,
m’n benen bin zo zwaor as lood… dan goat het beeld vervaogen.
Ontnuchterd wor ik wakker, wat sund, het was ’n droom.

Gerrit van Dijk

Gerrit van Dijk

’De pieten die wij aten, kwamen
uit ’t ruum van de BU 113’


