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Het is algemeen bekend dat de 
komst van de Afsluitdijk, en 
daarna de realisering van Flevo-
land, de doodssteek was voor de 
visserij op de oude Zuiderzee. 
Stuk voor stuk stopten de getaan-
de vissers met hun geliefde, maar 
soms ook gehate werk. 
Toch waren er enkelen die niet 
aan de dood van de visserij toe 
wilden geven. Zo ook de familie 
Heijnen, sinds jaar en dag ver-
bonden aan het visserijnummer 
BU 33. ,,Mijn vader, mijn opa, de 
hele familie van mijn vaders kant 
viste’’, vertelt Evert die de laatste 
Heijnen en de laatste Spakenbur-
ger was die dagelijks het water op 
ging om ’zijn brood uit het water 
te halen’.
Op de vraag of zijn zoons geen in-
teresse voor het vak hadden, ant-
woordt de 62-jarige Heijnen: ,,De 
oudste had wel interesse. Maar ik 
heb altijd gezegd: jongens begin 
er niet aan. Het is een aflopende 
zaak. Er is hier in Nederland geen 
plek meer voor een boer of een 
visser.’’ Daarmee verwijst hij naar 
alle regeltjes waar vissers, en met 
name palingvissers, aan gebon-
den zijn.

Botter

Anno 2009 zijn twee schepen 
gesierd met het nummer BU 33. 
Deze twee liggen beide in de ha-
ven van Spakenburg.

De huidige botter is in 1904 op de 
werf van Kok in Huizen gebouwd 
in opdracht van rederij fa. Gebr. 
Boor. Met schipper J. Westland 
aan de helmstok werd met de 
toenmalige HZ 98 voornamelijk 
op ansjovis gevist. Dat veranderde 
in 1921 toen de eikenhouten bot-
ter verkocht werd aan Jacob Ver-

meer in Spakenburg, die op bot 
en paling viste.  Jacob en zijn op-
volger Piet Vermeer (vanaf 1938) 
bevoeren beiden, respectievelijk 
17 en 24 jaar lang, de Zuiderzee - 
vanaf 1932 het IJsselmeer - onder 
het nummer BU 153. 

Spreuk

In die periode verscheen ook de 
spreuk op het deurtje naar het vu-
ronger. 

Ik vaar met mijn schuit,
over zoete en zoute stromen.
En vaart er mij een voorbij,
ik zal er ook wel komen.

Wie van deze vissers de spreuk 
op het deurtje heeft geschreven, 
is onbekend. Mogelijk dat dit Ja-
cob Vermeer is geweest, gezien 
het feit dat zowel over zoete als 
zoute stromen wordt gesproken. 
Een duidelijke verwijzing naar de 
aanwezigheid van de in 1932 vol-
tooide Afsluitdijk.
In 1962 nam de vader van Evert 
‘Groente’, Hendrik Heijnen, de 
botter over en zette het nummer 
BU 33 op de boegdelen. Het num-
mer waar de familie Heijnen al 
jaren onder viste. Ook Evert viste 
enkele jaren op deze botter. ,,Twee 
of drie jaar heb ik samen met mijn 
vader op die botter gevist’’, herin-
nert Evert zich. Zelf was hij vijf-
tien jaar toen hij aan boord van 
de botter stapte. ,,Daar verlang ik 
nooit meer naar terug. Dat is een 
open bakkie en het is een heel be-
werkelijk schip.’’ 
Waarna hij nogmaals herhaalt dat 
hij nooit meer terugverlangt naar 
een botter. ,,Een botter is een zeil-
schip, meer niet. Het past als vis-
sersboot niet meer in het huidige 
economische tijdperk.’’ 

Vader en zoon ‘Groente’ kochten 
redelijk snel na de aankoop van de 
nieuwe botter een kotter. ,,Vol-
gens mij was dat in ’64. Daar heb-
ben we tot in 1980 mee gevaren,’’ 
weet Heijnen, ,,toen hebben we 
een nieuwe kotter laten bouwen.’’ 
Die kotter is bij de meeste inwo-
ners bekend als de groene schuit 
die altijd ter hoogte van het ha-
venkantoortje aan de Havenstraat 
lag, vaak met de netten in de lucht 
om te drogen, en met op de boeg 
de letter H (Heijnen, RZ).
Over de periode dat Evert met de 
kotter op palingvangst ging, is hij 
alleen maar positief. ,,Niet om te 
pochen, maar het ging me altijd 
aardig voor de wind. Ik werkte 
zeventig uur per week, maar met 
plezier.’’ 
Zeventig uur is aardig veel en lijkt 
behoorlijk vermoeiend. ,,Je hoeft 
met mij niet te doen te hebben’’, 
reageert de oud-visserman. ,,Mijn 
werk was m’n hobby. Ik ben nooit 
moe geweest van het werken, al-
leen van het weinig vangen.’’
Toch merkte Evert dat hij ouder 
werd. ,,Je werkt met jonge jon-
gens en op een gegeven moment 
zit je niet meer op één lijn. Dan 
merk je dat je beter kunt stoppen 
en de boel moet verkopen.’’

In totaal heeft Evert Heijnen 47 
jaar gevist. ,,Tot 15 februari van 
dit jaar. Toen zijn we bij de nota-
ris geweest.’’ Het nummer BU 
33 verdween van de boeg van de 
kotter, die inmiddels een plekje 
in Almere-Haven heeft gekregen, 
en maakte plaats voor HK 173.
Nog steeds verliefd op het water 
heeft Evert een nieuw schip aan-
geschaft. Geen vissersboot dit 
keer, maar een pleziervaartuig om 
samen met zijn vrouw er op uit te 
kunnen. ,,Hengelaars of kleine 
gezelschappen kunnen mij en de 
boot huren om te gaan varen en 
om naar oude vissersverhalen te 
luisteren’’, laat Heijnen weten. 
,,Het wachten is alleen nog op een 
geschikte aanlegplaats.’’ Op die 
manier wil hij in ieder geval de 
laatste drie jaar voor zijn officiële 
pensioen doorbrengen.
En zoals zoveel andere plezier-
jachten heeft ook het schip van 
het gezin Heijnen een naam ge-
kregen: BU 33… hoe kan het ook 
anders!

Van Helden

Piet van Helden, de huidige eige-
naar van de botter, kocht het schip 
in 1987. ,,Dat is op zich een apart 
verhaal’’, herinnert Piet zich. Na 
gevlucht te zijn van een zeer natte 
vakantie in Ommen, besloot het 
gezin Van Helden op een dag met 
aardig weer er toch nog even op 
uit te trekken. ,,We zouden naar 
Heusden in Brabant gaan. Nu had 
ik in een krantje de BU 33 te koop 

zien staan in Waspik, daar wilde 
ik eerst even gaan kijken. Uitein-
delijk zijn we nooit in Heusden 
aangekomen.’’ 
Het was liefde op het eerste ge-
zicht, terwijl het gezin helemaal 
niet van plan was om een klassiek 
vaartuig te kopen. ,,We hebben 
zelfs, terwijl het eigenlijk echt 
nodig was, moeten wachten met 
het kopen van een groter huis. 
Ik heb altijd bewondering gehad 
voor mensen die deze klassieke 
vaartuigen boven water houden, 
maar ik had nooit de behoefte ge-
had er zelf één te kopen. Maar het 
overkwam ons gewoon.’’

Versnellingsbak

Zo heeft Piet van Helden meer-
dere interessante verhalen te ver-
tellen. ,,In 1950 kwam er voor het 
eerst een motor op de schuit. Dat 
was een Mercedesmotor uit een 
Duits legervoertuig dat nog door 
Rusland heeft gereden.’’ Een las-
tige motor met zo nu en dan wat 
kuren. ,,Je moest hem flink koes-
teren’’, lacht Van Helden. ,,Er zat 
bijvoorbeeld een versnellingbak 
op die zo nu en dan bleef hangen. 
Zo ook een keer toen ik de haven 
binnen kwam varen, maar die 
keer kreeg ik hem niet los.’’ Dan 
ga je uiteraard kijken of je de boot 
op een andere manier tot stilstand 
kunt brengen. ,,Maar de hele ha-
ven lag vol met boten en ik kon 

hem dus nergens tegen de wal la-
ten lopen… Toen heb ik het goed-
koopste bootje uitgezocht en die 
was even later plat.’’
Piet kreeg daarop een telefoontje 
van de verzekering dat de motor 
in de toekomst nog meer proble-
men zou gaan opleveren en dat 
ingegrepen moest worden. ,,Er is 
toen een nieuwe motor ingezet, 
een DAF 575.’’

Dank

Niet alleen de eerste motor van 
het in Huizen gebouwde schip 
heeft verre landen gezien, ook 
de schuit zelf. ,,Meestal vieren 
we met de BU 33 vakantie op de 
Wadden. Eén keer zijn we naar de 
Oostzee gevaren, naar Zweden’’, 
aldus de 59-jarige schipper. ,,We 
zijn toen per botter, de enige, met 
een aantal klassieke schepen naar 
Kopenhagen gevaren. Dat was in 
1996 toen Kopenhagen culturele 
hoofdstad van Europa was.’’

,,Dankzij de faciliteiten van de 
werf van Henk van Halteren en 
Zeger Nieuwboer hebben we de 
boot tot op heden kunnen hou-
den. Het meeste opknappen kan 
ik daar zelf doen. Ideaal! Anders 
had ik de BU 33 niet kunnen hou-
den.’’ Anders had de BU 33 mis-
schien niet meer in de museum-
haven van Spakenburg kunnen 
liggen.

Door Reinier Zijl

Laatste visser Evert Heijnen stopt met palingvangst

Ook BU 33 verdwijnt als officieel
visserijnummer

Al geruime tijd was de kotter BU 33 niet meer te 
zien in de haven van Spakenburg en ondertus-
sen was eigenaar Evert Heijnen juist veelvuldig 
in het dorp te zien. Was de laatste echte visser 
van Spakenburg gestopt? ,,Officieel nog niet, er 
moet nog het één en ander geregeld worden’’, 
was het antwoord van Heijnen als hem gevraagd 
werd of hij met de palingvangst was gestopt. Nu, 
maanden later, is de kogel door de kerk; ook de 
laatste visser van Spakenburg is officieel ge-
stopt.

Evert Heijnen

Ook BU 33 verdwijnt als officieel

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 
33 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. 

De botter van Piet van Helden vol in de zeilen.
Met de nieuwste versie van de BU 33 wil Evert varen met hengelaars 

en kleine gezelschappen.


