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Monsterboekje van de

Bru 17



Vissen met de BR 40 op garnalen destijds voor de Vlaamse kust vanuit 
Breskens, onder schipper Henk van Hanegem (een oom van!). Met de TH 5 
(Tholen) op de Oosterschelde achter kreeft en harders aan. Met de OD 6 
(Ouddorp) zwervend over de Noordzee vissend op tong, schol, tarbot en 
zovele andere soorten. Oesters vissen met de BRU 49 (Bruinisse) en mosselen 
met de BRU 17, BRU 19, BRU 39, BRU 40 en BRU 68.

Het heeft in alle gevallen geleid tot de ervaring dat er wel heel vaak een 
groot kwaliteitsverschil is tussen de vangst aan boord en de verwerking in 
bijvoorbeeld menig restaurant. Dat moet beter kunnen, vonden wij.

Vis, schaal- en schelpdieren uit de regio, die vormen nog steeds de basis 
van Visrestaurant BRU 17. Ofwel de Oosterschelde en de Grevelingen, de 
Waddenzee en de Noordzee verschaffen ons de mooiste produkten. Onze 
bevlogen koks gaan hiermee aan de slag en komen tot een groot aantal 
eerlijke en heerlijke “zeegerechten”.

Waarom BRU 17, zo wordt vaak door onze gasten gevraagd.
Het visserijnummer verwijst naar de “Zeelandia” BRU 17 een mosselkotter
van Leen en Willem van den Berge. Geboren respectievelijk op 02-08-1921 

Een aantal mosselkotters 
voor onderhoud drooggezet 
buiten de haven (jaren’60) OD 6 vissend op de Noordzee

Topverse rode poon zó van boord



en 23-07-1923. Twee mosselvissers in hart en nieren die de Oosterschelde, 
Grevelingen en  Waddenzee kenden als hun broekzak en die kind aan huis 
waren op Texel, Terschelling, Harlingen en Den Oever.  Altijd slingeren, altijd 
vissen en altijd garant staan voor een mooi vers product. Zo slecht kon het 
weer niet zijn of zij gingen eruit.

De Zeelandia was oorspronkelijk een beurtschip uit Burghsluis, dat werd 
aangepast aan de visserij, zoals vroeger meer gebeurde. Na een aantal malen 
verlengd te zijn en aangepast aan de eisen van die tijd, beschikken de beide 
broers in 1981 over een moderne mosselkotter met een lengte van ruim 30 
meter. 
Dankzij de ranke lijn en een GM hoofdmotor van 360 pk was de BRU 17 lange 
tijd de snelste mosselkotter van de Bruse vloot. 

Geen overbodige luxe overigens want de reis naar en van de Waddenzee, via 
rivieren, het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeer, of buitenom langs de kust, 
vergt heel wat uren stomen zoals dat nu nog steeds geldt voor de mosselvloot.

Tijdens de terugstoom met een lading mosselen kon de bemanning vaak niet 
wachten tot de officiële bemonstering op de veiling in Yerseke. Er werden dan 
een aantal mosselen opengestoken, een handigheid die iedere mosselvisser 
beheerst, waarna de rauwe inhoud kritisch werd geproefd. 

De BRU 17 op een onstuimige Waddenzee

Een aantal mosselkotters voor onderhoud 
drooggezet buiten de haven (jaren’60)



Zó uit de zee, zilt en romig. Dat menigmaal een pannetje op het vuur ging, 
al varend, spreekt voor zich “dà bin pas mossels” was de vaste reactie van 
beide broers.

Daar aan boord te werken was bepaald geen opgave, echter gebrek aan 
opvolging leidde er toe dat de BRU 17 half jaren ’80 werd verkocht naar 
Yerseke en daar in de vaart kwam als YE 157. Enkele jaren later 
werd Wexford in Ierland de nieuwe thuishaven.

Leen en Willem rapen zeesterren (Vuufhoeken) uit de bovenste 
mossels. Eén van de 4 korren hangt te drogen boven het water.

Van links naar rechts bemanningslid Otto Kostense, 
Willem en Leen van   den  Berge boven een mandje mossels

De BRU 19 en de BRU 17 naast elkaar in de sluis op weg van de Waddenzee 
naar Zeeland. De mossels tegen de zon toegedekt met een wit zeil.



Leen en Willem van den Berge zijn inmiddels 
overleden, maar de herinneringen aan die mannen, 
aan hun bedrijf, aan de sfeer aan boord, blijven 
levend. Een mooie zomeravond en de beelden 
zien we weer voor ons: stomend op de Waddenzee 
naar huis, af en toe de hand opstekend naar 
een passerende visserman. Vaak een noordelijke 
garnalenvisser. Of, als het zo uitkwam naar de 
bemanning van een der veerboten op weg naar 
Terschelling, Ameland of Vlieland. Zittend aan dek met 
een pannetje topverse mosselen. Dit heeft ons mede 
geïnspireerd tot datgene wat we nu doen.

“dà bin pas mossels”“dà bin pas mossels”,,  we horen ze het weer zeggen…
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