Voor mij persoonlijk is het altijd feest wanneer ik mijn visspecialist tref. Of het nou in de winter
of zomer is en in de winkel of aan de kraam, hij verrast mij iedere keer met iets lekkers.
Ik bedoel: een slagroomtaart of kruimelvlaai van de bakker is ook lekker, maar die haalt het
niet bij het brede zee-buffet van onze jarigen. Dat was vroeger wel anders.
40 jaar geleden trokken veel visboeren nog als venters door dorpen en steden met hun verse
waar. De vis was ook toen uiteraard heerlijk, maar de keuze was minimaal. Door krachten in
deze sector te bundelen en het ambacht te koesteren, konden we als vereniging grote stappen zetten. De visboer werd een specialist, zijn aanbod werd verbreed en de kwaliteit van
het product ging omhoog. Bovendien kreeg de klant meer waar voor zijn geld.
Het eindresultaat mag er na 40 jaar zijn: deskundige, enthousiaste smaakmakers, die jou en
mij iedere dag weer verrassen en verwennen. Wat een heerlijkheid!
Hoewel, eindresultaat is volgens mij niet het juiste woord. We zijn er namelijk nog niet.
In ons prachtige land aan zee is de vangst groot, maar de consumptie relatief klein. Ja, kibbeling en haring weten de weg naar de Hollandse mond te vinden, maar er ligt nog zoveel
meer in de kramen, wagens en vitrines van uw visspecialist; van doe-het-zelf tot kant-enklaar en van snack tot schotel. Vraag om een advies en je krijgt het op maat. Ook het Nederlands Visbureau voorziet je in de winkels en online van de lekkerste suggesties, trouwens.
Er is na 40 jaar dus nog volop werk aan de (vis)winkel. Zo zullen wij als vereniging strijden
voor een sterk toekomstperspectief, de visspecialist gaat voort in zijn passie en de klant
wordt getrakteerd op dit inspirerende boekje vol vis. Alsjeblieft, eet smakelijk. Het is het allerlekkerste alibi om weer eens terug te keren in de winkel of aan de kraam. Misschien breng je
hiermee zelfs de volgende generatie op ideeën; draai het boekje maar eens om…
Dus wat mij betreft geen taart vandaag, maar staart. Met een lekker visje eraan.
Janneke Keuning, directeur
Vereniging van Nederlandse Visspecialisten
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VIS in de gloria!

Het is feest bij je visspecialist! Hij heeft zich precies 40 jaar geleden namelijk verenigd in
de VNV; Vereniging van Nederlandse Visspecialisten. Nou zul je daar als klant en visliefhebber misschien geen boodschap aan hebben, maar als voorzitter van de VNV wil ik jou
met dit boekje toch graag betrekken bij deze viering. Sterker nog, ik nodig je van harte uit
voor een feestmaal!
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Hoofdgerecht
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4 personen
Per persoon:
460 kCal | 1930 kJ

Wat heb je nodig?
4 schollen
7 el olijfolie
125 g magere spekreepjes
600 g witlof, in partjes
1 el honing
2 el tijmblaadjes

Bereiding | 20-30 minuten
Dep de schol droog met keukenpapier en bestrooi de vis
met zout en peper.
Verhit in een hapjespan 2 el olijfolie. Bak de spekreepjes
knapperig uit. Voeg de witlof toe en bak in 6 min. knapperig gaar. Schep de honing en de tijmblaadjes erdoor
en verwarm nog 1 minuut.
Verhit intussen in 2 ruime vis- of koekenpannen de laatste 5 el olijfolie. Bak de schol 4 minuten, keer voorzichtig
en bak de vis aan de andere kant in nog 1-2 minuten
gaar. Serveer de schol met de zoete witlof.
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RECEPT

Gebakken schol
met zoete witlof
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Eerste haven aan de lange zijde van de
Vissershavenweg, op de kade is verse vis, in met
een ooievaar gewaarmerkte manden, aangevoerd;
links een politieagent in zomertenue.
Foto uit het EMS archief, ca. 1910.
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Kabeljauw-lasagne, vijf haringen, zalm-sashimi, heilbotfilet,
zomerse pastasalade… De heerlijkste visaanbiedingen glimmen
je tegemoet, aan de kraam of in de winkel. Dat wordt nog lastig
kiezen uit die rijkgevulde vitrine. De visboer van toen is nu dan
ook met recht een visspecialist geworden. Hoe dat zo gekomen
is?
Die vraag is in de beste handen bij twee
‘ouwe’ venters van het eerste uur, Jaap
Koning en Hille de Graaf. Niet dat zij het
allemaal hebben meegemaakt, maar ze
hebben in de voetsporen van een generatie ooit wel hun hart verpand aan de
vis en venterij, en die liefde zit nog altijd
diep van binnen bij de twee pensionado’s.
“Wanneer je in dit boek over de geschiedenis wilt vertellen, moet je beginnen bij het
begin,” lacht Koning. “Dat heb ik toevallig

opgezocht: de oudste bewijzen voor het
verzamelen van weekdieren uit zee zijn
de prehistorische mosselafvalhopen, die
langs kusten gevonden zijn. In Terra Amata,
bijvoorbeeld, in de buurt van het Franse
Nice. Die zijn zo’n 400.000 jaar oud. Wist je
niet, hè?”
Omdat u een kookboekje in handen heeft
en geen geschiedenisboek, beperken we
ons hier tot de historie van de Nederland-
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VIStorie op de dijk
in Volendam
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Jaap Koning, 30 jaar
bestuurslid VNV &
Hille de Graaf, 30 jaar
bestuurslid en
penningmeester VNV

Koning: “Vroeger werd uiteraard heel
anders gevist dan nu. De technologie is
verbeterd en de schepen zijn groter. In
het begin van de visserij gingen ze zelfs
met roeiboten het water op. Het net dat
ze daarbij gebruikten heette een ‘zegen’.

Zodra het vol zat, trokken mannen de vis
op het strand of op de dijk, zoals hier. Na
de roeiboot kwam het zeilschip met de
platte bodem, want dat was handig om op
het strand te komen. Met die bomschuiten
visten ze vooral haring. En weet je nog dat
de boomkorvisserij ontstond met die palen,
Hille? Man, dat was toch een revolutie!”

Werkzaamheden aan
boord van de motortrawler VL 153 “Liesje
en Rutger”; de netten
worden gerepareerd.
Foto uit ca. 1950

Beste vis?
Volendam!
Beste speicialisten?
Spakenburg!
De visspecialist van vandaag biedt een
compleet wateralfabet aan verse vangst,
van ansjovis tot zeebaars. Maar dat rijke
zee-palet is wel eens anders geweest. De
variatie was op een hand te tellen, ook
omdat de Nederlandse klant van de Nederlandse visboer het van de Nederlandse
visser moest hebben.
Hille de Graaf: “Vroeger was haring de
belangrijkste vissoort voor Nederlandse
vissers, met van die netten, die als een
soort gordijn in de zee uitwaaieren. Tegenwoordig zijn grote trawlers vaak weken
op zee om haring te vangen en aan boord
direct te verwerken en in te vriezen.” “Niet
alleen haring, trouwens,” vult Koning aan.
“Zo werd namelijk ook makreel, blauwe
wijting en horsmakreel uit zee gehaald.”

Koning en De Graaf wandelen van het visserskwartier richting centrum, met de neus
in de wind en de blik op de einder. Meeuwen en reigers turen mee. Naast ons ligt
immers het visrijke IJsselmeer.
“Dit is voor mij een soort thuis. Eerlijk: ik
ben gek op Volendam, maar op de dijk kijk
ik liever naar het water dan naar het dorp.
Heb jij dat ook niet in Spakenburg, Hille?”
De Graaf knikt instemmend. “Kijk, het IJsselmeer is natuurlijk een verhaal apart in dit
boek, want dit was ooit zee. De Zuiderzee.
Die was, net als de Noordzee en Waddenzee erg belangrijk voor de Nederlandse visserij, dus ook voor onze twee dorpen. Er zaten hier heel veel verschillende vissoorten,
maar met het bouwen van de Afsluitdijk is
het water van zout naar zoet gegaan en is

de variatie aan vis verdwenen. De vissers
waren daar natuurlijk niet zo blij mee, maar
ze hebben zich netjes aangepast. Wat konden ze anders? En nu zit in het IJsselmeer
bijvoorbeeld veel paling, maar ook andere
soorten zoals snoekbaars, baars, brasem
en spiering waar op gevist wordt.”
De Graaf: “Ik moet, als rasechte ‘Spiekerdarper’ wel iets nuanceren, Jaap. De meeste vissers in Spakenburg hebben het vissen
opgegeven toen de Zuiderzee werd afgesloten. Zij hadden geen zin in de zoetwatervisserij en hebben zich veel meer gestort
op de visverwerking en visverkoop. Je kunt
tegenwoordig geen markt in Nederland
bezoeken of er is wel een specialist uit
Spakenburg te vinden. Ja, daar ben ik best
trots op, als ik dat mag zeggen. Ook omdat
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se visserij. De Graaf: “De visserij is altijd
heel belangrijk geweest voor Nederland.
Al in de middeleeuwen was het een van
de drijfveren van de nationale economie.
Er zijn dan ook heel veel plaatsen waar de
visserij de belangrijkste bron van inkomsten
was. En nog steeds is! Wat te denken van
Urk? Vroeger werkte bijna iedereen daar
in de visserij en nog steeds is het een van
de belangrijke plaatsen in Nederland voor
visserij én de verwerking van vis. Andere
dorpen waar de visserij een grote rol speelt
zijn Scheveningen, IJmuiden, Stellendam,
mijn dorp Spakenburg en het Volendam
van Jaap, waar we nu zijn.”
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Bemanningsleden aan
boord van een logger
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ze allemaal, stuk voor stuk, een prachtig
breed aanbod hebben.”
Oprichting VNV
Op 25 januari 1982 werden alle venterskrachten verenigd in de VNV, waarvan de
veertigste verjaardag nu wordt gevierd met
dit heerlijke visboek. Met deze vereniging
gingen alle neuzen in de branche, van Yerseke tot Zoutkamp, dezelfde kant op. Het
leverde een volwaardige cao, erkenning
van het vakmanschap en een sterk fundament ter promotie op. Jaap Koning en Hille
de Graaf stonden destijds aan de wieg
van de vereniging. Sterker nog, de twee
vakbroeders uit Volendam en Spakenburg
(gemeente Bunschoten), timmerden die
wieg eigenhandig in elkaar.

Koning: “De visboer ging bijna kopje-onder in die tijd. Onze vaders hadden het als
straatventers al zwaar, maar aan het begin
van de jaren 80 kregen ze ineens te maken
met een verrassende tegenwind. Er kwam
kritiek op de verkoop van verse vis. Dat zou
niet gezond zijn. Er moest een tegenbeweging komen, een vereniging van handelaren. Nou, die hadden wij in Volendam: St.
Antonius. Daarmee konden we een vuist
maken tegen dat negatieve advies.”
De Graaf vervolgt: “In Spakenburg hadden
we toen nog geen collectief, waardoor
we noodgedwongen ineens kwamen te
spreken over een landelijke vereniging. Die
saamhorigheid was op dat moment vrij
bijzonder, want er werd niet graag samen-

De Graaf: “Het gevolg was dat we als landelijke club konden samenwerken met het
Nederlands Visbureau en een zetel kregen
in het productschap. Zo konden onze leden

letterlijk meepraten over de sector en werden bijvoorbeeld landelijke campagnes georganiseerd. Dat scheelt een detaillist veel
geld en gedoe. Ook internationaal konden
we toen het verschil maken. Tja, probeer in
Frankrijk maar eens zo’n schoongemaakte
haring of gebakken scholletje te kopen…”
Praten over vis maakt hongerig en omdat
we toch in het centrum zijn beland, besluiten de twee te tafelen bij restaurant Van
den Hogen. Daar gaat de gestoofde kabeljauw (zonder butter en eek) over de tong,
net als een klein glaasje chardonnay en het
nodige visserslatijn.
“De beste vis? Volendam!” “De beste specialisten? Spakenburg!”

VIS

gewerkt, haha. De visboeren zaten elkaar
eerder met messen achterna.”
Om het negatieve tij te keren en het consumentenvertrouwen te behouden, werd de
markt verkend. De lokale ad-hoc verenigingen werden aan tafel genodigd en collectief werden plannen gesmeed om de sector
naar een hoger plan te tillen. Koning: “Dat
zijn zeker in het begin lange vergaderingen
geweest. Met grote woorden en vuisten op
tafel, maar uiteindelijk wisten we binnen de
VNV de meeste handelaren te overtuigen.”

Werkzaamheden
aan boord van de
motorlogger SCH 160
‘Onderneming II’
van rederij v/h Frank
Vrolijk, schipper
L. Rog; de maten jassen
piepers, staand Piet
Martinus Baak en
Jas van Toor (kok),
zittend (met donkere
alpinopet) zoon van de
schipper.
Foto uit 1947
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mijn schouders, maar ik kon die liefde voor
het vak ook lastig loslaten, dus ik ben nog
wel een tijdje blijven hangen, zeg maar.
Een beetje ondersteunen achter de schermen. Nu is het goed. Ik vind het fijn dat ik
met mijn vrouw kan genieten van onze vrije
tijd. Ook zij heeft in die jaren hard gewerkt,
namelijk. IJzersterk is ze.
Wanneer ik de huidige visspecialisten in
ons dorp zie, dan kun je praten over een of
twee generaties. Ze zijn tussen de twintig
en vijftig jaar oud en aan de uithangborden zie je dat het ze goed gaat. Zij werken
nu ongetwijfeld net zo hard als wij deden,
maar wel op een andere manier. Ik zag
in mijn jonge jaren hoe het personeel les
kreeg van mijn vader om een visje te fileren.
Dat wisten ze toen echt nog niet. Haha,

VIS

VNV
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Jaap Koning is ruim 30 jaar bestuurslid
van VNV geweest en is een belangrijke
verbinder binnen de Volendamse vishandel.
Hij fungeert nog als jurylid bij vak-wedstrijden, waaronder de Nationale Keuring
Haring snijden.

Hille de Graaf is eveneens ruim 30 jaar
bestuurslid en penningmeester van de VNV
geweest. Nog steeds is hij een drijvende
kracht binnen de Spakenburgse Vishandelsvereniging en is hij nauw betrokken bij de
organisatie van de Visbeurs.

VNV
De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten is de enige landelijke brancheorganisatie voor visspecialisten. Sinds 1982 behartigt de
VNV de belangen van de specialisten door de visdetailhandel te
vertegenwoordigen bij de instellingen en instanties die in belangrijke mate het beleid bepalen in de vissector. Ook heeft de VNV
regelmatig overleg met ministeries en organisaties over wet- en
regelgeving, zoals met de Keuringsdienst van Waren. Hierdoor is
de VNV de spreekbuis van de visspecialist geworden.
Met het wegvallen van het Productschap Vis, het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel en het afslanken van het Nederlands Visbureau in 2013, heeft de VNV veel van de beleidsbepalende taken
op zich genomen. Zo onderhandelt de VNV met diverse partijen
over de cao, bepaalt zij de hygiënecode en verzorgt zij promotiemogelijkheden voor haar leden.

Motortrawler SCH
64 ‘Frank Vrolijk’ van
rederij v/h Frank
Vrolijk, in de tweede
haven aanleggend
bij de oude visafslag;
het schip werd in 1958
gebouwd bij Boot in
Leiden en heeft een 750
PK Deutz motor; op
24-04-1970; verkocht
aan Corn. Vrolijk
Visserij Mij., op 05-051971 aan rederij den
Dulk & van Leeuwen
als de SCH 323 Simon
en op 10-12-1975
gesaneerd.
Foto uit ca. 1960
tegenwoordig gaat er bijna geen hele vis
meer de deur uit. Tussen mijn eerste en mijn
laatste werkdag zit wat dat betreft een
enorme ontwikkeling, maar ik ben wel blij
dat ik die transitie naar een soort traiteur heb meegemaakt. Het heeft ons vak
meer verdieping gegeven, niet?” De Graaf:
“Klopt. En de klant veel meer keus. Wij
maakten in het begin ook alles zelf, maar
ja, het aanbod was nog zeer minimaal.
We hadden nog geen gefileerde vis en
verkochten eigenlijk vooral haring, schol en
kabeljauw aan moten. Nu hebben ze allemaal een productiekeuken. De klant vraagt
er ook om, want die wil het liefst vers, snel
en makkelijk. Dat begrijp ik heel goed,
maar dat vraagt wel extra service van de
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Hille de Graaf: “Zonder gekheid, Jaap. Het
vak is in alle opzichten veranderd en ik
denk dat de vereniging daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. Maar het zijn
natuurlijk ook consumenten en concurrenten die ons dwingen stappen te zetten. Ik
was 55 jaar toen mijn zoon Martijn zei: ‘Ik
kan nu naar de universiteit gaan of ik kan
de zaak overnemen. Zeg jij het maar, pa.’
Ja, daar stond ik ineens voor de keus. Hij
leek mij sowieso de beste opvolger, dus we
waren het uiteindelijk redelijk snel eens.
Natuurlijk moet er dan heel veel geregeld
worden, maar met dezelfde genen en hetzelfde hart voor vis moest dat goedkomen.”
Koning: “Voor mij kwam dat moment tien
jaar later. Ik was 65, dus wettelijk wel toe
aan mijn pensioen. Het was een beetje
dubbel, als ik eerlijk ben. Er viel een last van
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specialist. Ja, ik zou dat zeker vooruitgang
willen noemen, want die klant is met vier
haringen voor drie euro goedkoper uit bij
de supermarkt, maar tóch kiest-ie voor ons.
Dat gaat niet vanzelf, daar moeten we voor
blijven vechten.”
De brasserie-chef had ons graag verwend
met de klassieke stoofaal met boter en
azijn, maar de paling was hem vanochtend
te glad af. U moet het daarom doen met de
doe-het-zelf-receptuur in de bladzijdehoek
en een bezoekje aan uw eigen visspecialist of – met wat meer geluk op een later
moment – dit etablissement in Volendam.
Voor de twee vakbroeders tot slot nog een
vissersderby.

Tweede haven, gezien
vanaf de Schokkerweg;
op de voorgrond een
viskar.
Foto uit ca. 1960
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IJSSELMEER STOOFAAL

Bron: Koning de Visspecialist

(Volendamse variant)

De aal eerst goed wassen en ontdoen van eventuele
bloedresten. Snijd de aal in kleine stukjes à 4 cm (of laat
het door uw visspecialist doen).
U neemt een pan met een dikke bodem, deze smeert u in
met een beetje roomboter en voegt een klein beetje witte
wijn of azijn toe. De aalstukken tegen elkaar aan zetten in
het centrum van de pan. U zout de vis twee keer (vraag ernaar in de viswinkel) en voegt eventueel peper naar smaak
toe, waarna het deksel op de pan gaat.
Laat de vis ca. 20 min op een laag vuur gaar stoven. Deksel
van de pan, voeg een paar stevige klonten roomboter toe
en zet het vuur flink wat hoger tot de saus de ideale dikte
heeft. Eet smakelijk!

Jaap Koning: “Jullie zijn protestant, wij
katholiek. Dat is wel een verschil, Hille. Wij
zijn bovendien betere voetballers, haha.”
De Graaf: “En jullie hebben de palingpop
van BZN. Gefeliciteerd!” Koning: “Nou, veel
dorpelingen vonden BZN te commercieel.
Wij hadden eigenlijk meer met The Cats,
maar dat terzijde.
Wat de vis betreft: Spakenburgers hebben
het altijd goed gedaan in de ambulante
handel. Zij trekken nog steeds van markt
tot markt. Volendammers staan liever in
de winkel. Ik denk dat er in de goede tijd
zo’n dertig tot veertig winkels van Volendamse visboeren in Amsterdam zaten.
Moet je nagaan.” De Graaf: “In Volendam
werden ontzettend veel garnalen gepeld
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Visafslag op de kade in
de eerste haven.
Foto uit ca. 1920

en daarom ook gegeten. Dat kenden wij
niet in die mate. Als ik heel eerlijk ben, denk
ik dat het fijne, ambachtelijke werk in de
Volendamse winkels iets hoger lag dan
bij ons. Tegenwoordig kan je dat echt niet
zeggen.” Koning: “De Spakenburgers stonden vroeger bekend om veel voor weinig. Je
kreeg daar echt waar voor je geld. Ook dat
verschil is nu weg. Volgens mij beginnen we
steeds meer op elkaar te lijken, want ik zie
ook Volendammers op de markt en Spakenburgers met een winkel.” De Graaf: “Ik
heb wat dat betreft altijd veel respect voor
jullie ondernemerschap gehad, Jaap. Jullie
durfden meer, waren brutaler. Wij zijn een
tikkeltje behoudend. Maar wat ons bindt is
de liefde voor vis. Die gaat nog steeds door
de maag van de klant, haha.”
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4 personen
Met 600 g mulfilet
per portie:
1240 kJ/ 295 kcal

Wat heb je nodig?
4 grote óf
8 kleine mulfilets
1 sjalot
1 courgette
1 venkelknol
8 kerstomaatjes
4 el rijst- of arachideolie
8 sprietjes bieslook

Bereiding | 20 minuten
Snipper het sjalotje fijn en snijd de courgette en de
venkelknol in heel kleine blokjes (van 3-5 mm).
Snijd de kerstomaatjes in dunne plakjes.
Verhit 2 eetlepels olie in een wok en roerbak de sjalot,
courgette en venkel 2-3 minuten op hoog vuur beetgaar.
Schep de plakjes tomaat erdoor en bak nog 1 minuut.
Schep de groenten in het midden van vier warme
borden.
Bestrijk de mulfilets met olie en bak ze in een hete
grillpan of koekenpan in 4-6 minuten mooi bruin en net
aan gaar. Keer de filets pas als ze vanzelf van de pan
loslaten. Leg de filets met de velkant naar boven op de
groente. Garneer met de sprietjes bieslook.
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Gegrilde rode mul
met venkel en courgette
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