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TEKST: SANNE WOLTERS

In de gaten houden...
Deze maand Bart van Olphen (46)

G
reenpeace wees 
Fish Tales onlangs 
aan als de enige 
aanbieder van echt 
duurzame tonijn. 

De tonijn van Fish Tales wordt 
namelijk op de beste manier 
gevangen, met een hengel 
door visser Ali en zijn collega’s 
op de Malediven. ‘We vangen 
de vis op de beste manier en 
hebben het juiste keurmerk 
MSC,’  zegt co-oprichter Bart 
van Olphen.
Van Olphen is een gepassio-
neerde ondernemer en zette 
in 2014 met Harm Jan van Dijk 
(42) Fish Tales op. Zijn liefde 
voor vis ontstond eind jaren 
negentig toen Van Olphen in 
de Parijse horeca werkte. Jaren 
later ging hij zelf ‘in de vis’ 
en kwam erachter dat veel vis 
die wij eten van fabrieken op 
het water komt. De vishandel 
mocht wel eens wat eerlijker. 
‘We moeten genieten van vis, 
maar dat moeten we in de 
toekomst ook kunnen blijven 
doen,’ zegt Van Olphen.
Dat bereiken we door het eten 
van vis van vissers die het 
goed doen. Fish Tales brengt 
die goede vis bij de consumen-
ten, maar wil ook dat ze zich 
bewust worden van de situatie 
in de vishandel. Dit doet Fish 
Tales voornamelijk door mid-
del van fotografie en video. 
Behalve het visuele aspect is 
transparantie ook erg belang-
rijk. Op de producten van Fish 
Tales kun je precies terugvin-

den door welke visser de vis 
is gevangen. En dat werkt. 
Inmiddels ligt Fish Tales bij 
Albert Heijn in de schappen 
met achttien producten.
Van Olphen wil graag laten 
zien dat veel andere bedrijven 
er met de pet naar gooien. 
Gelukkig is de consument 
tegenwoordig beter geïnfor-
meerd. ‘Bedrijven kunnen 

dit niet meer maken bij de 
nieuwe generatie.’ Van Olp-
hen benadrukt wel dat grote 
fabrikanten niet in één keer 
zulke grote veranderingen 
kunnen doorvoeren. ‘Maar er 
is ook een gebrek aan goede 
wil. Ze zien de mogelijkheden 
wel, maar doen het niet omdat 
ze denken dat de consument 
het niet wil.’

De bijvangst bij grote volumes 
vis is een groot probleem. 
Daarnaast gaat het bij vis 
puur om aanbod, je kunt er 
niet meer uit halen dan er in 
de zee zit. ‘Het is wat de zee 
je geeft, daar moet je het mee 
doen.’ Bij vis voor de helft 
van de eerlijke prijs gaan alle 
alarmbellen af bij Van Olphen. 
‘Je weet dan gewoon zeker dat 
het niet goed zit. Dan weet je 
ook dat de vissers niet goed 
worden betaald.’
Van Olphen geeft het goede 
voorbeeld, niet alleen door 
zijn producten, maar ook door 
de visliefhebber inspiratie 
te bieden. Zo schreef hij een 
aantal kookboeken, maakt hij 
filmpjes voor een YouTube-
kanaal en werkt hij samen 
met Jamie Oliver. Want veel 
mensen weten niet goed hoe 
ze vis moeten bereiden, Van 
Olphen helpt ze daarbij. ‘We 
kunnen de consument zo op 
een directe manier bereiken.’
Verandering in de vishandel 
en visconsumptie is noodza-
kelijk. ‘Wij hebben een beter 
bestaan dan onze ouders en 
grootouders, maar kunnen 
onze kinderen straks hetzelfde 
zeggen?’ zegt Van Olphen. 
Terwijl het eigenlijk heel 
logisch is om duurzaam te 
consumeren; je kunt het al 
doen zonder extreem te zijn. 
‘Het is belachelijk dat wij ons 
als bedrijf onderscheiden. We 
moeten gewoon weer vissen 
zoals vijftig jaar geleden.’

‘Het is wat de zee je geeft’

Foto uit Bart’s Fish Tales: inspiratie voor de visliefhebber

De vishandel mag wel wat eerlijker. Met zijn bedrijf Fish Tales zorgt  
Bart van Olphen (46) ervoor dat we in de toekomst ook nog kunnen  

genieten van vis. ‘Het is erfgoed, daar moeten we goed mee omgaan’
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