
STATEMENTS 

Hebzucht leidt tot armoede 
Onze hebzucht leidt tot armoede in smaken. Hoofd Marketing van Harvard Business 
School, professor Theodore Levitt, voorspelde dit in 1983 al in zijn klassieke artikel 
The Globalisation of Markets. De wereld zou door hebzucht worden bepaald: 'Every
body wants more, scarcity never lies down. IJ the price is low enough, consumers wiU 
take highly standardized world products, even ij these aren't exactly what mother 
said was suitable, or what market research fabulists asserted was preferred. ' 

Statement 1: Globalisering leidt tot 
reductie in 'jiodiversiteit 

Globalisering stelt ons in staat om lokale 
inefficiënties uit te schakelen en producten 
te betrekken van plaatsen waar ze tegen de 
beste prijs-kwaliteitverhouding worden 
gemaakt. Geholpen door moderne technolo
gie (EDI, internet, mobiele telefonie) en 
door sterk verbeterde logistieke prestaties 
is de hele wereld het speelveld geworden 
voor elke inkoper. Ahold speelde hierop in 
1999 in met de oprichting van een Global 
Sourcing Deparlment. Doel: grote volumes 
inkopen met uniforme kwaliteitsspecifica
ties. Deze massastandaardisatie leidt tot 

een reductie in de biodiversiteit (lees: sma
kenrijkdom). Grote telers, die de grote volu
mes leveren, gebruiken slechts een beperkt 
aantal rassen (dier enJof plant), en kleinere 
producenten verdwijnen. Dat global sour-
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cing ons ook nieuwe smaken brengt, doet 
daar niets aan af. Het nieuwe van die sma
ken is relatief (ze zijn elders bekend); het 
verdwijnen van rassen is absoluut: weg is 
weg. 

Statement 2: Verlwogde aandacht 
voor voedselveiligheid bedreigt het 
culinaire erfgoed 

Het moge evident zijn dat strenge hygiëne
regels de soorten- én smakenrijkdom bedr
eigen. Diverse eeuwenoude productieme
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thodieken worden plotse
ling wettelijk verboden. 
Wijn, kaas en vlees heb
ben veel last van de 
moderne hygiëneregels. 
De key-driver is niet de 
levens-middelenverwer
kende industrie maar de 
politiek. Overheden be
vorderen met wet- en re
gelgeving degenen die in 
staat zijn tot massastan
daardisatie van produc
tieprocessen, ten koste 
van wie kleinschalig ope
reert. Dat leidt tot verar
ming van de rijkdom aan 
smaken. 

Welke van de twee krachten, globalisering 
of voedselveiligheid, het sterkste drukt op 
de achteruitgang van smakenrijkdom is 
discutabel. De key-driver voor globalisering 
is de consument, de key-driver voor voed
selveiligheid is de politiek. Volgens Slow 

22 
ID EE - D E CEMBER 2001 

Food bedreigt de voedselveiligheid op korte 
termijn de smakenrijkdom, maar is global
sering op lange termijn bedreigender. Want 
strenge hygiëneregels kun je ombuigen of 
onderduiken, maar de globalisering is een 
economische factor waartegen een regering 
of individuele producent niets kan doen. De 
zet is aan de consument. 

Recht op genieten 

Slow Food is opgericht vanuit het thema 
genieten. Foodies, zoals we ons noemen, wil
len genieten van de smakenrijkdom die de 
aarde ons biedt. Slow Food verdedigt het 
recht op genieten door op te komen voor ons 
culinaire erfgoed en onze eetcultuur, door 
eetculturen te beschermen en de biodiversi
teit in stand te houden. 
Slow Food wil een bijdrage leveren met 
voorlichting en bewustmaking van de con
sument van smaak, eetcultuur en de kwali
teit. Maar Slow Food zet zich ook proactief 
in om de biodiversiteit, en de daaraan ge
koppelde smakenrijkdom, te beschermen en 
te bevorderen. Dat doen we met projecten 
en financieringen voor producenten. Zeer 
belangrijk is de lokale plattelandseconomie. 
De groene ruimte in Nederland, waar dui
zenden boeren verdwijnen, biedt een gewel
dige kans op kleinschalige productie- en 
distributiesystemen voor 'het betere levens
middel'. Want als de overheid geen soepeler 
wet- en regelgeving biedt (zoals verruiming 
mogelijkheden in het buitengebied of dis
pensatie van hygiëneregels bij kleinschali
ge productie), gaat in Nederland niet alleen 
de soortenrijkdom en de smakenrijkdom 
achteruit, maar vervlakt ook de economi
sche diversiteit van onze groene ruimte. 
Leegloop, verschraling en rurale armoede 
zijn het gevolg. We zijn er nog lang niet. 
Slow Food nodigt de politiek uit om hier
over in discussie met ol).S te gaan . • 
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