
Bedonder elkaar met bedorven waar
I I et is crisis. Kwaliteit is het antwoord op een crisis. Maar wat is de weg naar kwaliteit? De econoom Schum-

H 0.,.r heeft het over'creative destruction'. Uw cotumnist tegt u drie vormen van creatieve vernietiging voor
I I en de l<watiteit die daaruit voort kan l<omen. Aan de lezer het antwoord op de vraag wat het meest effectief is
en dan mag u zowel naar de l<waliteitsbevorderende maatregelen l<iil<en als naar de manier waarop die 'zichtbaar'
wordt gemaakt.

Er waren eens vissers in de Oostzee
die ell<vooriaar uitvoeren om haring
te vangen'. Op zee werd de haring
gezouten. Pas na de zomer kwamen
de vissers terug en verkochten ze

hun gezouten vis. Een l<eervingen ze

te veel haring en was er niet genoeg
zout. Een dee[ van de haring begon te
rotten -'fermenteren' om het netjes
te zeggen - en l<on eigenlijl< niet meer
verkocht worden. Tenminste, aan de
vaste klanten. Gelul«kig kwamen er een
paar Finnen uit de bossen gerold en de
vissers verkochten aan hen de rottende
haring. Ze zouden deze Finnen toch
nooit meer terugzien. Het jaar erop
hadden ze genoeg zout.Ze l<wamen

terug met zoute haring. En oh jee, daar
waren ool< de Finnen weer. Maar wat
bleek? ln plaats van hen voor rotte vis
uit te schelden, wilden ze weer haring
l<open en nee, niet die zoute, maar
dezelfde als vorig jaar. Zo werd gefer-
menteerde haring een gewaardeerde
lel<l<ernij. ln de ogen van de Finnen
was kwaliteit geteverd. Nog steeds
worden er blikl<en gefermenteerde
haring -'surströmming' - verl<ocht.
Het kenmerl<van een l<walitatief goed
blil< rottende haring is dat het bolstaat.
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r Vee[ va n het bovenstaa n d e is geïn sp iree rd d oor h et boekje van Ad riaan d e Boer en Woute r Klootwijk - Horing en ziin maoties
lmmerc bv, Wormer, 2oo4.
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Voor echte creativiteit moeten we nogverder in de tijd teruggaan. Naar het haringkaken. Haringkaken is een van de
grootste vindingen die ooit is gedaan. Een simpele ingreep met een l<ort, scherp mes, wat zout of pekel erbij - en

opeens btiiken haringen houdbaar te zijn. Die uitvinding van rond r4oo is een hele stevige basis gebtel<en voor de

latere welvaart van Nederland. De VOC? Belangrijl<, maar mogelijk niet belangrijker dan deze vinding. Tot in de iaren
zestigvan de vorige eeuwverdienden duizenden mensen hun dagetijks brood met het haringl<al<en. Toen kwamen
de machines. De ijsmachines, de l<aakmachines. Echte'creative destructors'. Door de ijsmachines was het niet meer
nodig om op zee te kal<en. Door de kaakmachines was het niet meer nodig handmatig te l<al<en. Lang zwoor men, en

niet zonder reden, dat mensenhanden veel beter kaken l<onden dan machines dat l<onden. Tegenwoordig is dat niet
meer waar. Er is nog wat romantiek. Het val< wordt nog beoefend, want er zweren nog attiid mensen dat geen haring
lel<kerder is dan die met de hand gekaal<t is. Bii blindproeven l<omt het verschiI er echter niet meer uit. Op een enke-

ling na zijn alle haringkakers inmiddels dood, met pensioen of laten hun vak a[[een nog voor toeristen zien. Die perfect

verse haring die u bii de kar l<rijgt is het resultaat van mooie invriestechniel<en. De l<watiteit ervan kunt u nagaan door
op het ptaatje op de machine te kijl<en. Met een beetje moeite kunt u dan de gehanteerde ISO-normen achterhalen.

NIEUWSBRIEF KWALITEIT



t

Voor de derde vorm van creatieve destructie l<omt het

accent heel erg op de destructie te liggen. Van de haring
zelf. Door overbevissing moeten we onze nieuwe haring
missen, want teveel nieuwe is in de netten terecht
geraakt. En als je dan weet dat haring niet alleen voor
de mens een lekkernij is, maar ookvoor zo'n beetje
alles wat er verder in de zee rondzwemt, dan is de zee er
daadwerkeliik leger van geworden. De creatieve vernie'
tiging die heeft geresulteerd in steeds betere vistech-
nieken, keert zich nu tegen de vissers en de zee zelf.
De rot zit in de visserij. Maar misschien l<unnen nieuwe
vormen van creatieve destructie redding brengen. Het

fokken van haring zoals dat bij bijvoorbeeld de zalm
algebeurt is bij haring een probleem, maar misschien
dat l<[onen een oplossing biedt. Of het is tijd voor
een vissersloze Noordzee. Dus even geen visvangen.
Nah, klonen is makkelijker. Ondertussen worden wel
degelij k maatregelen genomen. Vreemde bed genoten

als het Wereld Natuur Fonds en Unilever ('Captain lglo!')
hebben elkaar gevonden. De uitkomst is een l<eurmerk.

Dit garandeert dat de vis is gevangen op een wiize die
de visstand en het ecosysteem geen onoverl<omeliike
schade toebrengt.

Aan de lezer de keuze. Hoe wordt kwatiteit het meest
bevorderd? Door het bedonderen van de Finnen? Door
de machines die het haringl<aken overbodig mal<en?

Door de vissers die de zee zo efficiënt leeg maken? En

welke maatregel maakt die kwatiteit het meest duide-
tiik? Het bollen van het blil<, het plaatie op de machine
of het keurmerk dat het zuinig vissen aangeeft? En wat
betekent dat alles voor de manier waarop we de crisis te
tijf gaan? Well<e vorm van creatieve destructie hebben
we nodig? Laat het me weten: stuur een mailnaar
dpn@northedge.nl.

Miin stem gaat naar de rotte vis. Bedonder ell<aar met
bedorven waar!

Peter Noordhoek
www.northedge.nl

Pating in Nederlandse rivieren
niet veitig

l!1 ode paling in de Nederlandse rivieren is nog
ftf steeds sterkvervuild. Dat btiil<t uit een rapport
I \u.n twee instituten van Wageningen Universiteit.
Palingen afl<omstig uit wateren buiten de grote rivieren
zoals het lJsselmeer en de Friese meren, zijn welveilig
om te consumeren.

Het rapport heeft betrekking op een onderzoek naar
paling die tussen 2oo4 en zooS is gevangen. De paling
die in de grote rivieren wordt gevangen, maakt met
vijf procent slechts een klein deel uit van de paling
die in Nederland wordt gegeten. De meeste paling, 95
procent, die in Nederland wordtverl<ocht is afkomstig
van viskwel<erijen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat
kweekpalingen weI aan de productnormen voldoen.

ln totaal zijn 65 monsters onderzocht op dioxines, PCB's

en zware metalen. ln 54 procent van de monsters zijn
normoverschrijdende gehaltes dioxines of dioxine-
achtige PCB's aangetroffen. Dioxines en dioxineachtige
PCB's stapelen zich op in het lichaam en l<unnen ern-
stige lichameliil<e l<tachten veroorzaken.

ln de paling uit de Roer, Dordtsche Biesbosch, Amer,
Hol[ands Diep en verschillende andere locaties in de
grote rivieren is de vervuiling het grootst. De Neder-

landse meren zoals het Usselmeer, Gooimeer, Sneker-
meer, de Loosdrechtse plassen en het Marl<ermeer ziin
schoner en de gehaltes zijn daar onder de norm. Voor
wat betreft zware metalen zijn nergens normoverschrii-
dingen aangetroffen.
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