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InhoudBespiegelingen

Goede van vroeger  
en beste van nu
De recessie is goed voor ‘slow food’, las ik onlangs. Ik 
vroeg mij of dit betekent dat mensen zich afzetten 
tegen de moderne, snelle maatschappij omdat die als 
schuldige wordt gezien voor de slechte situatie en dit 
ook doorvertalen naar wat zij eten. Of moet de conclu-
sie zijn dat een zekere soberheid past als de hand op de 
knip moet? In elk geval maken economisch moeilijke 
tijden dat er een hang is naar vroeger (‘toen alles beter 
was’).
Ook in deze VMT herleven vroegere tijden. In de reeks 
Succesproducten gaat het over Café Noir, het bekende, 
honderd jaar oude likkoekje van Verkade. Te lezen is 
hoe dit ‘oude’ koekje kampt met de ‘moderne’ proble-
matieken als sterk fluctuerende en stijgende grondstof-
prijzen en de concurrentie van huismerken.  
Daarnaast is er een artikel over peulvruchten. Sommige 
peulvruchten zijn natuurlijk nog volop in productie, 
maar andere dreigen in de categorie ‘vergeten groen-
ten’ terecht te komen. Wie kent er nog de kievitsboon? 
Toch passen ook deze producten prima in de moderne 
tijd. Gezond voor de eter en goed voor het milieu. 
Opvallend is dat juist moderne technieken maken dat 
deze peulvruchten als ingrediënt (weer) interessant 
kunnen zijn voor de productontwikkelaar. 
Ook in de soepenmarkt herleeft nostalgie. Het over-
zicht uit de Innova Database toont dat ambachtelijke 
soepen het goed doen. Maar tevens is dit marktseg-
ment ‘in’ voor de moderne tijd met eenvoudig opwar-
men in de magnetron van kant-en-klare soep.
Bij soepen, maar ongetwijfeld ook in andere product-
categorieën, lijken kansen te liggen in het goed combi-
neren van ‘vroeger en nu’. De marketing van een pro-
duct met een ambachtelijk karakter moet echter niet 
doorslaan richting vroeger met beelden van een oude, 
roestige fabriek waar oma zelf de (geheime) receptuur 
beheert. Dat is slecht voor het imago van onze sector. 
Het gros van de consumenten zal daar ook niet in gelo-
ven. Zij staan open voor de moderne productiewijze, 
zeker als het duurzaam gebeurt. Uitzondering daarop 
zijn dan misschien de aanhangers van de slow food-
beweging. Maar zij maken de soep toch zelf.
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