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‘Het is toch
prachtig: door ons
schone transport
maken we de kring
van fairtrade rond,
zodat je een
product krijgt dat
écht eerlijk is’
ANDREAS LACKNER
Kapitein

>>> Lees verder op blz. 28

Chocolatier Dominique Persoone (midden) brengt de chocolade met zelfbeschilderde bakfietsen naar Brugge.

de snoepgoed is. Fout, vinden wij
nu. Het is fijnproeverij. We willen
lekkerdere chocolade, we willen er
meer over weten en we willen er
minder van eten. Geen hele reep
per keer, maar een klein stukje.’
‘Het leuke is dat het aanbod snel
volgt. Dat komt ook doordat er in
tussen kleinere machines ver
krijgbaar zijn om chocolade te ma
ken. In principe kan iedereen
daarmee in zijn eigen keuken aan

de slag.’ Waarop Dominique Per
soone zijn smartphone boven
haalt om zijn nieuwe baby te to
nen: een machine die hij onlangs
naar zijn atelier haalde, ‘uit liefde
voor de stiel’. ‘Zo kan ik intussen
helemaal zelf chocolade maken,
maar nooit genoeg voor al onze
pralines. Het merendeel van de
chocoladeproductie besteed ik
uit, maar ik kan ze helemaal krij
gen zoals ik wil.’ Belangrijk, ‘want
de massaproducenten zijn zo bang
van bacteriën, dat ze hun cacaobo
nen veel te hard roosteren. Klein
schalige chocolademakers doen
dat niet en dat is een van de rede
nen waarom hun eindproduct zo
veel beter smaakt.’
Isabelle Quirynen, een Antwerpse
twintiger die met een racefiets,
een fietskar en een handvol fitte
vrienden naar Amsterdam ge
spoord is, knikt enthousiast en
noemt meteen nog een drietal ex
tra redenen. In bijberoep houdt ze
chocoladeproeverijen met mer
ken als de Grenada Chocolate
Company en ze is verbaasd dat ze
daar zoveel succes mee heeft. ‘Ik
denk niet dat het per se beperkt

maar ook de revolutionaire ge
dachte die hem dreef toen hij sa
men met twee vrienden het bedrijf
Fairtransport opstartte. ‘We wil
den niets minder dan de wereld
omdraaien. We hadden elkaar
ontmoet toen we scheepsjongens
waren op een groot zeilschip. Daar
merkten we op dat we soms even
snel waren als de grote vracht
schepen die we tegenkwamen. Het
zette ons aan het denken. Zeil
transport moet ook vandaag nog
interessant zijn, besloten we. En
met de hulp van vele kleine aan
deelhouders en vrijwilligers – zon
der subsidies – bouwden we dit
schip. Zonder motor, wel met een
paar windmolentjes, zonnepane
len en een sleepgenerator voor de
nodige elektriciteit. Om te bewij
zen dat het kan werken. Ook eco
nomisch, ja. Acht tot tien mensen
leven van de opbrengst van dit
schip.’
Drie jaar al doet de Tres Hombres
dienst – onder meer voor het be
roemde Deense restaurant Noma,
dat een lading wijn uit Anjou liet
overzeilen. ‘Dit jaar zijn we hele
maal volgeboekt. Maar we willen

niet per se zelf zoveel mogelijk
klanten binnenhalen. We willen
vooral anderen inspireren.’
Die gedachte deed de drie mannen
nog een stap verder gaan. ‘Wacht
even’, zegt Lackner, en hij daalt af
in het ruim om een chique infor
matiebrochure boven te halen
waarin ze een nieuw schip presen
teren: de Ecoliner, ontwikkeld in
samenwerking met het scheepsar
chitectuurbureau Dykstra. Het
lijkt in niets op de Tres Hombres,
waarmee Lackner zo in Pirates of
the Caribbean zou kunnen figure
ren. De Ecoliner ziet er radicaal
nieuw uit, met hightech zeilen in
de vorm van lampenkappen.
‘De Tres Hombres is een brigan
tijn zoals die rond 1860 gebouwd
werd. We kozen voor dat model
omdat het zowel voor de kust als
op de oceaan goed manoeuvreer
baar is, en omdat het zo mooi is, en
omdat het haalbaar was. Maar
door de vorm van de romp is het
eigenlijk niet zo geschikt voor

blijft tot een nichepubliek. Kijk
naar koffie. Niet zo lang geleden
was koffie gewoon koffie, nu kun
je zelfs in de supermarkt kiezen
tussen uiteenlopende herkomst
gebieden.’

Veel werk, veel lol

Die koffie in de supermarkt heeft
weleens een fairtrade of een bio
label, maar nooit belandt ze ‘CO2
vrij’ of zonder uitstoot van broei
kasgassen in de winkelrekken.
Zullen deze chocolademensen
hun principes kunnen vrijwaren
als ze ook hun markt willen doen
groeien?
Andreas Lackner denkt van wel.
Lackner is de kapitein van de Tres
Hombres, het zeilschip waarin de
chocolade, samen met een paar
andere vrachten, vier maanden
onderweg weg was. Het is het eer
ste zeilende vrachtschip zonder
motor in de geschiedenis van de
moderne zeevaart, zegt hij trots.
‘Eigenlijk hebben alle zeilboten
vandaag de dag een dieselmotor.
Wij niet, en we missen het nooit.
We gaan stressvrij de oceaan over.’
Lackner cultiveert de traagheid,


