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vrachten. Er kan maar 35 ton in.
Wij vinden dat prima: veel werk,
veel lol, weinig efficiëntie. Maar
om meer mensen te overtuigen
van zeilvrachtverkeer, hebben we
een moderner, groter zeilschip
nodig. In de Ecoliner kan achtdui
zend ton.’

50.000 scheepvaartdoden

De Ecoliner is nog niet gebouwd.
De testfase krijgt steun en mede
werking van een hele reeks stich
tingen en instituten, de belang
stelling is groot. ‘Maar het is moei
lijk om iemand te vinden die het
eerste echte schip wil maken.’
Terwijl zo’n moderne zeilboot al
lang had moeten bestaan, vindt
Lackner. ‘Het obstakel is dat de
olieprijs nog altijd te laag wordt
gehouden. Zolang olie maar zo’n
60 cent per liter kost, vindt ieder
een de alternatieven te duur en
krijgt een duurzamere economie
geen kans. Terwijl die prijs niet
eerlijk is. Als je kijkt hoeveel scha
de er veroorzaakt wordt door de
oliebusiness, en als je de schoon
maak en het herstel daarvan zou
doorrekenen in de prijs, dan zou
olie misschien 25 keer meer kos
ten. En dan zou iedereen zien dat
zelfs een traditionele zeilboot als
de Tres Hombres wel degelijk eco
nomisch interessant is, want wij
veroorzaken al die extra kosten
niet.’
Maar de drie mannen wachten
niet tot de olie goedkoper wordt.
‘Zelfs bij de huidige olieprijzen zal
de Ecoliner concurrentieel zijn.
Het is een hybride: hij heeft een
motor, maar bij gunstige wind
schakelt hij over op de zeilen. Dat
neemt alvast een hap uit de uit
laatgassen.’
Die uitlaatgassen zijn een grote
zorg van Lackner. Scheepvaart
wordt vaak als een duurzaam
transportmiddel beschouwd,
want het is duurzamer dan lucht
vaart. Maar al onze vrachtschepen
samen veroorzaken onbegrijpelijk
veel vervuiling, waarschuwt Lack
ner. Hij verwijst naar een artikel
van de wetenschapsjournalist
Fred Pearce, waarin die becijfert
dat de zestien grootste vracht
schepen evenveel zwavelvervui
ling veroorzaken als alle auto’s ter
wereld samen. Uit een Deens on
derzoek bleek dan weer dat elk
jaar vijftigduizend Europeanen te
vroeg sterven door de luchtvervui
ling van de scheepvaart.
Maar Lackner wordt daar niet
moedeloos van, want hij is
trots. ‘Het is toch prachtig: door
ons schone transport maken we
de kring van fairtrade rond, zodat
je een product krijgt dat écht eer
lijk is. We tonen dat chocolade
even onschuldig kan zijn als een
appel uit je eigen tuin.’

Bloedbonen

Springen we doorgaans te licht
zinnig om met fairtradekeurmer
ken? Erik Sauër vindt van wel, en
niet eens omdat Oxfamchocolade
wordt vervoerd met vervuilende
schepen. ‘De producten die met
een fairtradelabel verkocht wor
den, zijn een heel ander verhaal
dan dit hier. Koop je bijvoorbeeld
een reep fairtradechocolade uit de

fabriek van Barry Callebaut, dan is
de kans heel groot dat die gemaakt
is van bonen die niet eerlijk ver
handeld zijn. Want de eerlijke bo
nen zitten niet in een aparte pro
ductiestroom. Als Callebaut vijf
procent eerlijke bonen verwerkt,
dan zet het gewoon op vijf procent
van zijn repen een fairtradelabel.’
‘Ik begrijp niet dat fairtradeorga
nisaties in zo’n systeem stap
pen. En al helemaal niet dat ze sa
menwerken met een bedrijf als
Barry Callebaut, dat leeft van de
roofbouw en de kinderarbeid, om
dat het uiteindelijk alleen streeft
naar de laagste kostprijs.’ In 2009
hield de Tulane University (New
Orleans) een grondige enquête in
Ivoorkust en Ghana, op basis
waarvan de onderzoekers bere
kenden dat in het voorgaande jaar
respectievelijk achthonderddui
zend en een miljoen kinderen in
de cacaoindustrie hadden ge
werkt. Het is de regio die de bulk
levert voor de mondiale chocola
deindustrie. Sauër noemt het
‘bloedbonen’. Een fairtradelabel
dat een partner ziet in die indus
trie, doet eigenlijk aan volksver
lakkerij, vindt hij.

‘Bovendien weten de boeren die
de grondstoffen leveren, soms niet
eens zelf dat het voor fairtrade
is. De eerlijkeprijsgarantie geldt
voor hun coöperatie, niet noodza
kelijk voor hen. Terwijl een bedrijf
als Grenada Chocolate Company
een kwaliteitsproductie opzet
waarvan de cacaoboeren een be
langrijk deel uitmaken. Een mooi
alternatief. Want uiteindelijk is de
uitdaging dat we de anonimiteit
van het productieproces moeten
inruilen voor verbondenheid.’
Ooit studeerde Sauër tropische
landbouwkunde en was hij ont
wikkelingswerker in ZuidAmeri
ka. Hij ziet zijn chocoladehandel
als een voortzetting daarvan.

Schok

Vrijdagochtend, en over een twin
tigtal bakfietsen en fietskarren
worden zo’n 25.000 repen choco
lade verdeeld. Het is niet de hele
bestelling van het schip, daarvoor
kregen Sauër en sympathisanten
nog te weinig fietsers bij elkaar.
Ongeveer de helft van zijn vracht
zal Sauër per camionette naar zijn
opslagplaats in Nijkerk brengen.
‘Op groen gas, dat verzacht.’

Het kan de opwinding van het mo
ment alleszins niet drukken. Do
minique Persoone stouwt zijn hip
piebakfiets tot de laatste millime
ter vol – hij zal er in de komende
drie dagen zo’n 226 kilometer mee
moeten rijden. ‘Gelukkig hebben
we twee weken geoefend, met een
meisje in de bak.’ Hij prijst zich ge
lukkig dat hij, anders dan de top
chefs aan wie hij levert, tijd kan
maken ‘voor zulke zottigheden’.
De Antwerpse delegatie is meer
gehaast en stelt haar fietsgps in
om vanavond nog in Breda te ra
ken. Een eerste lekke band dient
zich aan.
Dan neemt Sauër het woord voor
een korte speech. Zijn stem beeft
wanneer hij begint over Mott
Green. Mott had hier ook moeten
zijn, hij wou meefietsen. Maar en
kele weken geleden is hij gestor
ven, na een ongeluk bij hem thuis
op Grenada. Zijn werk zal voortge
zet worden, verzekert Sau
er. ‘Maar trager.’
Traag trekt de chocoladekaravaan
zich in gang, nadat een van de co
ordinatrices de fietsers nog wat
zendelingenwerk heeft opgedra
gen. Of ze alstublieft de flyers van
het initiatief willen uitdelen aan
nieuwsgierige mensen die ze te
genkomen op hun route, en of ze
miniaffiches aan hun fiets willen
hangen.
Is de karavaan ook een promo
stunt voor Sauërs lievelings
merk? Echt veel maakt het niet
uit, hij kan toch maar zoveel inko
pen als het fabriekje op Grenada
produceert. ‘Eigenlijk had ik dit
jaar zestigduizend latten besteld,
dan had het transport natuurlijk
ook wat rendabeler ge
maakt. Maar dat kregen ze op Gre
nada niet op tijd gebolwerkt, dus
werden het er vijftigduizend.’
Ik moet terugdenken aan het le
vensmotto van de kapitein: veel
werk, veel lol, weinig efficiën
tie. Het laat ruimte voor verbete
ring. Maar vooral biedt het een
opening voor experimenten die
broodnodig zijn.
Aan het eind van de rit zal deze
chocolade niet meer kosten dan
een ander merk van dezelfde kwa
liteit: 4,50 euro voor een lat van 85
gram. Met dank aan de vrijwilli
gers die er een paar dagen zadel
pijn en zonnebrand voor over heb
ben. Persoone en zijn maten heb
ben zich ter voorzorg in een fiets
broek gewurmd – gesponsord
door Njam!, maar hij verzekert me
dat er nergens een tvploeg ge
pland is. Duizend repen Grenada
Chocolate, het trekt nu al aan hun
kuiten, maar het is niets in verge
lijking met de zeventig ton choco
lade die Persoone jaarlijks in
koopt voor zijn merk The Chocola
te Line. Het is een symbolische ac
tie, zegt hij. En hij hoopt dat het
hem zal inspireren.

De Antwerpse chocoladekaravaan
komt vanavond zaterdag om 19
uur aan in de SintLambertusstraat
in Berchem (koffiebar Kornél). Wie
gaat applaudisseren, mag proeven
van de buit.
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‘Uiteindelijk is de
uitdaging dat we
de anonimiteit van
het productie
proces moeten
inruilen voor
verbondenheid’
ERIK SAUËR
Chocoladeimporteur


