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nada Chocolate Company, en
vooral van haar stichter Mott
Green, een vrijgevochten ziel en
machinebouwer die uitgroeide tot
het boegbeeld van de alternatieve
chocolade. Die scene bestaat, ja
wel, en ze wordt groter. Steeds
meer kleine ondernemers in Zuid
Amerika, de VS en Europa wagen
hun kans om met zelfgemaakte
chocolade een fijnproeverspu
bliek te veroveren. Ze delen een
grote aandacht voor hun grond
stoffen, en voor de manier waarop
die geproduceerd en verwerkt
worden. Het resultaat heet single
origin chocolade: er staat een
streek van herkomst op het pakje,
en een cacaovariëteit. Zoals een
fles wijn niet alleen uitpakt met
zijn bottelaar, maar ook met zijn
terroir.
Erik Sauër houdt van die vergelij
king. Hij is de Beneluximporteur
van de Grenadarepen, en terwijl
we koekjes proeven op het zeil
schip dat begin deze week is aan
gemeerd in Amsterdam, schetst
hij wat er anders is aan de nieuwe
chocoladebeweging. ‘We zijn op
gegroeid met het idee dat chocola

per zeilschip van het Caribische
eiland Grenada naar Amsterdam
gebracht. En op Grenada werden
ze door een cacaocoöperatie ge
produceerd met behulp van zon
neenergie.
Het is het wonderlijke verhaal van
het jonge chocoladebedrijfje Gre

geningen, Rotterdam en Antwer
pen. Persoone hoopt maandag
voormiddag te arriveren in Brug
ge, met duizend repen fondant.
CO2vrije chocolade zal dat zijn.
Want de repen zijn niet alleen per
fiets vervoerd van Amsterdam
naar Brugge, maar werden ook

dewerkers uit zijn atelier, en met
twee eigenhandig gepimpte bak
fietsen, is hij naar Amsterdam ge
komen om deel te nemen aan de
chocoladekaravaan. Die vertrekt
de volgende ochtend aan het IJ,
met groepjes fietsers die chocola
de vervoeren naar onder meer Wa
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‘Let’s make it a sweeter world!’

Dominique Persoone, de chocola
tier van Sergio Herman, Peter
Goossens en van de tvzender
Njam!, voelt zich kiplekker onder
de idealisten. Samen met twee me

ZEILSCHIP EN FIETSERS STUNTEN MET CHOCOLADETRANSPORT

‘Chocolade mag
niet zomaar

snoepgoed zijn’

Chocolade uit de Cariben die even ecologisch is al een
appel uit je achtertuin. Kan dat? Een groep cacaoboeren,

chocolatiers, zeilers, chocoladegekken en fietsfanaten
vonden elkaar rond die vraag, en besloten te bewijzen

dat het kan. Hun CO2vrije vracht komt vanavond aan in
Antwerpen en maandag in Brugge.

DE REPORTAGE

De Tres Hombres bracht de chocolade uit de Cariben naar Amsterdam.
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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,
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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.

>>> Vervolg van blz. 27
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‘Uiteindelijk is de
uitdaging dat we
de anonimiteit van
het productie
proces moeten
inruilen voor
verbondenheid’
ERIK SAUËR
Chocoladeimporteur
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