
25VRIJDAG 2 MAART 2012
DE VOLKSKRANT

Economie

Een jonge werker op een koffieplantage in El Paraiso, Honduras, schept de geplukte koffiebessen op een hoop. Daarna worden ze gewassen en door vrouwen gesorteerd op kwaliteit. ‘Dat is geen dis-
criminatie’, zegt Oscar Serrano, directeur van een coöperatie van 720 boeren. ‘Vrouwen hebben gewoon meer geduld.’ Foto Edgard Garrido / Reuters

Eisen aandekoffieboeren
verschillenper keurmerk
UTZwerd in 1999 onder de naamUTZ
Kapeh (‘Goede koffie’, in eenMaya-taal)
opgericht door een Guatemalteekse
boer en Ahold. Doel was destijds de
stagnerende productie van koffie vlot te
trekken. Vanaf 2007 noemt het keur-
merk zich UTZ Certified. De organisatie
heeft het hoofdkantoor in Amsterdam.
UTZ heeft het grootste programma ge-

richt op de verduurzaming van koffie,
maar is niet het enige keurmerk inHon-
duras. Andere keurmerken zijn Rainfo-
rest Alliance, Organic en Fairtrade. Het
keurmerk Rainforest Alliance let vooral
op het behoud van regenwouden, Orga-
nic eist een biologische productie zon-
der pesticiden of kunstmest en Fairtra-
de let vooral op het inkomen van de
boeren.
Het internationale keurmerk Fairtra-

dewerd in 1988 onder de naamMaxHa-
velaar opgericht door Nederlandse ont-
wikkelingswerkers. Het was een reactie
op boeren die aangaven dat ze goede
koffieprijzen verkozen boven hulp. Fair-
trade stelt ookmilieu- en sociale eisen,
maar beschermt boeren vooral tegen
extreme schommelingen op dewereld-
markt. In tijden van lage prijzen garan-
deert het eenminimumprijs van
3,11 dollar (2,34 euro) per kilo en in alle
tijden een premie. Momenteel geldt de
wereldmarktprijs plus een Fairtrade-
premie van 44 dollarcent per kilo.
UTZ-vertegenwoordiger Gamboa: ‘UTZ

garandeert geenminimumprijzen.Wel
kunnen boeren onderhandelen over
een bonus, oplopend tot 21,7 dollarcent
per kilo.’ (Ongecertificeerde koffie uit
Honduras deed in 2011 gemiddeld 4 eu-
ro per kilo.)

Don Jansen, agronoomaan de Univer-
siteit Wageningen: ‘UTZ verstaat de
markt beter en kanmeer gedaan krij-
gen, omdat het certificaat ook beschik-
baar is voor grote boeren, terwijl Fair-
trade alleen coöperaties van kleine boe-
ren certificeert.’
ErnestoMendez, agro-ecoloog aan de

Universiteit van Vermont, deed onder-
zoek naar de effecten van Fairtrade en
Organic inMidden-Amerika. Mendez: ‘Ik
heb het zien gebeuren dat vele boeren
met hulp van ngo’s gecertificeerdwil-
denworden. Maar toen bleek dat de
kwaliteit van hun koffie onvoldoende
was, zijn zeweer op conventionele wijze
gaan produceren.’
Volgens zijn onderzoek dragen de cer-

tificeringsprogramma’s bij aan de ver-
duurzaming van de koffieproductie.
Aangesloten boeren krijgenwellicht
een hoger inkomen,maar certificering
leidt er niet toe dat hun gezinsleden
meer onderwijs krijgen. Het leidt er ook
niet toe dat zijminder gauwwillen emi-
greren. Gemiddeld verkopen ze kleine
hoeveelheden, omdat zeweinig grond
bezitten en ze hun risico spreiden door
ookmaïs en bananen te verbouwen. An-
deren kiezen voor een varkensstal, of
een vijver vol tilapia’s.
Peter d’Angremond, directeur van de

stichtingMaxHavelaar: ‘Het principe
van het Fairtrade-keurmerk is dat een
eerlijk inkomen boeren in staat stelt
omop eigen kracht te investeren in ver-
beteringen die zij nodig achten. Dat is
soms educatie,maar het gaat vaak ook
om investeringen in betere productie-
methodenwaardoor de kwaliteit van
koffie verbetert.’

gricsal, een coöperatie van 720 boeren. Hij ont-
vangt ons in een kantoor en maakt een espres-
so klaar. Serrano: ‘In de jaren negentig hoorde
ik bij een groep van 32 boeren die ontevreden
waren over enkele tussenhandelaren. Zij wo-
gen onze koffie oneerlijk en leenden ons geld
tegen woekerrentes. Het voelde alsof we voor
de tussenhandelarenwerkten enniet voor ons-
zelf. Omons te beschermen tegendiewanprak-
tijken hebben we in 1998 Coagricsal opgericht
en gekozen voor certificering door Fairtrade.
‘Maar daarna konden we slechts 30 procent

van onze koffie met keurmerk verkopen. Daar-
om hebben we in 2003 ook een UTZ-certificaat
verworven. Daarnaast heeft Coagricsal certifi-
caten van Organic en Rainforest.’
De coöperatie groeit flink, want veel boeren

willenmeeprofiteren. De ambitie is om op ver-
schillende locaties nog eens drie molens te in-
stalleren, zegt Serrano terwijl hij een rondlei-
ding over het terrein geeft. Gewassen koffie
wordt gedroogd in speciale droogmachines of
op een cementen plaat in de zon. Arbeiders lo-
pen er met schuivers doorheen. Daarna moe-
ten de slechte bonen er nog worden uitge-
haald. Oscar: ‘Dat doen vrouwen handmatig.
Dat is geen discriminatie. Vrouwen hebben ge-
woonmeer geduld.’

Handelaar
De Duitser Frank Reese, opgeleid aan een han-
delshogeschool in Hamburg, woont met zijn
gezin in Honduras. Zes dagen per week werkt
hij als handelaar voor Becamo. Dit exportbe-
drijf in San Pedro Sula is de laatste stop voor

transport naarhet buitenland.Grote glimmen-
de vrachtwagens rijden langs zoemende ma-
chines in schone loodsen. Naast de receptie be-
vindt zich achter een glazen wand een labora-
toriumwaar proevers al ruikend, smakkend en
spugend de koffie beoordelen op kwaliteit.
Sinds acht jaar handelt hij ook in gecertifi-

ceerdekoffie.Wat vindthij vande concurrentie
tussen de keurmerken? Reese: ‘Competitie is
gezond. Ieder keurmerk heeft zijn eigen be-
staansrecht.’

Hoofdschuddend
Om daar hoofdschuddend aan toe te voegen:
‘Maar het is natuurlijk zonde om gecertificeer-
de koffie zonder keurmerk te verkopen. Van-
daar dat importeurs en branders het initiatief
hebben genomen voor het platform 4C. Koffie
met het Rainforest Alliance keurmerk, voldoet
automatisch aan de basisstandaard van 4C,
waardoor ermeer kopers voor te vinden zijn.’
Coyotes maken het de boeren lastig, erkent

Reese. ‘Maar de laatste jaren hebben we gezien
dat tussenhandelaren zich beter gedragen, on-
der druk van onze concurrentie. Wij vertegen-
woordigen onszelf beter in de bergen.’
Reese verwacht niet dat keurmerken boeren

uit de armoede trekken,maar hij denktwel dat
ze ondernemers vooruithelpen. Of uiteindelijk
alle koffieproducenten duurzaam kunnen
gaanwerken, zoals UTZ ambieert? Reese: ‘Dat is
een kwestie van vraag en aanbod. Hoemeer Eu-
ropeanen gecertificeerde koffie gaan drinken,
hoemeerHondureseboerengecertificeerdwil-
len werken.’
Die dag is eendrugsbaronuitgeleverd aande

Verenigde Staten. Uit de verhalen is op te ma-
ken dat politiek en criminaliteit in elkaar ver-
strengeld zijn in Honduras. Reese beaamt het.
‘De criminaliteitscijfers zijn hier extreem
hoog. Vrachtwagens vol koffie rijden daarom
in konvooi. Evengoedworden ze somsgestolen
door gewapende bendes. Maar de koffiepro-
ductie zelf vergt zoveel kennis en arbeid, dat
maar weinig criminelen zich ervoor interesse-
ren. Datmaakt deze business een goed alterna-
tief voor duistere zaken.’
Fernando, de koffieboer met een biomassa-

installatie, zegt dan ook niet bang te zijn dat
zijn kleinkinderen door jeugdbendes worden
gerekruteerd. ‘Ik zie ze liever koffieplukken.’

De koffieplukkers wachten bij hun oogst op
vervoer naar huis. Foto Hille Takken


