
B
ehalvedebrandbarezon-
nepanelenvan
Scheuten– eenreëelpro-
bleembijéénmerk– leeker

vorigeweekookredenvoorover-
koepelendepaniek.Het ‘keurings-
instituut’KiwahadviahetAD
alarmgeslagenoverzonnepanelen
inhetalgemeen:eenkwartdaar-
vanzoumankementenvertonen.
‘Denkbijvoorbeeldaanpiep-

kleine scheurtjes indepanelen.
Die zorgenervoordatde installa-
tieop termijngeenrendement
van80tot90procentoplevert,
maarnogmaar30 tot40procent’,
zei commercieeldirecteurLeen-
dert vanderMarel vanKiwa.
Erwaseennieuwkeurmerkno-

dig, zeihij. EenKiwa-keurmerk.
Ikbeldenaenvroegomheton-

derzoekwaaruitdiemankementen
bleken.Datwaserniet.Deuitspra-
kenwarengebaseerdopjarenlange
ervaring. ‘Er isbestwelwatmis’, zei
dewoordvoerder.Datkwartmet
mankementenbevestigdehij.Op
anderevragenhadhijgeenant-
woord.Hijbeloofdedateendes-
kundigemezouterugbellen.
Dat isnooitmeergebeurd.
Ik schreef devolgendedagdat

Kiwanietonpartijdigwasenals
keurmerkbedrijf maarwatgraag
meerkeurmerkenverkoopt.Maar
hetANPnamhetbericht vanhet
ADgewoonoveren toenkwamhet
ophetNOS Journaalen toen leek
het ineensdewaarheid.
Gisterenverscheenereenver-

klaringvanKiwaopdewebsite.
‘Tenonrechtewordtuithetkran-
tenartikel inhetADdeconclusie
getrokkendateengrootaantal
zonneproductenopdemarkton-
deugdelijk zouzijn.’ Eenconclusie
diehetbedrijf zelf hadbevestigd.
Ik zouzeggen: tenonrechte

wordtuithetartikel inhetADde
conclusiegetrokkendatKiwabe-
trouwbaarzouzijn.

E
enmijn is eengrootwoord.
Het is eengat, eenhol, eenput.
Opde foto’sdie JaimeBourbon
deParme laat zienvanzijnbe-

zoekaanCongotweewekenterug, zie
je eenmanzitten,opeennattevier-
kantemeteraardbodemindediepte,
ommeteenhamerenbeitelhet tin
uitde stenen te slaan. Zoginghet in
deBronstijdook.
Maarhet iseerlijkwerk.Geenmili-

tairof opstandeling indezedoor
twintig jaarburgeroorlogver-
scheurderegiodie ietsaandeze tin-
mijnverdient –vroegereenbelang-
rijkebronvaninkomstenvoordestrij-
dendepartijen.Dit iseenvandeeerste
mijnendiegegarandeerdconflictvrije
tin levert ineengebieddat juistbe-
kendstaatomzijnconflicten.Een
lichtpuntje inhetdonkersteAfrika.
Bourbon (prins vanoorsprong,

maardat doet er hier niet toe) is als
de speciale gezant voor grondstoffen
ophetministerie vanBuitenlandse
Zaken, een soort ambassadeur zon-
der landmaarmet een thema, een
vande initiatiefnemers vanhet pro-
ject. Inmiddels hebben vele tin ge-
bruikendebedrijven zich aangeslo-
ten en zijnde eerste zakken, geweld-
loos enwel, bij smelterijen inMalei-
sië terechtgekomen.Over eenpaar
maanden zit het tin als soldeersel, er-
gens in eenwinkelschap, in een
nieuwe led-lamp.

Waarom conflictvrije tin uit Con-
go?
‘Grondstoffenzijneenbelangrijke
financieringsbronvanconflicten, zo-
als inOost-Congo.Daaromhebbende
VerenigdeStatenwettenbedachtdie
grondstoffen traceerbaarmoeten
maken,watde facto totgevolgheeft
datdegewelddadigeexploitanten
vanmijnenhungrondstoffenniet

meerkunnen
verkopenaan
westersebedrij-
ven.Hetperverse
effect vande
Dodd-FrankAct,
zoalshij inAme-
rikaheet, isdat
er inOost-Congo
duizendenmij-
nenzijndie con-

flictvrij zijn,maardatgeenenkelbe-
drijf meergrondstoffenuitde regio
wil.Dat leidt totduizendenwerkloze
mannenenduizendenwerkloze
mannen ineenconflictgebiedgene-
rerenweernieuweconflicten.De re-
gioheeft eeneconomienodig.’

Hoe maakt u de tin gegarandeerd
conflictvrij?
‘Wevolgendegrondstof vanbegin tot
eind.Dezakjes tinertswordengela-
beldenblijvenbij elke stap indeke-
ten traceerbaar: ophunreisdoorde
jungle,naarRwanda,naarde smelte-
rijen inMaleisië.De informatiewordt
steedsgeüploadnaareendatabase in

Londen.Zowetenwevanelkekilo tin
datdieuit eenmijnkomtdieniet
wordtgeëxploiteerddoordegewa-
pendepartijen.’

Ziet u die gehoopte economie al
ontstaan?
‘Vorig jaarzag ikvijftig tothonderd
manindemijnenrondKalimba,die
huntinvoor2dollarperkiloverkoch-
tenaanChinesebedrijvendiegeen
lasthebbenvanDodd-Frank,omdatze
voorde lokalemarktproduceren.Nu
werkenerduizendmanenkrijgenze
4tot6dollarperkilo. Indeeerstezes
containersdiedegrensnaarRwanda
zijnovergegaan, zatvoor 1,7miljoen
dollaraanmateriaal,dat inCongois
blijvenhangen.Dat isgeweldig.
‘Demineralenmarkt isdeenige

cash-economiedaar: vorig jaarwaser
alleenruilhandel,nustroomterweer
geld inKalimba.Demannenverdie-
nenhet,devrouwenkunnenweer
spullenverkopeninhunwinkeltjes,
erwordtweergespaard,enmetdat
spaargeldkomtermicrofinanciering
opgang.Dus ja: ineenpaarmaanden

zie jedieeconomieweeropgangko-
men.’

Wat doen de krijgsheren?
‘Het is eenbroosproces.Het front is
gestoptop40kilometervandemijn.
Rebellenkunnenmorgendemijn in-
nemen.Maardanstopthet, enzij
kunnengeen tinverkopen.Dusdan
wachtenwetot zewegzijnengaan
weweerverder.Het systeemis ro-
buust,hetkan tegenklappen. Elke
maanddatwedaarmensenaan inko-
menkunnenhelpen, ismooimeege-
nomen.Ende localswetenook:dit is
ons ticket out.’

Zijn de arbeidsomstandigheden
ook verbeterd?
‘Het is zwaarwerk.Hethakkenzelf en
vervolgensmoetendiezwarezakken
indehitteovermodderigepaadjesde
bergenover –misschienkomterook
kinderarbeidvoor.Maardatwasniet
onzeprioriteit.Hetbelangrijkste
moest eerst: deveiligheid. Pasdanga
jedeandereproblemenzien.Die zul-
lenzedeels zelfmoetenoplossen.’

Een mijnwerker brengt een zak tinerts naar boven in Luntukulu, Congo. Foto Scott Baldauf / Getty

H
et zit inallesmeteenstekkerofbatterij: tin
is, indevormvansoldeersel, eenvandie
elementendiedemodernemaatschappij
bij elkaarhouden.Het spul fungeertals

connectie tussenstroomdraadjesenprintplaatjes,
tussencontactpuntjes enschakelknoppen, tussen
zonnepanelenenhet stroomnet.

Het zitdusoveral, bij Philips. EnzomoestPhi-
lips, toenhetdeDodd-Frank-wetopzichaf zagko-
men(die traceerbaarheidvanconflictmineralen
vereist), aantienduizend leveranciersgaanvra-
genwaardiehuntinvandaanhaalden.Antwoord:
wetenweniet,maar inelkgevalnietuitCongo.

Dat leekgoednieuws,wantzowashet tindus
conflictvrij.MaarPhilips sprakookweleensmet
ontwikkelingsorganisatiesendiezeidendatde

heleeconomie inCongoenomgevingopzijngat
lagvanwegeDodd-Frank.ToendraaidePhilipshet
om:wijmoeten juistweldegevarenzone in. ‘Geef
onseengoedemijn inCongoenwijplaatseneenbe-
stelling’, zeihetbedrijf tegendeontwikkelings-
mensenenhetministerievanBuitenlandseZaken.

Demijnwerdgevonden, inderoerigeprovincie
Zuid-Kivu, enPhilipsgingopzoeknaareen leve-
ranciervanCongolees soldeersel. EenAmeri-
kaanse fabrikant raakteenthousiast, al zouhijwel
eenpaarprocentmeervragenvoorhet conflict-
vrijeproduct.DaaropgingPhilipsnogeenstap
verder indeketenenkwambijdeMalaysia Smel-
tingCorporation,diehet tindurfde tekopenente
leverenaanhet soldeerbedrijf. En toenkonPhilips
eeneerstebestellingplaatsen,bijhetConflict Free
Tin Initiative:doemaar20ton.

Het tinzitovereenhalf jaar inde lampendieuit
eenMexicaanse fabriekkomen.OfPhilipsde lam-

penals conflictvrij gaatverkopen,weethetbedrijf
nogniet, zegtwoordvoerder Jan-WillemScheij-
grond. ‘Wekunnennogniet inschattenofdecon-
sumentonsgaatprijzenof straffen.Vooral voor
Amerikanengeldt toch:Congo=conflict =bloed.’

Eenanderemogelijkezwakkeplek isdathet tin
ondernietbijster idealeomstandighedenwordt
gewonnen. Er iskansopkinderarbeid,opcorrup-
tie. ‘Daarkunnenwevragenoverkrijgen’, zegt
Scheijgrond. ‘Maardathoortbij zo’ngebied.’

Hij kijkt al verder: ook wolfraam, goud en col-
tan zijn conflictmaterialen uit de regio. Voor col-
tan is het Amerikaanse Motorola een initiatief
begonnen, Philips kijkt nu naar wolfraam. ‘Als je
als inkoper een rol kunt spelen bij de oplossing
voor zo’n conflict, dan is dat misschien wel een
morele plicht. Ik denk dat niet veel inkopers zich
dat realiseren.’
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Congo, verscheurddoor
conflicten,heeftweereen
economienodig, zegt Jaime
Bourbon. Tinwaaraangeen
militairof rebel verdient,
kandaarbijhelpen.

DoorMichael Persson

Gegarandeerdconflictvrij tin,
lichtpuntje indonkerstAfrika

Spul Conflictvrije lamp

Veel inkopersmijden conflictregio’s, andere zoe-
ken ze op.Philips soldeertweermet tin uit Congo.

Product
conflictvrije lamp
Prijs
tikje duurder
Verkrijgbaar
nog niet
Oordeel
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Doe Philipsmaar 20 ton ‘goed’soldeersel


