
‘Stoppen? Pas  
als ze me hier 
wegdragen’
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Al 65 jaar 
staat Zus 
achter de tap

Wim van den Broek
Roosendaal

W
e ontmoeten  
Cohon aan de rand 
van de Kalmthout- 
se Heide waar hij 
via Essen al nordic- 

walkend de Nederlandse grens be-
reikt. Eerder deze woensdag is hij 
vanuit Brasschaat vertrokken voor 
een wandeletappe van 35 kilometer 
met als volgende tussenstop Roosen-
daal. Het is de dertigste dag van zijn 
monsterwandeling, die begonnen is 
in Londen en na 4000 kilometer op 4 
juni zal eindigen in Istanbul. De dag 
erop hoopt hij aan de Bosporus zijn 
zestig verjaardag te vieren. ,,Het is 
mijn manier om mijn schuld aan de 
aarde nog enigszins in te lossen”, zegt 
hij na een hartelijke begroeting.

Met de trektocht, die hem langs 
veertien landen voert, wil Cohon 
aandacht vragen voor een actief kool-
stofverwijderingsbeleid. ,,Naast het 
verminderen van de uitstoot is de ab-
sorptie van honderden miljoenen 
tonnen koolstof uit de atmosfeer no-
dig om de Europese Green Deal-doe-
len te halen”, legt hij uit, terwijl we 
de pas er stevig in houden. ,,Als we 
daarin slagen, kan het de loop van de 
klimaatgeschiedenis veranderen.’’

Als directeur van Coca-Cola tolde 
hij de wereld over, zorgde dat ook de 
Russen de frisdrank omarmden, 

maar negeerde volkomen dat vier 
miljoen vliegmijlen wel eens schade-
lijk konden zijn voor het milieu. ,,Ik 
heb met vrijwel elke vliegtuigmaat-
schappij gevlogen, woonde in tien 
landen en reisde voor mijn werk naar 
95 landen. Ik woon op een ark in de 
Theems, die op diesel vaart en ik heb 
– als zoon van de McDonald’s oprich-
ter in Moskou – ontelbare big macs 
verorberd. That is a lot of cows.”

Klimaatconferentie 
De zakenman kwam tot inkeer toen 
hij via een vriend de Klimaatconfe-
rentie in Glasgow bijwoonde. De 
zelfreflectie werd versterkt in coro-
natijd. Vorig jaar lanceerde Cohon de 
Walk it back-campagne. ,,Ik was dan 
al wel gestopt in de business, de hoe-
veelheid koolstof die ik gedurende 
mijn luxueuze leven had uitgestoten 
was gigantisch. Er restte maar één 
ding: ik moest Mother Earth terugge-

ven wat ik eraan had verspild.”
De eerste miljoen dollar van zijn 

pensioen werd geschonken aan pro-
jecten, die het mogelijk maken om 
enorme hoeveelheden CO2 uit de at-
mosfeer te halen. ,,De techniek is er 
en wordt steeds beter. Het moet al-
leen sneller en op grote schaal. Ne-
derland loopt goed in de pas, maar 
ook hier moeten klimaatactivisten er 
voortdurend op wijzen dat er meer 
nodig is.”

In Essen passeren we het Canadese 
bevrijdingsmonument. Het raakt 
hem om het eremonument van de 
Polar Bears-divisie te zien. Sinds het 
begin van zijn voetreis liep hij door 
de Franse en Belgische oorlogsvelden 
uit de Eerste en Tweede Wereldoor-
log. Het brengt het gesprek bij de 
oorlog in Oekraïne. Cohon heeft veel 
vrienden in zowel Rusland als Oek-
raïne. ,,Mijn voorouders komen uit 
beide landen. Een oorlog kun je al-

De Canadese 
multimiljonair Craig 
Cohon (59) vindt dat 
niemand hem aardig 
hoeft te vinden. ,,Ik ben 
namelijk een van die 
babyboomers die heeft 
bijgedragen aan de 
klimaatpuinhoop waarin 
de wereld terecht is 
gekomen.”

Een monsterwandeling 
om het klimaat te redden 

 e Craig Cohon loopt 
van Londen naar 
Istanbul. Gisteren lag 
Nispen op zijn pad 
met als tussenstop 
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leen maar verliezen. Mensen vluch-
ten westwaarts, ik loop ze tegemoet. 
In die zin heb ik zowel een klimaat- 
als vredesmissie.’’

De nachten brengt hij door in een 
container-vrachtwagen, die door een 
begeleidingsteam van de ene naar de 
andere etappeplaats gereden wordt. 
,,Overdag zie ik ze niet. Dan leg ik 
contact met zoveel mogelijk mensen, 
die een stukje mee willen lopen om 
het over onze CO2-voetafdruk te 
hebben, maar ook iets meer over de 
omgeving aan de weet te komen.” In 
de container is een expositie over 
koolstofverwijdering te zien. 

Vandaag trekt Cohon weer verder. 
Vanuit Roosendaal loopt hij noord-
waarts de Haringvlietbrug over. Op 7 
februari komt hij in Amsterdam aan, 
waar hij met stakeholders en stads-
bestuurders het gesprek aan gaat. Na 
dertien dagen Nederland gaat Walk it 
Back in Duitsland verder.

l
Ook hier 
moeten 
klimaat-
activisten er 
voortdurend 
op wijzen dat 
er meer nodig 
is
 – Craig Cohon

OUD-TOPMAN COCA-COLA  BETAALT ‘ZIJN SCHULD AAN DE AARDE TERUG’ MET VOETTOCHT MISSIE

Mosselkwekers 
kijken verder dan 
Oosterschelde. 
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Mosselen 
uit de 
Noordzee 
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