Importeur Gerco Tolsma: 'Alleen voor goede doelen'

Schilder Ben Haveman maakt
uniek etiket voor Franse wijn
Aalsmeerderbrug - Kunstenaar Ben Haveman en ondernemer Gerco Tolsma hebben zich
per dit nieuwe jaar gevonden in de realisatie van een uniek concept: een prachtige Franse
Chardonnay wijn voorzien van een kleurrijk etiket. De eerste tekent voor het ontwerp en
de tweede kocht de wijn in. Speciaal voor Nieuwsblad Haarlemmermeer werd het
resultaat ten doop gehouden in De Arendshoeve van Jacob van Zijverden.
De samenwerking tussen de beide Hoofddorpers ontstond op een van de MeerBusiness
netwerkbijeenkomsten vorig jaar. Tolsma daarover: "Ik kende Ben al maar hij vertelde mij
toen dat hij flink ziek was en dat hij nog wel eens een wijnetiket zou willen schilderen maar
dat er nog geen wijnimporteur was die zoiets met hem zou willen doen. Inmiddels is Ben
gelukkig weer goed hersteld en heb ik hem benaderd om voor mij zo'n wijnetiket te maken.
Aanleiding was een wijntrip die ik met Inez van Boxtel naar Zuid-Frankrijk waar ik tijdens
enkele proeverijen een prachtig wijnmerk inkocht maar ik wilde daar niet het etiket op van
de wijnboer."
Vreemde capriolen
Tolsma belde vanuit Frankrijk meteen naar Haveman en zei hem dat hij zijn droom kon
verwezenlijken door een mooi etiket te schilderen voor de zojuist gekochte 300 flessen wijn,
die weliswaar nog in het vat zaten maar spoedig zouden worden gebotteld.
"Ze zeggen wel eens dat ik soms wat vreemde capriolen uithaal maar ik gaf Ben wel als
suggestie om iets kleurrijks te maken met daarin mogelijk wat visuele capriolen," aldus
Tolsma. "
Haveman was verrast: "Ik dacht, hé, dát is leuk. Daar ga ik snel mee aan de slag. In het
uiteindelijke ontwerp zitten drie vogels verwerkt. Die zijn in een speciale lijn met elkaar
verbonden en daardoor heb ik in feite die vreemde capriolen van Gerco uitgebeeld. Mijn
werk bestaat sowieso uit diverse kleurrijke vogels, die vaak een vreemde uitdrukking hebben
met die merkwaardige grote snavels. Het zijn vaak typische vormen die bij mij horen want
iedereen kan best een vogel schilderen maar ik geef er altijd een humoristische uitdrukking
aan. Ik heb door de jaren heen de meest bizarre vogels geschilderd met heel lange snavels,
vreemde ogen en allerlei bijzondere uitdrukkingen. Technisch is het zeker niet de aller
moeilijkste die ik voor dit etiket heb geschilderd maar hij past wel goed bij de Chardonnay
wijn die erbij hoort. Het etiket is gedrukt als stickers dankzij Pleunie de Wit."
Importeur Tolsma gaat met dit speciale ontwerp niet commercieel aan de slag: "Nee, deze
unieke wijn gaat niet in de verkoop maar ik geef de kistjes weg aan goede doelen in
Haarlemmermeer die dit jaar speciale activiteiten organiseren."
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