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We hebben afgesproken in het proeflo-

kaaL aan de Kostersgang. Een sfeervoLLe

ruimte op de eerste verdieping, met

zicht op de brouwketeLs. 0p deze plek is

Wotters welvaker te vinden, biivoorbeeLd

a[s eigenaar ALbert-Jan Swierstra hem

een nieuw bier voorlegt om een LabeL bij

te ontwerpen. Voor de geLegenheid is er

een rij met verschiL[ende fLessen uit de

coLLectie op de bar gepLaatst.

Hoe is deze stijl ontstaan?
"lk ben gewoon begonnen met een LabeL.

Dat was toen een Smoked Porter. Daar

heb lk Later op voortgeborduurd. Zo is er

stuk.le voor stuk.je een reeks ontstaan. Er

lag dus geen basisidee voor een bran-

ding-campagne. ln het begin was het voor

mij best nog weLwat uitzoekwerk. lets

wat op een poster goed werkt, hoeft dat

nog niet te doen op een ronde ftes."

Wellre opleidin§ heb je
hiervoor §evolEd?
"lk ben op de Academie Minerva in Gro-

ningen afgestudeerd met a[s speciaLisatie

lLLustratie & Animatie, dus strikt genomen

ben ik geen pure ontwerper. lk votgde in

het eerste jaar weI het vak 0ntwerp, maar

heb me vervoLgens meer in het iLtustratie-

ve gespeciatiseerd. En dat is, denk ik, nog

steeds weI terug te zien in de ontwerpen

voor Martinus. ln het [aatste jaar van mijn

studie tekende ik affiches voor Vera, dat

voor eLk concert nog een aparte poster

Liet maken. lk maakte deeI uit van het

creatieve cottectieÍ Knetterijs, waarvan

enkete vrienden aL in die ontwerpgroep

zaten. Toen er een pLek vrij kwam, heb ik

die kans geLijk gegrepen. Twee jaar Later

was Martinus op zoek naar een nieuwe

vormgever voor de LabeLs. lemand heeft

mij - zonder dat ik dat wist - toen voorge-

dragen op basis van die posters. lk geLoof

dat het om iets uit de L0FT-serie ging.

Dat waren tweeweketijkse muziekavonden

waarop veeI vinyl werd gedraaid en waar-

voor ik meerdere affiches heb gemaakt."

I(ende je Martinus toen al?
"lk had weI aL eens van de brouwerij
gehoord. En heeLtoevaLLig was ik er

tijdens mijn opLeiding zeLÍs aI eens binnen

geweest voor een excursie. Het gebouw

was toen nog in gebruik aLs drukkerij en

ik herinnerde me getijk dat Atbert-Jan

destijds de rondLeiding gaf. Toen ik voor

een ontwerp werd gevraagd, hoeÍde ik

niet Lang na te denken. Er was weL aL

een reeks bieren uitgebracht, met een

typografie en een soort vast kleurenpaLet.

Maar ik kreeg de vrijheid om met iets

nieuws te komen""

Is er no§ een overeenkomst te
zien tussen die LoET-posters en
de bierlabels voor Martinus?
"Dat denk ik weL. Het waren toch ook

vaak wat geabstraheerde vormen, in

het gevaL van L0FT meestaL dansende

figuren die opgaan in de omgeving. Bij

Martinus gebeurt dat ook vaker, maar

dan met andere personages en achter-
gronden natuurlijk. Gaandeweg is dat

bier voor bier verder geëvotueerd. Zo

ontdekte ik [angzaam bepaa[de motieven,

die goed werken en die dus vaker terug-

komen."

Hoe ontstaat het eerste idee
voor een ontwerp?
"Vaak ga ik [angs bij Martinus om eerst

eens te proeven, a[s er tenminste aI een

brouwseL is. Het is goed om te weten hoe

het bier smaakt, ook omdat het LabeL

de sfeer van het product moet ademen.

MeestaL doe ik daarna nog wat research,

bijvoorbeetd naar de Labets van vergeLijk-

bare bierstij[en bij andere brouwerijen.

HoeweI ik me daar ook weer niet teveeI

door wiL Laten Leiden. Het moet niet cLiché

worden. Neem bijvoorbeeLd de Saison,

waar meestaLveeI geeL in de etiketten is

verwerkt. Dat is dan het uitgangspunt,

waar ik nog wel mijn eigen draai aan

wiLgeven. Een Saison is in Be[gië een

zogeheten Landarbeidersbier. Dat spreekt

me aan, omdat we hier in Groningen van

oudsher ook veeL graanvelden kennen.

Vervotgens ga ik dan met zo'n Landschap

spe[en. Zo merkte ik dat een boer tussen

het graan bijvoorbeeLd niet werkte, maar

een geabstraheerde vogeI die een graan-

tje meepikt weer we[. Daarna begint het

schuiven met passende etementen."

Hoe §a je daarbij te werk?
"lk schets meestaL eerst met de hand. Dat

gaat me als tekenaar nametijk het snelste

af, om ideeën om te zetten in bee[d. Net

zoats dichters eerst in een notitieboekje

wat zinnen en ingevingen kunnen uitpro-

beren. 0oit ben ik zo ook naar het station

gefietst om het Peerd van 0me Loeks te
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schetsen. 0p internet kon ik geen Íoto's

vinden uit de gewenste hoek en sowieso

maakt fotografie de dingen toch vaak iets

platter. Met een pottood kan ik er getijk aL

iets meer diepte in [eggen."
"Ats ik vervolgens een beetje in de buurt

kom van een passend concept, dan bouw

ik die schetsen om naar een digitaaI

bestand. En dan begint dus het schuif-

spet. Gaandeweg kan daar soms weer iets

totaal anders uit voortkomen dan aanvan-

ketijk gedacht. Bijkomend voordeeI van

die digitate aanpak is dat ik het ontwerp

ook snetter voor andere beetddragers

kan ombouwen, bijvoorbeetd voor een

poster oÍ een vittje. Met de hand zou ik

dan steeds he[emaaI nieuwe tekeningen

moeten maken."

Hoe belanglrijlr is het om zelf
uit Gronin§en te komen?
"Het scheelt dat ik veel van de gebouwen

en verhaten weI ken. En dat ik er dus

vaak ook weI iets bij voeL. Dat helpt me

weer bij het associëren. Albert-Jan en

zijn zoon Martijn [aten zich bij hun bieren

sowieso door de stad inspireren. Dat kan

zijn door een bouwwerk ats een k[okken-

toren, een specifieke kade, maar dus ook

het Peerd."

Atbert-Jan Swierstra breekt instemmend

knikkend in: "Tijdens de rond[eidingen

komen veeL van de [abe[s aan de orde.

Ook omdat ze iets over de voorgeschiede-

nis van de brouwerij laten zien. Zoats de

Catmix, een bier dat staat voor de oude

kachelfabriek die hier ooit was gehuis-

vest. Die verhaten en de verbee[ding van

KaLte haten dat attemaaI weer terug."

Wolters: "Voor dat tabet heb ik het per-

sonage van de broer van ALbert-Jan ge-

bruikt, die het bierrecept heeft gemaakt,

geflankeerd door zijn onaÍscheidetijke

hond. De donkere wat abstracte omgeving

laat de koude winternacht zien. Binnen

rondom de kacheI gebruik ik zachtere

tinten, die verwijzen naar het hartver-

warmende bier. ZuIke [abeLs met een

ktein verhaaLtje kenmerken mijn werk.

Vaak zit er bijvoorbeetd ook een raam in

verwerkt. Een venster kan iets inkaderen

of juist diepte aan een itIustratie geven.

Daar houd ik van. Mensen hoeven niet al

die etementen etke keer te herkennen,

maar ik vind het zelÍ we[ leuk aLs ze er in

zitte n. "

Swierstra vindt dat zichtbaar ook. Tijdens

het gesprek pakt hij er gerege[d een fles

bij om een opmerking van de ontwerper

te onderstrepen. "We zijn echt btij met

de Lijn die Ka[l.e heeft neergezet. Van het

eerste ontwerp zijn eigentijk aLteen nog

de gestempetde Letters van Martinus

overgebteven. ILachend) We hadden

destijds nog zoveel doppen Liggen, dus dat

[ogo konden we niet zomaar aan de kant

sc hu ive n. "

Ka[[e: "Maar ik mag weL steeds zeLf

bepa[en waar ik de naam Martinus op het

[abeL pLaats. Dat is elke keer weer ergens

anders. Lang niet a[Le brouwerijen zouden

zoiets toestaan."

Swierstra: "Wij zijn er juist heet btij mee

0nze karakteristieke [abe[s maken dat

mensen de bieren van Martinus herken-

nen. Dat geeÍt onze brouwerij een nog

sterkere eigen uitstraIing."
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ALBERT.JAN SWIERSTRA EN I(ALLE WOLTERS BRAINSTORMEN OVER EEN NIEUW ONTWERP.


