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De grootste
wijnboer van
Nederland
Of het nou auto’s zijn of wijn, alles wat Mijndert Pon (80) aanraakt
verandert in goud. Hoe hij dat flikt? ‘Gezond boerenverstand gebruiken
en twee pootjes op de vloer.’ Vrijwel nooit geeft hij interviews, maar
voor WINELIFE maakt ‘de koopman’ graag een uitzondering.
t e k s t R e n é e S a lo m e
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arenlang bestierde Mijndert Pon een waar auto-imperium, samen
met zijn broers Ben en Wijnand. Hun opa begon het familiebedrijf
met de import van fietsen, vader Ben legde de basis voor het huidige succes toen hij in 1947 de Nederlandse importeur van Volkswagen
werd (en en passant het ontwerp schetste voor het beroemde Volkswagenbusje). De broers bouwden het bedrijf uit tot een van de grootste familiebedrijven van Nederland, waar inmiddels naast Volkswagen ook talloze andere automerken worden geïmporteerd. Ruim twintig jaar geleden
maakte Pon een eind aan zijn bemoeienis met het familiebedrijf en nam
jongere broer Wijnand het stokje over. Eindelijk tijd voor één van zijn
grootste hobby´s: zeezeilen. Het gevolg? Mijndert Pon is nu de grootste
wijnboer van Nederland.
wereldreis
‘Ik was van plan om de wereld rond te zeilen. Maar terwijl mijn boot afgemeerd lag in de sluizen van Panama werd hij door een sleepboot een
stukje korter gemaakt. Dat was het einde van de wereldreis. Ik ben gek
op de natuur, en besloot toen een beetje te gaan jagen en vissen in Argentinië. Daar leerde ik wat mensen kennen, kocht er een boerderijtje,
nam een directeur in dienst, kocht nog een boerderij…’ Zo bouwde Pon
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‘Gek als we niet binnen drie
jaar in Chinese wijn doen’

Productie: Salentein en Callia produceren
samen een kleine 15 miljoen liter per jaar.
Druivenrassen: Malbec, chardonnay,
shiraz, cabernet sauvignon, merlot en
sauvignon blanc.
Afzetmarkt: Ongeveer de helft wordt in
Argentinië afgezet. De rest wordt wereldwijd
geëxporteerd, met als belangrijkste
afzetmarkten Nederland, de Verenigde
Staten, Engeland en Brazilië.
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Callia
Vee, soja, graan, abrikozen, noten, wijn… Pon
is, naast koopman - een bijnaam die hij met
trots draagt - ook boer geworden. Handelaar in
‘alles dat groeit en bloeit’.
Buiten Salentein bezit Pon nog een ander wijnbedrijf: Callia, vernoemd naar een Italiaanse
schone die ooit in een brief zou hebben verzucht
hoe opmerkelijk het toch was dat het fruit zo
overvloedig rijpte, ondanks de woestijnachtige
omgeving. Die omgeving is San Juan, noordelijk van Mendoza, waar Salentein gelegen is.
Het is er warmer en droger, dus groeien er druivenrassen als shiraz en viognier. Pon kocht er
een oude bodega van een aardige familie en
toverde ook dit bedrijf om tot een succes. Een
zakelijk succes, want de wijnen van Callia zijn
behoorlijk populair in Argentinië; ze verkopen
er zelfs beter dan die van Salentein. Maar ook
voor de streek en diens bewoners. ‘Voor ik de
grond kocht waren er bijvoorbeeld geen wegen
en irrigatiesysteem. Dat hebben wij aangelegd.
Dat trok weer andere bedrijven aan. De hele
omgeving heeft een economische impuls gekregen. Ik geef nu toch zo’n vierhonderd gezinnen werk.’

‘Mijn favoriete wijn? Grolsch’

vanuit het niets Salentein Argentina op, een groot boerenbedrijf met vee,
groente, fruit en wijn. De naam werd ontleend aan die van zijn Gelderse
landgoed, dat jarenlang als hoofdkantoor van Pon werd gebruikt en nu,
schitterend gerestaureerd, onder meer plaats biedt aan twee restaurants,
een luxe vergadercentrum en een Argentijnse Art Gallery.
E r va r i n g e n g e lu k
‘Ik was helemaal niet van plan om wijn te maken. Ik wilde de beste druiven verbouwen. Maar het gaat bij mij nooit zoals gepland.’ Verstand van
wijn (of auto’s) meent Pon helemaal niet te hebben. Hoe lukt het hem
dan toch een succesvol wijnbedrijf te hebben? ‘Het draait om mensen. De
juiste man op het juiste moment op de juiste plaats krijgen is het moeilijkste wat er is. Dat het mij lukt heeft met inzicht, feeling, ervaring en
geluk te maken.’
Over wijn praten boeit hem niet zo. ‘Het is een drankje.’ Zijn favoriete
wijn dan? ‘Heineken en Grolsch.’ Zijn broer Ben daarentegen is een echte
wijnkenner. De wijnen van diens Californische Bernardus Winery worden alom geprezen. ‘Mijn broer maakt fantastische wijn, maar is beperkt
in zijn productie. Zelf huur ik de beste wijnmaker in, maar de markt is de
baas. Je dient de markt. Ik kan niet met mijn wijnmaker praten. Hooguit
kan ik zeggen: deze wijn slaat niet aan in de markt.’

Wa a r t e ko o p ?
De wijnen van Callia hebben allang de Argentijnse wijnliefhebber
veroverd en nu zijn wij aan de beurt. Probeer vooral de Callia Magna
Shiraz eens! Tijdens een 'asado' (Argentijnse barbecue, red.) bijvoorbeeld. Voor een fles Callia betaal je van € 5,49 (Callia Alta) tot € 25.
Kijk op www.bodegascallia.nl en www.topslijter.nl voor verkooppunten
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Liefde voor kunst
Pon is ‘een man van buiten’; gek op de natuur.
Hij geniet intens van het Argentijnse landschap
en de cultuur. Maar hij is ook twee maanden
per jaar op het water te vinden, bijvoorbeeld op
zijn zeetjalk ‘Koopmanswelvaren’. Zijn andere
grote liefde is kunst.
‘Ik ben opgevoed met kunst. Mijn vader, die
zelf aardig kon schilderen, handelde erin. In
de oorlog mocht ik weleens met hem mee als
hij kunstenaars bezocht. Prachtig vond ik dat!’
Nog steeds gaat hij veel met kunstenaars om,
nu vooral in Argentinië. Daar liet hij ook een
museum bouwen, midden in de wijnvelden. Hij
noemde het Killka, dat ‘toegang’ betekent in
het dialect van de oorspronkelijke bewoners.
Waarom een museum? Is het ook een onderneming? ‘Nee.’ Pon lijkt hier even zijn doelmatigheid te verliezen. Dan: ‘Ik heb er reuze veel plezier in. En ik heb mijn hobby’s nodig om mijn
werk goed te kunnen doen.’
De wijn die Mijndert Pon in Argentinië maakt
is slechts een klein onderdeel van zijn groeiende
imperium. De grootste (wijn)boer van Nederland word je niet zomaar. Dat wapenfeit dankt
Pon aan de enorme lappen grond die hij inmiddels bezit in Argentinië, maar ook in Australië.
Komt daar straks ook een Pon-wijn vandaan?
Onmogelijk is het niet, maar het staat vooralsnog niet in de planning. Kansen ziet de koopman wel degelijk: ‘Ze maken er uitstekende wijnen en de mensen hebben er veel kennis van
de handel met het verre oosten.’ Dat is handig,
want: ‘We zouden wel gek zijn als we niet binnen drie jaar in Chinese wijn doen!’ Wijnliefhebbers opgelet: van Mijndert Pon zullen we
nog lang genieten. ❙❚

