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Woord vooraf

Handboekenier Harold kent u van De Grote Hamersma. Hand-
boekenier Nicolaas komt ieder jaar langs met de Omfietswijn-
gids. Dat zijn me concurrenten, denken de mensen. Voorzichtig 
waarschuwen importeurs, als ze ons noden voor een proeverij 
of ander wijngebeuren: ‘Ik hoop dat u het niet erg vindt, maar 
we hebben hém ook uitgenodigd…’
 Zakelijk gezien zou het inderdaad wel zo kien zijn dat de  
een bij de ander een paardenhoofd in het ledikant zou leggen, 
of hem zich op z’n minst laat bekeren tot De Blauwe Knoop,  
zodat hij hooguit nog een gids over bronwater begint. Maar 
zulk hardvochtig zakendoen laten we achterwege. En om het 
nog kleffer te maken, behalve goede collega’s zijn we ook beste 
vrienden. We gaan zelfs zover dat we onze grote gemeenschap-
pelijke liefde met elkaar delen: wijn. 
 Zo zaten wij, jaren geleden inmiddels, weer eens vriend-
schappelijk bijeen. Mooie fles in de buurt, met dito inhoud. 
Plus nog een stuk of wat in reserve. Al drinkend (ook wij  
spugen weleens iets niet uit) mijmerden we wat er de komende 
tijd voor ons in het vat zat. Natuurlijk, de onontkoombare  
De Grote Hamersma, en Nicolaas was alweer aan het trainen  
voor het grote Omfietsen.
 ‘Maar zou het ook niet leuk zijn als we samen eens een  
boek schreven,’ klonk het. Eentje waarin al onze gezamenlijke 
kennis gebundeld wordt. Waar bij elkaar opgeteld meer dan 
zeventig jaar proefervaring doorheen stroomt. Echt zo’n boek 
dat alle andere wijnboeken overbodig maakt, en dus tot ver-
hoogde paraatheid leidt bij de afdeling Kartelvorming van  
de NMa. En dat hoe dan ook zelfs de grootste dorst naar  
informatie lest. Kortom, we schonken nog eens in.
 Om te beginnen om onszelf maar eens moed in te drinken, 
waarna al snel de ene slok het andere woord uithaalde. Als we 
dan toch de handen ineensloegen moest het ook een echt 
Handboek worden. Een magnum opus met zo veel mogelijk  
informatie over druiven. Met een kijkje achter de schermen 
van de belangrijkste wijnlanden. Tips waar het voor de wijn-
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toerist goed toeven is. Over welke wijnen de populairste  
gerechten nog lekkerder laten smaken. In ons Handboek  
konden we dan ook mooi uitleggen wat het verschil is tussen 
biologisch en biologisch-dynamisch. Hoe warm (of beter  
gezegd: hoe koud) kamertemperatuur nu precies is. En  
uiteraard alle onzin, blaaskakerij en wijngebral ontzenuwen. 
Misschien moesten we dan zelfs de adressen en telefoon-
nummers ont hullen van importeurs die we eigenlijk liever  
voor onszelf hadden gehouden.
 Nadat we ons nog meer moed hadden ingedronken, konden 
we niet wachten om het boek ook daadwerkelijk te gaan  
schrijven. Soms zij aan zij. Vaak apart. Vandaar dat u sommige 
artikelen ook in de ik-vorm tegenkomt. Maar hoe dan ook  
altijd met één doel voor ogen: zo veel mogelijk smakelijke en 
relevante informatie bij elkaar te schrijven. Tijdens al die 
maanden (en flessen) dat we daarmee bezig waren struikelen 
we nog vele malen over elkaar. Niet omdat we vergeten waren 
om uit te spugen, maar vooral omdat we ook nog vonden dat  
er nog meer moest worden geschreven. Over het bewaren van 
wijn bijvoorbeeld. Over kurk of schroefdop, en over het al dan 
niet hebben van een eigen wijngoed. En we zouden nooit ge-
stopt zijn als onze strenge doch rechtvaardige redacteur ons 
geen halt had toegeroepen: ‘Heren Handboekeniers, er passen 
120.000 woorden in het Handboek en u staat nu al op 
190.000…’
 ‘Maar we willen ook zo graag nog kwijt dat montepulciano 
d’abruzzo zo heerlijk combineert met langzaam gegaard vlees 
van paardenhoofd. Kunnen we dat dan nog in het voorwoord 
kwijt? Pal voordat we besluiten met de mededeling dat er zo-
veel te ontdekken is in de wijnwereld. En dat het nooit stopt. 
Als je maar een goed glas wijn en een goed Handboek binnen 
handbereik hebt.’

Harold Hamersma
Nicolaas Klei
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Wijn: laten we bij het begin beginnen
Van de eerste nouveau tot  
de heren van het Handboek

Zonder al te verheffend en hoogdravend te willen zijn: wijn is 
net kunst. Nee, nu niet meteen afhaken omdat het ingewikkeld 
lijkt te worden: wijn gaat beter smaken als je er meer van 
snapt. Als je weet wat die druif heeft moeten doen om druif te 
worden. Als je een beetje op de hoogte bent van wat de wijn-
boer allemaal voor ontberingen heeft moeten doorstaan om 
dat druivensap in de fles te krijgen. En als je dan ook nog eens 
die betweterige oom die zich op feesten en partijen altijd laat 
voorstaan op zijn wijnkennis kunt overbluffen… Ja, dan gaat  
je glas wit, rood of rosé naar meer smaken.

ararat

grieken

egypte

rome

nederland

hajji 
firuz
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De wijndragende clinton
De Europees-Aziatische soort 
vitis vinifera is de ware wijnrank. 
‘Vinifera’ is plantenlatijn voor 
‘wijndragend’. 99,998% van alle 
wijn komt van wijnranksoort vitis 
vinifera. Die 0,002% bestaat uit 
een hele rij Noord-Amerikaan-
se, en een paar nog nauwelijks 
onderzochte Aziatische vitisjes. 
Ze dragen allemaal eerst de 
naam van hun sectie, vitis dus, 
en daarachter hun speciesnaam, 
bijvoorbeeld riparia of labrusca, 
die de ouders zijn van diverse va-
riëteiten. De bekendste heet 
clinton. Maar dat komt doordat-
ie net zo heet als een Ameri-
kaanse president, en – wie weet 
wanneer u dit boek ergens in een 
tweedehandsbak vindt – presi-
dente. Wijn van druif clinton 
riekt net als wijn van alle Ameri-
kaanse wijnranken foxy, naar 
vossen. Wij hebben het nooit  
zelf geproefd, vossenwijn, maar 
het schijnt wat te hebben van  
ongewassen hond. De unanieme  
reactie van proevers is: ‘Doe  
bij nader inzien toch maar een 
biertje.’

Noach en de familie Druif

Het fijne van de geschiedenis van wijn is dat je het grootste 
deel kunt overslaan. Volstrekt oninteressant. Het begint na-
melijk met een paar miljoen jaar belevenissen van de familie 
Druif. Nu hebben Wij van het Handboek niks tegen druiven, 
maar onze belangstelling wordt pas echt gewekt als er wijn  
van wordt gemaakt. 
 De druiven voor de eerste nouveau werden 7548 jaar geleden 
geoogst, op een mooie middag in de vroege herfst, door een  
ondernemend keuterboertje met een wijngaard in de ochtend-
schaduw van de berg Ararat. Hij was er met zijn Ark gestrand, 
en omdat je toch wát moet en hij wel van een glaasje hield, had 
hij als eerste mens een wijngaard geplant.
 De cépage van die eerste oogst is niet bekend, maar het was 
in ieder geval een soort van de druivenfamilie Vitis vinifera 
silvestris, de species waartoe bijna alle wijndruivenrassen  
behoren. 
 Vitis is de naam van de club planten waar de druif bij hoort. 
Oftewel: de druif hoort tot de genus vitis. Er zijn twaalf of 
veertien genera vitis (plantenkenners zijn blijkbaar niet heel 
goed in tellen). Tot andere genera behoren bijvoorbeeld de  
tropische lianen waaraan Tarzan door de jungle slingert, want 
de druif is familie van de wingerd. Laat een druif los in het 
wild en hij slingert zich overal omheen om maar als een gek  
te groeien, zonder zich te bekommeren om zoiets essentieels  
als druiven produceren. Dat doet hij er aan de zijlijn een beetje 
bij. Zonder een streng snoeiende wijnboer wordt het niks met 
de druif. De natuur is mooi, maar je moet er naast een glaasje 
ook een snoeischaar bij hebben.

De oudste keukenwijn
Wijngaarden aanleggen, druiven plukken, wijn maken: dat  
gebeurde dus al, hoe onbeholpen ook, zo’n 7500 jaar geleden. 
We weten het doordat archeologe Mary Voigt in Hajji Firuz 
Tepe  – u weet wel, daar even voorbij dat gastvrije dorpje met 
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Het wonder van de gisting
Bij de gisting zetten de gisten  
de druivensuikers via enzymen 
om in: 47,06% alcohol, 44,7% 
koolzuurgas, 3,52% glycerol, 
0,82% zuren, 0,17% hogere  
alcoholen. De paar procent die 
overblijft om de 100 procent vol 
te maken bestaat uit tannine 
(vooral in rode wijn), gistresten, 
kleurstoffen (van de schil, weer 
vooral in rode wijn, en een beet-
je in rosé), en geur- en smaak-
stoffen.

die lekkere bakker en dan bij de geheime kernbommenbunker 
rechtsaf – in het noordelijke Zagrosgebergte in Iran een voor-
malig keukeneiland vond met zes negenliterpotten. In die  
potten zaten minieme restjes ingedroogd spul. Mary stuurde 
het naar de witte jassen in de laboratoria. En die zeiden dat  
dat spul ooit wijn was geweest. Wijn van zo’n 7500 jaren gele-
den. Van een oogst vóór Christus, vóór Caesar, vóór alle andere  
Romeinen, vóór de Grieken, vóór de Egyptenaren. De oudst  
bekende wijn. Hoewel?

Wijn voor apen en kroegtijgers
De wijnstok is veel ouder dan de wijn. De oervorm van de wijn-
rank groeide zo’n 140 miljoen jaar geleden in Azië en Europa. 
Van de eerste ‘echte’ wijnstok zijn 65 miljoen jaar oude fossielen 
gevonden in China, Japan, Amerika, Alaska (!) en her en der in 
Europa. 40 miljoen jaar later was het klimaat zo zacht dat niet 
alleen in Alaska, maar ook in IJsland en Groenland druiven 
groeiden. 
 De wijndruif, vitis vinifera, is veel jonger. De oudste duidelijk 
herkenbare fossielen van de wijndruif, her en der in Europa en 
Klein-Azië gevonden, zijn van zeven miljoen jaar voor Chris-
tus, aldus druivenprofessor Galet – alsof die tweeduizend jaar 
meer of minder uitmaken. En er was wijn, ook al waren er nog 
geen mensen. 
 Bier moet je brouwen, sterke drank moet je stoken, maar 
wijn maakt zichzelf. Op de druiven, in de wijngaard, leven gis-
ten. Wanneer die gisten in contact komen met het sap van rijpe 
druiven, gaan ze meteen aan hun werk: druivensuikers omzet-
ten in alcohol, koolzuur, geur- en smaakstoffen en nog heel veel 
meer. Het druivensap wordt wijn. Oftewel: wanneer wat rijpe 
druiven, vol suiker, kapotvallen in een toevallig putje, kunnen 
de gisten bij het sap, en krijg je putwijn. Apen gaan als kroeg-
tijgers af op gegist vruchtensap. Onze meer directe voorouders 
waarschijnlijk ook. Wijn is ouder dan de mensheid. 
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Bijbels rood 
Wijn, de wijngaard en de wijn-
stok worden op meer dan vijf-
honderd plaatsen in de Bijbel 
genoemd. Ook andere religies 
uit wijnproducerende landen  
geven wijn een ereplaats in hun 
erediensten. Alleen de islam 
moet er als bekend weinig van 
hebben. Bijbelkenners weten dat 
de meeste bijbelwijn rood was. 
Waarschijnlijk, zegt Wina Born 
in haar Culinaire Bijbel, omdat 
de perskuipen geen rooster had-
den: bijna al het druivensap is 
wit, maar bij het sap dat van de 
pers naar de gistingskuip 
stroomde, zaten nog schilletjes. 
En in het geval van donkere drui-
ven geven die rode wijn z’n kleur. 

Wijn als een sprookje
Gegist druivensap werd pas echt wijn toen nakomelingen van 
dat eerste wijnboerenechtpaar zich er een beetje serieus tegen-
aan gingen bemoeien. Hoe, waarom, waardoor – niemand weet 
het. Het is net zo’n raadsel als de vraag hoe onze overovervoor-
ouders op andere kiene ideeën kwamen: ‘Hé jongens, laten we 
wat graan gaan zaaien, dan kunnen we straks lekker kadetjes 
bakken!’ of: ‘Laten we wat onbegrijpelijke figuurtjes in klei-
tabletten strepen, dan kunnen we ons lief op Valentijnsdag  
een kaartje sturen.’
 Een mooie verklaring is het verhaal dat door diverse Midden-
Oostelijke culturen wordt verteld, het verhaal over de druiven 
in een pot die werden vergeten en op den duur vreemd gingen 
ruiken, waarop het hoofd van de huishouding er ‘gif!’ op 
schreef. 
 Een tobberige haremdame van de derde categorie vol liefdes-
verdriet liep die pot tegen het lijf, tobbend of ze zich zou ver-
hangen of van de paleismuren storten. Gif drinken leek haar 
wel zo makkelijk, zeker nu het zo als een teken op haar pad 
was gekomen, dus ze dronk. En dronk. Want Adonai, wat  
was dat lekker! 
 De volgende ochtend werd ze een beetje zweverig maar  
katervrij wakker (want wat ze dronk was wat men zes millennia 
later vin naturel zou noemen, soms wat curieus riekend maar 
gemaakt van louter druifjes) en verkondigde iedereen haar  
belevenissen. En iedereen, van het keukenpersoneel tot de 
hoogste categorie haremdames verwonderde zich en sloeg de 
handen tegen elkaar en zei: ‘ ’t Is me wat. Wat ze tegenwoordig 
al niet uitvinden!’ 
 Waarop iedereen rijpe druiven in potten ging stoppen, die 
begonnen te gisten en wijn werden, zodat iedereen voor eeuwig 
gelukkig was.
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Wijnwerelddeel Europa

De kunst van het wijngaarden aanleggen en wijn maken ver-
spreidde zich langzaamaan over het Midden-Oosten. Daarna 
leerden de oude Grieken het, die vreemd genoeg hun wijnen 
soms aanlengden met zeewater, wat het begrip ‘zilte wijn’ wel 
een erg heftige betekenis gaf, en iedereen peinst er ook nog 
steeds over waarom Homeros het had over de wijnkleurige zee. 
Verder kitten ze hun amfora’s dicht met hars, wat effectief was, 
maar de wijn wel de geur en smaak van dennenshampoo gaf  
en de naam rétsina. Sindsdien is het nooit meer echt goed  
gekomen met Griekenland.

Caesars druif
Wel hadden de Grieken wat wijngaarden geplant in Italië,  
zodat te zijner tijd het groeiende Romeinse Rijk overal waar  
de legioenen kwamen wijn wist te maken. In Irancy in Noord-
Bourgogne groeit nog steeds de césar-druif; weliswaar niet 
persoonlijk door Caesar daar gebracht, maar wel door Romein-
se legioenen geplant. 
 De wijnstok begint te groeien bij een graad of tien. Het voor-
jaar hoeft maar iets te lang koud te zijn en de zomer is te kort 
om druiven te laten rijpen. En of het toeval is of bestierd in het 
Goddelijk Plan: de noordgrens van het Romeinse Rijk loopt 
grofweg gelijk met de grens van waar druiven rijp kunnen  
worden, de zuidgrens in Noord-Afrika met de grens waar het 
eigenlijk al te warm is voor druiven die geen rozijntjes moeten 
worden, maar het nog net gaat. 

‘Nu met kalk en marmer!’
De meeste wijn met de appellation Romeinse Rijk was ruig  
en grof, maar deskundigen wisten al wel dat de ene wijngaard  
betere wijn kon geven dan de andere, en ze onderscheidden  
diverse druivensoorten en het belang van goed snoeien. Plinius 
de Oudere, die veel van van alles wist dus ook van wijn, schreef 
ruim 1900 jaar geleden dat de beroemde wijn van Falernum 
slechter was geworden sinds de wijnboeren liever meer dan 
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mooi maakten. Ook toen al wisten boeren dat een beroemde 
wijnnaam toch wel verkocht, ook al sprong je wat slordig  
om met de kwaliteit. Kruiden, specerijen en planten werden 
gebruikt om onrechtmatigheden in wijn te verdoezelen, kalk 
en marmer tegen al te veel zuren, en zeewater om de smaak 
soepeler te maken. Columella, schrijver van De re rustica, een 
handboek voor de landbouw, schreef echter dat ‘de beste wijn 
wijn zonder enige toevoeging is, want alleen die toont al z’n  
natuurlijke geuren en smaken’.

De Oude en de Nieuwe Wereld

In de eeuwen die volgden leerden de Europeanen, langzaam 
wijzer wordend door hun fouten, steeds wat meer over de wijn-
gaard, de druif en de wijn. Het best ging dat in wijngaarden 
van kloosters. Veel kloosterordes waren grootgrondbezitter, 
monniken waren geletterd, hadden minder dan de gemiddelde 
wijnboer te maken met de directe strijd om het bestaan, had-
den de tijd en de gelegenheid te experimenteren, en gaven hun 
kennis zorgvuldig door aan hun opvolgers. Zo kregen veel 
stukjes wijngaard een eigen naam, want men had opgemerkt 
dat ze een eigen karakter hadden: de wijn ervan smaakt anders 
dan in die van omliggende wijngaarden. Overal in Europa ver-
schenen en verdwenen druivensoorten, zich aanpassend aan 
bodem en klimaat en de wijnboer. 

Op reis naar waar nog niemand geweest was
En buiten Europa? Buiten Europa was er niks. Slechts wat  
verdwaalde Amerikaanse en Aziatische familieleden van  
de wijndruif. Tot de Europeanen op ontdekkingsreis gingen.
 Daar is heel wat over te doen geweest, nadien, want zo  
netjes ging dat allemaal niet, al zaten we daar toen niet zo 
mee. We roofden goud van de Azteken en piepers van de  
Inca’s of net andersom, of van beiden, en bezorgden iedereen 
geslachtsziekten, maar: we brachten ook de Druif.
 En zo geschiedde het in die dagen, toen het herfsttij der  
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Middeleeuwen over was gegaan in een glorieuze zomer van re-
naissance, dat menig ondernemend Europeaan zich inscheepte 
op een griezelig klein zeilbootje en richting ongewisse einder 
voer, waarvan de geleerden pas onderlaatst hadden herontdekt 
dat je aldaar niet van de Aardschijf af lazerde, maar dat de  
Wereld een Bol was, vol onontdekte landen. 
 Varen is fijn, maar je moet wat te drinken aan boord hebben, 
wil je niet omkomen. Water bederft, dus wordt er bier en wijn 
ingescheept. Maar ook dat blijft niet eeuwig goed, en de voor-
raad is eindig. Bovendien, na het ontdekken en het afslachten 
of effectief onderdrukken van de plaatselijke bevolking, wer-
den er kolonies gesticht, en, ja, inderdaad: reuze spannend,  
kolonist zijn, maar je lust er wel een glaasje bij. Dus brachten 
volgende schepen stekjes wijnstok mee. 

50° n.b.

30° z.b.

30° n.b.

40° z.b.
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 Zo werden in 1522 in Mexico de eerste wijnstokken geplant, 
in 1530 in Japan (!), in 1550 in Peru en Chili. Jan van Riebeeck 
deed het in Zuid-Afrika al in 1655, maar Australië moest wach-
ten tot 1788 en Nieuw-Zeeland kwam pas aan de beurt in 1819. 
De Nieuwe Wereld, noemen ze het in Europa, waar al millennia 
wijn wordt gemaakt. Nieuwe Wereld-wijnen, de oogst van de 
nieuw ontdekte continenten.
 Zo ongeveer overal ter wereld vind je tegenwoordig wijngaar-
den. Althans in gebieden met een gematigd tot mediterraan  
klimaat. Te koud, en de druif wordt niet goed rijp, de wijn zuur 
en groen. Te warm, en de wijn wordt alcoholisch, mist frisheid. 
Zodoende bevindt bijna alle wijnbouw zich in gebieden tussen 
de 30e en 50e graad noorderbreedte en de 30e en 40e zuider-
breedte, of, preciezer, tussen de 10- en de 20-gradenisothermen.

Klimaat is betrekkelijk: steile  
rivierhellingen in het noorde-
lijke Duitsland zijn warmer 
dan je zou denken, hooggele-
gen wijngaarden in een heet 
klimaat blijken onverwacht 
verfrissend koel, net zoals de 
nabijheid van zee of oceaan 
verkoelend werkt.

50° n.b.
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Nieuwe Wereld-wijnen met oude namen 
In het begin waren de kolonisten al blij dat er hoe dan ook wijn 
was, zo ver van huis. Pas rond 1860 werd wijn handel. Imitaties 
van de Europese klassiekers staken de kop op. Australische 
port, Californische bordeaux, Zuid-Afrikaanse sherry… Het 
kon allemaal. Een kniesoor die erop lette dat die California 
chablis van een heel andere druivensoort was gemaakt dan  
het Franse origineel, misschien mierzoet was, of zelfs roze: 
pink chablis. De Europese wijnproducerende kniesoren konden 
er niet om lachen, maar hun conferenties en verdragen hielpen 
geen zier. De verre vrijbuiters produceerden vrolijk voort. Tot 
de komst van de Verschrikkelijke Druifluis.
  
De verschrikkelijke druifluis
Halverwege de negentiende eeuw bedachten rijke Europeanen 
een nieuwe liefhebberij: tuin en kas vullen met exotische plan-
ten uit verre werelddelen. Ook wijnstokken waren geliefd. Wat 
al die tuiniers niet wisten, was dat ergens rond 1860 een paar 
Amerikaanse wijnranken verstekelingen verborgen. Phylloxera 
vastatrix had zich ingescheept naar Europa. Druifluis phyl-
loxera is niet meer dan 1 millimeter groot, maar voor het einde 
van de negentiende eeuw zou hij zich door praktisch alle wijn-
gaarden hebben heen gevreten.
 Phylloxera kwam uit Amerika, maar de oplossing van de 
ramp ook: Amerikaanse wijnstokken waren immuun voor de 
druifluis. Het nadeel van veel van die Amerikaanse druiven-
families is echter dat hun wijn niet lekker is. De wijn ruikt 
foxy, ruikt naar pels. Het bouquet van ons oude vuilnisbakken-
hondje na een wandeling in de regen. Wijn met zo’n parfum 
verkoopt niet. De oplossing: Europese druivenranken geënt op 
Amerikaanse onderstokken. En zo gebeurt het nog steeds. 

larf

mannetje

vrouwtje
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Druif zoekt wijngaard
In Europa heeft men in de loop van vele eeuwen ontdekt welke 
stukken grond de beste wijngaarden gaven, welke druiven de 
beste wijn. Op de andere continenten, de Nieuwe Wereld, 
plantte men in het begin maar raak, hoe dan ook blij dat er 
wijn van eigen bodem was. In het laatste kwart van de twintig-
ste eeuw wilde iedereen cabernet sauvignon en chardonnay,  
en pas sinds zo ongeveer 1990 verdiept men zich erin welke 
druiven het best bij klimaat en grondsoort passen. En dan niet 
zoals de Europeanen door eeuwen geduldig te observeren: ge-
observeerd wordt er, en nauwkeurig, maar met helikopters met 
infraroodcamera’s die temperatuurverschillen in beeld brengen, 
terwijl geologen het terrein en de bodemsoorten onderzoeken, 
en oenologen (afgestudeerd in de hogere wijnkunde) technisch 
advies geven. Zo kan iedereen de best mogelijke wijn maken. Of 
natuurlijk kijken wat de meeste poen oplevert.

‘Vollstaendige Abhandlung  
des gesamten Weinbaues’ 
van B. Sprenger, 1766.
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Herkomst en bedrog

We zijn wat blij dat we nu geen beginnend wijndrinker zijn. 
Wat moet dat saai zijn, met de schappen overzichtelijk gevuld 
met chardonnay, cabernet & merlot.

Nee, dan wij vroeger. Je hoefde maar de eerste pagina’s van 
een wijnboekje doorgelezen te hebben en je kon al interessant 
wat blaten over appellation contrôlée. Voor het bezoek kon zeg-
gen dat de wijn kurk had, was je enthousiast aan het vertellen.
Dat, malversaties van de firma List & Bedrog daargelaten, de 
woorden appellation contrôlée op het etiket betekenen dat de 
eraan vastgeplakte driekwartliter wijn volgens de voorschrif-
ten gemaakt is. Van in de appellation toegestane druivensoor-
ten, afkomstig uit de wijngaarden binnen de appellation. Want 
een appellation is een streek, een gebied, en de appellationwijn 
moet afkomstig zijn uit en karakteristiek zijn voor die streek. 
 De diepere gedachte: de consument behoeden voor namaak. 
Het idee van de appellations is opgekomen begin vorige eeuw, 
toen er door druivenziekten en economische malaise weinig 
ware wijnen waren en veel vervalsingen in omloop. 
 Diverse ondernemende lieden wisten namelijk op allerhande 
manieren toch wel wat te flessen. Wijn van dubieuze herkomst 
verdunnen met water en dan aanvullen met kleurstoffen en 
ruig gestookt vuurwater was de meest gangbare methode.  
Verder werd Zuid-Franse wijn immens populair – al wisten de 
meeste wijndrinkers dat niet. 
 Zuid-Frankrijk was het eerst door druifluis en andere plagen 
getroffen, en ook het eerst weer herplant. De wijn was er goed-
koop. Slimmerds met weinig last van geweten vonden het een 
lucratieve zaak om dat goedkope bocht te bottelen in flessen 
met beroemde etiketten. Etikettendrinkers zijn er altijd ge-
weest: ze hebben de wijn geproefd zodra ze de fameuze naam 
op het etiket hebben gelezen. Vaak is de wijn zelfs al goedge-
keurd op grond van de hoge prijs.
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Verboden voor ufo’s
Uiteindelijk is uit dit alles het appellationreglement voortge-
komen. In 1923 had baron Le Roy het Syndicat des Vins du 
Châteauneuf-du-Pape opgericht. De bedoeling was ervoor te 
zorgen dat als er châteauneuf-du-pape op het etiket stond,  
er ook châteauneuf in de fles zat, en dat duidelijk was wat dat 
inhield, een châteauneuf. De voorschriften van het syndicaat 
werden bijna letterlijk overgenomen in de eerste appellation 
d’origine contrôlée: in de Franse Staatscourant van mei 1936 
werden de regels gepubliceerd waaraan een wijn moest voldoen 
om een officiële châteauneuf-du-pape te zijn. Er was bepaald 
welke wijngaarden tot de appellation behoorden (in principe 
alleen grond waar tijm en lavendel konden groeien, planten die 
net als de wijnstok arme grond vragen), welke druivensoorten 
gebruikt mochten worden, hoe rijp de druiven moesten zijn, 
hoeveel hectoliters wijn je per hectare mocht maken. 
 Veel andere appellations volgden in dit en het volgende jaar. 
In 1954 – in de tijd dat iedereen ufo’s dacht te zien – is ook nog 
een verbod op het landen van vliegende schotels binnen de  
appellation Châteauneuf-du-Pape opgenomen. Het is de enige 
grap in deze serieuze wetgeving.

Herkomst, geen kwaliteit
Appellation bourgueil contrôlée. Bourgueil met paspoort. Of 
het ook lekkere bourgueil is, dat is heel wat anders. Appellation 
is een herkomstgarantie. En dus geen kwaliteitsgarantie. Keu-
rig binnen de regels werkend maakt de een hele vieze wijn ter-
wijl de buurman meer dan verrukkelijke wijn tovert. En zelfs 
binnen de lekkere bourgueils zijn de verschillen groot, van 
lichte, jong te drinken wijnen tot prestigecuvées die decennia 
kelderrust eisen. Van rustieke, aardse wijnen tot gelikte frui-
tige wijnen, al dan niet met een dosis nieuw hout. Allemaal 
bourgueil. En dat is dan nog maar een wijn van één druiven-
soort. Kun je nagaan hoe groot de verschillen zijn als de  
wijnboeren hun wijn ook nog mogen componeren uit diverse 
druivensoorten, waarbij de een veel van deze soort neemt, de 
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Geef ’m een vinger en hij pakt een heel Handboek

Verslavingen moet je stap voor stap opbouwen. Voordat ik ging drin-
ken, begon ik op mijn vijftiende daarom eerst maar eens met roken. 
Omdat mijn ouders beiden echter rookvrij waren verboden ze mij dat. 
Dus deed ik het toch. En al gebeurde dat stiekem, ze wisten het. Niet 
omdat ik altijd naar sigaretten rook – mijn leraren mochten er toenter-
tijd nog gewoon eentje in de klas opsteken –, maar ouders hebben nu 
eenmaal een neus voor dat soort dingen. Vooral mijn vader was apert 
tegen. Daarbij bediende hij zich niet eens van het argument dat ieder-
een in ons gezin dan passief meerookte; dat fenomeen kenden we 
toen nog niet en bovendien rookte ik niet in hun bijzijn. De troefkaart 
dat mijn roken een extra zware belasting was voor iemand met maar 
één long (hij verspeelde er op zijn vierentwintigste eentje aan tbc) 
speelde hij niet uit. Mijn vader maakte zich vooral zorgen over mijn ge-
zondheid: ‘Van roken krijg je kanker en ik wil niet dat je dat overkomt.’
 Lief van hem. En dat terwijl ik toch bepaald niet de droomzoon was. 
Ik had niet voldoende talent om bij zijn geliefde voetbalclub fit, waar-
van hij de elftalleider was, een dominante rol in de A1 te spelen. Voorts 
kreeg ik het advies van de rector om mijn eindexamen vwo op een  
andere school te gaan doen (‘wij zullen er anders namelijk alles aan 
doen om ervoor te zorgen dat je hier niet slaagt…’). En ik pokerde  
om veel te hoge bedragen in duistere cafés met al even duistere tegen-
spelers. Rond mijn zestiende begon ik bovendien met drinken. Maar 
daar had mijn vader op zich geen problemen mee. Wel vond hij het 
vreemd dat ik doorgaans wijn dronk in plaats van een biertje of een 
borreltje cola, zoals hij. Ik zou toch geen homo zijn? Nou nee. Als ik nu 
voor het favoriete drankje van mijn moeder had gekozen, dan was die 
gedachte wat meer voor de hand liggend geweest. Zij nam weleens 
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harold hamersma%

een advocaatje met slagroom op feesten en partijen, maar gewoonlijk 
dronk zij bessenjenever. 
 Ik vond dat vies. Maar het heeft later nog wel als inspiratie gediend 
voor een proefnotitie in Het Parool over een overigens erg lekkere 
Griekse rode wijn, nótios: ‘Ik ruik rijpe frambozen, een zweem van 
Lambada-aardbeien buiten de ijskast, en, heel retro, de adem van mijn 
moeder die op een feestje iets te veel Coebergh-bessenjenever heeft 
gedronken en mij als kleine jongen nog een nachtkus kwam  
geven. “Weltwusssten, jongen…”’ Dit overigens geheel terzijde.
 Hoe dan ook, drinken beschouwde mijn vader niet als slecht voor de 
gezondheid. Alcoholisme kwam niet in onze familie voor. Bovendien 
dronk ik nooit te veel: evenals passief meeroken moest binge-drinken 
toen nog uitgevonden worden. Slechts één keer is hij getuige geweest 
van een alcoholische uitglijer. Toen bracht ik een doorwaakte nacht 
door, pendelend tussen het toilet naast de ouderlijke slaapkamer en 
mijn zolderkamertje, na een iets te ambitieuze wijnsessie in het jeugd-
honk. ‘Gut, van bier heb ik dat nou nooit,’ zei hij toen ik voor de vierde 
keer boven de pot hing. Ik heb hem maar niet verteld dat ik die avond 
behalve een aantal glazen wijn ook een paar joints ophad. In ieder  
geval had ik zelf al besloten dat zoiets mij nooit meer zou overkomen.
 Wel ben ik getrouwd met een vrouw die net als ik van wijn houdt. 
Dat wist ik overigens niet vanaf het eerste moment. Onze kennisma-
king vond plaats tijdens het wisselen van schoollokaal op onze middel-
bare school. En de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat voordat ik  
wist dat ik mijn vrouw leuk vond, ik eerst haar borsten leuk vond. Ik  
zie nog de deur van het geschiedenislokaal aan het hoofdstedelijke  
Ir. Lely-lyceum openzwaaien, en daar stond ze. 
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 Ik was koud zeventien, en dat de aanblik van een strakke, zwarte 
coltrui uiteindelijk zou leiden tot jarenlange verkering, een latrelatie, 
een huwelijk plus een zoon en een dochter kon ik toen niet bevroeden. 
Misschien had ik dan ook wel helemaal niet durven kijken. En dat was 
toch jammer geweest. Hoe dan ook, behalve borstenman ben ik dus 
nu ook wijnman. En mijn vrouw is behalve de vrouw achter de man  
(tevens chef logistiek / hoofd glasbak) ook wijnvrouw. Vanaf dat wij 
gingen samenwonen – op ons negentiende – waren rood, wit en rosé 
binnen handbereik. 
 Mijn wijnpremière beleefde ik overigens op een feestje bij iemand 
thuis. Met dank aan Pinard. Generatiegenoten van ons kennen die  
literpakken misschien nog wel waarmee Albert Heijn Nederland aan 
het wijn drinken heeft gekregen. Het spul werd in grote hoeveelheden 
voor onze tienerfeestjes – en dat waren er ook veel – ingeslagen. Ver-
volgens, als wij bij de pakken gingen neerzitten – druipkaarsen aan, 
stinkende Afghaanse jassen in de gang – namen wij in de late jaren  
zeventig even de wereld door. We waren toch in de buurt.
 Als ik toen overigens had geweten wat het betekende, had ik het 
waarschijnlijk niet zo schielijk tot mij genomen. Pinard was het argot 
voor ‘bocht’, het was de wijn die de Franse soldaten tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in de loopgraven kregen als vervanging van water dat 
helemaal niet te drinken was. Zelfs kanonnenvoer kent een bijpassen-
de wijn, zo blijkt. Pinard vond ik interessant. Al was het maar om an-
ders te zijn dan mijn vader en moeder. Wat drinken betreft dus. Maar 
ook qua garderobe. Ook wat kledingkeuze betrof deed ik er destijds 
alles aan om mij van hen te onderscheiden: met een legerparka uit  
de dump van Loe Lap, een vestje van een oud Perzisch tapijt en als  
fashionaccessoire een pukkel met het ban-de-bom-teken erop.
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 Na twee jaar manmoedig aan de pinard te zijn geweest (heel lang 
heb ik gedacht dat een AH-Erlebnis de kater was die daarvan het ge-
volg was) legde ik de hand op een wat duurdere fles. De studiebeurs 
zal wel net gestort zijn geweest. Bij wat toen nog Simon de Wit was, 
kocht ik, voor naar ik meen wel vijf gulden (pinard kostte minder dan 
twee), Château du Bousquet. Er stond een gravure op van het domein 
van de kasteelheer. De man had daar met rode stempelinkt ‘mis en 
bouteille au château’ op aangebracht. En bovendien had hij met  
sier lijke krulletters een viertal toverwoorden gekalligrafeerd: Grand 
Vin de Bordeaux. Dat het hier een qua reputatie piepklein ‘chateautje’  
betrof uit Côtes de Bourg was mij onbekend. En het nieuws dat 1973 
een vrij dun oogstjaar was, had mij evenmin bereikt. ‘Dit was een  
godendrank,’ luidde mijn conclusie. 
 Na de fles geopend te hebben, ging er ook nog eens een wereld 
voor me open. Een piepkleintje, dat wel. Dat kwam niet omdat ik een 
fundamentalistische aanhanger van de Oude Wereld-wijnendoctrine 
was. Toentertijd waren er hier simpelweg nog geen wijnen uit Argen-
tinië, Australië of Chili te koop. En de winkel die Zuid-Afrikaanse  
verkocht, kreeg regelmatig een steen door de ruit of anders wel een 
actiegroep binnen vanwege de apartheid. Enfin, na de du Bousquet 
soldaat te hebben gemaakt, ben ik jarenlang binnen de grenzen van  
de appellation contrôlée gebleven. Dronk ik geen bordeaux in Neder-
land, dan was het wel op mijn vakantiebestemming. Vele zomers bivak-
keerde ik op de camping municipal van Saint-Émilion met De grote  
wijnen van Bordeaux onder mijn luchtbedhoofdkussen, Hubrecht  
Duijkers standaardwerk dat de volgende dag vervolgens als reisgids 
diende. Wijn werd – naast het meisje op wie ik hopeloos verliefd was 
geworden – mijn grote liefde. En terwijl de toekomstige mevrouw  
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Hamersma op een camping waar verder niets te beleven viel thrillers 
lag te lezen, gaf ik mij toen al bij de chateaussaint uit als ‘journalist du 
vin de Pays-Bas’. Behalve openzwaaiende deuren leverde dat ook veel 
open flessen op. Plus vaak eentje voor op de camping. Kon ik daar nog 
even op mijn gemak verder studeren.
 Nu heb ik trouwens ooit ook echt gestudeerd. Een blauwe maan-
dag. En Nederlands natuurlijk. Omdat ik ervan overtuigd was dat dit 
de fundering zou storten van groots en meeslepend schrijverschap. 
Maar na drie maanden interesse voor middeleeuwse gedichten te  
hebben geveinsd, trok ik me met geestverwanten terug in een eigen-
tijds café. Daar worden schrijvers gemaakt natuurlijk. Mijmerend over 
onze literaire toekomst gingen we daar roken en, vooral ook, drinken. 
En dat laatste ben ik altijd blijven doen. 
 Wijn, dat begrijpt u. Eerst bij wijze van hobby. Naast mijn baan als 
reclamemaker begon ik eind jaren tachtig als columnist af en toe een 
stukje over wijn te schrijven voor wat toen Haagse Post heette, en later 
HP/De Tijd. Esquire, Elle Eten en Het Parool volgden. 
 Maar op een gegeven moment kreeg ik in de gaten dat iederéén 
zich columnist begon te noemen. Hoogste tijd dus om maar eens een 
heus boek te gaan schrijven. In het jaar 2002 schreef ik, eerst eens  
in de avonduren, gedurende het weekend en tijdens vakanties een 
koopgids vol over ‘de lekkerste chardonnay’. Dat was een druif die  
zo’n beetje iedereen al kende. En verdraaid nog aan toe: dat boek 
werd nog een succes ook. En die duizend chardonnays die ik voor het 
boek had geproefd, smaakten naar meer. Naar sauvignon blanc en 
rosé bijvoorbeeld. 
 In die laatste heb ik mij overigens destijds lelijk vergist. Slim in-
spelend – dacht ik – op de explosieve consumptiegroei in Nederland  
(in 2002 werd er ten opzichte van het voorgaande jaar maar liefst  
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53 procent meer rosé gedronken) besloot ik om in 2003 De lekkerste 
rosé te schrijven. Maar de koopgids, waarvoor ik ook meer dan  
duizend rosés proefde om vervolgens de lekkerste in de prijsklassen 
tussen 2 en 30 euro te beschrijven, bleek aan bijna niemand besteed. 
Zelfs De Slegte bleek er nog een slechte aan te hebben. Serieuze wijn-
drinkers namen rosé niet serieus, laat staan dat ze daar een koopgids 
over gingen aanschaffen. En degenen die rosé ‘groot’ hadden gedron-
ken, wisten vaak niet eens dat het wijn was…
 Niet uit het veld geslagen door het slegte nieuws durfde ik het in 
2004 toch aan om van mijn hobby mijn werk te maken. Ja, ik weet het, 
een cliché. Maar toch. 
 En dankzij mijn oude idool en inspirator Hubrecht Duijker werd  
dat al vrij snel overwerk. Of ik er iets voor voelde om zijn Wijnalmanak 
over te nemen? mailde hij mij datzelfde jaar. Ik meldde hem dat ik daar 
even over moest nadenken. Om 0,000013 seconde later met ‘ja’ te  
antwoorden, daarmee Duijkers dreigement ‘Weet waar je aan begint’ 
negerend.
 Of ik daar spijt van heb? Zeker. Ik heb nog steeds geen nieuwe  
hobby gevonden. Maar daar is toch geen tijd meer voor. Dan moet  
er weer een boek geschreven worden over de positieve effecten van 
wijn drinken, Wijnreis door mijn lichaam. Wil NRC Handelsblad een 
van zijn drie wekelijkse wijnstukken hebben. Moet Het Parool-proef-
panel weer bijeengeroepen worden vanwege de zaterdageditie. Voor 
je het weet is het weer mei en stromen de duizenden flessen binnen 
voor een nieuwe editie van De Grote Hamersma. Om op een dag,  
tijdens een met wijn begoten lunch, met vriend en collega Nicolaas 
Klei het idee op te vatten om samen maar eens een wijnboek te gaan 
schrijven. Want stel je voor: je zou je eens gaan vervelen.
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ander veel van die, de volgende evenveel van elke… Allemaal 
los nog van het feit of de naam van de appellation je überhaupt 
wat zegt.
 Vergelijk het met muziek. De appellation (de wijngaard, het 
terroir en de druivensoorten) is als de partituur, de noten op 
papier. Dat is de basis, daar moet je mee werken, al mag je  
wat meer van de ene druivensoort nemen of wat meer van  
de andere, net zoals je een keuze hebt in de gebruikte muziek-
instrumenten. Maar de uitvoering, wat de wijnboer, de mu-
zikant doet met dat gegeven, kan enorm verschillen. De  
prachtige vroege Bach-cantate Ich habe genug door Dietrich 
Fischer-Dieskau of door mij onder de douche, daar zijn zelfs 
nauwelijks overeenkomsten in te ontdekken, net zoals ‘Cock-
sucker Blues’ heel anders zou klinken wanneer gezongen door 
de Maastreechter Staar.

Ieder voordeel…
Er wordt wel gezegd dat het appellationsysteem creativiteit 
hindert: Europese wijnboeren zitten vast aan bepaalde drui-
ven, vaak volstrekt obscuur, net zo onduidelijk voor de consu-
ment als het onbekende gebiedje in kwestie, terwijl men elders 
mag aanplanten wat men maar wil. Chardonnay, cabernet en 
merlot dus. Tsja, ik ben maar wat blij dat Europa zo’n enorme 
diversiteit aan druiven en wijnstreken biedt, en ook in Argen-
tinië tot en met Zuid-Afrika is men erachter gekomen dat wat 
meer variatie wel zo plezierig is. Op meer en meer wijnen van 
daar zie je nu ook staan uit welk gebied, uit welke wijngaard de 
wijn afkomstig is, en er worden steeds meer druivensoorten 
gebruikt. 

Lekker eigenwijs
Het appellationsysteem is een succes. Gesjoemeld worden kan 
er natuurlijk altijd, maar in ideologisch principe is het zo dat 
als we nu dus die fles bourgueil kopen, dat in die fles dan wijn 
zit van druif cabernet franc, van ranken die groeien in bepaal-
de wijngaarden rond het dorpje Bourgueil, in het Loiregebied, 
Frankrijk, Europa, Derde Planeet van de Zon. Als gezegd, 

Afgekeurd
Wijnen kunnen om diverse rede-
nen door het inAo gedeclasseerd 
worden, naar een trede lager van 
de appellationladder worden  
getrapt:
* Doordat ze mislukt zijn, qua 

geur en smaak, en gezien de 
chemische analyse gewoon  
niet deugen. Dat is verder niet 
interessant, want gewoon vieze 
wijn. Maar er zijn ook veel toch 
echt heel lekkere wijnen van de 
Bende Zonder Zwavel (zie pag. 
169) die op chemische gronden 
worden afgekeurd: meer rest-
suiker dan mag, geen zwavel, te 
veel of te weinig alcohol, te veel 
of te weinig zuren… Het zijn op 
zichzelf goede wijnen, maar 
‘atypisch’ voor de appellation.

* Doordat er druivensoorten in 
zitten die volgens de appellati-
on aldaar niet toegestaan zijn, 
zoals de Toscaanse producen-
ten met hun bordeauxdruiven, 
of doordat er te veel of te weinig 
van een bepaalde druivensoort 
in zit.

* Doordat het soort wijn niet 
mag, bijvoorbeeld mousseren-
de wijn in een appellation die 
alleen maar wijn zonder prik 
kent.

* Doordat de wijngaard in  
kwestie buiten het appellation-
gebied ligt.
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bourgueil kent vele verschijningsvormen, van rustiek tot reuze 
hip, maar het ís bourgueil, want voldoet aan de wet.
 Maar dit is de echte wereld, dus zo overzichtelijk is het niet 
altijd. Er zijn wijnboeren die bourgueil maken die niet bour-
gueil mag heten, vacqueyras die niet vacqueyras mag heten, 
chianti, rioja, rheingau, noem maar op, die zich niet met z’n  
eigen naam mag voorstellen op het etiket. De wijn is keurig  
in orde, alles aanwezig en in orde, druiven, wijngaard, aantal 
stokken per hectare, aantal hectoliters rendement per hectare, 
oogstdatum (voor de rijpheid). Alles volgens de boekjes. En 
toch krijgt de wijn geen appellationkeurmerk. De wijnboer 
hoeft ’m niet door de plee te spoelen, maar appellation con-
trôlée op het etiket: ‘Komkom, mevrouw, mijnheer, dat zou  
wat moois zijn!’ Vin de pays, vooruit, want daarvoor zijn de  
regels soepeler. Vaak echter schopt men het niet verder dan  
tot het laagste van het laagste: vin de table.
 De wijn is namelijk atypisch. Niet karakteristiek voor wat  
er gemiddeld in de streek van die druiven wordt gebrouwen. 
Het inao, het Institut National des Appellations d’Origine,  
de instelling die over de Franse agrarische keurmerken gaat, 
gaat net als vergelijkbare instellingen elders namelijk uit van 
de gemiddelde fles. Dat betekent dat bij buitengewoon vieze 
wijn de duim naar beneden gaat, maar dat ook uitzonderlijk 
goede de lat niet haalt. 
 Hét klassieke voorbeeld: de paar chiantiproducenten die 
eind jaren zestig betere wijn maakten dan al hun collega’s, 
maar hun wijn slechts mochten verkopen als vino da tavola, 
tafelwijn, omdat ze Franse druiven hadden geplant en ge-
bruikt, en ook verder hun wijn heel anders maakten dan vol-
gens de verouderde voorschriften. Na jaren en jaren werd de 
wet veranderd, werden wat vreemde druiven toegestaan, maar 
chianti van de puur Toscaanse druif sangiovese, nee, scusa,  
dat kon niet, en het moest vino da tavola worden. 
 En in Frankrijk was er godfather Marcel Lapierre, die in 
mooie jaren een morgon (cru in de Beaujolais) maakte met te 
veel alcohol. Mag niet, zegt het inao. Al die andere morgons 
die met behulp van veel toegevoegde suiker met hangen en 

In 1955 kwamen er ook appel-
lations voor andere producten: 
eerst kazen, later ook kip  
(Bresse!), linzen (Puy), walnoten 
(Grenoble) en, in Nederland  
bijvoorbeeld, aardappels. Een 
pieper mag alleen opperdoezer 
heten als-ie van de soort is die 
uit zavelgronden rond dat West-
Friese dorpje Opperdoes komt. 
Want het Franse appellation-
systeem is inmiddels wereldwijd 
in gebruik.
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wurgen op het vereiste alcoholpercentage zijn gekomen, dat is 
legaal, maar Marcels wijn die door puur natuurlijke rijpheid 
glorieus over the top gaat, dat mag niet. Marcel was er net zo 
trots op als de Toscanen op hun tafelwijn.

appellation, internationaal

Frankrijk is de bakermat. Vele volgden.

Frankrijk aoc, Appellation d’Origine Contrôlée

Italië doc(g), Denominazione di Origine Controllata (e Garantita)

Spanje doc(a), Denominación de Origen (Calificada)

Portugal doc, Denominação de Origem Controlada

Duitsland QbA, Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete;
daarboven staat de QmP, Qualitätswein mit Prädikat

Oostenrijk Qualitätswein; hoger: Prädikatswein

Luxemburg Vin de Qualité

Griekenland Appellation d’Origine; en hoger: Appellation
d’Origine de Qualité Supérieure

Bulgarije Country Wine; en hoger: Controliran

Roemenië Appellation Contrôlée

Noord-Amerika ava, American Viticultural Area

Zuid-Afrika wine of origen + de zegelkleur blauw, de wijn komt  
uit het aangegeven gebied; rood, 75 procent van de druiven komt uit  
het vermelde oogstjaar; groen, de wijn is voor minstens 75 procent  
van de vermelde druivensoort; goud, de wijn is voor 100 procent van  
de vermelde druivensoort en van hoge kwaliteit

Niet-vermelde landen hebben weinig wijnwetgeving.


