Israël

Israëlisch wijnelftal
Nog nooit waren in Nederland zoveel Israëlische kwaliteitswijnen te koop.
Wijnschrijver Harold Hamersma scheidde de top van het bocht.

O

tekst en fotografie Jigal Krant

p vakantie in Israël kan het
je nauwelijks ontgaan. Opgravingen – daar heb je er
nogal wat van – hebben vele
tientallen wijnpersen blootgelegd. Eeuwenoude mozaïeken bevestigen wat we in de Bijbel lezen:
Israël is van oudsher een wijnland. Jezus kon
het weliswaar af zonder wijngaard, maar
van Noach weten we dat hij een toegewijde
wijnboer was. Én een toegewijde drinker.
Net als generatiegenoot Lot, die ook geregeld te diep in het wijnglaasje keek. ‘Geniet,
maar drink met mate,’ leert Genesis ons al,
want met zowel Noach als met Lot loopt het
niet best af.
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De aartsvaders waren gelegenheidsdrinkers. Avraham dronk wijn tijdens een
banket met een lokale vorst en Jakob fêteerde
zijn vader Jitschak op wijn toen hij hem een
feestmaal voorschotelde. Ook ’s lands eerste
ingezetene, de Eeuwige zelve, was niet vies
van een vino. De tweedagelijkse brandoffers
in de Joods tempel werden steevast begeleid
door mooie wijn.
Dat druiven prima gedijen in het beloofde
land, blijkt uit het verhaal van de verspieders.
Die keerden terug in de woestijn met druiventrossen zó groot dat alleen twee mannen
ze samen aan een stok konden meetorsen. Het
werd het beeldmerk van het wijnhuis Carmel,
de grootste wijnproducent van Israël.

Na de verdrijving van de Joden door de
Romeinen kwam de klad in de florerende
Israëlische wijnindustrie. De heerschappij
van de geheelonthoudende moslims die
volgde, betekende de genadeklap en tegen
het eind van de 19e eeuw herinnerden nog
slechts archeologische vondsten aan het rijke
wijnverleden van het heilige land.
In de 19e eeuw herintroduceerde baron
Edmund de Rothschild de wijnbouw
in Israël. De zionistische filantroop was
behalve een rijke bankier, ook eigenaar van
het gerenommeerde wijnhuis Château Lafite
in de Franse Bordeaux. De baron nam stekjes
mee uit zijn chique achtertuin en liet die
planten in Israël. Het was een nieuw begin,
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maar de kwaliteit van de wijnen bleef lang
laag. De hardwerkende pioniers waren geen
drinkers en al helemaal geen connaisseurs.
Wijn werd voornamelijk gebruikt voor religieuze ceremonies. Met complexiteit, zachte
tannines, lange afdronk en frisse zuren hield
niemand zich bezig. Een paar flinke scheppen suiker erbij en je hoorde niemand klagen.
Pas veel later, in 1983 om precies te zijn,
werd wijn maken weer een serieuze aangelegenheid. Op de kort daarvoor geannexeerde
Golan-hoogvlakte werd de Golan Heights
Winery opgericht. Een modern wijnhuis met
een revolutionaire benadering. Kwantiteit
werd ondergeschikt gemaakt aan kwaliteit.
Met een schuin oog naar nieuwe wijnlanden, met name Australië, kregen moderne
wijnbouwtechnieken de overhand. Het
voorbeeld van de Golan Heights Winery deed
volgen en daar knapte de Israëlische wijn, geproduceerd door een handjevol kolossen als
Carmel en Barkan, zienderogen van op. Die
werd drinkbaar en soms zelfs lekker.
Geïnspireerd door het geleverde bewijs
dat ook in het hete Israël hoogwaardige
wijnbouw mogelijk is, begonnen in de jaren
90 tientallen hobbyisten aan hun eigen,
kleinschalige wijnavontuur. Inmiddels zijn
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er honderden zogenoemde boetiek-wijnhuizen, die Israël het aanzien hebben gegeven
van een serieus wijnland. Gouden en zilveren
medailles volgden en internationale wijnschrijvers schreven lovende recensies.
In Nederland kregen we daar weinig van
mee. De kosjere winkels verkochten flessen
van enkele grotere wijnhuizen, de meeste
geen hoogvliegers. Yarden en Gamla, de
labels van de Golan Heights Winery, waren
positieve uitzonderingen, maar begonnen
ook te vervelen.
En toen opeens was daar Cathy Moerdijk,
een Haarlemse vinoloog, die na een carrière
bij verschillende wijnkopers, voor haarzelf
begon. Ze was zo gecharmeerd van Israëlische wijn dat ze besloot vijf kleinere Israëlische wijnhuizen op de Nederlandse markt
te introduceren. Opeens heeft de liefhebber
van Israëlische wijn wat te kiezen. Een mooie
aanleiding voor een grote wijntest.
Harold Hamersma, wijnschrijver voor
NRC, Het Parool, Elsevier en zijn eigen wijngids De Grote Hamersma, proefde op verzoek
van het NIW vijftig Israëlische wijnen. Als
rechtgeaarde voetbalfan, stelde Harold voor
om een elftal samen te stellen van de absolute
toppers.

1

Petit Castel 2012
Domaine du Castel

In de groene heuvels ten westen van
Jeruzalem maakt een voormalige kippenboer de beste wijn van het land.
Niet gehinderd door enige oenologische
(wijnbouwtechnische) scholing deed
Eli Ben-Zaken de kippen de deur uit en
plantte zijn eigen wijnstokken. De vier
wijnen die hij onder de naam van Domaine du Castel produceert, vormen de
voorhoede van ons wijnelftal. Opvallend genoeg gaat de aanvoerdersband
niet naar het vlaggenschip, de Grand
Vin, maar naar de 25 euro goedkopere
Petit Castel. „Omdat dit een vrolijkere
wijn is,” licht Harold toe. „Beide wijnen
zijn heel mooi gemaakt en kunnen
zich met gemak meten met grote
bordeauxs. Alleen heeft de Petit een
hogere doordrinkfactor. Dit is een heel
comfortabel fauteuiltje versus een enorme
juchtleren vierzitsbank met eikenhouten poten waar je een meter in wegzakt. Zijn geld
meer dan waard. Hier geniet ik van.”
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Grand Vin 2012
Domaine du Castel

Ook de pronkwijn van
Castel is een blend van cabernet sauvignon, merlot
en een spatje petit verdot.
„De wijnmaker heeft alles
op alles gezet om een
topwijn te maken en dat is
hem gelukt. Dit is het beste van het beste, van het
beste. Kijk mij eens dure
wijn zijn. De Grand Vin
maakt zijn naam absoluut
waar en heeft heel veel te
bieden, zeker als je hem
even de tijd geeft. Ik proef
specerijen, zoethout en
vanille. Geen wijn om achterover te gooien, maar om
te bewaren voor bijzondere gelegenheden.”

3

C, Blanc du Castel 2013
Domaine du Castel

C staat voor chardonnay, de
meest aangeplante witte
druif in Israël, maar ook
de elegante druif van de
Bourgogne. Wijnmaker Eli
Ben-Zaken wil met zijn enige wit de concurrentie aangaan met Le Montrachet en
daar slaagt hij wonderwel
in. „Geurt als een meubelshowroom vol lederen
elfenbankjes. Herfstig, paddenstoelen en geroosterde
noten. Voorts de smaak van
gedroogd geel fruit, romigheid, peperige vanille en
frisse mineralen. Verandert
zoals het een grote wijn
betaamt per slok van geur
en smaak. Kan zich serieus
meten een Montrachet.”
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Rosé du Castel 2013
Domaine du Castel

Het wordt saai, maar ook
de rosé van Castel, gemaakt van malbec, merlot
en cabernet franc, is van
internationale klasse. Volgens de regel wordt rosé zo
jong mogelijk gedronken,
maar deze mag best een
jaartje ouder zijn. Harold is
onder de indruk: „Stevig,
kruidig en stoer gemaakt.
Kan wedijveren met een
goede Zuid-Fransman.”

5

Classico 2012
Flam

Op nog geen tien minuten
rijden van Domaine du
Castel ligt het wijnhuis
Flam. Vernoemd naar de
familie die ‘de eerste wijnfamilie van Israël’ wordt
genoemd. Vader Israel
Flam was sinds de jaren
60 werkzaam voor Carmel
en adviseert nu zijn zonen
Golan en Gilad, die sinds
1998 hun eigen blends
maken. De Classico, een
mix van cabernet sauvig-

non, merlot, cabernet franc en een druppel
petit verdot, is elegante en fris. En met 13,5
procent alcohol zeker niet te zwaar.
„Dit zou een instinkertje kunnen zijn tijdens
een blinde proeverij met goede bordeauxs.
Precies de juiste hoeveelheid hout. Een grote
vorm van beschaving. Hier zou ik een lekkere
entrecote bij eten.”

6

White Riesling 2013
Gamla, Golan Heights

Onvervalste riesling en dat is
bijzonder voor het hete Israël.
Aromatisch en dus een beetje
zoet, maar in de goede zin des
woords. Rieslings gedijen het
beste in noordelijke wijnstreken als de Elzas en de Moezel.
Desondanks is de riesling van
Gamla lichtvoetig en bezit hij de
befaamde goût de pétrole, een
aroma dat wel wat wegheeft
van Velpon en Euro95. Of in
Harold Hamersma’s woorden:
„Een nerveus draaiende motor
van een El Al Boeing 767-300 net
voor take-off naar het beloofde
land.” En dat is een groot compliment. De witte wijn met de
beste prijs-kwaliteitverhouding
uit dit elftal.
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Viognier 2013
Galil Mountain

Viognier is een druif van de
Condrieu, een grootse, maar
onbetaalbare witte wijn
uit de Noordelijke Rhône.
De laatste jaren wint de
druif overal ter wereld aan
populariteit, al worden de
wijnen al snel moddervet,
met een overdaad aan tropisch fruit. Zeker
in warmere wijngebieden is het moeilijk om
elegante, frisse viogniers te maken. Toch is
het wijnmaker Micha Vaadia gelukt, mede
dankzij de hoge ligging van de wijngaarden,
op 800 meter. „Ondanks zijn 14,5 procent
alcohol is dit een patente wijn. Lekker
abrikozig met een gemberpepertje en wat
marmeladebitter.”

8

Ela 2011
Galil Mountain

Een hotseknots-blend van
druiven uit totaal verschillende wijnstreken. Barberra
komt uit de Italiaanse Piemonte, syrah is de klassieke
druif van de Franse Rhône
en petit verdot is thuis in de
Franse Bordeaux. Een beetje
raar, maar wel lekker, vindt
Harold: „Een eigenwijze,
ondeugende wijn. Genoeg
zuren, misschien net iets te
veel eikenhout, maar zeker
een interessante wijn. Met
hints van zure bessen, wijn
met een Pietje Bell-karakter.
De moeite waard.”
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Tamarah Benima
Elyon Meron
2009
Galil Mountain

Opnieuw een gewaagde
mix, dit keer van syrah,
petit verdot en cabernet
sauvignon. Met 15,5 procent wel hoog op alcohol.
„Een volle aromatische
wijn, met een goede balans
tussen zoet en zuur. Wat
vanille, laurier en eucalyptus. Niets mis mee.”

10

Sangiovese 2011
Gamla, Golan Heights

Sangiovese is de druif van
Toscane en een curiositeit
in Israël. Gamla, het ‘lagere’
label van de Golan Heights
Winery maakt er een prima
rode wijn van, zeker gezien
de prijs. „Wat zoeter dan de
klassieke Italiaanse wijnen,
maar niet in onbalans. Dit is
een beschaafde Italiaanse
Israëlier.”

11

Cabernet Sauvignon 2010
Yarden, Golan Heights

Een prettige, zachte wijn
met rijk fruit. Dankzij zijn
zoetje, een allemansvriend.
Dit is een wijn voor mensen
die droge rode wijn al snel te
bitter en te zuur vinden. Of
in Harold Hamersma’s woorden: „Deze wijn is als een
fluwelen kleed op de Méditerranée bij windkracht 1,
een gladde zee en Barry
White uit de speakers.”

Moeras
Waar in
Europa
gebeurt
zoiets?

Z

ondag mogen de Grieken via een referendum
kiezen of ze de strop of de elektrische stoel prefereren, om het veel te dramatisch te zeggen.
De Grieken zitten als land economisch aan de grond
en dat wordt alleen maar erger, of ze nu ja of nee
zeggen tegen de vragen van hun regering. Mijn compassie-knop werkt niet meer als het om de Grieken
gaat. De armen van het land zijn het haasje, omdat
de rijkeren en rijken het verdommen om belasting te
betalen, en liever de armen in de voormalige Oostbloklanden voor de misère laten opdraaien. Terwijl
de armoede daar vele malen erger is.
Maar mijn onvermogen tot mededogen heeft ook
een andere oorzaak. Twee op de drie Grieken koestert
antisemitische vooroordelen. Vorig jaar werden de
resultaten bekend van een onderzoek onder 579 Grieken. De Grieks-Joodse gemeenschap had kritiek op
het onderzoek geuit, want, zo zei men, er heeft hier
al vier jaar lang geen antisemitisch geweld plaatsgevonden. Ik kan me de sussende reactie van de Griekse
Joden voorstellen, want als ik e-mails krijg uit het
buitenland waarin wordt geschreeuwd dat Nederland net zo gevaarlijk is als Duitsland in 1938, reageer
ik ook met: ‘Houd toch op.’ Daar staat tegenover dat
de onderzoeksresultaten misselijk maken. Joden hebben te veel macht in de zakenwereld: 85 procent van
de ondervraagden is die mening toegedaan. Joden
hebben te veel macht in de financiële markten: 82
procent. Enzovoort. Bovendien is Gouden Dageraad
een Griekse partij met een flinke aanhang. Een partij
die het geflikt heeft om uit het virulent antisemitische leugendocument De Protocollen van de Wijzen
van Zion voor te lezen in het parlement. Waar in Europa gebeurt zoiets?
Wat ik me afvraag is: hebben de Grieken die onderhandelen over hun schulden ook zulke opvattingen? Want Grieks Links maakt weliswaar regelmatig
de koppeling ‘de Duitsers van nu zijn de nazi’s van
nu’, maar dat betekent niet dat het niet ook antisemitische vooroordelen heeft. Het wijdverspreide
antisemitisme onder de Grieken zal ze overigens
slecht helpen bij het oplossen van hun problemen.
Antisemieten zijn vooral goed in het leggen van de
schuld bij de ander en het uit de weg gaan van de
eigen verantwoordelijkheid. Met die houding blijft
men steken in het moeras.
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