
Arthur Koestler schreef een zeer toegankelijk 
boek over de ontwikkeling van de kosmologie, 
de kennis van de kosmos: The Sleepwalkers. 

Daarin vertelt hij hoe de kosmologie tweeduizend 
jaar bleef steken, omdat het de verkeerde modellen 
hanteerde. Al vij� onderd jaar voor de gewone jaar-
telling wist men dat de aarde om de zon draaide. Het 
stond ook in alle handboeken die sindsdien versche-
nen. Maar het werd gepresenteerd als een verkeerde 
theorie. Heel erg mooi is ook de beschrijving van de 
strijd tussen Galileo Galilei en de paus. Koestler stelt 
dat paus Urbanus het wetenschappelijke standpunt 
vertegenwoordigde. Galilei had zijn theorie van een 
heliocentrisch universum namelijk niet bewezen. 
De paus eiste slechts van de sterrenkundige dat hij 
toegaf dat het om een hypothese ging. Maar Galilei 
weigerde. Met bittere gevolgen voor hemzelf.

In Nederland woedt een kleine, soortgelijke weten-
schappelijke oorlog. Vorig jaar promoveerde bioloog 
Joris van Rossum tot doctor in de wijsbegeerte op 
een proefschrift over seksuele voortplanting en de 
evolutietheorie. De evolutietheorie kan seks namelijk 
niet verklaren. Hij zette daarmee niet de bijl aan de 
evolutietheorie, maar liet wel de beperkingen ervan 
zien. Een aantal evolutiebiologen en wetenschaps-
journalisten ontstak in woede.

Van Rossums promotor, Ronald Meester, publiceer-
de deze week een boek, getiteld Arrogant, over de 
grenzen van de wetenschap. Meester is wiskundige, 
met statistiek als een van zijn specialisaties, en werkt 
aan de VU. Hij kenschetst zichzelf als niet-ongelovige, 
met andere woorden, als een wetenschapper voor 
wie godsdienst belangrijk is, ook al is de religieuze 
waarheid wetenschappelijk gezien een hachelijke 
zaak. Al eerder schreef Meester Een pseudoniem van 
God, een heel goed boek over geloof, wetenschap 
en toeval. Daarin liet hij zien hoe de aannames van 
de wetenschap niet minder een vorm van geloof zijn 
dan geloof in religieuze zin.

Ook bij die aannames gaat het om onbewezen, en 
zelfs vaak onbewijsbare, ideeën. Dat is helemaal niet 
erg, want het wetenschappelijk onderzoek komt er 
een heel eind mee. Maar, wetenschappers moeten 
wel eerlijk zijn over de grenzen van de wetenschap. 
De Waarheid blijft verdwijnen achter die steeds op-
schuivende grenzen. Net als de paus in de 17e eeuw 
verdedigt de niet-ongelovige Meester de normen die 
de wetenschap zichzelf stelt. Dat is de ware spirit.

I n reclameblokken kom je maar heel zelden spotjes voor wijn tegen, maar vergis je niet: de 
wijnindustrie is doordrenkt van commercie. Neem champagne. Afkomstig uit een streek 
ten noordoosten van Parijs, met nagenoeg hetzelfde klimaat als bij ons. Het moet gezegd, 
ze maken er een prima glaasje prik, maar zijn majesteitelijke charisma heeft champag-

ne vooral te danken aan marketeers en advocaten. Champagne moet je eigenlijk ook niet 
drinken. Van Marilyn Monroe is bekend dat ze er graag in zat. Volgens de legende liet ze re-
gelmatig haar bad vullen met 350 fl essen champagne. Dat lijkt mij een vrij kleverige boel en 
een tamelijk frisse ervaring, want champagne schenk je op een temperatuur van 8-10 graden 
Celsius. Het bewijst maar weer eens dat decadentie geen pretje is. Exclusief is het wel en dat 
moet het ook blijven. Dus toen Andrélon een paar jaar geleden het lef had om een shampoo 
‘champagne’ te noemen, werd de producent onmiddellijk voor de rechter gesleept. Zoals al-
tijd trokken de champagneadvocaten aan het langste eind. Andrélon moest de shampoo uit 
de winkelschappen halen.

Niet geheel toevallig is de succesvolste Nederlandse wijnboer van huis uit reclameman. 
Van het geld dat Ilja Gort verdiende met het componeren van reclamedeuntjes, kocht hij een 
wijndomein in de Bordeaux. Van wijn maken had hij geen kaas gegeten, maar zijn marketing 
skills gaven de doorslag. Château la Tulipe de la Garde is inmiddels een bestseller bij Albert 
Heijn. Als geen ander weet Gort hoe cruciaal een goed imago is, misschien nog wel belangrij-
ker dan het product zelf. Met zijn hangsnor met pijpekrullen en alpinopet ziet Gort er Fran-
ser uit dan welke Fransman ook en zijn vlot geschreven boeken over zijn wijnavonturen heb-

ben ervoor gezorgd dat iedereen Ilja’s wijn kent. En bekend 
maakt bemind.

Sinds enige tijd presenteert Ilja zijn eigen televisieserie, 
Wijn aan Gort. Daarin gaat het minstens zo vaak over wijn 
aan de man brengen als over wijn maken. Mensen proeven 
toch vooral met hun ogen, zo blijkt in een aantal hilarische 
straatscènes waarin Gort de doorslaggevende invloed van 
goede etiketten en het juiste gewicht van fl essen demon-
streert op voorbijgangers.

Natuurlijk gaat er ook een afl evering over beaujolais, een van de grootste succesverhalen 
in de geschiedenis van de marketing. Het is een klein wonder dat deze slobberwijn wist uit te 
groeien tot een kaskraker van jewelste. Beaujolais wordt gemaakt van gamay, een druif van 
bescheiden allooi, die al wordt geoogst voordat hij goed en wel rijp is. Onder hoge druk en 
met een fl inke schep suiker worden de druiven daarna tot wijn gebrouwen om half novem-
ber triomfantelijk te worden binnengehaald als ultieme godendrank. ‘Est arrivé!’ roept men 
dan, terwijl de confetti door de lucht vliegt. De Amerikanen en in hun kielzog de hele wereld 
vielen massaal voor de beaujolais nouveau, die in de jaren 70 niet was aan te slepen. Van die 
hype is niet veel meer over, niet in de laatste plaats omdat er met steeds smerigere wijn werd 
voldaan aan de almaar groeiende vraag. Vlaggen en slingers kunnen veel verbloemen, maar 
er zijn grenzen.

De laatste jaren lijkt de bojo nouveau aan een voorzichtige comeback bezig. De wijn is nog 
steeds lichtvoetig en moet jong worden gedronken, maar het niveau is zienderogen verbeterd. 
Dus was ik blij verrast toen ik een kosjere bojo van wijnproducent Louis Blanc aantrof bij Sla-
gerij Marcus. Meteen wist ik door wie ik hem moest laten proeven. ‘Het is niet vies. Nee, het is 
absoluut drinkbaar, zeker voor 8 euro.’ Dat klonk uit de mond van wijnmaker en reclameman 
Ilja Gort als een groot compliment.

Een goed imago 
is misschien nog 
wel belangrijker 
dan het product 
zelf

De kosjere hamvraagBeaujolais

Ware spirit
Al vijfhonderd jaar 
voor de gewone 
jaartelling wist 
men dat de aarde 
om de zon draaide

Tamarah Benima

Kosjere hamvraag | Column

JIGAL KRANT

23 SJEWAT 5775 C 18  |  13

NIW7418_Skijar_Hamvraag.indd   2 22-01-14   17:36


