
W aarom doen wijnkenners toch altijd zo moeilijk, met hun 
gezwollen metaforen? Vorige week nog, in de Terraswijn-
test van Het Parool, had wijnschrijver Harold Hamersma 
het weer op zijn heupen. ‘Merlot als vloeibare specu-

laaspop.’ ‘Pinot noir met een zweempje apotheek.’ ‘Prosecco als schui-
mend perzikfruithapje.’ En de rosé? ‘Frambozendrups, fruitellakersjes 
en winegums.’

Even een quizje tussendoor. Wat denkt je, welke van de citaten hier-
boven strekken tot aanbeveling? Dankzij de rapportcijfers weten we dat 
speculaas (3) en perzikfruit (5+) geen beste referenties zijn. Zweempjes 
apotheek (8) en winegums (7) daarentegen, zijn goed. Zoals de ware con-
naisseur tot zijn vreugde ook weleens sigarenkistjes, natte honden, paar-
denmest of gedragen vrouwenslipjes aantreft in zijn glaasje rood, wit 
of rosé. Er is eigenlijk maar één associatie die je nooit tegenkomt. Wijn 
smaakt nimmer naar druiven.

Ik breek graag een lans voor Harold en zijn bloemrijke collegae. Wat 
moet je anders als het omschrijven van wijn je core business is? Je kan niet 

eindeloos blijven aankomen met kersen, bramen, een vleugje hout en een kruidig accent. In 
De Grote Hamersma 2015 krijgen 2625 wijnen hun eigen, sprekende omschrijving. Dus dan 
kan een sauvignon blanc zomaar smaken naar ‘een ijskoude brugleuning in het Amsterdam 
van de jaren 70, waar je toevallig met je tong aan likt, wanneer je er vissend overheen hangt.’ 
Hoewel ik me (in dat decennium) niet vaak aan brugleuningen heb bezondigd, krijg ik van 
zo’n kwalifi catie onbedaarlijke dorst.

Ik was laatst met vijftig Israëlische wijnen langs bij Harold. Het gros pas sinds kort hier 
verkrijgbaar. Binnenkort doe ik uitgebreid verslag van het winnende elftal. Eéntje wil ik 
er hier alvast uitlichten, een riesling van Gamla, te koop voor het (voor Israëlische stan-

daarden) bescheiden bedrag van 11,95 bij Mouwes. Harold 
proefde onvervalste riesling. Dat zat ’m voornamelijk in de 
‘nerveus draaiende motor van een El Al Boeing 767-300 net 
voor take-off naar het beloofde land’.

De gangbare benaming voor dat bouquet is goût de pétrole, 
een aroma dat typisch de kop opsteekt bij riesling. Hoewel 
er betweters zijn die de associatie met Velpon en Euro 95 
beschouwen als technische fout, zijn de meeste wijnlief-
hebbers tuk op dit geurtje. Want zeg nou zelf, gaat er iets 
boven de odeur van een tankstation op een zwoele zomer-
dag?

Ooit was riesling de populairste witte druif ter wereld. Maar ze ging aan haar eigen po-
pulariteit ten onder. Om aan de grote vraag te voldoen, sjoemelden wijnmakers maar wat 
aan met liefdeloze en valse productiemethoden. Zo werd riesling synoniem voor futloos 
suikerwater. De goegemeente bekeerde zich tot chardonnay.

Terug in de luwte wist riesling zich stilletjes te herpakken. Oppassen is nog altijd het 
devies, maar wie een rechtschapen riesling bemachtigt, mag zich verheugen op wijn die 
verfi jnder en intelligenter is dan chardonnay en sauvignon blanc. Omdat riesling niet beter 
wordt van houtlagering en andere wijnkelderfratsen, zijn terroir en klimaat allesbepalend. 
Ga je puur op de ranke fl es af, hanteer dan de stelregel dat het uit een land moet komen waar 
je niet graag op vakantie gaat. Duitsland of Oostenrijk of zo. Nog een tip: vermijdt halfzoet.

Een Israëlische riesling belooft op voorhand dus weinig goeds, al helemaal niet omdat de 
wijnmaker zijn wijn op het etiket aanprijst als halfzoet. Toch noteerde Harold: ‘krokanter 
dan een mummie met een droge huid’. Mocht u zich nog afvragen of dat een aanbeveling is. 
Het rapportcijfer was een 8+.

Met Sjavoeot wordt het boek Ruth gelezen. 
In Drachten waren ze er vorig weekend 
al mee bezig. In theater De Lawei werd 

drie keer de musical Ruth opgevoerd. In het Fries. 
Drie keer voor een uitverkochte zaal. De bewer-
king van het boek was in handen van twee Friese 
grootheden: dichter en schilder Folkert Verbeek en 
componist Hindrik van der Meer. Ieder Fries kind 
blijkt opgegroeid te zijn met de liedjes van Van der 
Meer. Dankzij de boventitels kon ik volgen wat de 
solisten, het Kwartettekoar, aangevuld met zo’n 
dertig kinderen zongen. Meer dan in het bijbelboek 
zelf lag de nadruk op de liefde tussen Boaz en Ruth 
en op de geboorte van hun kind Obed, de grootva-
der van koning David.

Maar Verbeek en Van der Meer hebben ook het 
verband gelegd tussen het vluchtelingschap van 
Naomi en Elimelech, die vanwege een hongers-
nood naar het land Moab trekken, en de 50 miljoen 
vluchtelingen en ontheemden die nu op drift zijn, 
op zoek naar een veilig en beter thuis. In de Joodse 
traditie staat de keuze van Ruth centraal: weg van 
de afgoderij en vóór de God van Avraham, Jitschak 
en Ja’akov. Elimelech wordt in de Joodse traditie 
allerminst als een vluchteling gezien, maar als een 
rijk en vooraanstaand man die zijn eigen land en 
volk in de steek laat, omdat hij geen zin heeft om 
voor de armen te zorgen. Hij zoekt zijn heil bij de 
vijand, Moab, dat op dat moment geen hongers-
nood kent. Allerminst dus een vluchteling die com-
passie verdient.

De discrepantie tussen de Joodse visie en de 
musicalvisie op Elimelech deed me beseff en dat 
de Tenach veel spreekt over de vreemdeling die te 
midden van de Israëlieten woont, en die je goed 
moet behandelen, maar hem/haar niet betiteld 
als ‘vluchteling’. Als het al om mensen die vluchten 
gaat, is er van alles aan de hand, zoals bij Ja’akov en 
David. Hoe gaat de Tenach om met grote groepen 
vluchtelingen uit andere landen en volkeren die bij 
de benee Jisraël op de deur kloppen? De vreemde-
ling heeft rechten én plichten. Maar de vluchteling? 
Is de vluchteling zonder meer een vreemdeling? 
Tenach is er niet duidelijk over. Door de musical 
Ruth realiseerde ik me onbedoeld ook een andere 
waarheid: om te vluchten moet je geld hebben. Net 
als Elimelech.

Vluchteling
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