
De kosjere hamvraag

O
mdat ik weleens een stukje tik over Israëlische wijn, 
word ik geregeld door zionistische organisaties 
uitgenodigd voor proeverijen. Zonder uitzondering 
wordt Israël daar gepresenteerd als serieus wijnland, 
dat zich in toenemende mate kan meten met de 

gevestigde orde. Zo klinkt het al jaren en er valt heus wel iets 
voor te zeggen, maar wie alle chauvinistische overmoed 
terzijde schuift, moet concluderen dat de Israëlische 
wijnindustrie lijdt aan het syndroom van het eeuwige talent.

Afgelopen week mocht ik Israëlische wijnen komen 
proeven op de jaarlijkse wijnbeurs in de RAI. Die gingen de 
strijd aan met rood en wit uit Libanon en Azerbeidzjan. 
Bepaald geen Barcelona-Bayern München.

De jubelstemming die je op dergelijke proeverijen, maar 
ook vaak in artikelen – de mijne niet uitgezonderd – tegen-
komt, is slechts ten dele verdedigbaar. De kwaliteit is 
ontegenzeggelijk toegenomen. Om dat te onderbouwen komt 
men steevast op de proppen met Robert Parker. Door het hete 
klimaat zijn Israëlische wijnen al gauw wat zwaar op de tong 
en dat is precies waar deze niet onomstreden, maar in zijn 
thuisland Amerika zeer invloedrijke wijncriticus dol op is. Elk 
jaar worden meer Israëlische wijnen door Parker bekroond 
met hoge scores. Dat is mooi, maar voor lichtvoetige, elegante 
zondagmiddagwijntjes moet je niet in Israël zijn.

Boetiekrevolutie
Met de kwantiteit lijkt het wel goed te zitten. Zowat iedere 
gepensioneerde Israëli met een tuintje, een kelder en groene 
vingers produceert zijn eigen wijn. Dat hobbyisme wordt de 
boetiekrevolutie genoemd. De explosieve toename van 
charmante boetiekwijnhuizen heeft het imago van de Israëli-
sche wijnindustrie goed gedaan. De Britse krant Daily Mail 
kopte deze week: ‘Boutique revolution puts Israeli wines on 
world map’. In werkelijkheid bereikt het gros van de 
boetiekwijnen de winkels niet en moet de consument zich 
tevreden stellen met een handvol producenten. Bovendien 
blijft Israël op de ranglijst van wijnproducerende landen 
steken op plaats 54. Plaats 54! Ken jij überhaupt 53 wijnlan-
den? Ik verklap er alvast twee: Libanon en Azerbeidzjan.

Er valt dus het nodige af te dingen op de gevierde kwaliteit 
en kwantiteit van Israëlische wijn, maar los daarvan is er 
meer nodig om toe te treden tot de eredivisie van wijnlanden. 
Neem de prijs. Israëlische wijn is te duur. Vergelijkbare wijn 
uit pak ’m beet Chili of Nieuw-Zeeland kost een fractie. 
Uitzicht op verbetering is er niet. Aan de hoge grondprijs, 
noodzakelijke irrigatie en het rabbinale toezicht valt niet te 
ontsnappen.

Daarnaast blijft de binnenlandse consumptie achter bij de 
groeiende productie. De gemiddelde Israëli drinkt met 
hangen en wurgen een liter per jaar, slechts twee druppels 
meer dan de doorsnee Surinamer. Daarbij moet worden 
aangetekend dat de geheelonthoudende Arabische populatie 
de cijfers iets drukken, maar in Libanon drinken ze 5 en in 
Azerbeidzjan 10 liter per jaar. En daar bieden ze aan heel wat 
meer moslims onderdak. Zonder de orthodox-Joodse 
gemeenschap in Amerika en Frankrijk zou Israël allang 
kampen met een wijnplas.

Het gebrek aan identiteit is een ander probleem. Israël is 
het België van de wijnwereld. De avontuurlijke drinker, op 
zoek naar een keer iets anders dan merlot of chardonnay, 
komt in Israël niet aan zijn trekken. Libanon heeft zijn 
obeideh en merwah, Azerbeidzjan heeft wel twintig 
onuitspreekbare inheemse variëteiten. Israëlische weten-
schappers proberen op dit moment uitgestorven bijbelse 
druivenrassen tot leven te wekken, maar dat zal het tij niet 
keren.

Ten slotte zijn er de politieke bezwaren. Een aanzienlijk 
deel van de Israëlische wijnen wordt in bezet/bevrijd gebied 
geproduceerd en dat stuit niet alleen op bezwaren van buiten-
landse mensenrechtenactivisten/antisemieten (doorhalen 
wat niet bij uw politieke signatuur past). Deze maand zorgde 
een Israëlische wijngids voor de nodige commotie omdat het 
wijnen uit de Golan en de Westbank negeerde.

Israëlische wijnen zullen een bescheiden rol blijven spelen 
en slechts hoge ogen gooien in het topsegment, waar prijs een 
ondergeschikte rol speelt. Maar wat tot vrolijkheid stemt: het 
was een ongelijke strijd, afgelopen week in de RAI. De 
Israëlische wijnen wonnen afgetekend van hun Libanese en 
Azerbeidzjaanse tegenstanders. Lang niet slecht voor een 
bescheiden wijnlandje!  ■
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