
  
  
Hartig iii : monumental sky - vervolg 
 
Waarom zou je onzin uitkramen. 
En zeker niet onzinnig: zijn 'Le Vin en Rose'. Ruik de rozenblaadjes in 
deze geniale 'clairette', de half-rosé, half-rood waar de Engelsen 
vroeger scheepsladingen van verorberden; de enig echte Bordeaux-wijn, 
vonden zij. Nou, in de Bergerac is er ook iemand die dit geintje snapt, 
Franc Pascal.   
 
 
zoetig ii : natural 
 
 
domaine des chênes, razungles et fils, vingrau. 
côtes du roussillon rood, tautavel, muscat de rivesaltes,  
 
de professor. altijd leuk om de naam van alain razungles te droppen bij 
mijn 'vin naturel-boeren'. grote kans namelijk dat genoemde boer begint 
te briesen....'maar dat is een oenoloog!' en niet zo maar één maar 
degene die de wijnen van al mijn boeren analyseert. samen met zijn 
studenten runt alain namelijk het meest prestigieuse wijn-laboratorium 
van frankrijk, aan de universiteit van montpellier, zeg maar het 
'wageningen' van de wijn. analyses voor de regering, alle prestigieuse 
domeinen uit bordeaux, maar ook de vin de table van bernard belahsen, 
om maar wat te noemen. de vijand derhalve, maar wel een vijand die elk 
weekend naar het domein van zijn vader verkast om daar de wijnen te 
maken van 'des Chênes'. en dat verzacht het gemoed weer enigszins, want 
daar is iedereen het wel over eens, de wijnen die hij maakt zijn 
groots. en niet geleerd op het lab hoor, nee gewoon van zijn inmiddels 
85-jarige vader. prachtig terroir met zorg onderhouden en op een 
langzame manier wijn maken. daar kan geen lab tegenop. dat is traditie. 
gelukkig maar! trouwens, ook daar zijn ze het over eens, het is gewoon 
een erudiete en aardige man, die alain. 
 
ook voor desserts, in vin doux naturel (dus toch)  wit-, witte port- en 
rode port-stijl. onnavolgbaar!!!!! 
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fannius scholtenstraat 10 hs 
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om teleurstellingen te voorkomen, s.v.p. reserveren  

06 54 64 65 76 
 

openingstijden: 
vr+za:18.00 – 22.00 uur 
buiten openingstijden:  

uitsluitend open op afspraak voor groepen vanaf 15 personen 

  
 boerenverhaaltjes   wijn arrangement  

geselecteerd door vleck wijnen 
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de culinaire werkplaats 
food concepts.  food narratives. fresh eat’inspirations.    



   
intro: upside down bomb 
 
domaine rapatel, costières, vdp du gard, 2006, rood 
Gérard et Christine Eyraud, Garons. 
  
de medicijnman. De roddel gaat dat Gérard ooit stierenvechter is 
geweest. Niet bepaald een figuur die ergens bang voor is, zoveel is 
duidelijk. Zijn vrouw Christine is een concertpianiste, dus ook 
toreador. Men arrivere op het domein in een soort desolaat, bible-belt-
achtig landschap onder de rook van een militair vliegveld, terwijl ijl 
het zoveelste pianoconcert van Beethoven je tegemoet komt. Altijd even 
stiekem bij de deur blijven wachten en luisteren. Afrika waart rond en 
niet alleen door Malik, die hier al 25 jaar op het domein zijn diensten 
verleent, maar gewoon door de attitude. Elk jaar weer wordt het wiel 
uitgevonden. In de wijngaard, in de cave, met de beschikbare spullen. 
Als een kar plots niet onder de pers kan, dan zage men er toch een 
stukkie af. Als de Cinsault zo mooi is, dan doen we 'm toch mono op 
fles. Op de vraag welke druivensoorten er in de VdP zitten komt het 
antwoord en denk je 'volgens mij verzin je maar wat, je bent het allang 
vergeten'. Verschillende jaargangen worden moeiteloos en illegaal 
geassembleerd. Gérard doet gewoon wat hij wil, hoe het voelt, of het 
lekker is, en lekker is het, ook al had hij er niet zo'n zin in, 
aardslui als hij is. Stoere wijn die meer gebrouwen dan gevinificeerd 
lijkt. Alsof hij 's nacht, stiekem, bij volle maan, in een grote 
pruttelende brij roert, net zolang tot het goed is, zo smaken zijn 
wijnen een beetje. 
Christine speelt een prelude van Scriabin, Gérard botteld zijn wijn. De 
maan beschijnt een tafereel.  

 
 
hartig I:  one minutes 
 
the wine love, white yeti, vino da mesa, viurà. 
 
de ontdekking. Soms doe je een ontdekking die je van de daken zou 
willen schreeuwen. GonzaloGonzalo the WineLove (ja zo heet hij) is zo'n 
ontdekking. Ik ontmoette hem in Londen op een enorme Vin Naturel-
beurs. Zo gek als een deur, hyperintelligent en aardig ook nog. Hij 
presenteerde één wijn. Gran Cerdo. Varken!!!!!  
Opgedragen aan de ……. van bankiers, die hem een lening weigerde, omdat 
wijn nu eenmaal iets is wat je moeilijk kunt meten of vastgrijpen.  
(wat was ook al weer de oorzaak van de crisis?) 
Na enig heen en weer gemail, gelardeerd met een briljant ADHD-gehalte 
aan gekkigheden, kreten, enthousiasmen, arriveerde het eerste pallet, 
met daarop een doosje proefflessen.  
Nogmaals, we schreeuwen het niet echt snel van de daken, maar alles dat 
we proefden was weergaloos, en nog enorm betaalbaar ook.  
Onnavolgbare etiketten en verhalen over het hoe en waarom van de wijnen 
kwamen er als vanzelf bij. Ik citeer een goede vriend die zijn 
proefervaring aldus verwoordde: ‘Ik trok vannacht baantjes in het 
zwembad. Bij een keerpunt nam ik telkens een slokje badwater.  
Dat kon zonder gezondheidsrisico, ik zwom in Gran Cerdo 2010. Gvd, riep 
ik telkens, da's lekker. In het echt vloek ik nooit. Het was een droom. 
Hoe Gonzalo zijn eigen White Yeti omschrijft? 

hartig II: white re.invented 
  
pompon rose, vin de pays de gard, rosé, mas de la fontronde, 
Moulin frères, aramon. 
 
de landbouwers. Want dat zijn het, Paysans à Villevieille dans le Gard. 
Er is een prachtige foto van één van de broers, naast het veldje Aramon 
waar de rode van is gemaakt, waar je in één oogopslag kan zien dat dit 
geen wijnmakers zijn. Wijnmakers hebben nooit blauwe overalls aan. 
Althans, ik heb er nog nooit één gezien. Blauwe overalls associeer je 
toch eerder met koeien, melk en aardappelen. Heeft deze vriend ook nog 
een kleine baby op z'n arm liggen op een manier die je eerder met het 
houden van biggen dan met het hebben van kinderen in verband brengt. 
Maar hoezo dan die wijn? Die wordt door een buurman gemaakt die 
gekgenoeg van zijn eigen druiven veel minder weet te brouwen. Wellicht 
in al zijn eenvoud is de Aramon-druif wel erg op zijn plaats in deze 
setting. De Pompon komt van de decoratie van het paardentuig. 
Paardentuig? Ja, waarschijnlijk omdat de druiven een hobby zijn wordt er 
doodleuk slechts met paarden in de wijngaarden gelopen. Geen prof, 
althans bijna geen, wij hebben er wel een paar hoor, die nog die moeite 
neemt. Krijg je wel veel lucht in de bodem, en dus veel leven, en dus 
gezonde wortels die lekker diep graven. Precies wat deze 'debiele' 
druivensoort, ooit in enorme hoeveelheden aangeplant in deze streek, 
nodig heeft. Blijft over de ideale zomerwijn, 11,5 % (! waar vindt je 
dat nog), die als laatste aanbeveling nog meekrijgt: de huiswijn van 
Nicolaas Klei. Die drinkt na al het geweld wat er toch de hele dag moet 
plaatsvinden aan zijn proeftafel het liefste dit: ongecompliceerd 
drinkplezier.  
 
 

hartig iii: monumental sky 
 
domaine jonc blanc, le vin en rose, clairette, rosé 
Château Jonc-Blanc, Isabelle Charles & Franc Pascal, AOC Bergerac. 
 
de verongelijkten. Althans, zo zou je Franc kunnen beschouwen. Is 'ie 
niet hoor, maar hij is zo serieus, rechtlijnig, intelligent en streng. 
Kan weinig lachje af lijkt het, maar dat is buitenkant. 't Zijn gewoon 
twee keiharde werkers die op de grens van de overbetaalde Bordeaux, in 
het lullige Bergerac-appelatietje, wijnen maken van zes keer zoveel 
kwaliteit als diezelfde buren. Maar het begint gelukkig te komen, de 
waardering. Van ons als eerste in Nederland, maar vooral van de franse 
wijnpers. De laatste jaren overladen met prijzen, sterretjes in gidsjes 
en dergelijke. En terecht. Worstelend met begrippen als bio-dynamie, 
biologisch, zuiver in de leer, zwavel arm en wijntechniek liepen we zijn 
wijngaarden door. Die perceeltjes konden door de bocht, die daar, daar 
mocht nog wel wat arbeid verricht worden, maar er gloorde reeds een 
glorieus domein met een grote naam. Soms voel je dat. Hij herinneerde 
zich nog de ultra-korte kennismaking met Vleck op de enorme Omnivore-
beurs. Ik proefde de basiswijn, knikte, stak zijn kaartje in mijn zak, 
gaf mijn kaartje, en zei ik laat nog wat van me horen. Meer dan 9 
maanden later refereerde hij aan dit moment, toch uniek als er zo'n 
duizend mensen langs je trekken in twee dagen. Een soort schaker die 
momenten opslaat die er toe doen. De rest is maar balast. Hij gaf Vleck 
het leukste compliment denkbaar voor een importeur toen hij voor het 
eerst op onze Salon was. Nog nooit zo'n consistent hoog niveau 
meegemaakt, zei hij, en hij meende het en was blij.           Z.o.z. 


