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O
oit begon ik als 
kok in macho-
restaurantkeu-
kens, waar ik 
jarenlang geen 
andere vrouw 

tegenkwam. Ik werd besmuikt 
uitgelachen door mannelijke 
professoren toen ik besloot mij te 
specialiseren in culinaire geschie-
denis. En toen ik in wijn geïnteres-
seerd raakte, werd de Nederlandse 
wijnwereld nog gedomineerd door 
mannen in pak, alsof ze aandelen 
verkochten. Het verklaart misschien 
wel waarom ik altijd een bijzondere 
belangstelling heb gehad voor vrou-
welijke wijnmakers.

In 2023 reageren de meeste 
Nederlandse wijnimporteurs (voor 
het grootste gedeelte in handen 
van mannen) positief als ik vertel 
dat ik aandacht wil besteden aan 
vrouwelijke wijnmakers die niet zijn 
opgeklommen binnen het familie-
bedrijf, maar er zelf voor hebben ge-
kozen. Eigenzinnige vrouwen, leg ik 
uit. Toch is er altijd weer eentje die 
roept: ‘Binnen dit mannenwereldje 
wordt iedere vrouwelijke wijnmaker 
volgens mij wel eigenzinnig gevon-
den.’ Om daaraan toe te voegen: ‘Ik 
denk ook dat zolang “wijnen van 
vrouwelijke wijnmakers” een aparte 
categorie blijft, dat ook in stand 
gehouden wordt.’

Dat, beste M/V/Anders-lezer, lijkt 
mij onzin. Ik ben de eerste om toe te 
geven dat dit soort opmerkingen als 
prikkeldraad aan mijn huid hangt. 
Ook ben ik achterdochtig genoeg 
om te vermoeden dat er andere 
mannen in de huidige wijnwereld 
zijn die dit ook denken en slim 
genoeg zijn om dat niet tegen mij 
te zeggen. Maar het is gewoon niet 
zo dat je een situatie in stand houdt 
door een onderwerp aan te kaarten.

Lang was het normaal om wijn 
die subtiel is en licht in de neus 
en op de tong, aan te duiden als 
‘vrouwelijk’ – of ‘elegant’, wat als 
synoniem werd gezien. En wijn die 
rond en soepel in je mond landt 
en je doet knorren van plezier, was 
natuurlijk een ‘rondborstige’ wijn. 
Nu steeds meer vrouwen over wijn 
schrijven, is die laatste omschrijving 
verdwenen, maar het idee dat je wijn 
kunt typeren als vrouwelijk of man-
nelijk is moeilijker uit te roeien. 
Toch maken vrouwen net als man-
nen het hele spectrum aan wijn, van 
licht en fruitig tot tanninerijk, stevig 
en houtgerijpt. De geur en de smaak 
van een wijn worden toch vooral 
bepaald door waar je wijngaard zich 
bevindt, hoe je die beheert, wat voor 
druiven er staan en of je voortbouwt 
op een wijnmaaktraditie in jouw 
streek of dat je ook op andere plek-
ken bent gaan kijken en experi-

De traditionele wijnmannenwereld wordt opgeschud door een nieuwe 
generatie vrouwelijke wijnmakers, die niet zijn opgeklommen binnen 
een familiebedrijf, maar zelf iets nieuws opzetten. Vrouwen én wijnen 
met lef.
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menteert in je wijnkelder. Wijn van 
vrouwelijke wijnmakers kunnen we 
dus niet in één categorie stoppen. 

Maar dat er tegenwoordig steeds 
meer zijn, vind ik wel bijzonder. Kijk 
maar naar de marketing om er een 
idee van te krijgen hoe lastig het kan 
zijn om je als vrouw, nieuw in het 
wijnvak, te profileren. Wij horen het 
liefst dat wijn door een familiebe-
drijf wordt gemaakt dat al generaties 
bestaat. We associëren wijn graag 
met het woord ‘traditie’. We houden 
ervan dat de wijn die we drinken is 
gemaakt door ruige mannen met 
knoestige handen als gevolg van het 
harde bestaan, bijgestaan door hun 
vrouwen met huiselijke schortjes 
voorgebonden, die streekgerechten 
op tafel zetten, passend bij de wijn.

Wijnopleiding
Het is dan ook geen toeval dat 
we veel vrouwen tegenkomen in 
de hoek van de natuurwijn. Hoe 
dat gaat, vertelt de Nederlandse 
Lisanne van Son. Zij ontdekte de 
wijn tijdens haar opleiding aan de 
Hotelschool in Maastricht, werkte 
tien jaar als sommelier en was 
elke zomer te vinden in de Franse 
wijngaarden. Tijdens haar laatste 
baan, in Antwerpen, werkte ze een 
jaar lang om de zes weken een week 
bij een bevriende wijnboer in de 
Loire. Nadat ze alle seizoenen had 
meegemaakt, begon ze in 2017, op 
haar 28ste, aan een wijnopleiding in 
diezelfde Loire.

Van Son: ‘Je kunt als nieuweling 
redelijk makkelijk in de natuurwijn-
wereld integreren, doordat daar 
veel mensen in werken met een heel 
andere achtergrond dan wijn. Direct 
na mijn wijnopleiding heb ik in de 
Loire een wijnhandelshuis opgezet 
en sindsdien koop ik druiven bij be-
vriende wijnboeren en maak ik mijn 
eigen wijn.’ Inmiddels is ze met 
haar vriend naar Bugey verhuisd, 

Het is geen toeval 
dat we veel vrouwen 
tegenkomen in de hoek 
van de natuurwijn.
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Ze kent geen andere vrouw in de Rioja die 
al het werk in de wijngaard én de kelder doet

een klein wijngebied aan Frankrijks 
oostgrens, waar ze een bedrijf met 4 
hectare wijngaarden hebben over-
genomen, Domaine des Sonnettes. 
‘Ik werk in de wijngaarden en de 
wijnkelder en in 2022 hebben we 
daar onze eerste wijn gemaakt.’

De wijn van Van Son die ik selec-
teerde voor dit artikel is de Beau 
Gosse 2020, van het rodedruivenras 
cabernet franc, zo kenmerkend voor 
de Loire. De wijn heeft een diepe, 
rustige geur met cassis en kersen, 
een hartige ondertoon en fijne 
zuren. In de mond is hij rond, krach-
tig, met een kersenzoetje, een beetje 
ruig, en als je ’m doorslikt, zijn er 
aangename bitters. Een opvallend 
goed uitgebalanceerde wijn van 
deze jonge wijnmaker, van wie ik 
nog veel moois verwacht. (daxivin.
nl, €21)
 
120 jaar oud
Berta Valgañón, in de Spaanse 
Rioja, vertelt weer een heel ander 
verhaal. Zij heeft 10 hectare druiven 
in het koele en uiterst westelijke 
gedeelte van Rioja. De wijngaarden 
waren nog in de familie, maar haar 
vader bracht zijn druiven naar de 
plaatselijke coöperatie. De wijn-
kelder was vervallen en de manier 
waarop er vroeger wijn werd ge-
maakt vergeten. Berta hielp als kind 
haar vader al in de wijngaarden, wat 
ze bleef doen toen ze landbouw-
techniek ging studeren. Ze vond een 
kantoorbaan in haar nieuwe vak, 
maar toen haar vader met pensioen 
ging, nam ze in 2016 het bedrijf 
over. Want, vond ze, die wijngaar-
den van honderdtwintig jaar oud 
mochten niet verloren gaan.

Valgañón, die haar wijngaarden 
biologisch bewerkt, kent geen 
andere vrouw in de Rioja die net als 
zij al het werk in de wijngaard én de 
kelder doet. ‘Maar ik ontmoette wel 
een jonge wijnmaker die pionierde 

en toen ik zijn wijnen proefde, was 
ik onder de indruk; zo stapte ik zelf 
beetje bij beetje in de wereld van 
de goede wijn. Momenteel maak ik 
wijn van 5 hectare, de rest gaat nog 
naar de coöperatie, maar ik hoop 
dat ik uiteindelijk van al mijn drui-
ven zelf wijn zal kunnen maken.’ 

Decennialang was alle rioja door-
drenkt van de smaak van houten 
vaten. Je moet lef hebben om als 
nieuweling een volslagen andere 
weg in te slaan. Berta is een ware 
pionier en de kwaliteit van haar rioja 
Berta Valgañón uit 2019 deed me 
gewoon naar adem happen.

Gelukkig blijft ze niet onop-
gemerkt. Ferran Centelles, een 
Spaansewijnspecialist die ik zeer 
respecteer, wijst er al op dat we 
Valgañón in de gaten moeten 
houden. Deze rode rioja heeft een 
soort oerkracht. Ze is intens en 

land: een complete boerderij met 
20 hectare aan wijngaarden en alles 
biologisch-dynamisch.

Als ik een valpolicella ripasso 
proef (‘ripasso’ geeft aan dat het 
druivensap voor de wijn vergist op 
de droesem van de wijn valpolicella 
amarone, gemaakt van ingedroog-
de druiven), dan houd ik gewoon-
lijk mijn hart vast: ze kunnen 
verschrikkelijk alcoholisch en log 
zijn. Maar bij deze 2018 buitelen 
de intrigerende, zwoele geuren 
over je heen: zwarte thee, noga en 
vooral veel sap van een mix aan 
rood fruit. Er is een klein zoetje, die 
zwarte thee, en door de zuiverheid 
en frisheid is hij heel opwekkend. 
Slik je hem door, dan is er een fijn 
bittertje als perfecte afsluiting. 
(anfors-imperial.com, €33)

Dansende bokser
Aan de overkant van de Atlantische 
Oceaan, in Californië, werkte Vailia 
From van Desparada Wines eerst in 
alle sectoren van de wijnindustrie 
– van werken in restaurants tot het 
langs wijndomeinen gaan met een 
mobiele bottelmachine en het wer-
ken in de wijngaarden – voor ze voor 
zichzelf begon. De meeste druiven 
koopt ze nog in, maar inmiddels 
koopt ze beetje bij beetje wijngaar-
den die ze biologisch bewerkt. Bij 
elke stap van het wijnmaken vraagt 
ze zich af: waarom doen mensen wat 
ze doen? Uit gewoonte? Of omdat de 
wijn er beter van wordt? 

From houdt van wijnen uit de 
Franse Bordeaux, uit Châteauneuf-
du-Pape en het Italiaanse Montal-
cino, en deze liefdes proef je in haar 
wijn. De Sackcloth & Ashes 2016 is 
gemaakt van voornamelijk cabernet 
sauvignon, petit verdot en cabernet 
franc en is als een dansende bokser: 
krachtig en levenslustig. Hij springt 
je neus in met zondoorstoofde kren-
ten, rijpe cassis en cederhout. In no 
time is je mond van onder tot boven 
bedekt met gulzig, vlezig sap, tijm, 
laurier, kruidnagel, wybertjes; hij is 
verwarmend, maar ook fris en luch-
tig. Het is een wijn met lef, een echte 
desparada. (maquinze.be, €63) q

elegant fris tegelijk, ze geurt naar de 
Spaanse zon op een koele dag, glijdt 
zijdezacht naar binnen, met tabak, 
kruidigheid, veel sap, prachtig zwart 
fruit en perfecte frisheid. Slik je haar 
door, dan houdt ze lang aan, met 
ragfijne bitters. Nu is deze wijn nog 
te betalen. (granadawijnen.nl, €22)

Zelfstudie
Marinella Camerani was accoun-
tant, tot haar vader in 1976 een 
vervallen huis kocht in de Italiaanse 
streek Veneto, in het gebied waar 
valpolicella wordt gemaakt. Came-
rani knapte het huis op, net als de 
5 hectares vervallen wijngaarden 
die erbij hoorden. In 1986 bracht ze 
haar eerste wijn op de markt onder 
de naam Corte Sant’Alda. Hoe dat 
moest, leerde ze door zelfstudie en 
door veel wijnhuizen te bezoeken. 
Vandaag heeft Camerani 40 hectare 

Wijnmaker 
Berta Valgañón 
is volgens 
kenners 
iemand om 
in de gaten te 
houden.

Deze Califor-
nische wijn is 
als een dan-
sende bokser: 
krachtig en 
levenslustig.

De druif 
cabernet franc 
is kenmerkend 
voor de streek 
Loire.

De smaken 
van noga, 
zwarte thee 
en rood fruit 
buitelen over 
elkaar heen.


