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NEE HOOR, IK WIST HET AL. DAT JE JEZELF 

tekort doet als je je conservatieve neus 
ophaalt voor rode wijn uit de Provence. 
Hoe vaak heb ik niet te horen gekregen: 
Provence is rosé: soit. Achterhaalde 
flauwekul. Ja hoor, zo’n zeventig procent of 
daaromtrent van de Franse rosé komt uit 
de Provence. Maar dat impliceert geens-
zins dat Provençaals rood en wit geen 
serieuze proeverij overleven. Sterker nog: 
ik durf soms (en steeds vaker) te beweren: 
Bordeaux en Bourgogne, ‘eat your heart 
out!’ als ik een glas Provençaalse rode wijn 
heb mogen proeven. En dan heb ik het 
zeker niet alleen over het prijsverschil. 

Zo.
Hoe zit het dan met die uitstekende 

rouge uit de Provence? Hoezo nu, en zoveel 
beter? Moet u weten dat de oorspron-
kelijke Provençaalse druiven grenache, 
mourvèdre, tibouren, cinsault en carignan 
bijstand hebben gekregen van grootheden 
als de cabernet sauvignon, de merlot en 
de syrah. De laatste vijftien jaar is er hard 
gewerkt aan de juiste omgang met deze 
druivensoorten in het toch wat warme 
wijnbouwgebied van de Provence.

De hitte laat de cabernet sauvig-
non niet toe om krachtige tannines op te 
bouwen, iets wat de syrah hier juist wél 
kan. Deze druif bloeit laat en moet op tijd 
geoogst worden, die is gauw overrijp. De 
cabernet sauvignon doet het beter op de 
hellingen die een beetje in de luwte van de 
zon of wat hogerop liggen. Vanwege de 
frisheid in de nacht. Merlot zie je nog niet 
zoveel maar er wordt hier en daar verras-
send mee gewerkt. Als je iets teruggaat 
in de tijd waren er vrij weinig grote rode 
wijnen in de Provence, met als uitzondering 
die van Bandol, de mourvèdre-druif. Dank-
zij de ‘cépage améliorateur’, dat duwtje in 
de rug van andere druivensoorten, heeft 
de Provençaalse rouge onmiskenbaar aan 
klasse gewonnen.

Druivenpluk in het holst van  
de ochtend
Onlangs heb ik weer een paar 

Provençaalse rode wijnen mogen proeven, 
er zijn mensen minder bevoorrecht. In het 
holst van de ochtend werd ik verwelkomd 
door Fleur de Groot op het Domaine de 
l’Amaurigue in Le Luc en Provence (Var). 
Zo vroeg? Uiterlijk een uurtje of zes? Ja, 
anders zou ik het druivenplukken niet 
kunnen beleven. Dat begint tussen twee 
en drie uur en duurt tot een uur of negen, 
daarna is het (meestal) te warm voor de 
plukkers onder leiding van ‘voorvrouw’ 
Nathalie. Fleur croste op haar quad over 
het immense landgoed van 155 ha., waar-
van 47 ha. wijnranken. Afhankelijk van het 

oogstjaar goed voor zo’n 350.000 flessen, 
waarvan tachtig procent rosé, tien procent 
rood en tien procent wit. Ongeveer 75 pro-
cent is voor export bestemd, naar Neder-
land en België, naar de VS en Australië. Het 
succes van een familiebedrijf, opgebouwd 
door haar vader Dick die een ‘jongens-
droom’ wilde verwezenlijken.

Provençaals rood in sterren
restaurants
Ik was voor de rode wijn gekomen 

en ze vertelde enthousiast: ‘Ja, we zien een 
opmars van de rode wijn uit de Provence. 
Ook dankzij grote investeringen van 
nieuwe wijneigenaren is de kwaliteit een 
stuk verbeterd en nu verrassend goed. Dat 
is nog niet tot iedereen doorgedrongen, 
maar steeds meer klanten die vroeger 
alleen rosé bestelden, willen nu ook onze 
rouge. Sterrenrestaurants als bijvoorbeeld 
Rijks in Amsterdam hebben onze rode wijn 
inmiddels al op de kaart. Vooral de syrah 
is heel belangrijk voor onze rode wijn want 
die heeft een prachtige smaak van rood 
fruit en gaat erg goed samen met de caber-
net sauvignon. Enfin, laat dat maar aan 
onze keldermeester Jean-Marie Quef over, 
al jaren bij ons en stammend uit een van de 
beste families van wijnmakers.’

Ondanks het vroege uur proefden we 
een glaasje ‘Fleur de l’Amaurigue’, rouge, 
vernoemd naar haar. ‘Top!’, bevestigde ik. 
Ze knikte instemmend en stapte op haar 
quad, ze vond dat ze de druivenplukkers 
moest assisteren.

Ontdek zon
doorstoofd rood!

Als het oudste wijnbouwgebied van Frankrijk is de Provence een lustoord voor de  
echte liefhebber. Oók voor wie een voorkeur heeft voor rode wijn. Want de ‘rouge’ uit de 

Provence is met behulp van niet inheemse druiven tot een topproduct uitgegroeid.  
Ervaar de klasse zelf maar.
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Fleur de Groot tijdens de druivenpluk op het Domaine de l’Amaurigue



Bescherming van het milieu
Ik had ook nog een afspraak met 

monsieur Dumoutier van Domaine de 
l’Olivette, iets verderop in de Var, in de heu-
vels bij Le Castellet. Een fameus domaine, 
al sinds de achttiende eeuw in handen van 
dezelfde familie. Zo’n 55 ha. druivenranken 
op de terrassen, aflopend naar de zee, in 
het hart van de wijnstreek van de Bandol. 
Jean-Luc Dumoutier, die na een carrière 
in de autohandel in 2005 toch maar voor 
de wijn van zijn familie koos, vertelde me 
over het keurmerk AOC Bandol, sinds jaar 
en dag aan zijn domaine toegekend. Maar 

liever nog had hij het over zijn certificatie 
HEV, dat staat voor ‘Haute Valeur Environ-
nementale’.

‘Kijk’, zei hij, ‘we hebben de laatste 
jaren niet alleen in modernisering geïn-
vesteerd, om de kwaliteit van onze wijn 
blijvend te garanderen. We hebben ook 
- vrijwillig - gekozen voor de bescherming 
van het milieu, voor zover we dat kunnen 
doen. Dat we nu een HEV-erkenning heb-
ben, daar ben ik trots op.’

Hij troonde me mee naar het terras 
en gaf een college biologische wijnbouw. 
Hij schonk me een glas rouge in en lichtte 

toe dat dit een ‘vin de pays’ 2017 was, van 
jonge aanplant. Ik nipte tevreden. Waarop 
mijn gastheer een fles Bandol Rouge 2014 
ging halen. Een klassieke Bandol van mour-
vèdre en grenache, robijnrood, ik proefde 
iets van zwart fruit en cassis.

Ik kreeg een fles mee en liet een paar 
dagen later vrienden blind proeven. En 
gokken. ‘Bordeaux!’, luidde het oordeel. 
Fout dus.

Aanbevolen ‘rood’ 
uit de Provence
Max en Huib van der Lugt importeren via 
la Vie le Vin (lavielavie.nl) vooral wijnen 
uit de Provence en zuidoost Frankrijk. Hun 
favoriete Provençaalse rode wijnen:

DOMAINE LA GOUJONNE GAMALI 
ROUGE (€ 13,75)

DOMAINE DE LA FERME BLANCHE 
CASSIS ROUGE (€ 14,95)

CHÂTEAU HENRI BONNAUD PALETTE 
ROUGE (€ 26)

DOMAINE DE L’OLIVETTE BANDOL 
ROUGE 2014 (€ 24,50)

DOMAINE DE L’OLIVETTE 
VIN DE PAYS ROUGE 
2017 (€ 12,50)
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VANZELF 
THUISGESTUURD 
Als Premium-verwenabonnée ontvangt u 
twee keer per jaar de unieke surprisebox 
 ‘Délices de Côte & Provence’. Met daarin 
onder meer rode wijn uit de Provence. 
Kijk op pagina 99 hoe u zo'n Premium- 
abonnement kunt nemen.

Jean-Luc Dumoutier van Domaine de l’Olivette

Een bijzondere vakantie 
in Frankrijk? Ook daarvoor ga je 

naar een chambres d’hôtes!   
Een greep uit het aanbod ...

vanaf

€ 420
p.p.

ChambresdHotesWijzer.nl

Ga voor meer bijzondere arrangementen en workshops naar www.chambresdhoteswijzer.nl

Workshop Schilderen 
in de Provence
Bastide La Folle de Logis in Lorgues (Var)

Schilderen voor beginners en gevorderden in 
de bastide van gastvrouw en beeldend kun-
stenaar Anita Hageman, die ook de schilder-
lessen begeleidt. Schilderen doe je binnen 
én buiten tussen de klaprozen of prachtige 
olijfbomen! Les in de ochtend. ’s Middags 
zelf schilderen of de prachtige omgeving ont-
dekken ... Deze geheel verzorgde workshop 
vindt plaats van 31 mei tot 7 juni 2019.

Lavendel Wandelweek in 
de Drôme Provençale
Au Rêve Chatoyant in Souspierre (Drôme)

Van 15 juni tot 22 juni 2019 wandelen langs 
de geurende lavendelvelden in de Drôme 
Provençale. Met drie gevarieerde dagtoch-
ten (ca. 10 km) ervaar je de Provence op haar 
best. De overige vier dagen kun je heerlijk 
Provençaalse markten bezoeken, pittoreske 
dorpjes ontdekken of de omgeving verken-
nen, of gewoon lekker lezen bij de rivier die 
vlak langs het huis stroomt.

Fietsweek in de 
Provence
Ferme de Pauroux  in Mornans (Drôme)

De Drôme leent zich bij uitstek voor een 
weekje fi etsen. Een twintigtal routes zijn er 
uitgezet door het prachtige heuvelachtige 
landschap. De Ferme de Pauroux heeft voor 
deze week twee niveaus zodat u zelf kunt 
beslissen welk niveau het beste bij u past. 
Ook een poging tot de beklimming van de 
Mont Ventoux is mogelijk. Ook heel goed te 
boeken als groep.

vanaf

€ 350
p.p.

Een greep uit het aanbod ...

Workshop Schilderen Workshop Schilderen 

vanaf

€ 825
p.p.
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