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Nederlands wijntalent
langs de Franse Tarn
In Bordeaux, het Rhône-dal, de Provence, Roussillon en andere Franse regio’s zijn
ze steeds vaker aanwezig: Nederlanders die wijnboer werden. Een van de
opmerkelijkste is Lucas Schutte die in Gaillac, langs de Tarn, karaktervolle
wijnen maakt die met succes worden geëxporteerd.
Diep in het Franse zuidwesten, tussen Albi en Toulouse, ligt het stadje Gaillac.
De rivier waarlangs het verrees is de Tarn, waarnaar ook het desbetreffende
departement werd genoemd. Veel van de plaatselijke historie is te vinden in de
prachtig gerestaureerde abdij Saint-Michel. Daarin is namelijk een wijnmuseum
gevestigd – want wijn is al sinds mensenheugenis van groot belang voor de lokale
economie. Men heeft zelfs sporen van wijnbouw ontdekt uit de 6e eeuw voor Chr.,
en al de 12e eeuw.werden Gaillacs wijnen verscheept naar onder meer Londen. De
wijnkwaliteit wordt reeds zo’n zeshonderd jaar beschermd, aangezien in de 14e
eeuw begonnen werd met het brandmerken van wijnvaten. Na de Tweede
Wereldoorlog brachten crises en concurrentie Gaillacs wijnbouw echter aan de
rand van de afgrond. Tot in de jaren ’60 brachten de regionale wijnen slechts
fractioneel meer op dan een simpele vin ordinaire. Het zijn coöperaties geweest
die redding brachten en die de aanplant van de toen nauwelijks aanwezige blauwe
druiven stimuleerden. Inmiddels telt het wijngebied Gaillac – dat in totaal 73
gemeenten telt – een kleine 3500 hectare, en bestaat de helft van de oogst uit
rode wijn.

Anderhalf jaar zoeken
Ook ongeveer de helft van wat de Nederlander Lucas Schutte aan wijn
produceert is rood. Samen met Béatrice Mehaye, zijn Franse levensgezellin,
drijft hij Château Maresque, een wijngoed binnen de gemeente Gaillac. Ze
kochten het nu 13 hectare bestrijkende domein vijf jaar geleden. Beiden hadden
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elkaar ontmoet in de Bordeaux-streek; de vader van Béatrice werkte op Château
Lafite-Rothschild. Voor hun aankoop gingen ze niet over een nacht ijs. Gedurende
anderhalf jaar bezochten Lucas en Béatrice een veertigtal bezittingen, van
Bordeaux tot in de Languedoc. Dat ze uiteindelijk voor Gaillac kozen, en Château
Maresque, had zowel te maken met de redelijke prijs als met het
kwaliteitspotentieel van de wijngaard. De vorige eigenaar had zijn wijn nooit zelf
gebotteld, maar een 84-jarige buurman wist te vertellen dat de grond van
Château Maresque tot de beste van het hele gebied kon worden gerekend.

Veel verbeteringen
Sinds Lucas (geboren in 1957) en Béatrice het wijngoed overnamen, hebben ze
bergen werk verzet. In de wijngaard werd gras tussen de druivenstokken geplant
om de bodem vitaal te houden. Ook werd moderne kelderapparatuur aangeschaft,
een vatenhal gebouwd, de waterafvoer verbeterd, de elektriciteit vernieuwd en
een gîte voor gasten gecreëerd. Wat ze behielden was Gaillacs kenmerkende mix
van druivenrassen, met soorten uit Bordeaux (cabernet sauvignon, merlot), Rhône
(syrah) en de eigen regio (braucol, duras). Op basis daarvan werden diverse rode
wijnen gecreëerd. Daarbij heeft Béatrice een beslisssende stem. Of zoals Lucas
zegt:’Ze heeft wat je noemt een proefgave. Dagelijks verveel ik haar met glazen
uit de diverse kuipen; zij stelt alle wijnen samen.’ Dat ze dit goed doet, bewijst
hun internationale succes: de wijnen van Château Maresque worden naar tien
landen geëxporteerd.

Fruit en kruidig hout
In Nederland zijn onlangs de rode Gaillacs van 2002 gearriveerd. De mooiste
daarvan is de Elevé en Fûts de Chêne. Deze grotendeels op fust gelagerd wijn
werd voornamelijk samengesteld uit syrah, met als extra variëteiten cabernet
sauvignon plus merlot. Zijn kleur is donker, en zijn levendige smaak wordt
getypeerd door veel fruit (bessen, zwarte vruchten) met subtiele schakeringen
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van laurier en kruidig hout. Maar ook de van fruit en specerijen voorziene Cuvée
Thomas en de gewone 2002, de Tradition, verdienen aandacht. Stuk voor stuk
zijn het wijnen met karakter. In positieve zin onderscheiden ze zich ook van
andere wijnen uit de streek – zozeer zelfs dat men ze ter plekke wel als nietGaillacs bestempelt. ‘Maar dat’, zo stelt Lucas Schutte, ‘beschouwen wíj als een
compliment.’
Hubrecht Duijker
www.hubrechtduijker.com
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