
Elseviers Wijngids: de 65 beste wijnen van 2015 

premium  

 
Nicolaas Klei: 'Voor deze gids koos ik no-nonsensewijnen. Wijnen zonder poespas. 
Zonder aanstellerij, zonder make-up, zonder pretenties.' - Foto:Olivier Middendorp 

door Nicolaas Klei 2 dec 2015  

Nicolaas Klei vroeg 60 importeurs om nuchtere wijnen zonder poespas, 
kreeg er 800 toegestuurd en selecteerde 65 beste voor Elsevier.  

Wijlen een wijnvriend kon het vernietigend zeggen: 'Dit is een bedáchte wijn!' De 
nieuweling in het proefclubje, trots op de kelderschat die hij had ingebracht, keek 
beduusd: een prachtwijn, toch, helemaal volgens de boekjes? 

Commercieel 

Precies. En dat was er mis mee. Het was een wijn bedacht door een oenoloog, een 
technisch alles kunnende wijnmaker. Een wijn op recept. 

Zulke wijnen worden gemaakt in de grote wijnfabrieken, in opdracht van 
groothandels en supermarkten, afgestemd op de smaak van de consument, maar ook 
in het minidomein van de zakentycoon-in-ruste, die een duursmakende 
honderdpuntenwijn wil om de wereld een poepie te laten ruiken, waarna de 
ingehuurde oenoloog aan het werk gaat met lage rendementen, laat plukken en nieuw 
eikenhout, en wijn maakt die precies zo smaakt als alle andere honderddollarwijnen. 



Maar het gebeurt ook bij de kleine wijnboer die gewoon zijn wijn maakt van zijn 
druiven. Soms met opzet: ik herinner me de wijnboer die met zuidelijk temperament 
zei een artiest te zijn, een kunstenaar mijnheer, en z'n wijnen zo bijzonder wilde 
maken dat het nergens meer op leek. 

Vaker gebeurt het per abuis en onbedoeld, doordat de boer in dat mooie oogstjaar van 
z'n beste wijngaard en oudste stokken een superdesupercuvée heeft gemaakt, 
opgevoed op dure nieuwe houten vaten en met ook verder van alles het beste – met 
als resultaat een wijn geurend naar een houtzagerij. 

No-nonsensewijnen 

Het thema van deze Elsevier wijngids, alweer de achtste editie, is het 
tegenovergestelde. No-nonsensewijnen. Wijnen zonder poespas. Zonder aanstellerij, 
zonder makeup, zonder pretenties. 

Nuchtere wijnen, met de geuren en smaken en het karakter van de druiven waarvan 
ze zijn gemaakt, de wijngaard waar ze groeiden, het weer van het oogstjaar. Wijn van 
boeren die zeggen dat wijn wordt gemaakt in de wijngaard. 

Als je daar maar je best doet, hoef je de geplukte druiven alleen maar in het 
gistingsvat te doen en worden ze vanzelf wijn. Zeggen ze. Ze zijn wel dag en vaak ook 
nog nacht in de kelder om alles in de gaten te houden, maar dan om te zorgen dat er 
niets misgaat. 

'Als je goede druiven hebt, hoef je er verder alleen maar voor te zorgen dat je er geen 
zooitje van maakt. Goede wijn maakt zichzelf.' 

Het is een onderwerp dat leeft. Nog nooit zo veel telefoontjes gehad van importeurs 
als voor deze achtste editie. 

Ze waren allemaal enthousiast, maar vroegen zich af of de wijnen biologisch moesten 
zijn (nee, maar druiven uit een wijngaard vol kunstmest en pesticiden geven weinig 
karakter aan de wijn) en of houtgerijpte wijn ook mocht (ja, niks mis met hout, zolang 
het slechts wordt gebruikt om de geur en smaak beter te laten uitkomen). 

Ruim zestig importeurs stuurden samen zo'n 800 wijnen op. Met veel moeite heb ik 
er 65 uitgekozen voor deze gids. Het beste van het beste van wijnen die niet best 
willen zijn, maar goed en eerlijk. 



Portugal   Galileu, tejo 2014  € 6,75 horizonwines.com 

De inheemse druiven arinto en moscatel graúdo en de hippe viognier kunnen het prima met 

elkaar vinden en leveren een zachtmoedige vriendenwijn vol karakter voor geen geld. 

 

Portugal   Vale da Capucha  lisboa 2012  € 10,85 horizonwines.com 

Van 87 procent viosinho en 13 procent arinto, twee Portugese druiven met veel frisse zuren. 

Zonder zuren is wijn log en wee, zeker in een warm klimaat. Hier zijn de opgewekte zuren 

mooi in balans met het rijpe fruit. 

 

Portugal   Niepoort, Rótulo, dão 2013  € 11,65 horizonwines.com 

Dão smaakte als zo'n gelooide Portugese bejaarde in stug driedelig, zelfs onder de 

verzengendste zon. Dat stijlvolle heeft deze ook, maar de stugheid is vervangen door rijp 

donker fruit en geuren van tabak en kruiden. 

 

Frankrijk   Domaine Coston, Gourmandise, st-guilhem-le-désert 2011 € 18,50   

(500 ml) horizonwines.com 

Mijn schoonzus maakt een weergaloze chocolademousse. Dit is hem in flesvorm. Machozoet 

van grenache en syrah, vol kracht, kersen en cacao. Dé dessertwijn voor liefhebbers van pure 

chocola. 

 

Portugal   Vinhos Barbeito, diverse madeira's  vanaf ± € 14,50 

horizonwines.com 

Madeira behoort met sherry tot de upperclass van To the Manor Born-wijnen. Hooghartige 

droge, lichtzoete en zoete wijnen, met frisse zuren en zilt, spannend bitter, geuren van 

krakend parket. 

 

Spanje   Fernando de Castilla, sherry fino antique  € 25,95 horizonwines.com 

Fans van televisieserie Downton Abbey nippen net als hun adellijke helden sherry. Fino is 

een aristocratisch aperitief, maar deze is ook heerlijk na het diner, bij een stukje brokkelkaas, 

of comté net zo nootachtig als deze fino. 
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