
Handmatig oogsten in Cahors 

CAHORS
EEN LEGENDARISCHE WIJN
Wie de streek van Cahors bezoekt, zal zich verbazen 
over de verlaten landhuizen in het rotsachtige 
landschap, omgeven door magere eiken en struiken van 
jeneverbessen. Ik woon sinds 2002 in een dorp aan de 
grens van het AOC-gebied. Tijdens mijn wandelingen 
klim ik over muren van gestapelde kalkstenen die ooit 
kleine wijnbouwpercelen omsloten. Her en der groeien 
wilde wijnstruiken. Ooit was hier overal wijnbouw en de 
gehuchten waren nog bewoond. Ik vroeg me af: waar is 
iedereen gebleven? Het antwoord op deze vraag leidde tot 
de negenhonderd pagina’s tellende Bonave-trilogie over 
zeven generaties wijnbouwers uit de Cahorsstreek, van 
circa 1860 tot 2010. Vorig jaar sprak ik hierover tijdens 
een geanimeerde bijeenkomst bij commanderij Mechelen. 

Ik kwam bij toeval in de wijnstreek 
van Cahors terecht. Ik kon niet ver-
moeden hoezeer wijnbouw een bron 
van inspiratie zou worden voor mijn 
werk als schrijfster. Ik verdiepte me 

in de technische aspecten van het wijnmaken 
en het proeven, maar interesseerde me voor-
al voor de historische, sociale en emotionele 
dimensies. Wijn als cultuurgoed, verbonden 
met rijke gastronomische tradities, maar ook 
wijn als bron van sociale cohesie. Wat heeft 
de wijn betekend voor de bewoners? Hoezeer 
is hij nog steeds van belang voor de mensen 
uit deze streek, het departement Lot in het 
zuidwesten van Frankrijk? 

CAHORS: DE OUDSTE WIJN 
VAN FRANKRIJK
Cahors, gelegen in een meander van de ri-
vier Lot, is een kleine stad met een lang en 
roemrijk verleden. Onder de naam Divona 
Cadurcorum ontstond zij bij een heilige bron 
die nog steeds de stad van drinkwater voor-
ziet. De cahorswijn wordt de oudste wijn van 
Frankrijk genoemd. Reeds in de eerste eeuw 
zijn de Romeinen gestart met het aanleggen 
van dit wijngebied. Hiervoor werd de inheem-
se malbecdruif gebruikt, ter plaatse steevast 
auxerrois of cot genoemd. Men spreekt in de 
streek pas sinds zo’n tien jaar over ‘malbec’, 
een bewuste strategie als gevolg van de glo-
balisering. De malbec verwierf dankzij Ar-
gentinië internationale bekendheid; het zou 
onverstandig zijn als Franse wijnboeren de 
buitenlandse markt probeerden te verove-
ren met ‘Vin de Cahors’, wat weinigen iets 
zegt over de druivenvariëteit. Maar eerst nog 
even terug naar de geschiedenis. Vanaf de 
twaalfde eeuw werden de wijnen uit Cahors 
via de haven van Bordeaux naar Engeland 
en noord-Europa geëxporteerd. De wijnen 
lieten zich door het hoge tanninegehalte uit-
stekend bewaren en verschepen. Ze werden 
bekend als ‘black wines’ en legden steeds 
grotere afstanden af, tot in Rusland, waar 
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de wijn door de Orthodoxe kerk als miswijn 
werd gebruikt. 

SANCTIES EN BEPERKINGEN
De internationale vraag naar cahorswijnen 
leidde tot ergernis in de haven van Bordeaux. 
Geregeld werd via politieke vrienden aan de 
koning gevraagd om ‘die streek in het achter-
land’ embargo’s en extra belastingen op te 
leggen. Hetgeen vervolgens gebeurde, want 
in de Franse wijnbouw ontbrak het niet aan 
intriges, vetes en spanningen tussen gebie-
den. Door dit soort beperkende maar ook 
soms stimulerende maatregelen, alsook 
door de wisselende kwaliteit van de oogst 
en door prijsschommelingen ging het met de 
wijnbouw opwaarts en neerwaarts. Niette-
min groeide de wijngaardoppervlakte in de 
cahorsstreek uit tot 40.000ha. Dit betekent 
gezien de geringe omvang van het gebied dat 
zelfs de kleinste velden en minst toegankelij-
ke hellingen met wijnstokken beplant waren. 

Er bestond maar één product in de Lot waar 
iedereen van leefde en waar alles om draaide: 
wijn.

ONDERGANG 
Dan sloeg het drama toe. Midden negentiende 
eeuw ging het nog goed omdat de cahorswijn 
minder van ziekten te lijden had dan andere 
gebieden. De prijzen stegen, door de aanleg 
van het spoor lonkten nieuwe perspectieven. 
De mensen investeerden en er werden prach-
tige landhuizen en kastelen gebouwd. Maar 
rond 1878 rukte de phylloxera op vanuit Bor-
deaux, de druifluis die was overgekomen uit 
Amerika en sindsdien nooit meer uit Europa 
verdween. Ze tastte de wortels van de wijn-
stokken aan en haar komst betekende een 
complete verwoesting van de wijngaarden. 
Door de indertijd gebrekkige communicatie 
kwam de ramp voor veel wijnboeren als een 
complete verrassing. Van het ene op het an-
dere jaar waren ze alles kwijt. Sommige per-

soonlijke documenten die hiervan getuigen, 
zijn hartverscheurend om te lezen.

MALBEC VERHUIST NAAR 
ARGENTINIË
In tegenstelling tot andere gebieden die ook 
met de phylloxera te maken kregen, was 
herplanting moeilijk; er waren resistente 
wortelstokken nodig. Deze moesten uit Ame-
rika geïmporteerd worden, dat was duur en 
riskant. Zouden ze aanslaan op die moeilijke 
kalkgronden, zouden ze dezelfde kwaliteit 
geven? Enige jaren eerder waren er contac-
ten geweest met Argentinië om te zien of het 
Mendozagebied aan de voet van het Andes-
gebergte geschikt was voor de malbecdruif. 
Veel wijnboeren twijfelden niet. Ze namen de 
moeilijke beslissing om te emigreren en gin-
gen in dat verre land een betere toekomst te-
gemoet. De malbecdruif uit Argentinië heeft 
dus daadwerkelijk haar oorsprong in Cahors. 
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Wijngaard in Cahors 

Château les Croisille 

Tineke Aarts bij Commanderij Mechelen 
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Tegenwoordig is er ook weer een samenwer-
king tussen beide landen rond wijn en mal-
bec.

UIT HET DAL,  
OP NAAR 100% MALBEC
Voor de achterblijvers, die ondanks de phyl-
loxera met wijnbouw zijn blijven doorgaan, 
was het moeilijker. Twee oorlogen eisten een 
flinke tol op het Franse platteland. Daarbij 
nam de kwaliteit gestaag af, onder meer door 
verkeerde onderstammen. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog ging het beter, maar door de 
strenge winters van 1956 en 1958 stierf op-
nieuw 95% van de wijnstokken af. Deze scha-
de bleek uiteindelijk een ‘blessing in disguise’. 
Er werden betere wijnstokken aangeplant en 
het harde werken om de hoge status van de 
vroegere wijnen terug te halen, werd in 1971 
beloond toen de ‘Appellation d’Origine Con-
trôlée’ werd toegekend. Voor deze AOC moet 
de wijn voor 70% uit malbec bestaan. Hij 
mag worden aangevuld met tannat of mer-
lot, waarbij vooral deze laatste de wijnen een 
zachter of fruitiger karakter geeft. Veel wijn-
makers gaan tegenwoordig echter dé uitda-
ging aan om wijnen van 100% malbec soepel 
te krijgen. Dit zijn de beste bewaar- en kwa-
liteitswijnen.

FAMILIEHUIZEN EN DE 
MONDIALISERING
Vandaag de dag beslaat het gebied ongeveer 
4.300ha, veel minder dan in de negentiende 
eeuw. Er zijn zo'n 430 wijnproducenten actief, 
de meerderheid is nog zelfstandig. Vaak zijn 
het familiebedrijven, want gelukkig ontsnap-
pen kleine streken zoals de Lot aan de stijging 
van de grondprijzen die erfgenamen er zouden 
toe dwingen om de wijngaarden van ouders te 
verkopen aan mensen die het kunnen betalen. 
Ook dit zijn ontwikkelingen die onvermijde-
lijk invloed hebben op de sociale cohesie die 
door wijnbouw in een gebied ontstaat. 
De mondialisering leidt in de streek tot flin-
ke discussies. Veel wijnboeren menen dat de 
AOC hen in het nadeel stelt ten opzichte van 
buitenlandse wijnen waarvoor geen normen 
gelden. Daarbij gaat een groep wijnbouwers 
voor een ‘vin d’exception’, onder aanvoering 
van Alain Dominique Perrin van Château 
Lagrézette, terwijl veel druiven verwerkt 
worden tot de op kwantiteit gerichte ‘Carte 
Noire’ die het gebied een slechte reputatie 
geeft. Deze verdeeldheid komt niemand ten 
goede.
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GASTRO EVENTS
Hof ten Damme organiseert het hele  

jaar door gastronomische events  
waarop u van harte welkom bent.  

Reserveer via +32 (0)3 575 02 77,  
info@hoftendamme.com  

of www.hoftendamme.com

We verzorgen ook graag uw  
huwelijk of business evenement.
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KEUZE VOOR HET TOPSEGMENT
Vanaf het moment dat Pascal Verhaeghe van het gereputeerde 
Château du Cèdre voorzitter wordt van de Union Interprofessio-
nelle des Vins de Cahors komt er ’terroir management’. Verhaeghe 
is een telg van een Belgische familie die in de Eerste Wereldoorlog 
emigreerde. De stad Cahors krijgt voor de promotie een ‘Maison 
Malbec’ en het gebied kiest voor het hogere kwaliteitssegment. 
Deze aanpak werpt zijn vruchten af. Wijn is wederom de belang-
rijkste economische sector. De huidige generatie lijkt de schok 
van de mondialisering te hebben verwerkt. Zelfs sommige kleine 
wijnhuizen van oude families behoren tot de top en zijn bezig met 
een voortdurende kwaliteitsslag, waarbij volgens Verhaeghe ook 
biologische wijnbouw hoort, die zorgt voor een gezonde bodem 
waarin de wijnstokken groeien. Tien procent van de wijngaard is 
inmiddels biologisch (26 domeinen) en dat wordt binnen drie jaar 
15% door wijnhuizen die in conversie zijn. Verder zijn drie domei-
nen biodynamisch, zoals Mas del Perié van de jonge wijnbouwer 
Fabien Jouves. 
Aan te bevelen biologische wijnhuizen zijn er volop, zoals Château 
Les Croisille, Domaine de Capelanel, Le Clos d’Un Jour, Clos Trot-
teligotte, Château de Chambert… Al deze wijnboeren zoeken naar 
nieuwe manieren om hun druivenstokken en oogst gezond te hou-
den. Velen laten wijnen vervolgens op natuurlijke wijze rijpen in 
amforen. Hoewel ze niet tot de AOC behoren, worden er ook uit-
stekende witte wijnen en roséwijnen gemaakt. Een voordeel als je 
in de streek woont, want sommige zijn zo schaars en gewild dat ze 
soms binnen enkele maanden zijn uitverkocht. 

DE SMAAK VAN DE LEGENDE
Het hangt misschien af van je verbeeldingskracht, maar ik proef 
bij de cahorswijnen de geschiedenis, de emotie en de tranen die er 
moeten zijn gelaten. Ik heb diep respect voor het vak van de wijn-
bouwer door de onzekerheden en uitdagingen, zowel bij de wijn-
bouw, de oogst, de vinificatie als bij de verkoop in deze complexe, 
geglobaliseerde wereld. 
Geregeld vraag ik me af hoe de wijn van de voorvader van mijn per-
sonage, de wijnmaakster Juliette Bonave, zou hebben gesmaakt. Is 
die wijn van toen anders dan die van nu? Bestaan zulke flessen nog 
ergens? Ik vind het antwoord in een documentaire over François 
Audouze, een verzamelaar die ‘wine dinners’ organiseert. Hij laat 
een cahorswijn proeven van zo’n honderd jaar oud, héél voorzich-
tig uitgeschonken. Inzoomend onderscheid ik dat het een Clos de 
Gamot betrof. Dit wijnhuis uit Prayssac verkoopt nog steeds zeer 
oude jaargangen. Voor wijnliefhebbers blijft het dus mogelijk om 
een oude cahorswijn te proeven, ongetwijfeld met de smaak van 
de legende.  

De Bonave Trilogie van Tineke Aarts bestaat uit de 
romans Familiebezit, Marguerite en Geboren uit een 
Roos 
 
www.bonavetrilogie.nl 


