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Niemand weet het zeker, maar men veronderstelt dat dit de oudste wijngaarden van 

het Rhonedal zijn. Al van in de Romeinse tijd werd hier aan wijnbouw gedaan temeer 
daar de steile heuvel een uitermate geschikte plek is voor de wijnbouw. Uit oude 

bronnen blijkt dat in de 17e eeuw Hermitage wijnen erg in trek waren bij de 
Russische Tsaren. De open ligging, de nabijheid van de Rhone en de bescherming 
tegen de noorderwind terwijl de mistral van uit het zuiden zorgt voor de snelle 

verdamping van vocht waardoor schimmels en daarbij horende rotting weinig kans 
krijgen. 

 
De Hermitage dankt zijn faam aan rode wijnen, maar het merendeel van de 126 ha 

op de heuvel bestaan uit terroirs voor witte wijnen. 
 

De Marsanne, Rousanne en Syrah vormen samen de “heilige Drievuldigheid”. De 
Marsanne brengt enorme hoeveelheden intens, bijna bruin getinte wijn voort. In 

theorie mag echter slechts 15% van deze soort in de rode Hermitage voorkomen en 
dit enkel om de wijn te verzachten. De Rousanne levert elegante en delicate wijnen 

op. Door problemen met de gevoeligheid voor meeldauw werd de aanplant 
verminderd, maar een nieuwe kloon die hieraan ongevoelig, is werd speciaal voor de 

Hermitage ontwikkeld. De aanplant hiervan neemt gestadig toe. De Syrah is geen 
originele druivensoort van hier, maar men denkt dat deze soort uit het Midden-
Oosten komt. Is het niet meer dan toeval dat de stad Shiraz (zuiden van Iran) in één 

van de twee oudste wijngebieden ter wereld ligt? Andere optie is dat de Romeinen 
de wijnstok meebrachten uit het Egyptische wijngebied Syracuse. Syrah kan even 

karakteristiek zijn als cabernet. Hij is droog, donker, compact en tanninerijk en zijn 
geur van kruidige bessen, verbrande rubber of ook wel rook en teer doet niet voor 

de zwarte bessensmaak van de cabernet. In vorige eeuw kochten handelaars uit de 
Bordeaux hier wijnen op om hun eigen zwakkere wijn te versterken. Vandaag de dag 

brengt de Hermitage majestueuze rode en intrigerende witte wijnen voort. 
 

   
 

 
 



Onze proeftafel: 

      

 

NR STREEK NAAM AARD JAAR 

1 HERMITAGE ROUGE CAVE DE TAIN L'HERMITAGE - HERMITAGE ROUGE GRAND CLASSIQUE RO 1996 

2 HERMITAGE ROUGE PAUL JABOULETAINE - HERMITAGE - LE CHEVALIER DE STERIMBERG RO 1991 

3 HERMITAGE ROUGE MICHEL CHAPOUTIER - HERMITAGE - CHANTE-ALOUETTE RO 1990 

4 HERMITAGE ROUGE CAVE DE TAIN L'HERMITAGE - HERMITAGE ROUGE GRAND CLASSIQUE RO 1994 

5 HERMITAGE ROUGE MICHEL CHAPOUTIER - HERMITAGE - MONIER DE LA SIZERANNE RO 1993 

6 HERMITAGE ROUGE PAUL JABOULETAINE - HERMITAGE - LA CHAPELLE RO 1992 

7 HERMITAGE ROUGE DOMAINE DES REMIZIERES - HERMITAGE RO 1985 

 

 
 

 

 
 
   



                      


