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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 

 
Châteauneuf verwierf zijn pauselijke attributen lang nadat het pausdom naar 

Rome was teruggekeerd. Zelfs het achtervoegsel “du-Pape” is een recente 
toevoeging. In feite hebben de pausen van Avignon niet veel te maken gehad 

met het dorp of zijn wijn want ze gaven de voorkeur aan Muscat van de 
Languedoc. Sommige wijnsoorten zoals de Nerthe genoten in de 18de eeuw al 

een bepaalde reputatie. Châteauneuf-Calcernier was toen niet meer dan een 
dorp zoals zoveel andere waar een behoorlijke wijn gemaakt werd. 

 

    
 

Het terrein rond Châteauneuf-du-Pape bezit lichte hellingen en grote plateaus. 

De meest karakteristieke grondsoort is rossige aarde bedekt met klei en een 
dikke laag grote ronde keien. Overdag absorberen deze keien de zonnewarmte 

die 's nachts weer wordt afgegeven. Deze “restwarmte” is dan ook behulpzaam 
bij het rijpingsproces van de druiven. 



De klassieke Châteauneuf is breedgeschouderd en rijk aan alcohol. Een wijn 

waarin de zomerzon van de Provence gevangen lijkt te zijn. De beste soorten 
bezitten tevens boeiende nuances: kenners spreken over laurier en viooltjes, 

truffels en pruimen, kaneel, kruidnagel en andere zware kruiden, leder, 

chocolade en koffie. De traditionele wijnen vragen geduld en de betere 
Châteauneuf’s vertonen pas hun ware gelaat en klasse pas na 8 tot 10 jaar. 

Andere Châteauneuf’s daarentegen, gemaakt via macération carbonique lijken 
op Beaujolais en zijn binnen 10 maanden na de oogst gereed en na 2 tot 3 jaar 

op dronk. 
Ongeveer 3% is witte Châteauneuf-du-Pape. In de jaren '70 heeft de kwaliteit 

hiervan een drastische verbetering ondergaan. Waar hij vroeger meestal log en 
plat was, is hij nu, dank zij moderne vinificatietechnieken veel frisser en 

fruitiger. Een goede Châteauneuf kan tegenwoordig een aantrekkelijk 
alternatief zijn voor de witte Bourgogne. 

Omdat veel Châteauneuf-du-Pape door handelshuizen wordt verkocht, hebben 
onafhankelijke, zelf bottelende domeinen een eigen fles ontwikkeld, de 

zogenaamde bouteille écussonnée, met op de hals het sleutelwapen van de 
gemeente Châteauneuf. Ook zijn zij verenigd in het Syndicat des Vignerons. 

De AOC is ongeveer 3200 ha groot en verspreid over 5 gemeenten. Witte 

wijnen gemiddeld 8000 hl/jaar, de rode 92000 hl/jaar. De productie van rosé is 
verboden. De wijnen mogen putten uit een arsenaal van 13 toegelaten 

druivensoorten en toch is de grenache met ongeveer 80% de voornaamste 
druivenstok. 

 
Wat stond er vanavond op onze proeftafel: 

 
Domaine Roger Perrin Blanc 2000 

Het domein wordt geleid door Luc, zoon van wijlen Roger Perrin, 
een jonge ambitieuze wijnboer. De wijngaarden met zeer oude 

stokken liggen op de beste stukken van de dikke kiezelkruin. De 
wijn heeft een mooie strogele kleur met een prachtig tranencollier. 

In de neus rijp en zacht fruit met zelfs gekonfijte geuren. In de 
mond zeer breed met zachte structuur en een perfect evenwicht 

tussen alcohol en zuren. Lange afdronk naspelend op het zachte 

fruit. 
 

 Domaine du Vieux Télégraphe 1999 
De familie Brunier bezit ongeveer 60 ha in Châteauneuf-du-Pape. 

De wijn wordt gemaakt van 70% grenache aangevuld met gelijke 
delen syrah en mourvèdre. Een gelijkmatige wijn die tot de toppers 

uit de streek behoort. 
 

Domaine Delas 1999 Haute Pierre 
Ook dit wijndomein staat hoog aangeschreven voor zijn 

Châteauneuf-productie. Degelijk en niet te opvallend maar toch 
met een eigen stijl. 90% grenache en 10% syrah. Fermentatie in 

betonnen cuves gedurende 10-12 dagen. 
 



Château Mont Redon 1999 

De beide broers Abeille regeren over dit prachtige domein. Men 
gaat ervan uit dat Mont Redon over de best gelegen wijngaarden 

beschikt en dat blijkt ook uit hun wijnen die een vaste reputatie 

genieten. 
 

 Château de la Nerthe 1998 
Alain Dugas is de enige die zo weinig grenache (57%) in zijn wijnen 

steekt (normaal 70%) en dat maakt zijn wijnen uniek tussen al de 
anderen. 

 
Domaine Roger Perrin Réserve des vieille vignes 2000 

Alles wordt manueel geoogst en na de gisting gaat de wijn nog 12 
maanden op eiken vaten. Medium kersenrode kleur en in de neus 

kruidig doorweven van bessenfruit. In de smaak is het een 
krachtpatser met toch nog verfijndheid. Een wijn die in de goede 

jaren makkelijk 10 tot 15 jaren meekan. 
  
 

    


