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Syrah, druif van vele verhalen 

 

 

 

Is het nu met bijna wetenschappelijke zekerheid dat Syrah als moederdruiven de Dureza en Mondeuse 

Blanche heeft of moeten we alles geloven van hetgeen we horen zeggen. 

Ziehier wat verhalen: 

Verhalen over wijndruiven beginnen doorgaans bij de herkomst ervan. Om de geschiedenis van een variëteit 

te schetsen, moet men immers weten waar de wieg stond. Als er één druif is die de meest uiteenlopende 

herkomsthistories heeft, dan is het wel Syrah. 

Syrah haalt zijn naam van Syracuse, de historische stad in Sicilië. Daar was de druif aanbeland vanuit 

Egypte, om zich vervolgens een weg te banen naar de Rhônevallei. 

Verkeerde stad, volgens anderen. Zij denken dat ‘Shiraz’ de oorspronkelijk naam van de druif was, genoemd 

naar de oud-Perzische stad Shiraz (vandaag de vijfde grootste stad in Iran). Daar werd toen ook ‘Shirazi 

wijn’ gemaakt, als was die volgens historische bronnen wit. 

In een variant van de vorige verklaring zouden de Phocaeërs, een handelsvolk met betrekkingen van de 

Zwarte Zee tot Egypte, de druif van Perzië naar hun kolonie Massilia hebben gebracht. Die kolonie is 

vandaag beter bekend als Marseille. 

Nog een andere legende zegt dat het niet de Phocaeërs waren, maar de kruisvaarder Gaspard de Stérimberg. 

Toen hij in 1224 gewond terugkeerde van de Eerste Albigenzische Kruistocht bracht hij de druif mee. 
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Diezelfde Gaspard bouwde een klein optrekje op een heuvel, waar hij leefde als kluizenaar of ermite. Het 

optrekje is vandaag bekend als La Chapelle en de heuvel kennen we als Hermitage. 

Volgens de gekste variant was het niet Gaspard de Stérimberg maar Saint-Patrick die Syrah naar de 

Rhônevallei bracht. 

Uiteraard is geen van de bovenstaande versies op ampelografische bewijzen gestoeld. Niet dat het er zo veel 

toe doet, maar volgens de laatste onderzoeken ligt de oorsprong van Syrah gewoon in de Noordelijke Rhône. 

DNA-onderzoek uit 1999 stelde immers vast dat Syrah een nakomeling is van Dureza en Mondeuse 

Blanche, twee obscure Zuid-Franse variëteiten. 

Syrah, overal een ander verhaal 

Wat vast staat is dat het de Schot James Busby was die Syrah – samen met andere Europese variëteiten – 

naar Australië bracht. De druif begon daar aan een bloeiende carrière onder de naam Shiraz. Busby wordt 

niet toevallig de vader van de Australische wijnbouw genoemd. 

Daarnaast is Syrah vandaag uiteraard bekend van Hermitage, Côte-Rotie en andere wijnen uit de 

Noordelijke Rhône die legendarische status hebben verworven. Maar ook in de Nieuwe Wereld heeft de 

druif in de voorbije 20 jaar terrein gewonnen. In Californië heeft Syrah nog niet de status van Cabernet 

Sauvignon of Pinot Noir, maar onder meer in Argentinië en Chili heeft de druif stilaan een vaste stek weten 

te veroveren. Ook in Zuid-Afrika is de opmars duidelijk: van 1%  aanplant in 1995 naar 9.7% in 2007. In dat 

laatste land – en in Californië – wordt intussen ook de naam ‘Shiraz’ gebruikt, mede omdat het dankzij 

Australië een echt ‘merk’ geworden is. Anderzijds is het ook zo dat deze wijnen qua stijl dichter bij de 

Australië staan. 

Het opvallende aan Syrah is dat de druif een specifieke stijl weet te ontwikkelen op elke plaats waar hij 

wortel aan grond krijgt. De aardse en peperige Syrah uit de Noordelijke Rhône is moeilijk te vergelijken met 

de uitgesproken fruitigheid van Australische Shiraz. Velen beschouwen Syrah en Shiraz daarom zelfs als 

verschillende variëteiten. In landen als Chili toont Syrah nochtans beide gezichten: in de koelere valleien 

gaan de wijnen richting subtiele peperigheid en in de warme regio’s naar de volle, sappige stijl. Geheel in 

lijn met zijn ontstaan geschiedenis, is Syrah ook op het vlak van wijnstijlen een druif van vele verhalen … 

Syrah, een identikit: 

Oorsprong: Noordelijke Rhône 

In de wijngaard 
Syrah groeit gemakkelijk in warme klimaten en de oogst is betrouwbaar en behoorlijk groot. Hij vormt een 

uitdaging voor wijnmakers als hij puur wordt gebruikt. Voor alledaagse wijnen wordt de Syrah gebruikt als 

cépage améliorateur, om smaak te geven aan een mengwijn. In Zuid-Frankrijk werd de aanplant 

aangemoedigd met subsidies, zodat de rokerige, rijke accenten van Syrah kunnen worden aangetroffen in 

vele vin de pays van de Provence. 

 

Als de Syrah puur wordt gebruikt, moet de wijn zorgvuldig gemaakt worden, liefst met rijping op eik. De 

Hermitage, die hoge prijzen kan halen is hier een goed voorbeeld van. Een grote Syrah-wijn kan even lang 
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leven, even complex en even duur zijn als de beste Bordeaux. De relatie met Bordeaux is erg oud : een eeuw 

geleden werd Hermitage gemengd met Bordeaux, om de Bordeaux meer kleur en smaak te geven. 

Opvallende kenmerken: Syrah is een echte krachtpatser. Het is een sterke druif die immuun is voor de 

meeste plantenziekten. Dankzij de stevige tannines en krachtige kleur is Syrah een veelgevraagde speler in 

blends. Vooral de Châteauneuf-du-Pape-achtige GSM-blend van Grenache, Syrah en Mourvèdre is breed 

gekend en geliefd. 

Zijn geliefkoosde terrein en herkenning:  

 

De echte bodem voor de Syrahdruif  bestaat uit migmatische gneis, precambrische gneis en zuivere graniet 

en geven een kruidige smaak aan de Syrah druif met een grote finesse, waarvan de «potloodstift» smaak 

gemakkelijk blind herkend kan worden. 

Typerende aroma’s: afhankelijk van de rijpheid rood fruit (framboos) of zwart fruit (bessen); vooral een 

kenmerkende kruidigheid (peper, kruidnagel) en ‘donkere’ aroma’s zoals chocolade en leder. In koelere 

streken subtiel en peperig, in warme streken voor sappig en fruitig. Shiraz geeft vaak elegante en levendige 

wijnen, met een typisch gerookt aroma, kruidig, met zwarte peper, menthol, kaneel, anijs, fruitig (zwarte 

bessen, frambozen, kersen), pure chocolade, koffie, rozijnen en vanilletonen. De Shiraz laat zich goed 

mengen met Cabernet Sauvignon en Cinsault. Syrah is de druif van de grote Rhônewijnen, Hermitage en 

Côte Rôtie inbegrepen. 

Synoniemen: Shiraz, Hermitage, Scyras, Antournerein, Anzher Muskatnye, Biaune, Blauer 

Syrah, Bragiola, Candive, Costigliola, Sirah, Syra, Syrac, Zizak, enz. 
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Onze proeverij voor vanavond: 

Zuid-Afrika, Stellenbosch, MAN Vintners, Skaapveld Shiraz 2011 (7,40) 

 

Dit M.A.N. verhaal begint bij drie vrienden. Ze hadden het idee om een wijn te maken met een goede 

kwaliteit, excellente waarde en een coole verpakking. Als naam voor hun wijn namen ze de initialen van hun 

3 echtgenotes, Marie, Anette en Nicky. Zo legden ze aan hen uit dat het voor hen was dat ze elk weekend 

druk bezig waren met wijn. “It’s for you” zeiden ze. 

Skaapveld verwijst naar de weidegrond voor schapen die aan veel van de Shiraz wijngaarden grenst. Of de 

schapen een effect hebben op de wijn staat open voor discussie, maar ze leveren wel een levendige 

aanmoediging tijdens de oogsttijd.  

Deze wijn wordt gemaakt van 97% Shiraz druiven en 3% Viognier druiven. Deze laatste zorgen voor een 

meer uitgesproken aroma en de zachte taninne. Deze wijn heeft een paars-rode kleur. De aroma’s van rijpe 

pruim en kruiden. De mond-vullende aroma’s en de zachte tannine kenmerken deze wijn. Hij kan licht 

gekoeld gedronken worden zonder van zijn karakter te verliezen.  Aan tafel een mooie begeleider van 

charcuterie, koud of warm buffet of licht gekoeld op een zomerse dag bij de barbeque. 

 



Wijnhandel Van Dinter, waar informatie hoog in het vaandel staat. 

                 Noteer nu alvast: Grote Lenteproeverij op vrijdag 25-zaterdag 26 en zondag 27 april  

Pagina 6 

 

 

Frankrijk, Côtes du Rhône  Crozes-Hermitage, Domaine Romain Duvernay 
(15,50) 

 

Reeds meer dan een eeuw geleden (1904) werd het familiebedrijf Duvernay opgericht in een klein dorpje in 

het oosten van Frankrijk. De wijnen die ze maakten werden vooral lokaal verkocht. In 1998 besloten Roland 

en zijn zoon Romain Duvernay, beide oenoloog, hun activiteiten te verleggen naar het hart van de Rhône 

vallei. 

Terroir: Graniet hellingen en terrassen met alluviale bodem dragen de ronde stenen van de Rhône. 

 

Evenals in Hermitage liggen de Crozes-Hermitage wijngaarden aan de linkeroever van de rivier. Hoewel de 

naam het doet vermoeden, hebben deze appellaties weinig anders met elkaar gemeen. Het totale gebied is 

omvangrijk (± 1.400 hectare, verdeeld over elf gemeentes) gelegen tussen Serves-sur-Rhône in het noorden 

en Pont-de-l'Isère in het zuiden.  

Deze wijn heeft een volle rode kleur met nuances van violet. De neus biedt tonen van rood en zwart fruit 

(kersen, cassis) met een mooie kruidigheid, (beetje munt). In de mond eerst fris en fruitig gevolgd door een 

volle gebalanceerde smaak.  

Deze wijn heeft zeker een bewaarpotentieel van een jaar of acht, maar het wordt toch aanbevolen om relatief 

jong te drinken om zo ten volle te genieten van zijn fruitigheid. 

Serveersuggesties: lams, gebraden parelhoen, stoofschotels e.a. 
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Argentinië 1884 Reservado Syrah Escorihuela (10,30) 

 

De bodega werd in 1884 door Don Miguel Gascón opgericht. Gedurende de 20e eeuw verwierf Escorihuela 

Gascón de naam van een van de beste bodega’s van Argentinië. De generatie na Don Miquel was de eerste 

die in de jaren ’40 een botteling van 100% Syrah op de markt bracht. Deze wijn werd een van de favorieten 

van Perón en zijn vrouw Evita. Het is daarom dat de topwijn van deze bodega ‘President’s Blend’ als naam 

draagt. Zij hebben tevens de oudste Viognier wijngaard van Argentinië. De Syrah van deze bodega heeft nu 

vijf jaar op een rij de titel ‘Best Value” van de Wine Spectator gekregen. 

De jaren oude wijngaard ligt in Agrelo op een hoogte van 940 meter in Mendoza. In de wijngaard wordt veel 

werk verricht waaronder de zogenaamde ‘vendange vert.’ Hierbij wordt voordat de druiven rijp zijn een 

groot deel van de trossen weggeknipt zodat de overige druiven beter rijpen en geconcentreerder sap 

opleveren. Dit kostbare en arbeidsintensieve systeem resulteert dan ook in een joekel van een wijn met veel 

smaak. 

De opvoeding is gedurende acht maanden gebeurd in 40% Amerikaans eikenhout en 60% Frans eikenhout, 

van alle vaten is 40% nieuw. 

De mooie violette kleur, de intense aroma’s van zwart fruit met de overheerlijke kruidigheid vallen 

voornamelijk op. Alles mooi ondersteund door een vanille toets en lekkere zwarte chocolade. Het is een 

volle, complexe wijn met een heerlijke lange afdronk. 
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Verenigde Staten , Washington Columbia Crest “Shiraz” 2009 (9,60) 

 

Two Vines 

Deze Shiraz heeft de Nieuwe Wereld-stijl: rijp en geconfijt fruit aangevuld met ceder en toast aroma's. 

Smaken van zwarte kersen en witte peper zijn uitgesproken in de mond met hints van braambes, framboos 

en lichte tannines. De afdronk is aangenaam soepel. Dit is een wijn voor liefhebbers van vers rood fruit. 

Columbia Crest werd reeds "Best winery for value in the United States" bij Wine Spectator. 

De ene helft heeft een verblijf in inox tank achter de rug, de andere 50% heeft 14 maanden op Franse- en 

Amerikaanse eik rijping gehad.  De uiteindelijke blend werd met een klein percentage aangevuld van 

Cabernet Sauvignon(1%) om wat meer mondgevoel en aroma's toe te voegen aan de wijn.  

Two Vines is een perfecte manier om kennis te maken met de kwaliteit van de wijnen uit de staat 

Washington. Deze 'basiswijn' van Columbia Crest is een wijn die men zeker eens moet geproefd hebben. 

Drink bij: chorizo, gebraad, lamsvlees, pasta 
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Australië, Barossa Est. Peter Lehmann Futures Shiraz 2009 (19,00) 

 

The Futures 

De wijn heeft een zwarte kleur met een donkerrode rand en in de geur een verleidelijke mengeling van 

donkere pruimen en chocolade, klassiek voor Barossa Shiraz. De smaak is weelderig, rijk en vol. Hij 

is uitstekend gestructureerd: de fluwelen diepte van het fruit wordt afgeremd door stevige tannines en 

prachtig geïntegreerd eik. 

Druiven afkomstig van de oudste wijngaarden met weinig opbrengst in Barossa Valley. 

Fermentatie en maceratie met schil van maximaal 2 weken, een gedeelte ondergaat vatgisting. Waarna de 

wijn gedurende 15 maanden in Franse eiken vaten rijpt voor botteling. 

Peter Lehmann zei ooit "when God created Shiraz, he did so with the Barossa in mind!" 

Deze wijn dient gedronken te worden tussen 2013-2021. Drink bij: barbecue, cassoulet, lamsvlees, oude 

kazen, stoofpot, wild 

 

se of this web 
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Portugal, Alentejano Cortes de Cima Hans Christian Andersen syrah 2010  (22,00) 

site signifies your agreement to the Terms of Use 

  

Cortes de Cima is een door de Deen Hans Jorgensen en zijn Amerikaanse vrouw Carry gesticht als 

familiebedrijf uit de Portugese provincie Alentejo. Ze maken wijnen uit de 'Oude Wereld', maar in de stijl 

van de 'Nieuwe Wereld'. Dat betekent: geconcentreerd sap, rijpe tannines en een uitbundige geur. Cortes de 

Cima experimenteert volop met inheemse en internationale druiven. 

Cortes de Cima werkt volgens het 'Integrated Protection Program'. Bestrijdingsmiddelen worden tot het 

minimum beperkt. In de wijngaarden wordt gewerkt met natuurlijke mest, het wijnhuis voorziet zelf in het 

irrigatiewater dat tijdens de winter wordt opgevangen en zonnepanelen zorgen voor de electriciteits 

voorziening in de kelder. 

12 maanden op eiken vaten (80% Frans en 20% Amerikaans) 

Aroma's van rode en zwarte bessen, met een hint van mokka, balsamico. Een intens, goed uitgebalanceerde 

structuur met een aangename kruidigheid, ook nog lekkere zwarte chocolade en een lange finish. Heerlijk bij 

een stevig stukje vlees en sterke kazen.  

 


