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Wijn werd 8.000 jaar geleden 
uitgevonden!!

1. De eerste wijnmakers: wie? 

2. De bakermat: waar?

3. De bakermat: nu?
En dan gaan we proeven!



Deel 1: De eerste wijnmakers 
Wie waren ze? Hoe leefden ze? 



Waren die eerste wijnmakers mensen zoals wij?







De eerste wijnmakers 



Het leven zoals het is: de eerste wijnmakers..

• Warm weer;  natuurlijke vijanden uitgeschakeld (sabeltandtijgers)

• Onbeperkte voedselvoorraden:  landbouw; jagen en verzamelen

• Geen geld, geen persoonlijke bezittingen

• Geen metalen, geen (metalen) wapens, geen oorlogen, geen heersers

• Tijd om kunst te maken; tijd om wijn te maken

• Genoeg wijn voor iedereen!



Deel 2: De bakermat 
De 3 pretendenten: Libanon, Georgië en Armenië 



De bronnen 



Phoenicië (Libanon)

• Phoenicische stadstaten

• Byblos gesticht 9000 jaar geleden
• Druivenpitten gevonden die 10.000 jaar oud 

waren
• Wilde (niet gedomesticeerde) druiven

• Handelaars in wijn 

• Veredeling en verspreiding van 
druivenvariëteiten (vitis vinifera pontica)

• Godsdienstige rituelen: wijnoffers aan de 
goden 
• Heiligdom voor Baal in Baalbek
• Romeinen daar de tempel voor hun wijngod

 Bachus





Armenië

• Caucasus 

• tussen Zwarte en Caspische Zee

• Rond (naast..)de heilige berg Ararat

• Areni-1 grotcomplex

• Alle bewijzen voor wijnprodcutie
• Druivepitten
• Pers
• Fermentatie/bewaarvaten: amforen 

(KARAS)
• wijnsteenzuur

• Drinkbekers

• 6200 jaar oud











Georgië

• Tussen Kaukasus en Zwarte Zee 

• Gadachrili Gora ten zuiden van 
Tbilisi
• Grote vaten ingegraven in de vloer 

van de huizen: Kvevris!
• Wijnsteenzuur

• Pollen-analyse in de omgeving: 
druiven

• 8000 jaar oud





En de bakermat ligt in…

• Consumptie van wilde druiven (pitten)
• Sinds Natufische periode: 10 tot 12.000 jaar 
• Zonder agumenten voor wijnproductie

• domesticatie druiven en  Wijnproductie 
• Georgië: 8000 jaar
• Iran (Haji Furuz Tepe/ Zagros gebergte): 7200 jaar

• Opgravingen in 1936 en 1958-1968

• Aanwezigheid van hars in potten: bewaring

• Armenië: 6200 jaar 
• En alle landen van de vruchtbare sikkel…

• Verspreiding van druiven en handel in wijn
• Phoenicië (Libanon)



Laten we drinken op onze wijnpioniers!



Deel 3: Wat gebeurde er 
ondertussen in de bakermat-
landen?
Wordt er nog altijd wijn gemaakt?







Het christelijk geloof en de eucharistieviering



En wat gebeurde er in Libanon?

• Sinds 5e eeuw Maronitische kerk (Syrië)

• Arabieren veroveren en islamiseren kuststrook

• Christelijke kloosters en kluizenaars in de bergen 

• Nu 30% maronitische christenen

• Frans mandaatgebied tussen de wereldoorlogen
• Boost voor wijnproductie

• Stichting van de staat Libanon in 1943   

• Burgeroorlog 1975-1990 (diaspora)

• 8,5 miljoen flessen wijn productie 



En wat gebeurde er in Armenië?

• Hoogtepunt tijdens 1e eeuw VC

• 301: eerste christelijk koninkrijk

• Armeens-Apostolische kerk 94,7% 

• De 2 grote tragedies van het Armeense volk
• 1454: opdeling west (Turks) en oost (Perzië)
• 1918: genocide door de Turken (diaspora)

• 1922: oosten wordt deel van USSR

• 1991: onafhankelijk

• 7 miljoen flessen wijn productie 



En wat gebeurde er in Georgië?

• 324: christendom als staatsgodsdienst

• 88% Georgisch-orthodoxe kerk

• 11e-13e eeuw: onafhankelijk koninkrijk

• 19e-20e eeuw: opgeslorpt door Russisch rijk

• Russen drinken grote hoeveelheden wijn

• 1991: onafhankelijk

• Conflict met Rusland in 2008 keldert 
wijnverkoop

• 100 miljoen flessen wijn productie

• Traditionele wijnbouw 



Laten we proeven



Wijn 1: wit uit Libanon: Coteaux Du Liban Obeideh 2017
 

• Coteaux du Liban
• Centrum Bekaa-vallei

• 1100 meter hoogte

• Obeidi/Obaideh
• Samen met de Merwah de 

inheemse druif van Libanon
• Veel suikers, weinig zuren
• Romerig, honing, citroenen
• Soms oxydatief karakter
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• Coteaux du Liban
• Centrum Bekaa-vallei
• 1100 meter hoogte

• Obeidi/Obaideh
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• Romerig, honing, citroenen
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• Beschrijving

• Punten /100

• Lijkt het op een gekende druif?

• Wat zou je ervoor geven?



Wijn 2: wit uit Armenië: Hin Areni Voskehat 

• Hin Areni
• 12 Ha 
• Moderne technologie
• Domein op hoogte (1250 meter)
• Vulkanische bodem

• Voskehat
• Queen of Armenean grapes
• Rijk aromatisch bloemig boeket
• Zoet maar met gebalanceerde 

zuren
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Wijn 3: wit (….?) uit Georgië: Koncho Rkatsiteli Qvevri

• Koncho
• Voormalige rivierbeddinggen

• Mineraalrijke grond met veel klei

• In Kachetië
• Oosten van Georgië, aan de voet van de Kaukasus

• (Half)zoete rode wijnen

• Rkatsiteli
• Hoog zuurgehalte

• Veel aangeplant in Oost-Europa (Moldvië, 
Roemenië, Bulgarije, Macedonië…)

• Qvevri
• 5 maanden fermentatie op Qvevri

• Rijping op eiken houten vaten
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Wijn 4: rood uit Georgië: Tbilvino Saperavi
 
 

• Tbilvino
• 2 domeinen
• 29 wijnen

• 7.5 miljoen flessen

• Combineert Georgische traditie en 
Europese technologie

• Saperavi
• Betekent kleur(stof)
• Roze vruchtvlees
• Donkere, stevige wijn “zwarte wijn”

• Aciditeit, zwart fruit, laurier, zoethout, 
chocolade, gerookt vlees, tabak, peper
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• Beschrijving

• Punten /100

• Lijkt het op een gekende druif?

• Wat zou je ervoor geven?



Wijn 5: rood uit Armenië:  Voskevaz Karasi collection Areni 
noir 2015
  

• Voskevaz
• Gesticht in 1932

• Volledig gerenoveerd in 2004

• “one of a kind tourtistic complex”

• Areni (noir)
• Donkere druif met dikke schil
• Geschikt voor extreme klimaten 
• Krachtig en verfijnd

• Karasi collection
• 120 jaar oude stokken
• 1600 meter hoogte

• Karas fermentatie en rijping op eik





Wijn 5: rood uit Armenië:  Voskevaz Karasi collection Areni 
noir 2015
  

• Voskevaz
• Gesticht in 1932

• Volledig gerenoveerd in 2004
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• Beschrijving

• Punten /100

• Lijkt het op een gekende druif?

• Wat zou je ervoor geven?



Wijn 6: rood uit Libanon Chateau Musar 1998

• Chateau Musar
• Famillie Hochar sinds 12e eeuw (kruisvaarders)
• Domein gesticht in 1930 door Gaston Hochar
• 180Ha in de Bekaa-vallei

• Chateau Musar Rouge
• Combinatie van Bordeaux (Cabernet Sauvignon) en 

Rhone (Carignan en Cinsault)
• Op de markt gebracht na 7 jaar

• Fermentatie in beton

• 6 maanden op franse eik

• Blending

• 4 jaar op fles
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Land kleur wijnhuis Druif en jaar Leverancier Prijs

Libanon wit Coteaux du liban Obeidi
2017

Gopic 25€

Armenië wit Hin Areni Voskehat
2016

Armenian 
Brandy&Wine

14€

Georgië oranje Koncho Rkatseleli 
2013

Andere Wijn 14€

Georgië rood Tbilvino Saperavi
2018

Andere Wiijn 12€

Armenië rood Voskevaz Areni noir 2015 Armenian 
Brandy&Wine

32€

Libanon Rood Chateau Musar 1998 Jos Beerens 42€
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