
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vendange. 

 

De vendange, de druivenpluk, is voorbij en de rugpijn is over. Het is ieder jaar weer een 

bijzondere afronding van de seizoencyclus in de wijngaarden, vooral als je er midden in 

woont en vanuit het keukenraam de wijngaard in kijkt. In de Lavaux (www.lavaux.ch) , aan 

de kust van het meer van Geneve, beginnen in maart de wijnranken voorzichtig uit te lopen. 

Een prachtig lichtgroen, bijna doorzichtig, spreidt zich uit over de wijngaarden en dat wordt 

in de loop van het voorjaar steeds voller en donkerder groent. In deze periode lopen de 

wijnranken snel uit en produceren veel lange dunne loten die voortdurend moeten worden 

bijgeknipt om de planten niet te veel energie te laten verspillen. Jean-René (onze vigneron), 

zijn vader René  (opa) en de 3 Portugese broers die permanent op de wijngaard werken zijn er 

druk mee en niet zelden, als ik om 6 uur opsta om naar het ziekenhuis te gaan, hoor ik ze al in 

de wijngaard bezig.  

 In de vroege zomer verschijnen dan voorzichtig de eerste druiventrosjes, klein en groen en al 

gauw wordt het zaak om te beginnen met krenten, waarbij de kleine en slechte trossen worden 

afgeknipt. De goede en grote trossen blijven hangen en beginnen dan te kleuren rood en wit. 

Wij hebben zo’n 70% wit (Chasselas) en 30 % rood (vnl Pinot Noir, maar ook Gamaret en 

een klein beetje Merlot). Er heerst dan een warme lome sfeer, maar eind augustus begint het 

spannend te worden, hoe zal de oogst dit jaar worden? Vooral opa zie je dan door de 

wijngaarden zwerven en overal kijken, knijpen en proeven.  

Begin september wordt er dan overlegd wanneer we precies gaan plukken, de factoren die een 

belangrijke rol spelen zijn het advies van de Zwitserse Société des Vignerons, het gevoel van 

opa, en de beschikbaarheid van de plukkers. De plukkers is een vaste groep van voornamelijk 

Fransen, die in juli al in Noord Spanje beginnen te plukken, via Zuid-Frankrijk en de 

Bourgogne langzaam onze kant uit komen en van ons uit de Valais (Wallis) in trekken. Zij 

worden aangevuld met vrijwilligers, Nederlanders en lokalen, want het is hier gewoonte om 

ook bij je buren en vrienden wat mee te helpen plukken, een soort geste van goed 

nabuurschap. Er daalt dan een soort nerveuze spanning over wijngaarden neer, zo van 

wanneer gaat het beginnen, iets wat te vergelijken is met wat we in Groningen voelden als het 

vroor en er binnenkort geschaatst kon worden. Dit jaar zijn we begonnen op 10 oktober en het 
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was heel anders dan vorig jaar, toen hadden we prachtig warm weer, dit jaar was het koud en 

soms regenachtig, dat maakt het extra zwaar. Het is altijd weer verbazend hoe steil (34%) de 

wijngaarden zijn als je er echt in staat en naar beneden glibbert, kaplaarzen of oude 

bergschoenen zijn nodig en je wordt uiteindelijk helemaal vies van een mengsel van modder 

en druivensap (heel zoet en plakkerig). Je rug lijdt onder het bukken om de lage trossen (en 

dat zijn de besten) te pakken te krijgen en als je niet uitkijkt knip je met de hele scherpe 

scharen in je vingers. Maar toch is het een heerlijke sfeer, het langzaam een worden met de 

wijngaard, het gepraat en gelach van de plukkers, soms wordt er opeens gezongen, en 

voortdurend hoor je het geroep van “caisse” als een plukker zijn kist vol heeft en een nieuwe 

nodig heeft. De kisten met druiven worden in grote vaten van 1000l omgekeipt en daarin 

afgevoerd, maar soms is het zo steil dat die vaten niet weg te krijgen zijn en dan wordt de 

helikopter gebeld. Die helikopter staat tijdens de vendange gestationeerd in de Lavaux, er 

hangt altijd een groot touw onder en op afroep komt die er aan en tilt het vat van de wijngaard 

naar de boerderij een kort, maar duur ritje (58franc) per vlucht, maar wel een spectaculair 

gezicht. 

Er bestaat een duidelijke hiërarchie bij het plukken, onderaan de plukkers, dan de logistiek, 

dat zijn de jongens die met de kisten op hun rug de afvoer van de druiven verzorgen over de 

steile stenen trapjes langs de wijngaarden, en bovenaan de hiërarchie de persers, die bij de 

boerderij de druiven selecteren en in de pers gooien. Die hiërarchie vind je dan s’avonds terug 

aan tafel, waar de persers met de patron aan het hoofd van de tafel zitten en de plukkers 

onderaan. Tijdens de vendange wordt er goed en uitgebreid gekookt en gegeten op de 

boerderij door Geraldine, de vrouw van Jean-René. De maaltijden worden daarbij rijkelijk 

besproeid door onze eigen wijn, overigens ook een prima middel tegen de rugpijn, en er 

ontstaat een vrolijke, jolige sfeer. Bijna bizar op de avond wanneer ook nog eens de fanfare 

van het dorp (Epesses) langskomt en er gedanst wordt, net een film.  

Plotseling is het dan voorbij, de wijngaarden zijn leeg en iedereen gaat naar huis. De oogst 

was dit jaar niet zo groot als vorig jaar, maar het idee is dat de kwaliteit beter is, we zullen 

zien wat het wordt. De Chasselas is al aan het gisten en om de 2 weken ga ikproeven bij Jean-

René hoe het gaat en tegen maart kan er gebotteld worden. Dan kan de nieuwe Blanc 

d’Epesses de markt op (ons etiket is Joli Jambon), een frisse witte wijn die heerlijk is als 

aperitief en ook prima gaat bij de vis. De Pinot Noir wordt een lekkere rode tafelwijn voor 

dagelijks gebruik en de Gamaret gaat 2 jaar het eiken vat in en wordt een hele chique wijn 

voor bij het diner.  

Maar dan is ook de zomer voorbij, de wijngaarden kleuren prachtig geel er ligt al sneeuw op 

de bergen aan de overkant van het meer (Porte Soleil), er staat wild op het menu en de garage 

vraagt wanneer ze de sneeuwbanden kunnen monteren. Het gaat winter worden. 
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