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Yes, we pour!
Zuid-Afrikaanse bubbels na de verkiezingsoverwinning en biologische wijnen
bij een eerste officieel diner. Barack Obama brengt niet alleen een nieuw
politiek klimaat, maar ook de liefde voor wijn terug in het Witte Huis.
t e k s t Nicole Bosch

T

oen Obama in het Witte Huis kwam, haalde de wijnindustrie in de Verenigde Staten opgelucht adem. Na acht jaar
president Bush, die geheelonthouder was en ook niet echt
van feestjes hield, kwam er eindelijk weer een wijnliefhebber aan
de macht.
Bekend was al dat het huis van de Obama’s in Chicago een aanzienlijke wijnkelder heeft. Waarmée deze is gevuld weten we
niet. Maar alleen al het feit dat ze graag wijn drinken, heeft ervoor gezorgd dat de wijnmakers het stel met open armen heeft
ontvangen.
‘Het is een fundamenteel verschil dat we nu een president hebben
die met zijn vrouw al jaren een lekker glas wijn drinkt’, vertelt
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John Gillespie, voorzitter van de Amerikaanse organisatie Wine Market Council,
die wijn in de Amerikaanse cultuur promoot. ‘Dat de Obama’s in het openbaar
tonen dat ze genieten van wijn, geeft de
Amerikaanse industrie een enorme boost.’
Is het toeval dat Obama bij wijnliefhebbers de favoriete presidentskandidaat
was? Volgens CNN werd hij gekozen in
acht van de tien staten waar wijn wordt
gemaakt; goed voor 95 procent van alle
wijn in de Verenigde Staten.

Voor
staatsdiners
worden de
wijnen
per keer
ingevlogen

Wijnkelder onder West Wing
Een van de eerste Amerikaanse presidenten, Thomas Jefferson (1801-1809) was
voor zijn aantreden werkzaam als ambassadeur in Frankrijk. Hij kwam terug als
gepassioneerd wijndrinker en installeerde
de eerste wijnkelder in het Witte Huis. Tijdens zijn presidentschap verzamelde hij
meer dan 20.000 wijnen onder de bekende
West Wing. Naar verluidt gaf hij 11.000
dollar uit aan wijn, wat nu gelijkstaat aan
zo’n 175.000 dollar.
Tegenwoordig bevindt zich in het Witte
Huis geen noemenswaardige wijnkelder
meer. Wel kunnen zo’n vijfhonderd wijnen
worden opgeslagen in een op temperatuur
gecontroleerde ruimte naast de keuken.
‘We kopen geen wijn om op te slaan’, vertelt Walter Scheib, die van 1994 tot 2006
chef-kok in het Witte Huis was. ‘Alleen
wijn die overblijft komt in de kelder terecht
en wordt dan op privé-momenten door de
president geschonken.’ Scheib heeft meer
dan 1500 geserveerde menu’s in het Witte Huis in zijn computer staan. De meeste wijnen die hierbij tevoorschijn komen,

worden per evenement ingevlogen. Scheib: ‘Voor wijnhuizen is
dit een enorme eer, zij krijgen ook een kopie van het menu toegestuurd met handtekeningen van de gasten bij het diner. Fantastische reclame natuurlijk!’
P olitiek correcte wijn
John F. Kennedy hield net als Thomas Jefferson van Franse wijnen. Op zijn laatste verjaardag schijnt hij een fles Vintage 1955
Dom Perignon te hebben gedronken. Na zijn presidentschap is
ingevoerd dat er in het Witte Huis tijdens staatsbanketten alleen nog maar Amerikaanse wijnen op tafel mogen komen. Een
befaamd verhaal is dat Richard Nixon, die erg veel hield van
Château Margaux, zichzelf altijd een glas uit een vermomde fles
liet schenken, terwijl hij zijn gasten op een meer politiek correcte
wijn trakteerde.
Wijnliefhebbers hoopten na de meest recente verkiezingen ook op
change in deze strikte keuze voor Amerikaanse wijnen. ‘Ik betwijfel zeer of president Obama de huidige praktijk tijdens officiële
bijeenkomsten zal veranderen. Maar dat betekent niet dat hij tijdens privé-momenten of in restaurants niet zal drinken wat hij
wil’, aldus Dave McIntyre, wijncolumnist bij de Washington Post.
Dat blijkt al. Toen hij presidentskandidaat was geworden bij de
Democraten, gingen de Obama’s eten in restaurant Blackbird in
Chicago, alwaar de sommelier een fles Graham Beck Brut voor
hen opentrok. Saillant detail: Nelson Mandela dronk deze zelfde
bubbels tijdens zíjn inauguratie als president in 1994. Het is een
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Volgens McIntyre van de Washington Post
doet ‘wijnman’ Shanks veel voor kleinere producenten uit staten die normaal
niet bekend staan om hun wijnproductie. McIntyre: ‘Aan de Italiaanse politicus
Giorgio Napolitano werden door Obama
wijnen van wijngaard Raffaldini overhandigd. Deze komen niet, zoals gebruikelijk,
uit Californië, maar uit Noord-Carolina.’
Wijncolumnist Mike Steinberger van Slate

De wijnhuizen krijgen het menu
toegestuurd met handtekeningen
van de tafelgasten
die Silvio Berlusconi dronk tijdens een diner in het Witte Huis in 2008. Hij smaakte
veel te veel naar eik, het was of ik op een
boomstam zoog!’ Volgens de criticus laat
Shanks, door jonge wijnen te blijven serveren, het stereotype beeld van Amerikaanse wijn bestaan: ‘jong en voorspelbaar’.
Steinberger: ‘Ik zou liever zien dat de nadruk op volwassenheid en finesse komt te
liggen. Kies in plaats van een Mondavi
voor de 1996 Chateau Montelana Estate,
waarmee je elke buitenlandse leider om je
vinger windt.’

b a r ac k e n m i c h e l l e
h o u d e n va n e e n
goed glas wijn

re u t er s

• wijnen geserveerd aan de Engelse koningin: 2004 Newton
Vineyard unfiltered Chardonnay | ca. $ 50
www.wine.com en 2003 Peter Michael Les Pavots Estate
Cabernet | ca. $ 117 | www.vinfolio.com
• Silvio Berlusconi kreeg voorgeschoteld: 2005 Robert Mondavi
Cabernet Sauvignon Reserve | € 57 | http://nl.adeg ga . c o m
• Balkenende en zijn vrouw kregen bij de top G20 in Pittsburgh
2009 van de president geschonken: with appetizer: Darioush
Chardonnay ‘Napa Valley Signature’ 2006 (Californië) |
ca. $ 72 | www.nieuwewereldwijnen.be en with entree:
DeLille Cellars Syrah ‘Yakima Valley Doyenne’ 2005
(Oregon) | ca. $ 55 | www.wine-searcher.com

(een internetmagazine over economie, politiek
en cultuur, red.) zou echter graag zien dat
Shanks plaatsmaakt voor een nieuwe generatie. ‘Ik proefde laatst de Mondavi ’05

First lady kiest biologisch
Op de website van het Witte Huis onder
Bush konden de menu’s van officiële diners worden ingezien, en daarmee ook
de wijnen die er werden geschonken. Tot
nu toe maken de Obama’s dit níet officieel bekend, maar er is een leuke weblog
( w w w. o b a m a f o o d o r a m a . b l o g s p o t. c o m )

waarop per evenement wordt bijgehouden welke flessen opengingen. Voormalig chef-kok Walter Scheib: ‘Vanwege veiligheidsredenen wordt deze informatie niet meer van tevoren prijsgegeven.
Zo worden ook wijnen die zijn opgestuurd naar het Witte Huis om
te worden geproefd, vernietigd.’
Ondanks de chef-kok en de ‘wijnman’, die al onder de Clintons
en Bush dienden, heeft de First Lady het traditioneel voor het zeggen in de keuken. Bij een van de eerste officiële diners van de
Obama’s koos Michelle Obama voor drie biologische wijnen uit
verschillende staten: een Spottswoode uit Californië, een Archery
Summit uit Oregon en een icewine van Black Star Farms uit Michigan. Een keuze die bij de biologische wijnbouwers goed viel.
Dave McIntyre van de Washington Post: ‘De Obama’s zijn jong,
stijlvol en erg populair. Ze hebben invloed op de jonge doelgroep
die de wijnindustrie goed kan gebruiken.’ ❙❚
N i c o l e B o s c h i s j o u r n a l i s t e . Z e was correspondent in de vs en is
n u g e s e t t e l d a a n d e W e i n s t r a ss e (!) in Duitsland.
M e t da n k a a n W h i t e H o u s e C h e f va n Walter Scheib,
w w w. t h e a m e r i ca n c h e f. c o m

cadeau
Auteur Richard Wolffe volgde Obama bijna twee jaar lang van
heel dichtbij en schreef een spannend ooggetuigenverslag.
‘Dit kijkje achter de schermen van de Amerikaanse verkiezingen
is meeslepend’, schreef The Observer over zijn boek Barack
Obama: de kandidaat. Van outsider tot president.
WINELIFE geeft 10 boeken weg (t.w.v. € 22,50).
Ga naar w w w. w i n e l i f e m agaz i n e.nl/mailenwin
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O nder presiden t e n
• de wijn die Nelson Mandela en Barack Obama dronken bij
de inauguratie: Graham Beck Brut | vanaf € 13,20

reuters

Big Presence
Daniel Shanks is de man die al bijna vijftien jaar verantwoordelijk is voor de wijnen in het Witte Huis. ‘Een perfect gerijpte
Cabernet kan zeer lekker zijn in het glas, maar kan niet op tegen de intense atmosfeer van een diner in het Witte Huis,’ zegt
hij. Een staatsdiner bijvoorbeeld, duurt maximaal een uur, waardoor de drie wijnen die geserveerd worden weinig tijd hebben om

een smaakimpressie af te geven. Shanks:
‘Dan heb je iets jeugdigs nodig, dat wel betrouwbaar is. Ik zoek altijd een wijn met
een big presence direct uit de fles om tijdens dit ene uur toch een indruk achter
te laten.’
Ook al zijn alle wijnen Amerikaans, het
Witte Huis heeft belang bij ‘internationale
betrekkingen’. Zo kreeg Lech Walesa wijn
van Warren Winiarski, een Amerikaanse
wijnmaker met Poolse wortels. En toen in
mei 2007 Koningin Elizabeth en Prins Philip kwamen eten, hadden twee van de drie
Californische wijnen een Britse connectie:
de beide oprichters van de wijngoederen
waren geridderd door de koningin…
Kosten zijn ook een issue - het gaat tenslotte om belastinggeld. Maar tijdens speciale gelegenheden serveert Shanks graag de
Shafer Hillside Select Cabernet, uit Napa
Valley, van rond de 275 dollar.
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combinatie van chardonnay en pinot noir uit Zuid-Afrika die volgens Amerikaanse recensenten het dichtst bij een goede Franse
champagne komt. ‘Obama was zo verrukt van de wijn dat hij
voor zijn verkiezingsfeest nog eens zes flessen bestelde’, vertelt de
Roemeense sommelier en eigenaar van Blackbird, Eduard Seitan.

