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Het verhaal van Château de l’Horte is het
verhaal van drie families, waarvan twee
uit Nederland. Maar ook een verhaal over
toevallige ontmoetingen, dode kruisvaarders,
goede wijnen en luxe vakantievilla’s. Het
‘Neder-Franse’ wijnhuis combineert Franse
ambachtelijkheid met een Hollandse handelsgeest. Leven in Frankrijk verbleef in een
van de wijnvilla’s bij het château.

C

hâteau de l’Horte ligt op een
eeuwenoud wijndomein bij
Montbrun-des-Corbières, een
dorpje in de Aude, in Zuidwest-Frankrijk. Daaromheen
liggen de wijngaarden van het
chateau en die van andere
wijnhuizen. Montbrun is een
echt wijndorp, waarvan de inwoners al sinds de
middeleeuwen leven van de druiventeelt. Zo ook de
familie Biard, die al meer dan 600 jaar druiven levert.
Van de huidige generatie Biards is Jean-Pierre degene
die waakt over de familiejuwelen. Én die voor een

nieuwe ontwikkeling zorgde door zélf wijn te gaan
maken. Dat laatste is deels de verdienste van zijn
Nederlandse echtgenote, Johanna van der Spek.
Zij verhuisde als jong meisje met haar ouders naar de
Aude, waar haar vader werkte als makelaar. Als
inwoonster van Montbrun kon het bijna niet anders of
ook Johanna kwam ‘in de wijn terecht’, niet als
wijnmaker, maar als exportmanager van twee wijn
huizen in de Minervois.
Begin jaren tachtig ontmoette ze Jean-Pierre Biard,
die zijn druiven toen nog aan grote wijncoöperaties
verkocht. Ze kregen een relatie en Biard hield Van der
Spek gezelschap tijdens haar werkreizen. ‘Ik ging vaak
op bezoek bij wijnboeren en importeurs’, vertelt ze op
het zonovergoten terras van Château de l’Horte.
‘Jean-Pierre was mijn co-chauffeur, die er met de kaart
op schoot voor zorgde dat ik niet verdwaalde. Tijdens
die reizen maakte hij kennis met het werk van
wijnboeren. Jean-Pierre vond dat zó leuk dat hij
besloot zelf ook wijn te gaan maken.’
In 1988 kochten Biard en Van der Spek een oud
wijnhuis bij Montbrun, waar ze begonnen met de
productie van wijn: rood, rosé en een beetje wit.
Château de l’Horte bestaat nu uit dertig hectare
wijngaarden, een gerestaureerde wijnkelder uit 1883
en een wijnmakerij tegenover de kelder. De wijngaarden
liggen verspreid rond het château, in het dal, op de
hellingen en op de plateaus. De vallei rond Montbrun
kent diverse microklimaten, waardoor er sprake is van
een grote biodiversiteit en de wijngaarden omringd
worden door kruiden als tijm, rozemarijn, laurier en
lavendel. Ook groeien er wilde vijgen tussen de
wijngaarden. Die natuurlijke rijkdom draagt bij aan de
rijke smaak van de wijnen.
‘Dit alles maakt deel uit van het terroir’, zegt Paul den
Toom, sinds 2007 zakenpartner van Biard en Van der
Spek. ‘Het samenspel tussen wijnboer, wijngaarden,
druiven, klimaat, biodiversiteit, bodem en historie is
hier zó uniek dat ik wel eens zeg dat alle dobbelstenen
op zes zijn gevallen. Alles klopt.’

Rotterdamse supermarkt

Zoals Johanna van der Spek een nieuw hoofdstuk
toevoegde aan de geschiedenis van de familie Biard,
bleef ook de ontmoeting met Paul den Toom niet
zonder gevolgen. De familie Den Toom – van
oorsprong tuinders – was jarenlang eigenaar van
Koopcentrum Den Toom, een uit de kluiten gewassen
buurtsupermarkt in de Rotterdamse wijk Kralingen.
In zijn hoogtijdagen verkocht de supermarkt bijna
500.000 wijnflessen per jaar. ‘Met dank aan mijn
vader,’ vertelt Den Toom, ‘die een grote passie voor
wijn ontwikkelde en daardoor ook een neusje had voor
de lekkerste wijnen.’
De supermarkt en Château de l’Horte vonden elkaar
na een juichende wijnrecensie in het toonaangevende
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Wine Spectator, over de Réserve Spéciale 1989 van
het kasteel bij Montbrun. Via de importeur raakte Den
Toom bekend met de wijnen van Château de l’Horte
en was zijn nieuwsgierigheid gewekt. ‘Ik las de naam
van Johanna en wilde daar meteen meer van weten.
Hoe komt een Nederlandse vrouw daar terecht? In
1994 reisde ze naar Rotterdam en maakten we voor
het eerst kennis. Twee jaar later ging ik met mijn vader
naar Frankrijk, waar we een week lang in een
plukkerswoning verbleven. We waren op slag verliefd.
Op het dorpje Montbrun, de wijnen, de sfeer, het
eten, klimaat, de mensen, op alles eigenlijk. Mijn
vader zei toen: hier wil ik nog wel een huis hebben.’
In de daaropvolgende jaren reisde Den Toom vaak
naar Montbrun. ‘Ik verzon altijd wel een excuus om

deze kant op te komen’, lacht hij. ‘Ik sprak geen woord
Frans, maar vanaf het allereerste begin had ik een klik
met Jean-Pierre. Via hem leerde ik alles over de
wijngaarden en het maken van wijn.’
Ook toen de supermarkt werd verkocht aan Ahold,
bleef het goed gaan met de verkoop van Château de
l’Horte-wijnen. Den Toom: ‘Er waren jaren dat we
60.000 flessen verkochten. Dat is ruim 200 flessen per
dag, een ongekend aantal voor één wijnhuis.’ In 2005
ging de Rotterdamse supermarkt verder als Albert
Heijn. Paul den Toom werd wijninkoper bij Sligro,
maar raakt na anderhalf jaar besmet met de legionellabacterie. ‘Het was echt op het randje. Het herstel
duurde twee jaar. Ik ben toen gestopt om helemaal uit Bijschriften bijschriften
te zieken en daarna aan iets anders te beginnen.’
> bijschriften
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uitstekende wijnen te produceren. Er was duidelijk
vraag naar. Wij zagen de potentie. Jean-Pierre zag die
ook, maar zat zonder eigen vermogen aan zijn grenzen.’
Zo kon het gebeuren dat een Rotterdamse familie
mede-eigenaar werd van een wijnkasteel in de
Corbières. Château de l’Horte beschikt inmiddels over
vijftien wijngaarden, waarop diverse soorten druiven
worden verbouwd. Van carignan tot grenache en van
syrah tot merlot. Paul den Toom neemt ons mee voor
een rit langs de wijngaarden. Één daarvan ligt bij een
middeleeuwse kapel. Het verhaal wil dat deze is
gebouwd door de broers van een kruisvaarder uit
Montbrun. ‘Toen die jongen na jaren terugkwam uit
het Heilige Land, werd hij verjaagd door zijn familie’,
vertelt Den Toom. ‘Hij was zó verwilderd dat zijn
broers hem niet herkenden. Uiteindelijk werd hij
gedood door de honden van de familie, daar waar nu
de kapel staat. Pas toen de moordenaars zijn lichaam
ontdekten, herkenden ze hun broer, waarna zij uit
wroeging de kapel lieten bouwen.’ De wijngaard bij de
kapel luistert naar de illustere naam L’Homme Mort,
oftewel De Dode Man.
Even verderop, ten oosten van Montbrun, ligt de
oudste wijngaard, uit 1907. Deze is nog door de
overgrootvader van Jean-Pierre aangeplant, kort nadat
alle Europese wijngaarden waren verwoest door de
druifluis Phylloxera. ‘Het is de eerste wijngaard rond
Montbrun van ná de druifluis’, vertelt Den Toom.
‘Op deze historische wijngaard zijn we heel zuinig.
Het sap van de druiven is zeer geconcentreerd en
wordt gebruikt in een ‘blend’ voor onze Corbièreswijnen, zoals de houtgerijpte Réserve Spéciale.’
Tussen de wijngaarden door kronkelt een oude
Romeinse weg, de Portanelle. Aan deze weg dankt de
Sélection de la Portanelle zijn naam, een selectie
wijnen die is opgelegd in eikenhouten (van binnen

Den Toom en zijn vader besloten te investeren in
onroerend goed. In Montbrun-des-Corbières, het dorp
dat ze jaren daarvoor al in hun hart hadden gesloten.
‘Hier hadden we voor onszelf een huis laten bouwen’,
vervolgt hij. ‘Het idee was om dit ook voor anderen te
doen en die huizen te verhuren. We lieten zeven luxe
vakantievilla’s bouwen, aan de rand van het dorp, op
een voormalige wijngaard. Daarnaast werd een oude
plukkerswoning in het dorp zelf omgetoverd tot klein
maar luxe vakantiehuis, met alles erop en eraan.’
Tijdens de bouw van de wijnvilla’s kreeg de samen
werking tussen Den Toom en Château de l’Horte een
nieuwe impuls. ‘We zaten op een zondagochtend bij
elkaar toen mijn vader opeens vroeg naar de plannen
van Jean-Pierre. Hij zei letterlijk: wat zou je willen

34 LEVEN IN FRANKRIJK

veranderen?’ Waarop Jean-Pierre met een waslijst
aan verbeteringen kwam; van roestvrijstalen tanks voor
zijn wijn tot de aankoop van het pand dat nu dienstdoet als wijnkelder. En van chambres d’hôtes annex
wijnproeverij in hetzelfde pand tot een zwembad.
Toen hij klaar was met zijn lijstje, maakte mijn vader
een optelsom op de achterkant van zijn sigarendoosje.
Tegen mij zei hij: als jij dit nu eens uitwerkt en dan
laat weten wat het allemaal moet kosten.’

Wijnvilla’s

Zo gezegd, zo gedaan. Met de familie Den Toom als
investeerder wisten Jean-Pierre Biard en Johanna van
der Spek de gewenste schaalvergroting te realiseren.
Den Toom: ‘Met beperkte middelen wist dit huis al

gebrande) vaten en die geroemd wordt om zijn
subtiele smaak van rijp (rood) fruit en zwoele vanille.
Een wijn ook, die diverse internationale prijzen in de
wacht sleepte en door Nederlandse wijnschrijvers als
Hubrecht Duijker en Nicolaas Klei wordt geprezen.
Sinds kort toont ook China grote belangstelling voor
de wijnen van Château de l’Horte.

Achter de tractor

Het wijnhuis probeert zich ook op andere manieren te
onderscheiden. Zo helpt Château de l’Horte klanten
met hun interne wijnopleiding door studiereizen te
organiseren, waarbij de cursisten kennismaken met
alle aspecten van het vak. Den Toom: ‘We nemen ze
mee de kelder en de wijngaarden in en zetten ze in
een kar achter de tractor, ook tijdens de oogst.
Vervolgens zien ze het hele proces dat volgt op de
oogst. Om wijn goed te kunnen begrijpen, moet je
zoiets een keer meemaken. Daardoor zijn ze ook beter
in staat om het verhaal achter de wijn over te brengen
op hun klanten.’
De oogst van 2013 begint op Château de l’Horte pas
eind september. ‘Zo laat zijn we nog nooit begonnen’,
zegt Den Toom. ‘Maar door het koele voorjaar hebben
we wat achterstand opgelopen.’ Overigens is dit het
vijfde opeenvolgende jaar waarop het chateau volledig
biologisch te werk gaat. Dit betekent dat het wijnhuis
de toevoeging ‘biologisch’ vanaf nu ook op het etiket
met de orchidee mag zetten. Die orchidee is een
verwijzing naar Marquis de Saint-Félix, die Château
de l’Horte halverwege de 19de eeuw liet bouwen en
een groot liefhebber was van orchideeën. De etiketten
verschillen van kleur en alleen de basiswijn, de Rouge
de l’Horte (gemaakt van de carignandruif met een
klein beetje syrah), is voorzien van een oranje etiket –
Bijschriften bijschriften
een knipoog naar het Nederlandse aandeel in dit
> bijschriften

Franse wijnhuis.
Tot slot neemt Den Toom ons mee naar de comfortabele wijnvilla’s aan de rand van het dorp. Daar zien we

dat de wijnranken zelfs in de tuinen van de villa’s
staan, naast het zwembad. De villa’s zijn vernoemd
naar de soort druif aan de respectievelijke wijnranken.

Katharenland

Toch hoef je geen wijnliefhebber te zijn om hier je
vakantie te vieren, al laten veel toeristen zich graag
rondleiden op Château de l’Horte. De Corbières heeft
veel meer te bieden dan wijn alleen. Dat begint al met
het grote aantal zonuren. Deze regio in de Languedoc
wordt in het zuiden afgeschermd door de Pyreneeën
en in het noorden door de Montagne Noire, het begin
van het Centraal Massief. De wind die aan twee
kanten van zee komt (zowel in het westen als in het
Bijschriften bijschriften oosten) houdt het dal tussen beide bergketens zo goed
bijschriften als droog. ‘Soms zien we het overal om eens heen

flitsen van het onweer, behalve hier’, zegt Den Toom.
‘Dat is goed voor onze wijngaarden én voor de toerist,
die natuurlijk baat heeft bij droog weer.’
Maar die heeft ook baat bij lekker eten, een prachtige
natuur en een surplus aan cultuurhistorische schatten.
Wat dat betreft is Montbrun uitstekend gelegen,
tussen de vestingsteden Carcassonne en Narbonne en
op een half uur rijden van de Middellandse Zee. Én op
korte afstand van het bevaarbare Canal du Midi en de
uitlopers van de Pyreneeën. Zelfs een dagje Barcelona
behoort tot de mogelijkheden.
Montbrun ligt middenin de Aude, die bekendstaat als
het land van de Katharen. Op diverse plekken zijn nog
duidelijk sporen zichtbaar die herinneren aan de tijd
dat deze religieuze orde werd vernietigd door de
katholieke kerk; van het magische Rennes-le-Château,
waar volgens sommige legendes de Heilige Graal ligt
begraven, tot de verwoeste katharenbolwerken
Peyrepertuse en Montségur. Zo is er rond de wijnvilla’s
en Château de l’Horte genoeg te zien én te doen.
‘Je hoeft inderdaad niet van wijn te houden als je hier
je vakantie doorbrengt,’ zegt Den Toom, ‘maar het
biedt wel een extra dimensie. Elke donderdag geeft
Johanna een rondleiding op het chateau, waarbij er
volop wordt geproefd. Dan maken veel gasten voor het
eerst kennis met de wijn van Château de l’Horte. En
de meeste gasten zijn meteen verkocht, net als ikzelf
twintig jaar geleden.’
www.wijnvillas.nl, www.chateaudelhorte.com
De wijnen van Château de l’Horte zijn te koop bij
PLUS (als ‘Chateau de l’Horte), Coöp (onder de naam
‘La Bastide de Montbrun’) en Poiesz Supermarkten
(‘Marquis de Saint Félix’).
tekst Jeroen Jansen foto’s Jeroen Jansen en …………

tips & adressen
☛ Eten op hoog niveau doe je bij Auberge
du Vieux Puits in Fontjoncouse, een
afgelegen dorp van nog geen 150 inwoners.
Driesterrenchef Gilles Goujon serveert
creatieve gerechten op basis van verse
streekproducten, waarvoor foodliefhebbers
uit de hele wereld naar Fontjoncouse reizen.
5, avenue Saint Victor, Fontjoncouse,
www.aubergeduvieuxpuits.fr.

☛ Je hebt buffetrestaurants en je hebt Les
Grands Buffets in Narbonne, zeg maar de
overtreffende trap van een buffetrestaurant.
Met een culinaire uitstalling die je van dit
genre restaurant bepaald niet verwacht. Van

36 LEVEN IN FRANKRIJK

oesters tot foie gras en van kreeft tot dertig
verschillende soorten kaas. Voor C 29,90
per persoon mag je eten wat en zoveel je wil.
Rond Point de la Liberté, Narbonne,
www.lesgrandsbuffets.com.

☛ Het Canal du Midi loopt van Toulouse
naar de Middellandse Zee en is bij uitstek
geschikt voor de pleziervaart. Huur je een
boot (bijvoorbeeld bij Le Boat, www.leboat.fr,
een vaarbewijs is niet nodig), dan vaar je
door eeuwenoude dorpen, onder fraaie
bruggen en aquaducten en langs
wijngaarden, leuke terrassen en gezellige
markten.

Boten zijn onder andere te huur in Homps,
op korte afstand van de wijnvilla’s.

☛ De Aude telt ruim 3000 kilometer aan
bewegwijzerde wandelpaden, waaronder de
Sentier Cathare, een kilometerslang
voetpad van Port-la-Nouvelle aan de
Middellandse Zee tot de katharenburcht
Montségur in de Pyreneeën. Onderweg loop
je langs ruïnes en andere overblijfselen die
getuigen van het leven (en de vervolging) van
de Katharen. De route is opgedeeld in twaalf
etappes, variërend in lengte van 11 tot 28
kilometer.
www.lesentiercathare.com

