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V.l.n.r.: Ger Bouten, Chantal Smeets en Martijn van de Munckhof, Jan en Gerdie Liebreks. Achtergrond: Château de Cheman.

Venlonaar Ger Bouten
(1947) werkte ruim
twee jaar met zijn
partner Inge aan een
208 pagina’s tellend
boek over Nederlanders die in Frankrijk
een wijndomein begonnen. Onder hen vijf
Limburgers. Vivre!
Nederlandse wijnboeren in Frankrijk
verhaalt over gedreven, gepassioneerde
mensen die in Frankrijk
een nieuw bestaan
opbouwden. Medio
november verschijnt
het boek.
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VIVRE als Limbo
imbowijn
wijnboer
Limbowijnboer
door John Verstraelen

W

ie nog denkt dat
je in Frankrijk rustig van je oude
dag kunt genieten
als wijnboer,
moet het boek Vivre! Nederlandse
wijnboeren in Frankrijk beslist gaan
lezen. „Het is sappelen. Keihard
werken. Druiven telen, er wijn van
maken en die dan ook nog verkopen. Niet iedereen heeft die drie gaves.” Venlonaar Ger Bouten - tussen 1969 en 2006 werkzaam bij het
Dagblad voor Noord-Limburg en
Dagblad de Limburger - kan het weten. Voor zijn boek traceerde de
Venlonaar 43 Nederlanders onder
wie vijf Limburgers die hun heil
zochten als wijnboer in Frankrijk.
Hij maakte er in twee jaar tijd zeven reizen voor. Zijn Tour de France duurde opgeteld vier maanden.
Het resultaat is een wijn- en reisgids vol boeiende verhalen, aangevuld met toeristische tips, informatie over de vele Franse wijnen,
overnachtingen en restaurants in
de buurt van wijndomeinen.
„Wijnliefhebbers weten de weg
wel in Frankrijk. Ik mik op de
tweeënhalf miljoen Nederlanderse
toeristen die jaarlijks op vakantie
gaan in Frankrijk en daar graag een
glas wijn drinken of er wijn willen
kopen.”
Het begint allemaal in 2006. Ger
Bouten - al jaren wijnliefhebber
dankzij de jaarlijkse wijntesten in
de krant - bivakkeert op een
Franse camping. Een excursieleider
klaagt daar dat de Franse wijndo-

meinen plots entree heffen. „Ik zei
‘ga naar een Nederlands domein’
en wees hem op het beroemde
Domain de Marotte bij de Mont
Ventoux.” Gerund door Daan en
Elvira van Dijkman. Elvira komt
uit het Zuid-Limburgse Ulestraten.
Een jaar later meldt de excursieleider dat het een groot succes was.
Ger Bouten besluit de Nederlandse
wijnboeren in Frankrijk in kaart te
gaan brengen. Slaat aan het googlen. Pluist Le Guide Hachette de vins
uit. En gaat met
partner Inge op
reis. Zo ontdekt
hij Jan en Gerdie
Liebreks. Jan
komt uit Helmond en Gerdie
uit Belfeld. Ze kopen in 2007 het
veertiende-eeuwse Château de
Cheman, een kasteel aan de Loire.
Twintig jaar lang
zijn ze eigenaar geweest van een
handvol supermarkten in Limburg
en een filiaal van Gall & Gall in
Reuver. Inmiddels verhuren ze in
Frankrijk luxe kamers en levert de
twintig hectare grote wijngaard
jaarlijks zo’n honderdduizend flessen wijn op.
Hoe een mensenleven een onverwachte wending kan krijgen, blijkt
uit het verhaal van Chantal Smeets
(Maasbracht, 1983) en haar man
Martijn van den Munckhof (Einighausen, 1976). De in Geleen geboren vader van Chantal, Noël, wil
met zijn vrouw Maricha een

nieuw leven beginnen in Frankrijk. Château Cadaulan in Bordeaux bij de Dordogne wordt gekocht. In januari 2008 spat de
droom van Noël ruw uiteen. Zijn
vrouw overlijdt aan een hartstilstand. Ze is pas vijftig. „Papa wilde
niet meer en ik dacht: we kunnen
dat bedrijf waarin al zoveel is geïnvesteerd toch niet laten schieten,”
vertelt Chantal in het boek. Martijn en Chantal geven hun IT-bedrijfje op en maken de droom van
Chantals vader
alsnog waar.
Chantal is met
haar 27 jaar de
jongste Nederlandse wijnboer
in Frankrijk. Het
paar heeft zijn bestemming gevonden, constateert
de schrijver.
„Maar Chantal
verzuchtte wel
dat ze bij wijze
van spreken morgen alles op zou
geven als ze haar moeder ervoor terug zou krijgen.”
Lucas Schutte (Heemskerk, 1957)
komt al reizend in Nieuw-Zeeland,
waar hij in de ban raakt van de
wijnbouw. Hij werkt op zijn elfde
als terraskelner in Wijk aan Zee.
Voelt zich al jong geboren voor de
horeca. Volgt een opleiding aan de
hotelschool in Maastricht. Maar
daar wordt hij binnen een jaar
vanaf getrapt. „Ik zat te veel met
vriendjes in cafés aan het Vrijthof.”
De middelbare hotelschool in Heerlen is wel een succes. Schutte klust

tijdens zijn studie bij in het voormalige café-restaurant De Trepkes
in Maastricht en het bekende hotel
Juliana in Valkenburg. Daar zegt
hij veel geleerd te hebben. Sinds
1999 is hij eigenaar van Château
Maresque. Dat ligt in Gaillac, in
Zuidwest-Frankrijk. Schutte
schuwt gepeperde uitspraken niet,
vertelt Ger Bouten. Citaat van
Schutte uit het boek: „Ik maak de
wijn die ik wil maken. Betere wijn
dan dan die van collega’s die veel
meer scholing hebben gehad dan
ik. Ik vind zelf dat ik bij de top tien
van Gaillac hoor.”
Ger Bouten zegt grofweg twee
groepen Nederlandse wijnboeren
in Frankrijk te hebben ontdekt.
„Vijftigplussers met veel geld, verdiend met een ander beroep. Liefhebbers van wijn, francofiel. En
jongeren die iets willen opbouwen
in een ander land.” Voor al die
landgenoten in Frankrijk geldt dat
ze keihard moeten werken.
Bouten: „Het zijn stuk voor stuk
zeer gedreven mensen, gepassioneerd. Voor ons was het een onvergetelijke tocht door Frankrijk. We
hebben plekken bezocht waar we
normaliter nooit zouden komen.
En hebben veel mensen leren
kennen.”
Of hij nog eens aan zo’n kluif begint? „Ik ben al gaan zoeken naar
Nederlandse wijnboeren in de rest
van de wereld.”
Vivre! Nederlandse wijnboeren in
Frankrijk wordt uitgegeven door
De Boekenmakers,
ISBN 978-90-77740-53-8.

