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Het liefst met
blote voeten
in de wijn

In�deze�rubriek�elk�weekeinde�een�necrologie�van�iemand�die�recent�is�overleden.

O p een wijnreis in de Médoc, in
2013, ontmoet sommelier Erica
Verweijen de jonge hoofdsomme-
lier van sterrenrestaurant Oud

Sluis, een vrouw aan de top in een mannen-
wereldje. Achter in de bus gaat hun eerste
gesprek over ‘malolactische gisting’. Het
klikt meteen. „Veel wijnmensen zijn ook
w ijnnerds”, zegt Verweijen. Eindeloos app-
ten zij dit jaar heen en weer over acacia-va-
ten, Verweijens nieuwste obsessie.

Lotte Wolf, 11 september plotseling over-
leden, hield het na de havo precies twee
maanden uit op de hogeschool van Amster-
dam. Ze ging liever werken, als gastvrouw
op een gesloten afdeling geriatrie. Daar zette
ze de dingen meteen naar haar hand – ze
verkleedde zich voor de bewoners, verzon
een manier om de lunchboterham beter te
presenteren. Van het geld dat ze verdiende
reisde ze naar Nieuw-Zeeland, alleen, voor
de ruige natuur. Zo was ze op haar achttien-
de waar ze wilde zijn: op de kale steen-
helling van een vulkaan. Toen ze terug-
kwam in Nederland was ze aangestoken
door het wijnvirus.

Het was een minder voor de hand liggend
beroepskeuzetraject, maar een dat bij haar
paste. Haar geboorte, in een woongroep van
werkende krakers, is al ‘buiten de lijntjes’:
Alle bewoners wonen de bevalling bij. In het
brandwondencentrum, waar ze op haar ne-
gende belandt na een ongeluk met hete
thee, komt ze in opstand tegen de clini-
clowns. Vader Sjors Wolf: „Eruit!, zei ze. Ze
vond dat zo’n onzin.” Van de littekens op
haar benen trekt ze zich niets aan. Moeder
Bea Rigter: „Ze ging gewoon weer in een
kort rokje naar school.”

Later is ze een punker met oranje haar in
een corduroy jas met buttons, die bessenje-
never drinkt voor het uitgaan. Met vriendin-
nen wacht ze een band op in een hotellobby,
om daarna mee te gaan naar een stripclub.

In Nieuw-Zeeland is na een paar maanden
haar geld op. Ze bluft zich binnen bij een chi-
que restaurant – „ze kon niet eens koffiezet-
te n”, zegt haar moeder – en blijkt op haar
plek. Ze mag gratis op wijncursus en op be-
zoek bij wijngaarden. Zo raakt ze in de ban
van de wijn. „Er gaat een wereld voor je
o p e n”, zegt Erica Verweijen, die dat ook heeft
meegemaakt. „Wijn is iets waar je je volledig
aan kunt overgeven. Je raakt nooit uitgeleerd,
kunt altijd weer nieuwe dingen ontdekken.”

N a een cursus vinologie in Nederland,
die ze eerst niet mag doen omdat ze
te jong is, begint haar bliksemcarriè-

re. Al op haar 23ste haalt topkok Sergio Her-
man haar naar Oud Sluis. „Ze schitterde aan
tafel bij onze gasten”, zei hij op haar af-
scheidsbijeenkomst. Na de sluiting van Oud
Sluis wordt ze wine director bij sterrenrestau-
rant Bridges in Amsterdam, waar ze geheel
naar eigen inzicht de wijnkaart vernieuwt.
Naast klassieke wijnen komen er ook wijnen
uit ‘de nieuwe wereld’ op te staan – w ijnlan-
den als Australië, Zuid-Afrika en Chili – en bi-
ologische wijnen. Waar sommeliers meestal
‘om de gerechten heen’ moeten werken, gaat
het bij Wolf soms andersom: Als een gerecht
niet past bij de wijn die zij heeft gekozen,
mogen de koks terug naar de keuken. ‘N o o it
meer die ondeugende vinger in onze pan-
n e n’, staat op de rouwkrans van Bridges’
ke u ke n b r i g a d e .

Hoe ze ook houdt van haar werk, er ont-
breekt iets: natuur. Op een wijnreis naar Zuid-
Afrika besluit ze in haar vrije tijd zelf wijn te
gaan maken. Ze gaat stagelopen bij Johan
Meyer, een van de jonge ‘c ow b oy s ’ in de wijn-
streek Swartland die biologische wijnen ma-
ken op een ambachtelijke manier. Bij haar
eerste druivenoogst laat hij haar poetsen en
vloeren dweilen, vertelt Meyer. „Dat hoort er
ook bij. Wijnmaken in Zuid-Afrika is: de eer-
ste pauze om tien uur ’s avonds.” Wolf werkte

heel hard, zegt hij. „Ik nam haar al gauw mee
naar de wijngaard voor de leuke klusjes. Ze
wilde alles zien, alles weten.” Ze worden
vrienden, blijven samenwerken. „De afgelo-
pen twee oogsten was ze mijn rechterhand.”

W olf least wijngaarden en maakt in
2016 de eerste wijnen voor haar ei-
gen label, ‘Touch of Dutch’. „2 0 16

was een moeilijk jaar maar ze slaagde er toch
in geweldige wijn te maken”, zegt Meyer.
„Zij bracht energie, leven, plezier mee, en
dat is wat wijn echt goed maakt. Plus natuur-
lijk haar stinkende Nederlandse voeten.”
Met blote voeten in een wijnvat de ‘h o e d’
naar beneden trappen, om te voorkomen dat
de wijn naar nagellak gaat ruiken, dat deed
Wolf misschien wel het liefst van alles.

Twee jaar geleden werd ze getroffen door
een herseninfarct maar ze herstelde, lang-
zaam. Dit jaar was er geluk in de liefde. Op

een wijnreis ontmoet ze Bjorn van Aalst,
ook sommelier. Hij haat wandelen, maar
sjouwt met haar graag door de bergen. Zij
kan er slecht tegen als hij in een restaurant
de wijnkaart krijgt, maar verdraagt het. Ze
reizen veel en koken samen – met wijn.

Op de dag van haar – natuurlijke – dood
was haar koffer gepakt. Bjorn was al in
Kaapstad. Voor het eerst zou ze samen met
hem naar Swartland gaan, haar andere grote
liefde. „Het gevoel om door wijngaarden te
lopen, druifjes te proeven, ik kan bijna niet
beschrijven hoe gelukkig ik dan word”, zei
ze in de documentaire De nieuwe garde, die
vorig jaar is uitgezonden.

Haar wijn blijft. De oogst van 2017 is gebot-
teld, drie- à vierduizend flessen. „Ik wil haar
geest levend houden in de wijn”, zegt Johan
Meyer. „Voortzetten wat ze begonnen is.”

Joke�Mat

Lotte�Wolf als�kind�(links)�en�als�sommelier.

DE�LAATSTE�BLADZIJDE

Topsommelier Lotte Wolf (1985-2018) ging ook
zelf wijn maken in Swartland, Zuid-Afrika.
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