
 

 

Waarom een (wijn)reis naar Armenië? 

Ineke en ik hadden al jaren een aantal redenen om een reis naar Armenië te maken. 

De berg ARARAT: 

Allereerst wilden we graag een keer staan ‘in de schaduw van de ARARAT’. De ARARAT speelt in de 

Bijbelse geschiedenis een grote rol. Na de zondvloed strandde NOACH met de ark op de toppen van 

de ARARAT. Vandaaruit kwam de uitgevlogen duif terug met een olijftakje ‘hoera er is land 

gevonden’.  NOACH plantte daar de eerste (meegebrachte) druivenplanten! 

Het oudste wijnland: 

Armenië is het oudste wijnland ter wereld met een ongeveer 8000 jaar oude  

wijngeschiedenis/wijncultuur. Eén van de te proeven wijnen refereert daaraan met de naam ‘Trinity 

6100’. 

De eerste christelijke staat: 

In de eerste eeuw voor Chr. was Armenië een van de machtigste rijken in Azië. In 301 werd de Heilige 

Armeense Apostolische Kerk gesticht door Gregorius de Verlichter als eerste nationale kerk van het 

christendom. Armenië werd daarmee de eerste christelijke staat en in een veelbewogen geschiedenis 

bleef de kerk de ruggengraat van de natie. Voordat het land in 1991 onafhankelijk werd, was het een 

twistappel van machtzuchtige buren. Heden ten dage behoort het toe aan Azië, maar dicht het 

zichzelf een Europese toekomst toe. 

Armenië heeft veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur, met o.m. magnifieke 

vroegchristelijke bouwkunst. Klooster, kerken en heiligdommen liggen schitterend in de onstuimige 

landschappen of idyllisch in een dal. Veel kunstschatten zijn door de eeuwen heen bewaard gebleven 

met dank aan de ‘wijncultuur’. Kunstschatten werden voor de bezetters verborgen in grote 

ingegraven ‘amfora’ in zalen van kloosters en kerken. 

Het Kaukasische tapijt: 

In Armenië, in de Kaukasus, is in een gletsjer het oudste Perzische/Kaukasische tapijt gevonden als 

lijkwade in een koningsgraf. Onze interesse is groot in Oosterse tapijten en met name in de 

geometrische patronen van Kaukasische tapijten. Op veel plekken in Armenië hebben nomaden 

rondgetrokken en hun tapijten geknoopt voor aankleding van hun tijdelijke behuizing. Veel 

plaatsnamen verwijzen nu nog naar de daar geknoopte tapijten. 

De bevolking: 

Nog een reden om Armenië te bezoeken was om de bevolking te leren kennen en een bezoek te 

brengen aan het aangrijpende genocidemonument, met op de achtergrond de ARARAT. Vandaag de 

dag is de genocide kwestie nog steeds actueel. Ook de diaspora speelt een grote rol. In ons land is in  

Amsterdam en Enschede een grote gemeenschap Armeniërs. Het land imponeert op muzikaal gebied 

met componisten als Chatsjatoerjan. Maar ook de onlangs overleden zanger Charles Aznavour en de 

zangeres Cher genieten bekendheid. 

 



En dan de wijn: 

De proeflijst is zodanig samengesteld, dat we van prachtige wijnen kunnen genieten, gemaakt op 

uiterst moderne wijze met inbreng van veel bekende wijnmakers uit de westerse wereld en op de 

meest ambachtelijke wijze bereid in amfora’s! Verder is opvallend, dat in Armenië druivenrassen 

voorkomen, die in buurland Georgië onbekend zijn. 

Typische Armeense druiven als Areni Noir, Kakhet, en Haghtanak geven in de handen van de 

Armeense wijnmaker prachtige wijnen en zijn mooie begeleiders bij lamshaas, een hazenrug of 

duivenborst.  

Natuurlijk kennen jullie de druiven: syrah, tannat, cabernet franc, petit verdot, khnidogni en 

montepulciano. De wijnmaker van Karas heeft daarvan een prachtige wijn gemaakt! En is een nogal 

verrassende winnaar in z’n prijsklasse op het prestigieuze Proefschrift Wijnconcours 2016. 

En dan de wijnmaker van Domaine Avetissyan: hij maakt een wijn van de Khnidogni druif, de Kataro, 

en wint daarmee de La Grande Medaille d’Or tijdens het Concours Mondial de Bruxelles!  

Kom en geniet van deze unieke proeverij! 

De proeflijst en PowerPoint presentatie laat ik jullie nog toekomen voor de proeverij van 11 

november a.s. 

Deze unieke wijnreis is mogelijk onbekend, maar maakt de wijnen zeker bemind! 

Arie en Ineke Kliphuis 

 


