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Zinfandel: een kleine ge-

schiedenis 

Wanneer en waar de zinfandel 

precies is ontstaan, weten we 

niet. We weten alleen dat voor 

het jaar 1800 de obscure druif 

primitivo, afkomstig uit Dalmatië 

(Kroatië), in het zuiden van Italië 

arriveerde. 

In de jaren 1820 brengt George 

Gibbs, een kweker uit Long Is-

land, stekken van een druiven-

plant mee uit de keizerlijke bota-

nische collectie in Oostenrijk. 

Mogelijk ontstaat hier een 

naamsverwarring met de in-

heemse zierfandler, wat nochtans 

een witte druif is, want de plant 

wordt "zenfendel" of "zinfindal" 

genoemd. Ze levert vooral tafel-

druiven. 

De kweker Frederick Macondray 

brengt de druif in 1840 naar Californië. In 1859 wordt de 

zinfandel zowel in Napa als in Sonoma verbouwd. Rond 

die periode ontdekt men dat zinfandel gelijk is aan de 

black st. peters, een druif die in New England voorkwam. 

Rond 1880 laaft zinfandel de dorst van de talloze Califor-

nische goudzoekers. 

In het begin van de twintigste eeuw leidt ze een rela-

tief onopvallend bestaan in de schaduw van de grote 

Californische druiven die uit 

Frankrijk gehaald werden, 

zoals chardonnay en cabernet 

sauvignon. 

Paul Draper, de King of Zin, 

begint in 1969 zijn loopbaan 

als wijnmaker bij Ridge Vi-

neyards. 

In 1970 merkt men in Zuid-

Italië plots de gelijkenis tus-

sen primitivo en zinfandel op. 

Op dat moment werd de pri-

mitivo vooral gebruikt om de 

slappe wijnen uit het noorden 

wat kleur en fruit te geven. 

Rond 1988 wordt white zin 

plots een commercieel succes. 

De drank is uitgevonden door 

Bob Trinchero van Sutter Ho-

me. 

In 1992 wordt de ZAP opge-

richt, wat staat voor Zinfandel 

Advocates and Producers. In het begin telde de organisa-

tie 22 leden, nu meer dan het tienvoud. 

DNA-onderzoek uit 1994 wijst uit dat zinfandel en primi-

tivo inderdaad dezelfde druif zijn. De Italiaanse primitivo 

wordt uit het niets plots een ster, al veranderen veel wijn-

bouwers uit Italië de naam van de druif naar zinfandel 

wanneer ze naar de USA exporteren. 

In 1998 toont verder DNA-onderzoek aan dat plavac mali 
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Eerst het glas wijn ‘t Kristalleke
 

Niets is Amerikaanser dan de zinfandel. Nochtans is de druif afkomstig uit Kroatië en belandde ze maar in de 

Verenigde Staten na een ommetje via Zuid-Italië. Maar bekend werd ze pas toen ze hoge ogen begon te gooien 

in Californië. Zelfs zo bekend, dat haar thuisland Italië de Amerikaanse stijl begon te imiteren… Dat levert al-

vast een spannende degustatie op met vijf zinfandels en één primitivo. Slagen we erin de vreemde eend in de 

bijt te herkennen?  

Tot dan! 

Namens het bestuur: Sigrid (voorzitter), Karl (ondervoorzitter),  

Jan (penningmeester), Rita (PR) en Peter (secretaris/wijnmeester). 
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en zinfandel weliswaar verwant zijn, maar niet gelijk. 

Plavac mali blijkt een afstammeling van de zinfandel. Een 

andere Dalmatische druif, Kastela, blijkt dan weer gelijk 

te zijn aan zinfandel. 

Het zinfandel-aromawiel 

Zinfandel is meestal een sappige, bijna zoete wijn met 

duidelijk herkenbare bessengeuren. Ondanks zijn gebre-

ken (oneven rijping van de druif) heeft zinfandel een rui-

me schare fans verzameld. Er is zelfs een specifiek zinfan-

del-aromawiel ontwikkeld. 

http://zinfandel.org/ op deze website vind je informa-

tie over de zinfandel, waaronder het bovenstaande aro-

mawiel. Je kunt er zelfs je eigen aroma en smaak, ontdekt 

in je glas, insturen. Dit aromawiel goed bekijken is een 

ideale voorbereiding voor onze proeverij.  

Tot dinsdag. 

 Cava brut "Pere Ventura" (€8,72, Opdebeeck). 

Strak, fruitig, evolueert van eenvoudig naar com-

plex, een cava-prosecco-type. 

 Tarapaca Gran Reserva Chardonnay 2011 (€11,82,  Wi-

jnen Penen).  Heel lekkere wijn, mooie complexiteit. Veel 

mineraliteit en wat hout. 

 Champagne Gonet—Brut (€20,87, Hanos).  Rij-

pe appel, licht oxidatief, gistgeur: volgens de groep 

een duidelijke champagne. 

 Tollot-Beau Chorey-les-Beaune 2007  (€17,94, Opde-

beeck). Pinot noir ontegensprekelijk. Rokerig gebrand met 

veel zuren, een bittertje maar een korte afdronk. 

 Johannisberger Riesling Spätlese 2007 (€31,76, 

Hanos). Honing, wit fruit, rijpe peer, mineralig. 

Complex, zoetig maar ook mooie balans. 

 Tubal Crianza (Ruconia)  2008 (€13,42, Wijnen Penen).  

Heel krachtig, evolueert: wierook, karamel, torrefactie, 

tabak, bosgeuren, leer. Rijk, warm van de alcohol. 
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