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DeftBbeleggen
Ze kijken wel altijd wat wan-
trouwig of ik wel met twee
woorden spree\ het juiste
handje geef'en niet de zilve-
ren theelepeltjes meegap,
maar toch, af en toe mag ik
komen eten bij een stel Heel
Deftige Menspn.
Een heel deftige smaak heb-
ben ze qok, en waratje, dat
was toch wel heel lekkere
witte wijn die ik had meege-
nomen! Wat mocht dat wel
niet wezen? Zuid-Italiaans,
legde ik uit, gemaakt van in-

heemse druiven. En nee, niet
van een exclusieve importeur.
Gewoon van de Hema. La
Masseria. Vijf piek.
A propos, woeg een medege-
doogde gast die geen theele-
peltjes jatte, maar in aandelen
deed, wat kon ik hem tips
geven qua beleggen in wijn?
Tsja, wijn is geen beleg, wijn
is om te drinken. Maar mocht
hij per se willen, het is niet
meer zo leuk als woeger.
Vroeger kocht je deftige be-
waarwijn - grand cru bor-

deaux - twee keer zoveel als
je op kon. Was de wijn einde-
lijk op dronk, verkocht je de
helft met fikse winst en dronk
de andere helft op voor nop.
Maar inmiddels is bewaarbor-
deaux jong al zo duur - 1000
euro de fles en meer voor
oogstjaar 2OOg - dat menig-
een zich afirraagt ofje het ooit
wel voor hog meer kunt ver-
kopen. Optimistischer menig-
een wijst op al die miljardairs
in China en Rusland die toch
wat met hun geld moeten en
denkt dat de prijzen zullen
blijven stijgen.
Zelf heb ik geen idee. Ik koop
lekkere wijn om op te drin-
ken, Maar iemand als Frank
Jacobs, winepeptati.ní, die
schrijft voor het degelijke

wij ntij dschrift Persu ij n geefl
er advies over. En David Bolo-
mey, b ol o m ey,nl, importeert
sublieme bourgogne die wel-
licht ooit.meer waard wordt,
als je het dan al niet hebt op-
gedronken, en handelt in en
weet alles van de beste bor-
deaux.
En dat heerlijke rood dat we
inmiddels dlonken, woeg de
belegger, dat rood zo fruitig,
zokruidig, zo Èpannend als
een sprookje van Grimm?
Das niks, zei ik. Gewoon heer-
lijke biologische wijn voor een
weggeefprij s. Volstrekt onin-
teressant.
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