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De eerste keer dat ik Telmo 
Rodriguez uitgebreid sprak, 
in 2015, hebben we vooral 
gepraat over zijn Compañía 
Vinos Telmo Rodriguez. 

Onder die vlag maakt Telmo tegenwoordig 
wijnen van bijzondere wijngaarden in 
Malaga, Toro, Ribera del Duero, maar ook op 
diverse plaatsen in het noordwesten van 
Spanje. En uiteraard in zijn thuisgebied Rioja 
(Bodega Lanzaga). Daar zou het gesprek dit-
maal over gaan, over Rioja, waar hij ook de 
wijnen van zijn ouderlijk domein Remelluri 
maakt. Hier groeide Telmo Rodriguez op. Hij 
is er trots op: ‘Remelluri is het belangrijkste 
project in Rioja van de laatste 60 jaar, maar 
niemand heeft het over het talent van mijn 
ouders. Mijn vader was ondernemer, mijn 
moeder kunstenares, ze hadden geen wijn-
kennis, maar wel de gevoeligheid om iets 
heel bijzonders te maken van het domein. Ze 
hebben altijd ambachtelijk gewerkt, met 
paarden, en nooit herbiciden gebruikt. 
Misschien was het een voordeel om geen 
achtergrond in wijnbouw te hebben. Ze heb-
ben het puur gehouden.’

Rhône als inspiratie
Telmo studeerde in Bordeaux, maar als het 
op wijnbouw aankomt, is de Rhône een 
veel groter voorbeeld voor hem. ‘De oor-
sprong van fine wine en gastronomie ligt in 
Frankrijk en in Bordeaux kwam ik voor het 
eerst daarmee in aanraking. Maar eerlijk ge-
zegd deed Bordeaux qua wijn en cultuur me 
niet veel. Het was te veel luxe, het draait 
sterk om geld verdienen, net als in 
Champagne. Niemand liet me de wijngaar-
den zien, viel me op, die waren blijkbaar niet 
belangrijk. Toen ik naar Rhône ging, liepen 
we alleen maar door wijngaarden, bij Chave, 
bij Perrin, bij Trévallon. Dat interesseerde 
me veel meer, die cultuur inspireerde me 

veel meer.’ Ook de mentaliteit van de Chaves 
en Eloi Dürrbach (Domaine de Trévallon) 
spreekt Telmo aan. ‘Dat zijn knokkers, ze 
hebben altijd geloofd in wijngaarden, ge-
vochten voor hun terroirs. Eigenlijk hebben 
wij de laatste jaren in Spanje hetzelfde ge-
daan, gevochten voor bijzondere plekken, ze 
in ere hersteld, en nu zijn we helden.’

Die bijzondere plekken liggen op vele plekken 
in Spanje. ‘Spanje is meer dan paella, Julio 
Iglesias en Amerikaans hout’, zegt Telmo vurig. 
‘Spanje is het meest complexe land van 
Europa. Over twintig jaar staan mensen ver-
steld van Spaanse wijn, zoals ze ook versteld 
staan van de huidige Spaanse gastronomie. 
We werken er hard genoeg voor. Te weinig 
mensen weten dat Spanje zo veel bijzondere 
terroirs en getalenteerde wijngaarden kent. 
Viña Tondonia, waar iedereen het over heeft 
en ook ik dol op ben, was in feite de eerste in-
dustriële wijngaard.’

Ondergang van traditionele Rioja
Zo zijn we bij Rioja aanbeland. Zijn thuisge-
bied, waarmee hij een complexe relatie 
heeft. Telmo is kritisch op de ontwikkelingen 
in Rioja, maar ook op hoe de geschiedenis 
van het gebied wordt verdraaid. ‘Veel men-
sen denken dat phylloxera het begin was van 
de kwaliteit van Rioja (en dat de know-how 
van de Bordelais die naar Rioja kwamen  
– omdat hun eigen wijngaarden door phyl-
loxera waren vernietigd – Rioja kwalitatief 
naar een hoger plan heeft gebracht, red.). 
Maar voor mij is dat het einde geweest. Rioja 
was net zo traditioneel als andere wijngebie-
den, met goede dorpswijnen. Wijn was een 
alledaags product en de wijnen destijds wa-
ren rustiek, maar er waren wel degelijk goe-
de zones en wijngaarden. Toen in 1860 de 
wijnbouw door een crisis werd getroffen, 
besloot een groep aristocraten in Alava 
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grote wijnen te gaan maken. Ze brachten 
een bekende wijnmaker over uit Bordeaux 
om hen te leren hoe goede wijn wordt ge-
maakt, maar ook hoe die vermarkt moet 
worden. Vanaf 1862 deden ze een aantal bij-
zondere proeverijen en hadden veel succes. 
Hun wijnen heetten Médoc Alaves. De maat-
schappij was er echter nog niet klaar voor. 
Maar wat het project echt de nek omdraaide, 
waren de Bordeauxse bulkwijnkopers die in 
Rioja wijn kwamen kopen om hun tekorten, 
gevolg van phylloxera, aan te vullen. 
Daarmee viel de urgentie weg om goede wijn 
te maken en aandacht te geven aan wijn-
gaarden. Dus met phylloxera ging traditione-
le Rioja eigenlijk verloren.’
Hij vertelt het duidelijk met pijn in zijn hart. 
De ontwikkelingen van de jaren 70 en 80 
hebben Rioja ook niet veel goed gedaan. 
Telmo: ‘Feit is dat de twee beroemdste wijn-
gebieden van Spanje, Rioja en Jerez, zijn ver-
pest door de goedkope commercie. Het is 
misschien wel te gemakkelijk om in Rioja 
redelijk goede wijn te maken. Maar Rioja 
moet veel meer willen dan dat. We zijn een 
van de tien beste wijngebieden ter wereld.’

Het is niet zwart-wit
Het gesprek komt op de classificatie van wij-
nen op basis van hun rijping (crianza, reserva, 
gran reserva). En of die samen kan gaan met 
de terroirgedachte die heeft geleid tot de 
nieuwe categorieën van Viñedos Singulares 
(individuele wijngaardwijnen), Vinos de 
Pueblo (dorpswijnen) en Vinos de Zona 
(streekwijnen). Telmo is daar relativerend 
over: ‘Bij Remelluri vraagt men wel eens 
waarom ik nog Reserva gebruik op mijn eti-
ketten. Ik ben er niet tegen. Je moet je afvra-
gen: wat vertelt jou een appellation Gran 
Reserva. Ik ben tegen de discussie traditio-
neel versus modern, zoiets bestaat niet. Ik 
ben ook tegen ‘het terroirdenken’ versus ‘wat 
Rioja altijd deed’’. Is ook onzin. Natuurlijk is 
de beste Rioja geen blend van de drie zones 
(Alta, Alavesa en Baja). Maar zijn alle maisons 
de champagne fout, is alleen Selosse goed? 
Het is niet zwart-wit. Faustino is een geweldig 
succes, dat hoef je niet te bekritiseren. Maar 
je moet wel de waarheid vertellen.’

Foute boodschappen
En een belangrijke waarheid voor Telmo is 
dat de goede druiventelers om zeep zijn ge-
holpen door goedkope commercie. ‘En we 
hadden al nooit veel echte wijnboeren. Dat 
missen we nu. Maar Spanje is een land van 
echte werkers, dus ik heb goede hoop dat we 
de wijngaarden beter gaan bewerken’, zegt hij 
met enige verbetenheid. ‘Want de wijngaard 
is gewoon het belangrijkst, misschien wel 
90% van het hele werk. Maar ik ben niet van 
het credo ‘ik doe niets’. De markt is tegen-
woordig full of shit. Biologisch, biodynamisch, 
natural, iedereen praat elkaar na, maar het 
betekent niets. Uiteindelijk gaat het allemaal 
om hoe je werkt, om hoeveel uren je erin 
stopt. De boodschap van bepaalde natuurlij-
ke wijnboeren, die druiven kopen, in een am-
foor stoppen, geen sulfiet gebruiken en het 
resultaat dan verkopen als natuurwijn, is de 
foute boodschap. Je moet veel weten en hard 
werken, om weinig te hoeven doen.’
Hard werken doet Telmo Rodriguez zeker. 
Met als een van zijn mooiste resultaten de 
wijngaard Las Beatas, gelegen op oude, her-
stelde terrassen bij Labastida in Rioja 
Alavesa. Deels staan er oude planten, deels 
heeft hij opnieuw aangeplant, allemaal bush 
vines. Het is een gemengde wijngaard waar 
nu tien verschillende druivenrassen door  
elkaar heen staan. ‘Met Las Beatas wilde ik 
het échte Rioja terugbrengen. Het is de 

droomvoorstelling 
van een traditionele 
Rioja wijngaard waar-
maken. Niet zoals ie-
mand dat in de jaren 90 zou 
doen, de druivenplanten opgelijnd en met 
irrigatie, maar zoals een heel getalenteerde 
wijnboer de wijngaard honderd jaar geleden 
zou hebben aangelegd en beplant. Ook wil 
ik laten zien wat traditie was. Traditionele 
Rioja is helemaal niet per se een blend van 
verschillende zones of dorpen.’

De schoonheid van wijn
Telmo Rodriguez vecht duidelijk voor een 
beter, maar ook genuanceerder beeld van 
Rioja. Dat wordt nog veel te veel geassoci-
eerd met de mindere kanten van haar verle-
den. Het houtgebruik bijvoorbeeld. Telmo 
wordt er moe van: ‘Ik praat niet over hout, 
want Rioja gaat niet om hout. Als het om de 
Spaanse gastronomie gaat, praten we toch 
ook niet meer over paella? Als je voor een 
zaal zeer getalenteerde mensen staat, praat 
je toch ook niet alleen maar over hoe ze ge-
kleed zijn? Rioja gaat om de schoonheid van 
wijn, om terroir, om cultuur, dat zijn zó veel 
belangrijkere dingen.’
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