Nieuw wijnland: Nieuw-Zeeland
Bij wijn denken de meest mensen onmiddellijk aan Frankrijk.. En terecht, want al
honderden jaren wordt in dat land wijn van uitstekende kwaliteit gemaakt: Bordeaux,
Bourgogne, Beaujolais, Champagne... Maar de voornaamste ingrediënten voor de
wijnbouw: kalkrijke grond, goede druivensoorten en zonnige hellingen, zijn in andere
streken natuurlijk ook voorradig. Bij slijter en supermarkt zien we in het wijnrek steeds
meer flessen uit de zogenaamde nieuwe
wijnlanden, die bewijzen dat ze in kwaliteit
niet voor het Franse product onder hoeven
te doen en die bovendien vaak prettiger
geprijsd zijn. Tot de nieuwe wijnlanden
behoren Australië, Chili en de Verenigde
Staten (Californië), maar ook NieuwZeeland.

Folder van de Post uit Nieuw Zeeland met
o.a. de aankondiging van de zegels met thema wijn

In Nieuw-Zeeland wordt al sinds het
midden van de vorige eeuw wijn geproduceerd, maar pas sinds ongeveer 1980
vindt men dat deze wijn de toets der
internationale kritiek kan doorstaan en
wordt de Nieuw-Zeelandse wijn geëxporteerd.
Het land brengt zijn nieuwe exportproduct
graag overal ter wereld onder de aandacht.
Een serie van zes postzegels uit maart 1997
getuigt daarvan: elke zegel toont een
wijngaard uit een van de belangrijke
wijngebieden, met op de voorgrond een
afbeelding van een tros druiven van de
soort die ter plaatse het meest geteeld
wordt.

Op de zegel van 40 cent zien we de
wijngaard Rippon in Central Otago, gelegen aan het Wanakameer en omgeven door de
zuidelijke Alpen. Van druiven uit deze wijngaard werd in 1993 de eerste mousserende
wijn van de streek geproduceerd, een zogenaamde Méthode Champenoise.
De 80 centszegel toont wijngaard Te Mata Estate in Hawk's Bay, die aan het einde van
de jaren '70 opgezet werd en sindsdien bekend geworden is door twee soorten rode
wijn van hoge kwaliteit: de Coleraine en de Awatea.
De streek Marlborough, befaamd om zijn witte Sauvignonwijnen, is afgebeeld op de
postzegel van $ 1. In de wijngaard Cloudy Bay vindt naast deze Sauvignon ook een

17

Chardonnay zijn oorsprong. De van oorsprong Franse druivensoorten doen het dus
ook goed aan de andere kant van de wereld.
Pegasus Bay ($ 1,20), de grootste wijngaard van Waipara, is aangelegd op een bodem
van stenen die in de ijstijd achtergebleven zijn nadat een gletsjer zich teruggetrokken
had. Doordat de stenige bodem veel warmte opneemt en weer uitstraalt, kunnen hier
druiven gekweekt worden die men normaal zo zuidelijk niet aantreft. De Cabernet
Sauvignon/Merlot uit deze streek is een rode wijn die steeds meer de aandacht trekt.
Millton Vineyard op de postzegel van $ 1,50 is gelegen in Gisborne en staat bekend
om de natuurlijke wijze van wijnproductie, zonder chemicaliën. Een van de
succesvolste wijnen afkomstig uit deze wijngaard is de Opou Riesling.

De hoogste waarde uit de serie - $ 1,80 - is gereserveerd voor Goldwater Estate,
gelegen op het Waiheke-eiland in de Golf van Hauraki. Het echtpaar dat deze
wijngaard leidt, heeft met zijn wijnen al heel wat prijzen gewonnen. Hun meest
befaamde product is de Goldwater Cabernet Sauvignon/Merlot/Franc.
Voor wijnliefhebbers valt er blijkbaar nog heel wat te ontdekken aan de wijnen uit
Nieuw-Zeeland. Thematische verzamelaars die het thema 'Wijn' filatelistisch uit willen
werken, komen met deze emissie in elk geval aan hun trekken.
Naast de postzegels verschenen er namelijk ook zes maximumkaarten, een eerstedagenvelop en een boekje met informatie over de Nieuw-Zeelandse wijnproductie, waarin
zeven postzegelvelletjes zijn opgenomen.
De zegels werden ontworpen door Diane Prosser uit Wellington, die gebruik maakte
van aquarellen van Nancy Tichborne.
J. Spijkerman
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