
Dewijnkelders van Vlaanderen
hebben een stevige reputatie.

We daalden de trappen af,
in het spoor van wijntaxateur

Stefaan Van den Bossche.

TEKST: STÉPHANE GODFROID
FOTO: STÉPHANE GODFROID ENDRIES LUYTEN

Met een harde klik van de bakelieten
schakelaar bovenaan de keldertrap
floept het peertje in de wijnkelder

aan. De bijna duizend flessen die geschat
moeten worden, baden in een vaal licht. In de
kelder hangt een geur van vochtig stof.
Wijntaxateur Stefaan Van den Bossche mon-
stert de situatie kritisch. Hij heeft iets van een
detective. ‘Ik wil je vragen om zeer discreet te
zijn over de locatie van, en de informatie over
deze wijnschatting. Discretie is een heilige re-
gel in ons vak’, voegt hij er vermanend aan toe
terwijl de gastvrouw ons alleen laat.
‘Haar kleinzoon heeft op internet voor som-
mige van haar flessen astronomische prijzen
gevonden. Mevrouw wil die dure flessen liever
van de hand doen dan ze zelf uit te drinken’,
situeert Van den Bossche ons kelderbezoek.
‘De verwachtingen zijn altijd hooggespannen.
Maar vaak is de ontgoocheling groot. En toch
wil ik elke fles zien, tot de laatste, want dat
kan die uitzonderlijke topper zijn.’

Wij-kopen-uw-oude-wijnkelder
De klanten van Van den Bossche zijn mensen
die hun wijnkelder, of een deel daarvan willen
verkopen. Vaak na een sterfgeval. Of wijnlief-
hebbers met dure flessen in hun kelder die
hopen dat ze via een wijntaxateur een hogere
prijs zullen krijgen voor hun verzameling dan
wanneer ze naar een veilingzaal trekken. Van
den Bossche koopt immers de volledige wijn-
kelder op en gaat daarna – internationaal –

op zoek naar professionelen die bepaalde fles-
sen op hun verlanglijstje hebben staan en
daarvoor hoge prijzen willen betalen. De over-
schotten – wat niet verkocht raakt – biedt de
wijntaxateur aan bij veilinghuizen.
Stefaan Van den Bossche startte zijn ‘dran-
kenloopbaan’ bij het mineraalwaterbedrijf
Pura Bronnen in Dikkelvenne. Maar al snel
kreeg de wijnmicrobe hem te pakken. Begin
jaren negentig begon hij kleinschalig wijn te
verhandelen. Hij legde zich toe op primeurwij-
nen, en kwam daardoor in contact met een pak
wijnfanaten die een fraaie collectie hadden.
Hij besloot ‘in oude wijnen’ te doen en plaat-
ste een paar ‘Wij-kopen-uw-oude-wijnkel-
der’-advertenties. Vandaag is hij een van de
grote Belgische makelaars in historische wij-
nen.
Van den Bossche vormt zich eerst een beeld
van de algemene staat van de flessen in de kel-
der. De meeste klanten reageren dat een etiket
best wat mankementen mag vertonen en dat
het vulniveau van de fles al wat gezakt mag
zijn, omdat het over oude wijn gaat. ‘Volledig
verkeerd’, zegt Van den Bossche. ‘Als een oude
fles in een goede kelder heeft gelegen, blijft
ook die fles in prima conditie. Vergelijk het
met een oldtimer. De prijs van een wagen die
jarenlang in een showroom heeft gestaan, zal
veel hoger zijn dan diezelfde auto die onder
een afdakje op een wei heeft staan roesten.’
Van den Bossche verklapt ons enkele kneepjes
van het vak. ‘Ik merk meteen of die flessen
hier al jaren liggen of dat iemand ze hier spe-
ciaal heeft gedeponeerd voor verkoop. Het
komt zelden voor, maar het gebeurt dat
iemand enkele wijnen op een veiling koopt en
die snel in de wijnnissen dumpt. Maar aan
details merk ik dat: het stof van jaren kan je
niet imiteren. En als er al een andere taxateur
mij voor is geweest, heb ik het ook gezien’.
(lacht)

Van den Bossche herinnert zich nog levendig
het echtpaar dat, speciaal voor zijn komst,
alle flessen uit de kelder naar de eetkamer had
gehaald en mooi afgestoft. ‘Ik kreeg bijna een
hartaanval, want dan wordt het moeilijk. Ik wil
zien waar en hoe die flessen bewaard werden.’

Codetaal
Van den Bossche besluit dat de vandaag te
schatten collectie waardevol is en inventari-
seert fles per fles. ‘Ik werk met een eigen
codetaal, zodat ik dit snel kan afwerken. Later
schrijf ik dan alles uit.’ De waardebepaling van
de wijnen gebeurt op basis van de internatio-
nale marktprijzen. ‘Voor de topwijnen consul-
teer ik onder meer de Livex-index, een wijnba-
rometer als het ware’, vertelt Van den Bossche.
‘Maar oppassen, het gaat over geafficheerde
vraagprijzen... En dat is natuurlijk een
hemelsbreed verschil met wat je als particulier
uiteindelijk in handen krijgt.’
Waar zullen de historische flessen uit deze
kelder uiteindelijk terechtkomen? ‘Voor de
topflessen is er steeds meer vraag uit nieuwe
markten zoals China en Rusland. Voor oude
wijnen bestaat ook heel wat interesse in
Duitsland. De States zijn er ook altijd als de
kippen bij als het om historische flessen gaat.
Maar Engeland blijft de draaischijf. Daar zit-
ten de grootste traders.’
‘Kijk hier’, zegt Van den Bossche ten slotte als
we de wijnkelder verlaten. ‘Dit zijn enkele
voorbeelden van dagelijkse doordrinkwijnen.
Die worden er echt niet beter op met de jaren.
Amper vijf procent van de wijnen die op onze
wereldbol worden gemaakt, rijpt goed door.’
Een paar dagen later belt Stefaan Van den
Bossche me op. ‘Mijn huiswerk is klaar: ik bied
voor de hele wijnkelder 28.500 euro. De eige-
nares denkt erover na.’

Divino, Stefaan Van den Bossche, Zandstraat 40,
9200 Dendermonde. Tel. 052/38.02.80
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