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‘Hoe is het in ’s 
hemelsnaam mogelijk

dat we zo’n wijndomein
uit Italiaanse handen

hebben gegeven?’, hoor
ik een wijnmaker in

Barolo zuchten. ‘Maar
toegegeven, met 

die Noormannen is 
de winery van Nervi in
goede handen. Ze doen

puik werk’. En dat 
dankzij een ex-bankier. 

TEKST: STÉPHANE GODFROID

VIKING VEROVERT PIEMONTE

E
én berg voorbij het Lago Maggiore ligt een van
de meest verborgen topregio’s van de Italiaanse
wijnen, de DOCG Gattinara. Toegegeven, als je

vanuit het zuiden komt aangereden, ervaar je Gattinara
niet meteen als een mooi stadje. In de vlaktes liggen
rijstvelden, op de heuvelruggen staan her en der wijn-
gaarden. Maar zodra ik de inrijpoort van het domein
Nervi voorbijrijd, straalt alles wel statige grandeur uit.
De huidige eigenaar, de Noor Erling Astrup, verwelkomt
me hartelijk. Astrup is gepokt en gemazeld in de finan-
ciële wereld, met een jarenlange carrière bij Danske
Bank en JPMorgan. We zijn nog geen tien minuten bin-
nen of hij heeft in een mix van Engels en Italiaans al
honderduit verteld over de familiegeschiedenis van het
domein. Oude, handgeschreven inventarislijsten wor-
den uit de kast gehaald en via een kleine trap loodst hij
me naar een schatkamer in de kelder. Hier liggen mas-

sa’s oude exemplaren van oude jaargangen van Nervi en
tal van andere bijzondere flessen. 

Let’s do it
Opgericht in 1906 door Luigi Nervi, is de gelijknamige
Azienda Vitivinicola de oudste winery in de appellatie
Gattinara DOCG. Zowat 85 jaar bleef alles in de familie,
maar de succesvolle beginjaren bleven niet duren en het
bedrijf raakte in verval. Tot de Italiaanse staalmagnaat
Bocciolone het in 1991 aankocht. Hij wou er zware
investeringen doen, maar overleed bij een auto-ongeval.
Zo erfde zijn zoon Massimo het wijnhuis.
‘Ik was zelf kort nadien voor een MBA naar Milaan
getrokken. Tijdens het skiën op de Monte Rosa ont-
moette ik die Massimo Bocciolone. We raakten
bevriend, dronken samen de wijn van Nervi en ik was er
meteen van onder de indruk.’ 

De Molsinowijngaard is een van de mooiste van
Piemonte en ligt in een indrukwekkend amfitheater,
helemaal zuidgericht.

ERLING ASTRUP, 
VAN TOPBANKIER 

IN OSLO TOT 
WIJNBOER IN ITALIË
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De jaren vlogen voorbij. Tot een dag in 2009. ‘We gingen alweer
skiën. Omdat er ‘s anderendaags slecht weer werd voorspeld,
spraken we af om samen te lunchen en op de winery op zoek te
gaan naar een Nervi 1996. Die was zogezegd uitverkocht, maar
met eigenaar Massimo bij de hand… Toen we dat plan smeed-
den, begon Massimo te wenen. Ik wist niet dat zijn staalbedrijf
inmiddels op de rand van het faillissement stond. De wereldwijde
crisis had toegeslagen. Er boden zich kopers aan bij Nervi, om het
huis in portefeuille te halen en de winery te sluiten. Het was hen
alleen om de magnifieke wijngaarden te doen. Samen met mijn
vrouw Kathrine ben ik op 31 december 2009 naar Nervi getrok-
ken en proefden we van de wijnen die op vat lagen. Er lag
400.000 liter ongebottelde wijn in de kelder.’
Astrup ging wel eerst nog raad vragen bij zijn vriend Roberto
Conterno, een van de meest gereputeerde barolomakers. ‘Die zei
me dat niemand eigenlijk op een topwijn uit Gattinara zat te
wachten. Een barolo, ja. Of een brunello, maar een gattinara…
Toen ik dat hoorde van een man die barolo’s maakt van 500 euro
per fles, wist ik het wel zeker: Let’s do it.’

Erop of eronder

Als bankier beseft Erling Astrup goed hoe moeilijk de job van
wijnmaker, oenoloog en wijnbouwer is. ‘Als je bij een bank een
stevige fout maakt, kan je die vaak nog rechtzetten. Je regelt dui-
zenden transacties per dag. Maar een wijnmaker heeft maar één
kans per jaar. Het is erop of eronder.’
Sinds hij in 2011 het wijndomein kocht, bouwde Astrup een nieu-
we ploeg uit. Maar niet iedereen werd gewisseld. ‘Enrico Fileppo
is hier al de wijnmaker sinds 1984. Aan de wijnuniversiteit van
Alba maakte hij een eindverhandeling over de gistcultuur bij
Nervi. De man heeft maar één job gehad in zijn hele leven. Hij is
hier nooit weg geweest. Ik wou de stijl van de wijn echt niet wij-
zigen. Die is sinds mensenheugenis dezelfde.’
Wél bracht hij vernieuwing in de wijngaard. ‘Er staat zowat 6.000
hectare nebiolo in de wereld. De barolo- en barbarescowijnen
alleen al nemen zowat de helft voor hun rekening. In de jaren
negentig van de vorige eeuw werden dan klonen met een grotere
opbrengst aangeplant, met gemiddeld 300 tot 350 gram per
druiventros. Hier, in Gattinara, werken we met trossen van
gemiddeld 250 gram. Dat is een groot verschil. We hebben hier 14

oude wijnstokken geselecteerd en naar
de universiteit van Turijn gestuurd voor
onderzoek. Van die 14 oerstokken heb-
ben we 6.000 plantjes uitgezet in een
wijngaard van twee hectare, om van
daaruit verder te werken. Want de wijn
begint in de wijngaard. Op die manier
willen we onze eigen nebbiolo bescher-

men. Let op he, ik wil daarmee niet zeggen dat die beter is dan
de barolokloon. Maar het gaat om ons eigen, terroirgebonden
materiaal.’ 
‘Kom op, stap in de terreinwagen.’ We rijden naar de top van de
Molsinowijngaard, een van de meest merkwaardige wijnplekken
die ik ooit zag: de wijngaard ligt in een indrukwekkend amfithea-
ter, helemaal zuidgericht. De kurk gaat van de fles en alles wordt
stil. Behalve de zachte wind is er niemand die zucht.

‘ALS JE BIJ EEN BANK EEN ZWARE FOUT MAAKT,
KAN JE DIE VAAK NOG RECHTZETTEN. JE REGELT
DUIZENDEN TRANSACTIES PER DAG. MAAR EEN
WIJNMAKER HEEFT MAAR ÉÉN KANS PER JAAR.’

Nervi Valferana

Gattinara 2011          

KLEUR: rood.
DRUIF: nebbiolo.
PRIJS: 40,95 euro.
In de neus komt een aroma -
tische waaier van kruiden,
gedroogde bloemen en zwarte
kers. Een perfecte balans leidt
naar een intens mondgevoel
met een soepele textuur, wat
tabak en verfijnde tannines die
de lange finale dragen. 
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Nervi Molsino

Gattinara 2012    

KLEUR: rood.
DRUIF: nebbiolo.
PRIJS: 49,95 euro.
De Molsinowijn is duidelijk
robuuster van karakter, met een
stevige structuur, met aroma’s
van kers, wat pruimpjes en een
hoekje van munt ook. Mineraal
en bijzonder veel fraîcheur in de
mond, knap gestructureerd en
een volle finale.

Te koop via Stappato, 
Sluis 2E2, 9810 Eke, 
tel. 09/216.40.70,
www.stappato.be

Nervi 

Gattinara 2012         

KLEUR: rood.
DRUIF: nebbiolo.
PRIJS: 26,20 euro.
Voor deze basiswijn rijpt de
nebbiolo jaren op fusten,
waarna een halfjaar in
cementcuves volgt en daar-
na nog eenzelfde periode
op fles. Dat resulteert in een
gebalanceerde wijn met
een wat rustieke neus van
kers en gedroogde bloe-
men. In de mond is de wijn
droog, met een verleidelijke
mineraliteit.

Erling en Kathrine Astrup: 
bankiers werden wijnmakers.
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