
Wijnuniversiteit  Suze-la-Rousse 

In een mooi publi-katern van De Standaard Magazine met als titel Wijnbestemmingen in de Côtes du 
Rhône, vernam ik dat een nieuwe wijnschool  op 17 november 2017 haar deuren opende in het Palais 
des Papes in Avignon, meer bepaald in de Carré du Palais. Een  prestigieuzer kader om de Rhône 
wijnwereld te verkennen is moeilijk denkbaar. Het is een initiatief van Inter Rhône, dat is de federatie 
en het promotiekanaal van de wijnprofessionals uit de ganse Rhôneregio1, in samenwerking met de 
Université du Vin van Suze-la-Rousse.          
  Dat Drôme dorpje, gelegen op zo’n  40 km ten Oosten van Montélimar en 60km ten 
Noorden van Avignon, dankt zijn bekendheid aan de indrukwekkende  burcht uit de elfde eeuw die 
later, in de zestiende en achtiende eeuw, binnenin werd omgebouwd tot een Renaissance kasteel 
met prachtige binnenkoer, staatsietrap en dies meer. Het contrast tussen de strenge buitenkant en 
het geraffineerde interieur is uniek.2  Classé momument historique in 1964 en een toeristisch bezoek 
zeker waard, is het gebouw sedert 1978 zetel van de Université du Vin. De klassen en het labo liggen 
net onder en naast de kasteelmuren, verscholen in het groen. Op 1 oktober 2018 zal de Université 
haar veertigjarige verjaardag met luister en trots vieren, want het moet gezegd dat de wijnschool 
zich met de jaren een stevige én internationale reputatie heeft weten op te bouwen. De jarenlange 
inzet van voormalige directrice, Mevrouw Renée Payan, is hier zeker niet te onderschatten. Ze 
werkte er 38 jaar, waarvan acht (tot 2016) aan het hoofd van de school.  

Het kasteel is tegelijkertijd de thuisbasis van de Commanderie des Costes du Rhône, die hier in 1973 
werd opgericht. Zoals in de andere Franse wijnstreken grijpt deze “confrérie vineuse” terug naar de 
plaatselijke wijnbouwersverenigingen van vòòr de Franse revolutie (hier meer bepaald de 17° 
eeuwse confréries van Tulette, Sainte-Cécile, Villedieu en Vaison-la-Romaine). De huidige (en 
tweede) Grand-Maître, Patrick Galant was trouwens vroeger ook hoofd van de Université. Met als 
hoofdobjectief de bekendheid en de uitstraling van de Rhônewijnen internationaal te bevorderen 
richtte de Commanderie in de omliggende Europese landen, Noord-Amerika en Azië een tiental  
Baronies op. In België zijn er zo twee: één in Luik (°1990) en,  zoals jullie ongetwijfeld weten, één in 
Gent, opgericht op 21 februari 2004.  (zie www. http://baroniegent.eu/) 

Maar keren we terug naar de Université: jaarlijks komen hier zo’n 1000 stagiairs/cursisten 
één van de 70 vormingsmodules volgen die de Université aanbiedt, en daarnaast zijn er nog de 
‘proevertjes’ voor amateurs, in het weekend en in de zomermaanden. De echte opleidingen worden 
onderverdeeld in ‘formations continues’,  enseignements professionalisants, enseignements 
supérieurs en stages op (bedrijfs)aanvraag. Zo vinden we in de eerste groep ondermeer cursussen die 
leiden tot een certificat de viticulture (91 uren), beheer van een wijndomein,  commercialisering en 
distributie specialisatie, een universitair diploma van zintuiglijke analyse en degustatie, en een 
certificaat van oenologie (120 lesuren op 2,5 maand). Suze kan evenwel geen diplôme universitaire 
national d’oenologie afleveren, hiervoor moet je in de universiteit van Montpellier,Toulouse, Dijon , 
Bordeaux of Reims zijn.          
  In de tweede categorie is er de opleiding tot Sommelier-Conseil/Caviste, die misschien wel 
het paradepaardje van de school is. Ze bestaat immers al sedert 1982 , en wordt twee maal per jaar 
georganiseerd, a rato van 480 uren, waarvan 380 lesuren en een drie weken durende stage.  Ik had 

                                                             
1 1(http://www.vins-rhone.com/fr/qui-sommes-nous ; http://www.vins-rhone.com/) 
2 Bekijk maar eens het adembenemende drone filmpje van het kasteel en omgeving op http://www.chateaux-
ladrome.fr/fr/chateau-de-suze-la-rousse 



het al over de brede, internationale uitstraling van de school: ze ondersteunt namelijk 
wijnopleidingen via associaties in Zuid Korea, Mexico, Moscou, China, en … Vlaanderen.  Toen Syntra 
Midden-Vlaanderen in 1997  een vorming tot sommelier wou oprichten en hiertoe een 
Wijnacademie startte, zocht zij toenadering tot de Université du Vin om de cursus niet alleen te 
superviseren maar ook het diploma te valoriseren en te bekrachtigen. Al twintig jaar dus kunnen de 
Vlaamse cursisten na drie jaren avondopleiding hun studie afronden met een week intensieve cursus 
én examens in het kasteel van Suze-la-Rousse. Jaar na jaar is de opleiding in Gent, Asse, Sint-Niklaas 
volgeboekt. Dat niet elke cursist het ziet zitten om naar Frankrijk te trekken en er die proeven in de 
taal van Molière af te leggen leidde er toe dat de keuze heeft om hier in Syntra het getuigschrift 
‘Sommelier’ tout court te behalen, of in Suze het diploma van Sommelier-Conseil3.   Mag ik ter 
streling van de eer van onze Baronie Gent toch even vermelden dat niet minder dan vijf , dus meer 
dan de helft van onze bestuursleden deze opleiding tot in Suze volgden? Met name Bart Van 
Canegem, Filip Vanderpoorten, Luc Wieme, Gilles Van Hende en Stefanie Plancke. 

Professionele wijnopleidingen zitten in de lift, in een zeer brede waaier van hetzij 
landbouwkundige, technische of commerciële studierichtingen. In een wijnland zoals Frankrijk 
beslaan ze een behoorlijk deel van het aanbod aan hogere, al dan niet universitaire branches. De 
Revue du Vin de France besteedde er in zijn april 2017 nummer (610) een uitvoerig artikel aan en 
vervolledigde vervolgens het overzicht van scholen en vormingen tot een tachtigtal op hun website. 
De indrukwekkende listing bevat zelfs info over de kostprijs, de duur, job kansen, enz.  die elke 
opleiding inhoudt4. Als het succes en de groei van de Belgische wijnwereld aanhoudt – en daar er 
zeer weinig reden tot twijfel over – zullen er in de toekomst wellicht ook in ons landje meer en meer 
wijn gelinkte studiemogelijkheden komen.        

 

 

Luc Wieme 

 

 

Foto’s  Suze : kasteel : http://medieval.mrugala.net/Architecture/France,_Drome,_Suze-la-
rousse,_Chateau/ 

http://www.avignon-et-provence.com/en/monuments/chateau-suze-rousse 

hier ook foto’s van zalen over wijn in het kasteel. 

 

                                                             
3 Geschat wordt dat op die twintig jaar in totaal al een goede 300 diploma’s werden afgeleverd.  
Syntra biedt sedert 2015 nu ook een bijkomende vorming ‘Wijnhandelaar’ in 11 sessies van 4 uur, als  Belgische 
evenknie voor het  ‘Caviste’ luik in de Franse diplomatitel. 
En is er ook hier al bijna tien jaar (°2009)  de opleiding tot wijnbouwer in Gent. 
4 http://www.larvf.com/,vin-secteur-viticole-formations-diplomes-sommelier-vigneron-consultant-importateur-
degustateur-oenologue-vins,4404168.asp 



 

 

 

Gentse Wijnmeters ; Osiris; Commanderij Gent; VTB wijnkring: samen vertegenwoordigd in de 
Baronie Gent 

 

Foto vanop de website vd Baronie Gent 


