Verslag van het bezoek aan Slot Zeist en Wijnproeverij ten
huize van Lady R.T. op 27 februari 2013
Mee gingen: Queen Dollydot, Lady of Leisure (vice queen), Lady
Mechtild, Comtesse Germaine de Zomergem, Baronesse of Boop,
Groothertogin Aleid, Freule Elisabeth, Donna Albertina, Lady
Abigail, Lady of Quilt, Lady of Jazz, Freule van Uyterwaerden tot
Eekmolen, Madame Seraphine en Princess Pearl,
organisatie: Lady R.T.
Het was al weer vier jaar geleden, om precies te zijn op 4 maart
2009 dat Lady R.T. bij haar thuis een verrukkelijke Witte-Wijnproeverij had georganiseerd. Nu 4 jaar later was het de beurt aan de
Rode Wijn.
Ook dit jaar wordt zij terzijde gestaan door haar lieve man en
bourgondiër Willem en sommelier Robert.
Voorafgaand aan de Wijnproeverij brachten we een bezoek aan Slot
Zeist.
Om 14.15 uur werden we verwacht in de Brasserie van het Slot waar
Lady R.T. een tafel voor ons had gereserveerd en waar de koffie en
thee klaarstond.
Enkele Roses hadden zich opgeofferd als 'Bob' en waren zo aardig
om de andere Freules, Ladies en andere adellijke dames in hun
bolides mee te nemen.
Om optimaal van de wijn te kunnen proeven hadden Comtesse
Germaine de Zomergem en Lady of Leisure besloten om per trein en
bus te reizen, wat ook prima te doen was.
Na de thee was het tijd om de tentoonstelling van Corneille te
bezichtigen, onder begeleiding van een gids.
Allereerst bekeken we een korte film over het leven van Corneille en
het ontstaan van de kunstenaarsgroep Cobra (Copenhagen, Brussel en
Amsterdam) kort na de 2e wereld oorlog.

Corneille , Karel Appel en andere moderne kunstenaars behoorden tot
die Cobra groep en begonnen met hun experimentele kunst.
In Nederland was hun succes niet onverdeeld groot. Men was eerder
nogal kritisch ten aanzien van deze nieuwe 'kunst'.
In Parijs werd hun moderne kunst meer gewaardeerd.
Corneille woonde in Parijs maar hield veel van Amsterdam waar hij
regelmatig vertoefde.
De gids wist veel te vertellen over de symbolische betekenissen en
de technieken die door Corneille werden gehanteerd. Kortom een
leerzame en onderhoudende middag.
Na de tentoonstelling begaven we ons naar het huis van Lady R.T.
We werden aller hartelijkst ontvangen door echtgenoot Willem en
sommelier Robert, er stond een uitgebreide en heerlijke tea voor ons
klaar.
Om de tijd tot de wijnproeverij te overbruggen had Lady R.T. in twee
verschillende ruimtes sjoelbakken opgesteld zodat we nog even
lekker sportief bezig konden zijn.
Ook vier jaar geleden hadden we gesjoeld en destijds had Lady of
Leisure als winnaar een mooie beker mee naar huis genomen.
Op verzoek van Lady R.T. had ze deze weer meegenomen zodat het
nu een 'wisselbeker' kon worden.
Iedereen deed erg zijn best en uiteindelijk was het dit keer Lady
Mechtild die als beste voor de dag kwam.
Hieruit kan worden afgeleid dat vices in ieder geval beschikken over
uitstekende sjoelkwaliteiten .
Na het sjoelen was het tijd voor het 'echte werk' het proeven
van heerlijke rode wijn.
Bij het proeven is het niet de bedoeling dat alle wijn doorgeslikt
wordt, maar dat is wel eens moeilijk.
De wijn was buitengewoon lekker, de ene nog beter dan de ander.

De rode wijn was toegespitst op twee druivensoorten: de Cabernet
Sauvignon en de Carmenère.
Er was een selectie gemaakt van 10 wijnen in de prijsklasse tussen de
€ 4,00 en € 6,50.
De eerste vier wijnen waren van de Cabernet Sauvignon, daarna
volgde twee blends van Cabernet Sauvignon en Carmenère, en de
laatste vier waren puur van de druif Carmenère. Op één na waren
alle wijnen afkomstig uit Chili, één kwam uit Argentinië.
Het was soms moeilijk om te bepalen welke wijn lekkerder was. De
krachtige smaak van de wijn had te maken met de leeftijd maar
natuurlijk ook met de druivensoort. De smaak van de Carmenère wijn
was bijzonder lekker.
Het enthousiasme waarmee de wijnen werden aangeprezen door de
beide kenners was op zich ook al geweldig leuk.
Naast de wijn was er volop aandacht voor heerlijke hapjes
tussendoor en na de wijn werd er ook nog een heerlijke
wintermaaltijd geserveerd, bestaande uit rode kool met appeltjes,
aardappelen en sudderlapjes.
Het smaakte allemaal verrukkelijk.
Als dessert volgde nog een heerlijke apple-crumble met room.
We waren onder de indruk van al het werk dat Lady R.T. had verzet.
Het is tenslotte geen sinecure zo'n maal bereiden voor een kleine 20
personen, waarvoor hartelijk dank.
Na afloop van het diner richtte de Queen een dankwoord aan
sommelier Robert en Wim. Om hen te bedanken met een fles wijn
leek in dit geval geen goed idee. Maar wat dan wel?
Ze had besloten hen blij te maken met een paar heerlijke warme
geitenwollen sokken. De beide heren waren hier erg gelukkig mee, de
winter leek voorlopig nog niet te vertrekken en ook bij een volgende
kampeertrip in de bergen zouden ze zeker van pas komen.
Op hun beurt bedankten de sommelier de Roses voor hun
enthousiasme. Hij vond het erg leuk om voor deze groep een
proeverij te houden en stelde voor om de gedachten te laten gaan

over een eventuele volgende proeverij. Dit zou bv een Port- avond
kunnen zijn.
De Roses vonden dit een goed idee. Misschien weer over 4 jaar?
Ondertussen was tijd geworden om af te sluiten.
Gentleman Willem was zo aardig om Comtesse Germaine de
Zomergem en Lady of Leisure naar het station te brengen.
Ook de andere adellijke dames bedankten de gastvrouw en heren
voor al het genotene. Het was een fantastisch dag geweest.

Bennekom 17-3-2013
Lady of Leisure, vice queen

