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WINE + PEOPLE

IN HET SPOOR
VAN MONNIKEN
EN PAUSEN

HADDEN WE OOIT BOURGOGNE GEDRONKEN ZONDER HET MONNIKENWERK DAT
EEUWEN GELEDEN IS VERRICHT? AAN DE VOORAVOND VAN LES VENDANGES, DE
WIJNOOGST DIE EIND SEPTEMBER BEGINT, GINGEN WE OP VELDONDERZOEK IN DE
BOURGOGNE. WE DOEN OOK CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE AAN. SUIVEZ-NOUS!
T E K S T K A R I N L E E U W E N H O E K | BE E L D J L B E R N UY + W IK IC O M M O N S

A

ls je op de autoroute A31 bij Dijon
het bord ‘Vous êtes en Bourgogne’
passeert, voelt dat als het betreden
van heilige grond. Verkeersborden
met Gevrey-Chambertin, Clos de
Vougeot, Cîteaux, Beaune en Cluny wijzen de weg naar de beste wijngaarden en
plekken waar (wijn)geschiedenis is geschreven.
De middeleeuwse monniken waren de scheppers van deze heilige grond. Zij verfijnden de
wijnbouw, vonden de Grand Cru's uit en dronken er elke dag van. Zonder hen misschien geen
Bourgogne. Misschien zelfs helemaal geen
(goede) wijn. Dat u het maar even weet.
DAG E L I J K S E P O RT I E W I J N
We beginnen voor het gemak bij het jaar nul.

Het Romeinse Rijk is op zijn hoogtepunt en de wijnbouw en wijnconsumptie floreren in bijna heel Europa. Zelfs in de zuidelijke helft van
Engeland en Nederland worden druiven geteeld en wijn gemaakt. Wijn
hoort bij de eerste levensbehoeften: soldaten krijgen een deel van hun
salaris uitbetaald in wijn, arm en rijk drinken het dagelijks in grote hoeveelheden. Het leven is goed.
Vanaf de vierde eeuw werd het christendom de staatsgodsdienst. Sint
Maarten – tegenwoordig vooral bekend van de lampionnen – zou de eerste monnik geweest zijn die zich serieus bezighield met de wijnbouw. Het
verhaal gaat dat hij de eerste wijngaard in Vouvray (Loire) aanplantte
en dankzij zijn vreetgrage ezel het positieve effect van snoeien ontdekte.
K LO O S T E R O R D E S R U K K E N O P
Na de ineenstorting van het Romeinse Rijk begonnen de donkere middeleeuwen. Een periode van chaos, ziektes en verval waarin hele volksstammen kriskras door Europa zwierven, op zoek naar een beter leven.
De Germanen, door de Romeinen barbaren genoemd, vernietigden veel
wijngaarden en in Zuid-Europa deden
de Moren hetzelfde. De wijnbouw was
bijna ter ziele, ware het niet dat christelijke monniken veel wijngaarden
van de ondergang konden redden. Ze
hadden wijn nodig voor de dagelijkse

ZONDER DE PAUSEN GEEN CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE,
MAAR ZONDER DE MONNIKEN GEEN BOURGOGNE
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IN HET SPOOR VAN
MONNIKEN EN PAUSEN
Wil je zelf de Bourgogne en Rhône door een
andere bril bekijken? Print deze tekst, pak
de voiture, rijd erheen en vergeet vooral niet
onze top drie historische wijnmonumenten te
besnuffelen.
P RO E V E N B I J L E V I E U X C LO S
Le Vieux Clos waarmee de cisterciënzer monniken aftrapten, is tegenwoordig in bezit van Philippe Bouzereau van Château de Cîteaux. Op de
terrassen van dit wijndomein kun je, uitkijkend
over deze historische wijngaard van Meursault,
de wijnen van verschillende terroirs naast
elkaar proeven en genieten van al dat monnikenwerk dat eeuwen geleden is verricht.
| C H AT E A U -

D E- C I T E A U X .C O M

C H ÂT E A U D U C LO S D E VO U G E OT
Bezoek de ommuurde wijngaard net buiten het
dorpje Vougeot. De oude wijnpers van de monniken staat nog steeds in het kasteel, dat in de
zestiende eeuw om het cisterciënzer klooster
annex wijnboerderij heen werd gebouwd. Sinds
1944 is hier het hoofdkwartier van het elitaire
wijngenootschap La Confrérie des Chevaliers
du Tastevin. Het complex is sinds juli 2015,
samen met veel andere mooie crus in de Côted’Or, erkend als Unesco Werelderfgoed.
Z E V E N D A G E N P E R W E E K G EO P E N D V O O R P U B L I E K

RIJK EN DECADENT
Deze cluniacenzers kochten en kregen veel wijngaarden. Zo schonk de
hertogin van Bourgondië in het jaar 1232 grote delen van de huidige
Grand Cru wijngaarden La Romanée-Conti en Romanée-Saint-Vivant,
in de Côte de Nuits, aan de Cluny-abdij van Saint-Vivant. Cluny bezat
ook een enorm wijngaardareaal in de Côte Chalonnaise, de Mâconnais,
rond Gevrey-Chambertin, in Meursault (dat zichzelf nog steeds trots ‘Site
Clunisien’ noemt), Auxey-Duresses, Puligny-Montrachet, Santenay, en
ga zo maar door. Eeuwenlang bleef Cluny de grootste wijngaardbezitter
in Bourgondië.
De kloosters waren zelfvoorzienende business units, waar de monniken
hun eigen graan, groenten, fruit en kruiden verbouwden en vee hielden.
Ze werkten op het land, bakten brood, brouwden bier en maakten wijn,
waarvan ze ook flink wat verkochten. De rest van de tijd was voor gebed
en studie. Veel kloosters verzorgden ook onderwijs, armen- en ziekenzorg. Omdat er aan geld geen gebrek was, werden er steeds vaker leken
ingehuurd om het zware werk te doen.
De benedictijner monnik Robertus vond dat deze ijdele benedictijnen
maar een decadent leven leidden, met veel te veel comfort, eten en wijn.
Hij stichtte in 1098 zijn eigen orde in Cîteaux, bij Nuits-Saint-Georges,
waar de Regel van Benedictus strenger nageleefd moest worden. Gelukkig voor ons, want zo werd de wijnbouw verder geperfectioneerd.

C L O S D E V O U G EO T. F R

PA U S E L I J K E W I J N G A A R D E N B I J
AV I G N O N
Bij het dorpje en wijngebied Châteauneuf-duPape vind je de pauselijke wijngaarden die nog
steeds in gebruik zijn. Van het (zomer)kasteel
rest alleen nog een ruïne, nadat de Duitsers
het tijdens de oorlog als munitiedepot hadden
gebruikt en het in 1944 opbliezen. Vlak onder
deze kasteelruïne kun je in de Caves Saint
Charles bij kaarslicht grootse lokale wijnen
proeven in wat vermoedelijk ooit een privékelder van de pausen was.
P R O E V E R I J O N L I N E T E B O E K E N VA N A P R I L T O T
N O V E M B E R | C AV E-S A I N T- C H A R L E S .C O M

mis waarin brood (‘het lichaam van Christus’)
werd gegeten en wijn (‘het bloed’, dat trouwens
ook wit mocht zijn) werd gedronken om Jezus
te gedenken.
De eerste echte kloosterorde was die van
Benedictus (480-547). De in het zwart geklede
benedictijnen leidden een leven van bidden en
werken; ‘ora et labora’. Toen zij in 630 de abdij
van Bèze stichtten, schonk de hertog van NederBourgondië hun wijngaarden bij Gevrey, Vosne

S T E L S E L M AT I G E A A N PA K VA N D E C I S T E R C I Ë N Z E R S
Deze kloosterorde van Cîteaux werd ook door de paus erkend en beleefde in de twaalfde eeuw een stormachtige groei (3400 filialen, waarvan
1400 voor vrouwen!). De cisterciënzers gingen gekleed in het wit en leidden een spartaans en zwijgzaam leven, gericht op God. Gezond was dat
niet echt: de levensverwachting van deze hardliners lag rond de 28 jaar…
Wel kregen ze meteen bij de oprichting een wijngaard in Meursault, Le
Vieux Clos, van de hertog van Bourgondië. En omdat de cisterciënzers uiteraard niet aan verspilling deden, werd wijnbouw zelfs hun specialiteit.
Zij hadden de geletterdheid en tijd om systematisch te werken en bij te
houden welke planten waar het beste groeiden, hoe lang bepaalde wijn
in hun kelders kon rijpen, enzovoort. Het wijngaardbeheer werd stelselmatig aangepakt en de cisterciënzers brachten alle percelen en perceeltjes (crus) die ze bezaten nauwgezet in kaart. Het waren deze broeders
die, dankzij hun extreme discipline en vlijt, voor revoluties zorgden in de
landbouw en aan de wieg stonden van het officiële classificatiesysteem
van Grand en Premier Cru wijngaarden in de Bourgogne.
‘Geef de cisterciënzers een woestijn en een paar jaar later heb je een abdij te midden van bloeiende akkers en wijngaarden’, noteerde destijds de
middeleeuwse kroniekschrijver Gerald van Wales.
L E S C LO S E T L E S G R A N D S C R U S
Al snel in de twaalfde eeuw kregen de monniken van Cîteaux ook land
bij Vougeot en mochten er van de hertog een muur omheen bouwen
(‘clos’). Op de 50 hectare van Clos de Vougeot werd zowel witte als rode
wijn gemaakt, die werd beschouwd als de beste van alle Bourgognes. De
monniken hielden precies bij wat voor specifiek terroir elke wijngaard
had, en welke crus de beste resultaten opleverden. Al snel bestemden ze hun onderste
wijngaarden voor wijn voor de monniken,
het middengedeelte voor de hogere geestelijken en de hoogst gelegen stokken van hun
domein (die hier ‘à mi-côte’ liggen; halverwege de heuvel) voor de paus. Clos de Vougeot

DANKZIJ HUN EXTREME DISCIPLINE EN
VLIJT ZORGDEN DE CISTERCIËNZER MONNIKEN
VOOR REVOLUTIES IN DE LANDBOUW
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P H I L I P P E O N T VA N G T O P A F S P R A A K

en Beaune. Om goede vriendjes te blijven met de monniken, maar vooral
met God – en misschien ook wel in ruil voor wijn. Een andere benedictijnse afdeling kreeg in 775 van Karel de Grote de naar hem vernoemde
wijngaard Corton-Charlemagne.
De machtigste, rijkste en grootste werd de orde van de abdij van Cluny.
Na de oprichting in 910 verspreidden hun filialen zich door de hele Bourgogne en rest van Europa. In de elfde eeuw bezaten ze meer dan 1100
kloosters, die veel invloed hadden op mens en maatschappij. Het hoofdkantoor in Cluny, bij Mâcon, was tot aan de bouw van de Sint Pieter in
Rome zelfs de grootste kerk ter wereld.
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bleef ruim zes eeuwen van de cisterciënzers, tot aan de Franse Revolutie
in 1789 toen alle kerkelijke bezittingen werden geconfisqueerd en verkocht. Later kwam daar nog de erfwet van Napoleon bij, met als resultaat dat de 50 hectare Grand Cru wijngaard inmiddels verdeeld is over
93 eigenaren.
In deze prachtige Franse wijnstreek kom je veel meer wijngaarden tegen
waarvan de roots ver teruggaan en die door de monniken zorgvuldig in
kaart zijn gebracht en zijn gecultiveerd. Zo kregen de cisterciënzers delen van de huidige Grand Cru's La Tâche, Richebourg, Echézaux en wijngaarden in Musigny, Vosne, Meursault en Auxey-Duresses in handen en
kochten ze onder andere de wijngaarden in Chablis van de benedictijnen. De damesafdeling kocht bijvoorbeeld de tegenwoordige Grand Cru's
Clos de Tart en Bonnes Mares.
I N G R E N AC H E W E T R U S T
We rijden drie uur zuidwaarts, naar Châteauneuf-du-Pape in de zuidelijke Rhône. Een typisch Zuid-Frans (wijn)toeristenstadje, mooi en pittoresk, maar wel om de paar meter voorzien van borden met ‘dégustation’,
‘visitez nos caves’ of ‘vin à prix domaine’. Toch hangt er iets magisch in de
lucht… historie, schoonheid, tijd die stilstaat… zou dat ook nog zo zijn
als hier in de zomermaanden kuddes (wijn)toeristen door de straatjes
stampen? Dan is het altijd nog een optie om de wijngaarden die om het
stadje heen uitwaaieren in te duiken. Indrukwekkend en vredig zijn bijvoorbeeld de wat hoger gelegen wijngaarden op het plateau van La Crau,
waar het vol ligt met de beroemde galets roulés, de grote rolkeien.
Onder andere Domaine du Vieux Télégraphe, Henri Bonneau en Domaine
du Vieux Lazaret bezitten hier percelen, die flink kunnen bakken in de
zon. Ongelooflijk dat in die stenenzee zulke gezonde, oude planten kunnen groeien. Het is bekend: druivenstokken lijden graag. Of beter gezegd, ze leveren in droge, warme en schrale omstandigheden de mooiste wijn op. Aan de andere kant beschermen die meedogenloos ogende
keien de ondergrond in de hete zomermaanden tegen al te veel verdamping van het schaarse vocht. 75% van de aanplant in de AOC Châteauneuf-du-Pape bestaat uit grenache noir, een laat rijpend druivenras dat
hier warmbloedige, sterke, fruitige en kruidige rode wijnen oplevert.
‘In grenache we trust’, is het motto van de vignerons hier.

A L S E E N PA U S I N F R A N K R I J K
De naam Châteauneuf-du-Pape stamt uit de
veertiende eeuw, als paus Clemens het pauselijke hof wegens een interne strijd van Rome naar
Avignon verplaatst. Zijn opvolger Johannes
XXII laat in de buurt een zomerverblijf bouwen, het ‘nieuwe kasteel van de paus’. Hier
laat hij binnen de kasteelmuren wijnstokken
aanplanten waarvan de eerste ‘vin des papes’
wordt gemaakt. De wijn uit de omgeving van
Beaune wordt ten tijde van de pausen echter
als superieur gezien en door hen in grote hoeveelheden vanuit de Bourgogne ‘geïmporteerd’.
De eigen wijn werd vooral als miswijn gebruikt
en kreeg pas tegen 1900 zijn wereldfaam.
VLIEGENDE SCHOTELS
In 1923 worden onder leiding van Baron Pierre
Le Roy de Boiseaumarié van Château Fortia
regels opgesteld die de wijn van Châteauneufdu-Pape moeten beschermen en verbeteren.
Regels voor maximale rendementen, minimale alcoholniveaus, verplicht handmatig oogsten en de toegestane druivenrassen (13 maar
liefst!). Vanaf 1935 neemt de rest van het land
de regulering over en begint het systeem van
de Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).
Châteauneuf-du-Pape kan daarnaast bogen
op de bizarste wijnwet ever: tijdens de UFO-hysterie van de jaren 50 werden in het stadje herhaaldelijk onidentificeerbare, sigaarvormige
objecten gespot. De toenmalige burgemeester
vreesde voor het leven van zijn wijnstokken en
riep in 1954 een wet in het leven die het aan
vliegende schotels verbood om te landen binnen de gemeentegrenzen... De wet is nog steeds
van kracht – en lijkt bijzonder effectief. ❙❚
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