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Chablis: champagna zonder bubbels? 
Wijnliefhebbers weten dat Chablis het noordelijke deel 

van Bourgogne is. Op Champagne en de Elzas na is het 

zelfs het noordelijkste grote wijnbouwgebied van Frank-

rijk. 

Maar zowel qua ligging, klimaat als druiven heeft Chablis 

veel weg van Champagne. De druif, dat is de chardonnay 

uiteraard. De ligging: continentaal Noord-Frankrijk, met 

amper maritieme invloeden. En de ondergrond bestaat 

voor een groot deel uit Kimmerische mergel, een klei-met

-kalkmengsel dat we ook in Sancerre aantreffen en dat de 

beroemde witte rotsen van Dover schiep. 

Sommige champagneboeren, vooral dan de ernstige, ver-

tellen dan ook graag dat hun basisproduct erg lijkt op 

chablis. Zeker wanneer de mousse nog niet heeft toegesla-

gen in de champagne en wanneer de chablis 

nog geen melkzuuromzetting gehad heeft, 

vallen beide wijnen moeilijk van elkaar te 

onderscheiden. We bevinden ons dan 

ook dichter bij Champagne dan bij de 

rest van de Bourgogne, met Nuits-Saint-

Georges, Beaune, Meursault en Givry 

van noord naar zuid. 

Water en vuur 
Om in deze noordelijke streken wijn te maken 

is verre van eenvoudig. De grootste schrik van de wijnma-

ker is de voorjaarsvorst, die ongenadig kan toeslaan. Zo 

kon men in 1957 slechts 132 flessen wijn bottelen in het 

hele gebied… de tijd was rijp voor maatregelen. Gek ge-

noeg zijn het de tegengestelde elementen water en vuur 

die soelaas brengen. Volgens de eerste methode, de duur-

ste maar de betrouwbaarste, verwarmt men de wijngaar-

den met speciale kachels. De tweede methode omvat het 

besproeien van de wijnstok met water, waardoor zich als 

het ware mini-iglootjes vormen op de wijnrank, die de 

plant tegen bevriezen beschermen. 

Vier kwaliteitstrapjes 
Ook genoegzaam bekend zijn de vier kwaliteitstrapjes van 

Chablis. In opklimmende volgorde hebben we Petit Cha-

blis en Chablis, die voornamelijk gewonnen worden op 

een ondergrond van portlandkalk, en Chablis Premier 

Cru en Grand Cru, waar we op de echte Kimmerische 

mergel zitten met fossiele oesterschelpen als kalkhoudend 

materiaal.  

Qua aanplant is Chablis AOC de grootste met 

meer dan de helft van de stokken, en is een 

goede 2% gereserveerd voor Grand Cru. 

Wat betreft het alcoholgehalte heeft 

Grand Cru tenminste 11% alcohol, 10,5% 

voor Premier Cru en 9,5% voor AOC Cha-

blis. Zoals altijd is een Grand Cru in theo-

rie beter dan een Premier Cru, en een Pre-

mier Cru beter dan de gewone AOC, en moet 

Petit Chablis het tegen de andere afleggen. Maar 

een goede producent slaagt er vaak in ook Petit Chablis 

op kwalitatief niveau te krijgen, terwijl de geldbeluste 

wijnbouwer ook Premier Cru niet boven de kwaliteit van 
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� 6: Chablis van hout en staal 

� 14: Extra degustatie (zie mail) 
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� 4: Nationale degustatie Chinon 
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De man met de witte baard die deze dagen weer de ronde doet, heeft allerhande lekkers wit in zijn zak voor 

ons. En dan hebben we het natuurlijk niet over de niet-chocolade of over de marsepein, maar wel over een 

witte wijn die tot de verbeelding spreekt: chablis. Ook vatten we de proefnotities van de montepulciano-

proeverij samen en kondigen we de kalender aan, met alvast deze wijziging: een extra degustatie met tien 

wereldwijnen, en wel op 14 december. Opgelet: inschrijven bij Peter. Nog drie plaatsen beschikbaar. Schol! 

Namens het bestuur: Sigrid (voorzitter), Karl (ondervoorzitter),  

Jan (penningmeester) en Peter (secretaris/wijnmeester). 
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een ordinaire chardonnay doet uitstijgen. 

Hout en staal, 

traditie of ver-

nieuwing? 
Een interessante 

discussie die zich 

met name te Cha-

blis ontspint is het 

gebruik van houten 

vaten dan wel het 

opvoeden van de 

wijn in inox of ce-

ment. 

Traditioneel ge-

bruikte men te Cha-

blis te zogenaamde 

feuillettes, houten 

vaten die echter 

vele jaren achter 

elkaar gebruikt wer-

den waardoor ze 

amper eigen aroma-

stoffen aan de wijn 

toevoegden. Een voordeel van deze methode was dat de 

bijwijlen stugge en zurige drank wat ronder kon worden, 

omdat elk houten vat wat lucht doorlaat zodat de wijn 

lichtjes oxideert. Toch stapte men grotendeels van deze 

methode af: het is namelijk erg moeilijk om de gistings-

temperatuur te controleren in hout. 

De eerste golf vernieuwers introduceerde dus het inoxen 

vat. Dit benadrukt de mineraliteit en de fruitigheid van de 

wijn. Chablis op deze manier gemaakt, smaakt naar vuur-

steen, staal, citrusfruit, tropisch fruit en bij rijpen naar 

honing. Voor Petit Chablis en voor AOC Chablis is dit 

overigens nog steeds de methode bij uitstek. 

Anders is het bij Premier Cru en Grand Cru. Een tweede 

golf vernieuwers introduceerde hier namelijk het nieuwe 

houten vat. Weliswaar hoedt men er zich voor dit al te 

sterk te bran-

den (wat 

vreemde kof-

fie– en roo-

steraroma’s in 

de delicate 

wijn zou bren-

gen) maar 

toch is de im-

pact niet te 

onderschat-

ten. Wat va-

nille, een licht 

rokerige hint,  

soms wat 

toast, het be-

hoort allemaal 

tot het geu-

renpalet van 

“moderne” 

chablis. 

Zelden gaat 

men echter zo 

ver dat zowel 

de gisting als de rijping op hout plaatsvinden: meestal is 

het of het één, of het ander. Als men al houtlagering toe-

past, want sommige wijnbouwers zweren immers bij staal 

en cement… ze vinden dat het hout de subtiele minerali-

teit van de wijn niet ten goede komt. 

Visie op fles getrokken 
En laat het nu net dat zijn, wat wij als wijnliefhebbers 

interessant vinden: wijnbouwers met een visie, die er niet 

voor terugschrikken er een andere mening op na te hou-

den dan hun collega’s. En die bovendien ook nog eens 

voor ons op fles te trekken.  

Kom en proef mee op 6 december! 

� € 17,50 Montepulciano d’Abruzzo Marina Cve-

tic 2006.  Donkere kleur, rijp, zwart fruit, drop. 

Stevig, tanninerijk, veel alcohol, geode balans. 

� € 13,35 Rosso di Montepulciano 2009 Avignonesi. 

Matig intens, lactisch, thee, rood fruit. Fris, fijn, mooie 

tannine, goede afdronk, niet zo krachtig. 

� € 20,15 Vino Nobile di Montepulciano 2006 . 

Redelijk diepe kleur, cederhout, rood fruit, iets 

droge tannine, goede afdronk, etherisch. 

� € 13,50 Montepulciano d’Abruzzo 2009 Amaranta. 

Zeer intens. Medicinaal,  animaal, zoetig (chocolade), 

veel alcohol, gebrand vat. Zwarte drop in de afdronk. 

� € 10,50 Montepulciano d’Abruzzo 2007 

Fratelli Barba. Donker, paars. Nootjes, herfst, 

ceder. Bittertje, lactisch, goede zuren, drop.  

� € 15,80 Vino Nobile di Montepulciano 2004 Le Tre 

Berte. Matig intens. Etherisch, animaal, evenwichtig en 

fijn, duidelijke houtrijping. 
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Chablis: de zes Grand Cru’s (© Wikimedia Commons) 


