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BRENG DE BOURGOGNE TOT LEVEN
Niet alleen de prachtige foto’s in dit boek laten je de Bourgogne visueel
ontdekken. Achter het begin van de hoofdstukken vind je bovendien
filmpjes die deze beelden letterlijk tot leven brengen. Dankzij een eenvoudige, gratis app op je smartphone of tablet wordt via de Layar-logo's
een video van ruim 5 minuten automatisch afgespeeld.
Samen met dit boek krijg je dus een gratis film van in totaal bijna
veertig minuten die je nog dichter bij de Bourgogne brengt. Onder
meer bewegende drone-beelden bieden een unieke kijk op de streek.
Verhoog je kijkplezier met een simpele druk op de knop.

HOE W ERK T HE T?
1. In het boek zie je bij het begin van een hoofdstuk een logo dat je
uitnodigt de pagina te scannen met Layar. Deze mobiele digitale
toepassing is een zogenaamde augmented reality technologie,
waarmee je met je smartphone of tablet als het ware een extra laag
bewegend beeld op de gescande pagina's legt.
2. Download de gratis Layar-app op je smartphone of tablet. Dat kan voor
Android en iOS. Je vindt de app makkelijk via layar.com, de iTunes- of
Google-store of door de zoekmachine ‘layar app’ te laten zoeken.
3. Leg het boek open op de pagina met het Layar-logo.
4. Open op je smartphone of tablet de Layar-app.
5. Met je cameratoepassing op je smartphone of tablet scan je de
pagina met het logo bij het begin van dat hoofdstuk.
4. Automatisch start dan het filmpje en komt het beeld tot leven. Zo
ontdek je nog meer van deze schitterende wijnstreek.
Haal nog meer uit dit unieke multimediale boek met deze gratis app en
ontdek zo alle lagen van de Bourgogne!
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with

ONTDEK BOURGOGNE

ONTDEK BOURGOGNE

8
y

10

VERANTWOORDING

11
y
ONTDEK BOURGOGNE

ONTDEK BOURGOGNE

y

M

et dit boek willen wij de lezer laten kennismaken met het wijntoerisme in Bourgogne, een van de boeiendste streken van
Frankrijk. Bourgogne is een beroemde wijnstreek en veel wijnliefhebbers koesteren mooie flessen van de gelijknamige wijn in hun
kelder. Toch is de streek een beetje miskend bij de Frankrijkreiziger. Velen rijden met de wagen, op hun weg naar het zuiden, rakelings langs
de wijngaarden van de Côte d’Or, Chalonnais, Mâconnais en Beaujolais,
voorbijgaand aan de prachtige gevarieerde natuur, de pittoreske dorpen
en historische steden, de lekkere wijn en de heerlijke gastronomie. Heel
het gebied draagt sporen van een indrukwekkende geschiedenis, overal merkbaar in de romaanse kerkjes en resten van abdijen. Tijdens de
middeleeuwen lagen de monniken aan de basis van de legendarische
wijngaarden, die vandaag erkend zijn als Werelderfgoed van Unesco.
Ontdek Bourgogne! wil inspelen op de groeiende markt van het
oenotoerisme, een positieve evolutie, waarvan ook wij ten volle genieten tijdens onze vele reizen. Eten en slapen boven een wijnkelder of
minstens in de dichte nabijheid van een wijngaard, het is een droom
van elke wijnliefhebber. Lange tijd vonden wij dat Frankrijk wat achterophinkte in vergelijking met andere Europese wijnlanden. Maar de
Fransen zijn wakker geschoten. In elke streek bieden goede wijnhuizen zich aan als oenotoeristische trekpleister. Ook in Bourgogne is het
oenotoerisme meer dan ooit aanwezig. Dit toerisme gaat verder dan
een streek verkennen. De oenotoerist beantwoordt aan het beeld van
de cultuurreiziger die vooral de context van zijn glas wijn wil kennen: hij
wil zich verdiepen in de plaatselijke geschiedenis, het milieu, de mens
achter de wijn, de streekgastronomie en de wijnbouwtraditie.
Wij zochten naar de laatste tendensen op het vlak van wijntoerisme.
We lunchten in de lekkerste restaurants en bistro’s, wandelden door de
wijngaarden, bezochten sympathieke wijnhuizen en luisterden geboeid
naar het wijnverhaal van de wijnmaker. Wij doorkruisen Bourgogne al
vele jaren en elk verblijf, elke tocht leverde ons nieuwe verrassende
ontdekkingen. Ontdekkingen die wij graag delen met de lezer.
In het eerste hoofdstuk krijg je een kort overzicht van de belangrijke (wijn)geschiedenis van Bourgogne. In hoofdstuk twee geniet de lezer

van de gastronomische specialiteiten van Bourgogne. De streek staat
symbool voor het goede leven in Frankrijk. Niet voor niets wordt iemand
die van lekker eten houdt, omschreven als ‘een echte bourgondiër’.
Hoofdstuk drie laat de lezer kennismaken met het ‘terroir’ van
Bourgogne of de belangrijke invloed van de bodem en het klimaat, de
druiven en de specifieke vinificatie. In de andere hoofdstukken komen
– per wijnregio – het wijngebied en interessante bezienswaardigheden
aan bod. Bij elke regio geven we tips en informatie, waaronder ook het
adres van de plaatselijke dienst voor toerisme.
In het boek vind je regelmatig kaderstukjes met markante wetenswaardigheden, portretten van wijnbouwers en anekdotes van onze ervaringen tijdens de vele trips in de streek. We hopen veel mensen warm
te maken voor deze historisch belangrijke streek, waar het goed leven is.
Tal van vrienden uit de wijnwereld stuurden ons hun favoriete adressen waar je lekker kunt eten of wijnproeven. Daarnaast vind je in het
boek ook plaatsen waar je rustig kunt slapen in een mooie omgeving.
Een speciale dank gaat naar fotograaf Jan Crab, die de mooiste foto’s nam tijdens zijn persoonlijke kennismaking met deze schitterende
wijnstreek.
Gido Van Imschoot en Ronny Debaere
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DE OOR SPRONG
Tot op vandaag weet niemand wanneer de eerste wijnranken aangeplant werden in
Bourgogne. Verschillende bronnen verwijzen naar de periode tussen de 4de en 1ste
eeuw voor de christelijke jaartelling. Dat werd bevestigd toen landbouwers in 1953,
in het dorpje Vix, een antieke graftombe van een dertigjarige vrouw ontdekten. De
jonge vrouw, vermoedelijk een prinses, zou zijn begraven in de 4de eeuw voor Christus. Zij lag in een houten kist, omringd met talrijke bronzen materialen en gouden
juwelen die haar moesten begeleiden op haar eeuwige reis. Een belangrijke vondst,
in dezelfde heuvel, was een grote bronzen vaas met een inhoud van 1100 liter. De
vaas werd gebruikt voor het mengen van water en wijn. Ze is vandaag te bewonderen
in het archeologische museum van Châtillon-sur-Seine. Dat betekent dat we ervan
uitgaan dat de wijnbouw nog voor de aankomst van de Romeinen aanwezig was. Het
kan natuurlijk ook dat de vaas ingevoerde wijn bevatte. De streek lag immers op een
belangrijke handelsweg van zuid naar noord. Een groot deel van het handelstransport verliep langs de vele rivieren die de streek doorkruisen. Vermoed wordt dat
rondtrekkende bevolkingsgroepen wijn, maar ook plantgoed meebrachten uit Italië.
Later zou de Romeinse schrijver Plinius de Oude verwijzen naar Gallische stammen
die als eersten druivenranken teelden. De Galliërs leefden twee eeuwen in Bourgogne, maar werden in 52 v.C., samen met hun leider Vercingetorix, verslagen in de slag
nabij Alesia, vandaag een mooie historische site met een levensecht museumpark
(W W W. A L ESI A .COM). De eerste echte sporen van gestructureerde wijnbouw verwijzen
naar de Romeinse overheersing.

DE EERST E ECH T E SPOR EN VA N G EST R UCT U R EER DE W IJ N BOU W
V ERW IJZEN N A A R DE ROMEIN SE OV ER H EERSING.
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DE ROMEINSE TIJD
Het centrum van de Romeinse aanwezigheid was de stad Autun, waar nu nog veel sporen terug te vinden zijn van deze belangrijke periode. Keizer Augustus stichtte de stad
en gaf haar de naam Augustodunum, ‘stad van Augustus’. Autun was een belangrijke
handelsstad en had tijdens haar glorieperiode veel meer inwoners dan de toentertijd bescheiden stadjes Dijon en Beaune. Er woonden veel rijke families die zich te goed deden
aan de wijn uit de streek. Tijdens de 1ste eeuw ontwikkelde de wijnbouw zich meer en
meer en werd Romeins Gallië zelfs een geduchte concurrent voor de Italiaanse wijnbouw. De toenmalige heerser, keizer Domitianus, beval daarom de vernietiging van de
wijngaarden in de Romeinse provincies, waaronder het huidige Bourgogne. Daarnaast
werd verboden om nieuwe wijngaarden aan te planten. Gelukkig werd zijn edict niet
volledig opgevolgd en bleven heel wat wijngaarden gespaard. Zijn protectionistische
maatregel werd in het jaar 281 tenietgedaan door keizer Probius. Vanaf dat belangrijke
scharniermoment begon de wijnbouw zich volop te ontwikkelen.
In 311 of 312 schreef de beroemde redenaar Eumenius, geboren en getogen in
Autun, een panegyriek of lofrede aan zijn keizer Constantinus, waarin hij de wijngaarden op de hellingen van Beaune en omgeving bewierookte. Keizer Constantinus
speelde op zijn beurt een belangrijke rol voor de wijnbouw toen hij zich in 313 bekeerde tot het christendom. Op dat ogenblik begon de macht van de Kerk. De Kerk
zou een enorme invloed hebben op de ontwikkeling van de wijnbouw in West-Europa. In de 5de eeuw taande het Romeinse Rijk, dat uiteindelijk uit elkaar zou vallen
door de aanvallen van de Vandalen, de Visigoten en de Franken.

Na de dood van Karel de Grote in 814 volgde zijn zoon Lodewijk de Vrome hem
op. Hij bestuurde tot in 842, waarna het grote rijk verdeeld werd onder zijn drie
zonen. Dat vormde de aanzet tot een decennialange strijd tussen de broers, die elkaar de nalatenschap betwistten. Het was een zware periode met veel hongersnood,
verpaupering, ziekten en migratie. Hele bevolkingsgroepen gingen op de vlucht voor
oorlogen, pest en armoede. Daartegenover zorgde de standvastigheid van de kloosterordes in deze donkere periode voor stabiliteit en zekerheid.

DE INVLOED VAN DE MONNIKEN
Dé rode draad in de geschiedenis van de Bourgondische wijngaarden is de invloed
van de Kerk. In 581 schonk koning Gontran een wijngaard aan de abt van de abdij
van Saint-Bénigne. Veel andere adellijke families volgden zijn voorbeeld en op die
manier kwamen tal van wijngaarden in handen van de monniken. Het gevolg was een
enorme uitbreiding van de wijngaarden en de bouw van nieuwe abdijen. De bekende
historicus Jean-François Bazin, zelf geboren in Bourgogne, beschrijft de grote monastieke ordes als de eerste multinationals.
Door de snelle verspreiding van het christendom werden vanaf de 10de eeuw overal
in Europa abdijen gesticht. In 910 werd de benedictijnerabdij van Cluny gesticht, die
op haar hoogtepunt in de 12de eeuw meer dan 1400 kloosters onder zich had, met

DE MIDDELEEUWEN EN DE INVLOED VAN DE KERK
In de 5de eeuw vestigde zich een Germaanse bevolkingsgroep, Bourgondiërs genaamd, in de vlaktes rond de rivieren. Die Bourgondiërs waren afkomstig uit het
oosten en de Baltische kust. Zij gaven de naam aan het huidige Bourgogne.
Tussen de 6de en 9de eeuw stond Bourgogne onder staatstoezicht van de Franken, met als hoogtepunt het rijk van Karel de Grote, die in 800 tot keizer werd gekroond. Karel de Grote stimuleerde de bouw van abdijen en hield van een goed glas
wijn. In Aloxe-Corton is de grand-cruwijngaard Corton-Charlemagne opgedragen
aan de grote heerser. Naar verluidt hield de man van de rode wijn uit het dorp, maar
omdat hij te veel morste op zijn baard en dat geen zicht was, liet hij op aandringen
van zijn vrouw de wijngaarden aanleggen met witte aligotédruiven. Pas in de 19de
eeuw zou de wereldberoemde heuvel aangeplant worden met chardonnay, wat een
grote invloed had op de kwaliteit en het aanzien van de wijn uit Aloxe-Corton.
PAG. 16-17: DE OMM U U R DE W IJ NG A A R D VA N CLOS VOUG EOT
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