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Volgend op de oogst 2016 werd het 
gestaag warmer en veel wijnbouwers
waren hierover ongerust. De wijnstok
heeft een koude winter nodig waardoor
het sap zich terugtrekt; ook is wintervorst
goed tegen ongedierte in de wijngaard.
Gelukkig kwam ie koude wel in janari
2017, maar het bleef ongewoon droog.
Februari en maart brachten de beno-
digde regens. Maar de warmte keerde
ook terug en in maart liep iedereen al
rond in T-shirt. Vroege voorjaars regen
gekoppeld aan hoge temperaturen
hebben tot gevolg dat de wijnstokken uit
hun ‘winterslaap’ komen en veel wijn-
boeren dachten terug aan 1990 en 2009,
in beide gevallen topjaren die ‘vroeg’
begonnen. Op 16 maart was het ruim
tien graden warmer dan normaal en de
wijnstokken werden allemaal tegelijk
wakker. Toen het op 24 maart nog
warmer werd was er geen houden aan.
De eerste groene blaadjes waren eind
maart al zichtbaar, belachelijk vroeg. De
wijnboeren begonnen zich zorgen te
maken – in 1990 en 2009 waren zij al
door het oog van de naald gegaan maar
of het nu weer zo zou zijn...?

Perigee
De biodynamisch werkende wijnboeren
deden een sombere voorspelling. Op het
moment waarop in april de nieuwe maan
het dichtstbij de aarde komt (Perigee)
zou er grote kans zijn op vorst. Begin
april remde de wijngaardontwikkeling
iets af, maar even later was het juni-
achtig weer en kwamen de T-shirts weer
uit de kast. Op mijn verjaardag, midden
april, stuurde een wijnrelatie mij een foto
van een wijnstok vol jong, groen blad.
Dat was het slechte nieuws. Op 20 april
keerde het tij met strenge vorst.
Muscadet -3, Chablis -5, Languedoc -4
en Champagne -9 graden. In Bordeaux
viel de schade mee omdat het ‘droge’
vorst was. 
24 april bracht zeer vochtige lucht met
neerslag uit het zuiden en dit bleek
achteraf de boosdoener. Want de ‘bio-

boeren’ kregen gelijk, soms zelfs tot op
het uur nauwkeurig (!) want op 27 april
ging de wind liggen en in deze ‘luwte’
daalde de temperatuur enkele dagen
locaal tot min zes. Met de volledig uit-
gelopen wijnstokken was het gedaan en
de volgende morgen werd het erger. De
natte, bevroren bladeren werden nu in
de felle ochtendzon geroosterd waarbij
de ijskristallen op het blad als een 
vergrootglas voor extra schade zorgde.
Resultaat? Entre-Deux Mers 50 tot 100%
schade, Lalande de Pomerol 50 tot 80%,
St. Emilion 50%, Lagere delen van
Graves 50 tot 80%, Barsac 60 tot 100% .
Pats, die zit! Er werd al geschreven dat
Bordeaux een slordige dertig miljoen
flessen was verloren in enkele dagen. 

Vergelijkingen
Bij elke ramp van deze omvang wordt
teruggekeken, zo ook nu. 1956, 1985,
betrof  ‘wintervorst’ en was de schade
beperkt. Maar ‘lentevorst’ als in 1945,
1977 en recenter in 1991 zijn veel
schadelijker omdat de wijnstok al is uit-
gelopen. 2017 spande de kroon. Mei was
de warmste maand sinds 1950, juni nog
warmer en zeer droog. De bloei van de
wijnstokken vond plaats onder ideale
omstandigheden, maar was tegelijk ook
zeer onregelmatig. De wijnstokken die
aan de vorst waren ontsnapt deden het

goed. Maar er waren er ook veel die
geheel of gedeeltelijk waren aangetast
hierval verliep de bloei later en dat geeft
later onregelmatige oogstresultaten.

Legendarisch 1961
Van de lastige jaren is wellicht het legen-
darische 1961 het jaar dat het meest tot
de verbeelding spreekt. Ook in dit super-
jaar verliep de bloei moeilijk en menig
wijnbouwer putte hier in 2017 hoop uit.
Juli was weer zeer warm met tempera-
turen rond de 38 graden. Gelukkig waren
de wijngaarden niet al te droog, volgend
op de uitbundige voorjaarsregens en die
van eind juni. Op 27 juli sloeg de natuur
weer toe, dit maal met een vernietigende
hagelstorm over het zuidelijke deel van
Graves. Die oogst werd afgeschreven.
Augustus bracht wat kalmte in de wijn-
gaarden door iets gematigder tempera-
turen en het was pas midden augustus
dat de warmte terugkeerde. Zeker eind
augustus werd het zeer warm. Het is
deze periode die ervoor zorgt dat in de
druif niet of nauwelijks pyrazine voor-
komt. Deze stof brengt in de wijn geur-
tonen van groene peper, maar soms ook
mediterrane kruiden of zelfs impressies
van olijven.  

September en de oogst
De zeer warme finale van augustus werd

opgevolgd door een veel koeler (en natter)
begin van september. De neerslag bracht
harmonie terug in de druiven en ook wat
meer sap, lees: volume. De eerste
plukkers werden gesignaleerd in Pessac-
Leognan op 23 augustus, maar het over-
grote deel van de wijnbouwers liet de
witte druiven hangen tot 12 september.
Het was wel wisselvallig weer, maar de
druiven leken geen last te hebben van de
zachte regens. Het koelere weer bracht
frisheid in de wijnen en in het merendeel
van de gevallen waren de wijnmakers
positief  over de diepe fruittonen, het
gebrek aan overdadige concentratie en
het beheerste alcohol. In veel gevallen
moesten meerdere plukgangen, ‘tries’,
door de wijngaarden worden gemaakt
omdat – door de vorst – niet alle witte
druiven ook op hetzelfde moment
plukrijp waren.
Bijna tegelijk met de laatste witte druiven
begon men op 11 september met de
oogst van de vroegrijpe merlot. Rond 20
september was iedereen aan het oogsten
onder ideale omstandigheden, maar de
vochtperiode die net voorbij was bracht
ook een groot rotrisico met zich mee.
Regen maakt de dikke schillen zacht en
dan slaat rotting genadeloos toe. Bijna
direct volgend op de merlot waren beide
cabernets plukrijp. In eerste instantie
wilde men pas midden oktober gaan

TEKST EN FOTOGRAFIE NICO MCGOUGH MET ONMISBARE HULP VAN BILL BLATCH

1,6 MILJARD EURO SCHADE IN BORDEAUX

‘Noël au balcon, Pâques au tison’
2017 gaat in de Bordeaux de boeken in als de kleinste oogst sinds 1945. Een oud, Frans gezegde luidt ‘Noël au balcon, Pâques au
tison’ – Kerst op het balkon, met Pasen voor de kachel. Catastrofes hebben altijd één ding gemeen, zij zijn een optelsom van
negatieve factoren waardoor de uitkomt verschrikkelijk is. Voor Bordeaux betekende het veerig tot vijftig procent minder opbrengst:
1,6 miljard euro schade.

Château Montrose maakte topwijn.
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plukken, maar de druilerige dagen eind
september en het overal aanwezige
risisco op rot bracht menig plukteam
begin oktober in de wijngaarden. Het
werd een slijtageslag, want ook nu
moesten de plukkers tros voor tros 
bekijken en alleen de echt rijpe trossen
mochten mee. Die gaven, dankzij de
dikke schillen, ook vaak erg mooie wijnen.
De rest werd veelal voorbestemd voor de
productie van rosé, of zelfs op de grond
gegooid. Bijna overal was de oogst rond
9 oktober achter de rug. 

Meanwhile in Sauternes
Het zal vast geen verrassing zijn dat 2017
in Sauternes en Barsac de nodige hoofd-
pijn bracht. Op het moment van de april
vorst waren de ‘warmere’ wijngaarden al
ver uitgelopen en daardoor was de
schade groot bij de één, terwijl het bij de
buren schadeloos was. De zonnige en
warme delen van augustus deden hun
werk en de milde neerslag aan het einde
van de maand en begin september bracht
een eerste golf van botrytis, de ‘nobele
rot’ op gang. Deze eerste ‘trie’ leverde
fruitrijke, niet te geconcentreerde wijnen
op. Toen oktober eenmaal was begonnen
werd het weer warm en droog. De
‘slechte rot’, ‘aigre’ genaamd, kwam tot
stilstand en tussen 9 en13 oktober kwam
de tweede golf van nobele rot op gang.
Deze wijnen zouden later zeer geconcen-
treerd blijken te zijn, zeker bij de kastelen
die de oogst doortrokken tot 20 oktober.
De algemene verwachting is dat de

uiteindelijke assemblages zullen bestaan
uit 30% van de eerste ‘trie’ en 70% van
de rijke, geconcentreerde tweede trie.
Maar met oogstschades van rond de 50%
zal topkwaliteit 2017 Sauternes beperkt
leverbaar zijn.
Voor 2018 zijn de wijnbouwers ook
nerveus, want volgend op een ‘vorstjaar’
hebben de wijnstokken een periode van
natuurlijk herstel nodig. Dus zijn er in elk
geval drie jaren op rij – 2016, 2017 en
2018 – met aanzienlijk minder opbrengst.

De resultaten
In de kelder was het oppassen geblazen.
Er was geen algemeen recept om wijn te
maken. In 2017 was het zaak om gistings-
kuip voor gistingskuip te volgen. In elk
geval was het niet de bedoeling om
grote, extractrijke wijnen te creëren omdat
een overdaad aan tannine de mooie, ele-
gante fruitstructuur zou overschaduwen.
Net als in het topjaar 2005 hadden de
meeste druiven maar twee pitjes, dus
minder kans op droge, ‘onbeheerste’
tannines in de wijn. In eerste aanzet lijken
de wijnen op die van 2014, maar later
werd vaker de vergelijking gemaakt met
2010 of 2001.

De wijnen
Door de warmte van mei en juni en later
ook in augustus waren de schillen
prachtig rijp en zijn er maar weinig
‘groene’ wijnen te vinden. De algemene
stijl is niet al te alcoholisch en soepel van
structuur. ‘Bourgondisch’ van stijl met

diepe, rijpe fruittonen die met vatrijping
zullen groeien in complexiteit. In 2017 is
er niet per se sprake van een ‘linkeroever’-
of rechteroever’-jaar want in beide
gevallen werden er indrukwekkende wij-
nen gemaakt.
De droge witte wijnen lijken alle te
beschikken over een fijne harmonie,

beter dan in 2016. De koele nachten
brachten fijn, fris zuur in de wijnen en
doorgaans bleef het alcoholpercentage
beheerst.
Het zoete goud van Sauternes en Barsac
zal niet in overvloed aanwezig zijn, maar
die kastelen die laat in oktober plukten
maakten de mooiste wijnen.

BILL BLATCH
Mijn oudste wijnrelatie is de Brit Bill
Blatch, die een mooie Francaise,
Tita, aan de haak sloeg en nooit
meer vertrok. Bill is uit het
gezegende wijnjaar 1948 en werd
op de universiteit van Oxford
‘wijngek’ gemaakt. In 1971 werd hij
als stagiaire aangenomen bij het
toenmalige topbedrijf Grants of St.
James, destijds de wereldwijde
agent van Château Latour. Later
werkte hij voor Delor tot hij zijn
eigen wijnexportbedrijf Vintex
begon, dat inmiddels is overgegaan
in Chinese handen. 
‘Mr. Bordeaux’ Bill Blatch was
uitgebreid te zien in de uitstekende
TV-serie van Jancis Robinson. Bill is

mijn vaste bron voor alles dat Bordeaux aangaat en is nu de baas van de Bordeaux-
afdeling van het veilinghuis Christie’s. Hij is ook de motor achter ‘Bordeaux Gold’,
een site geheel gewijd aan het zoete goud uit Sauternes.

Wijngaard in de Bordeaux in het prille ochtendlicht, met de Gironde op de achtergrond.
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