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  Maaseik, 7 januari 2010. 

  Beste wijnliefhebster en -liefhebber, 

 

 

2010! AAN ALLEN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR! 

Het komt mij voor dat de eeuwwisseling en het beruchte jaar 2000 pas gisteren 

plaatsvonden. En toch zijn we al 10 jaren verder. Laat het door de club-oudste 

gezegd zijn...hoe ouder je wordt, hoe sneller het gaat. Koester elk moment want eer 

je het beseft is het voorbij. 

We beginnen dit jaar echter met een minder plezierige melding: Jos Thomassen heeft 

zijn ontslag als bestuurslid ingediend. Als bestuur respecteren wij zijn beslissing en 

we zijn hem veel dank verschuldigd omdat hij onze vereniging in moeilijke tijden mee 

overeind heeft gehouden.  

Wat we ook moeten koesteren zijn de 

topwijnen die we in clubverband kunnen 

degusteren – het woord “proeven” is hier 

zeker niet op zijn plaats.  

We kijken nu vooral uit naar de evolutie van 

de eigen Hospices-wijn (2005) en Jos stelt 

ook een oudere “magnum” editie (1996) ter 

beschikking van deze proeverij. 

 

Mogen wij er u ook op wijzen dat wij de 

avond om 20u starten met een kleine nieuwjaarsreceptie. Zeker tijdig aanwezig 

zijn...want... op is op! 

Wij nodigen al onze leden uit op vrijdag 22 januari 2010  in ons lokaal “de Beurs “ 

- 2de verdieping om 20u stipt. 

Deze gezellige proeverij van een aantal top-wijnen zal in het teken staan van 

 

BOURGOGNE – Hospices de Beaune 

 

Wij stellen uw aanwezigheid op prijs maar vragen u  uw deelname te melden aan 

onze wijnmeester PAUL vóór maandag  18 januari via:   

' 089-754695       7 089-753345  of      * aan paul@vandinter.be 

Namens de Maaslandse Wijnvrienden:                      Relind, Guy, Marc, Paul en John 

 

mailto:paul@vandinter.be


Met een opkomst van 33 leden mag onze degustatie-avond al op voorhand meer dan 

geslaagd genoemd worden.  Of de tafel van de te proeven wijnen hier voor iets tussen zat? 

Meerdere leden zouden ons achteraf feliciteren: wat het clubbestuur hier presenteerde leek 

een wijnsprookje - voor onze betaalmeester was het misschien een nachtmerrie.... Nooit 
eerder gezien en geproefd en waarschijnlijk zal het wel een tijdje duren eer we weer een 
avond van dit niveau zullen meemaken. (Onze vorige top-avond met Château Margaux 

wijnen was in 2006). 

De avond ging van start met het traditioneel uitwisselen van de Nieuwjaarswensen en met 
een glaasje Crémant de Saumur Chapin et Landais en enkele hapjes was het eerste half 

uurtje snel gevuld. De bijgevoegde foto's geven een indruk van deze avond. 

Daarna was het de beurt aan onze secretaris John om het nieuwe jaar op gang te schieten 

met een minder prettige aankondiging: Jos Thomassen neemt ontslag als bestuurslid maar 
blijft een zeer gewaardeerd lid. Jos werd voor zijn jarenlange toewijding aan de club en het 
bestuur in de bloemetjes gezet met een flesje Italiaanse topwijn. Bedankt Jos. 

Daarna was het de beurt aan Paul om via een korte inleiding over de geschiedenis van de 
Hospices de hele degustatie-avond met veel enthousiasme te begeleiden. 

Geschiedenis van de Hospices.     Bron: Paul Van Dinter 

 
In 1443 begon voor Frankrijk het moeizame 

herstel van de honderdjarige oorlog tegen 
Engeland. De armoede in Bourgondië was 

onmeetbaar geworden. Om zijn volk in deze 
moeilijke tijden bij te staan besloot Nicolas Rolin, 
kanselier van de hertog van Bourgondië Philips de 

Goede, in Beaune een gasthuis (Hospices) op te 
richten dat gratis zorg verleende aan zieken, 

behoeftigen en ouderen uit de streek. In zijn 
verlangen om dichter bij de Almachtige te komen 
en met de goedkeuring van Paus Eugène VI, heeft 

hij het gebouw Hôtel Dieu genoemd. 
 

Om de financiële situatie van het ziekenhuis veilig 
te stellen liet Nicolas Rolin landerijen in de Côtes 

de Beaune na aan de Hospices en moedigde hij alle Bourgondiërs aan om hetzelfde te doen. 

 
Vijf eeuwen van giften en nalatenschappen stellen de Hospices in staat om een oppervlakte 

van 57 hectares met Grands Crus en Premiers Crus te beheren: Corton-Charlemagne en 
Meursault voor witte wijnen, Aloxe-Corton, Corton, Pommard, Savigny en Volnay voor rode 
wijnen. 

 
Sinds 1971, na de bouw van een modern ziekenhuis, is het Hôtel Dieu een museum dat 

400.000 bezoekers per jaar ontvangt, en dat een prachtig beeld geeft van het leven in de 
middeleeuwen. De architectuur van het gebouw is een waar kunstwerk in Gotische stijl, met 
veelkleurige dakpannen, met binnenplaatsen en grote zalen. De Hospices van Beaune zijn de 

belangrijkste toeristische bestemming van Bourgondië en de openbare veiling is dé 
gebeurtenis van het jaar voor iedereen die zich in Frankrijk beroepsmatig met wijn 

bezighoudt. 
 



 

Strikte kwaliteitscontrole. 

 

De wijnproductie is toevertrouwd aan wijngaardeniers die onder contract 
staan en onder toezicht van de bestuurders van de Hospices. 
Vanzelfsprekend vallen de wijnen ook onder controle en regels van de 

overheids-instanties, die toezien op de kwaliteit van de wijn. 
Op het etiket van de wijn komt de aanduiding "Hospices de Beaune" voor 

en de naam van de schenker of erflater van de wijngaard. (in dit geval 
Cuvée Fouquerand). 
 

 

 

 

 

Biografie Nicolas Rolin.  

Rolin werd geboren in een burgerfamilie in Autun en trouwde met Marie des Landes, 

waardoor hij toegang kreeg tot de gegoede burgerij in Parijs. In 1422 werd hij tot kanselier 
benoemd door Filips de Goede, een post die hij 40 jaar bekleedde als hoofdarchitect van de 

successen van de monarch. Rolin had nauwe betrekkingen met Jan zonder Vrees, die 
peetoom was van zijn derde zoon. Nadat zijn eerste vrouw was overleden, trouwde Rolin in 
1421 met Guigone de Salins (1403-1470), met wie hij de Hospices de Beaune stichtte. Rolin 

was één van de opstellers van de Vrede van Atrecht (1435) waarmee Karel VII de 
onafhankelijkheid van Bourgondië erkende op voorwaarde dat dit hertogdom zijn 

koningschap over Frankrijk erkende en de alliantie met 
Engeland opschortte in de Honderdjarige Oorlog. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

"De Maagd van kanselier Rolin" van Jan van 
Eyck (ong. 1435) 

Het geboortehuis van Rolin in Autun is nu het 
stadsmuseum en heet het Musée Rolin. Hij was 
eigenaar van het Château d'Oricourt en in 1435 

gaf hij Jan van Eyck opdracht de beroemde 
Maagd van kanselier Rolin te schilderen, dat in 
het Louvre hangt. 

 

Verkoop bij opbod. 
 

Sinds 1859 wordt de wijn jaarlijks in een 
openbare veiling bij opbod verkocht op de derde 
zondag van november. Vóór ieder verkoping kan 

men in een proeverij de kwaliteit van de wijn 
beoordelen. Op die manier is het mogelijk om, 

door de biedingen, een betrouwbare indicatie te 
verkrijgen van de waarde van het jaartal. De 
biedingen worden gedaan “op de kaars”. Zodra 

de kaars uitgaat, stopt het bieden. Er wordt 
steeds vertrokken van een minimum prijs. (Voor de liefhebbers klik hier voor het inladen 

van een pdf-bestand waarin de opbrengsten per vat van 2009 worden vermeld.) 
 
 

Christie's blijft veiling Hospices de Beaune leiden.  
 

Het veilinghuis Christie's blijft in ieder 
geval tot en met 2010 beroemde 

Bourgogneveiling in  het Hospices de 
Beaune leiden. Christie's nam vanaf 
2005 de nu 146 jaar oude veiling voor 

haar rekening, terwijl deze in de 
voorgaande jaren in handen was van 

een groep bestuurders van de Hospices 
zelf. 
In 2009 werd de veiling, die als een 

goede indicatie wordt gezien voor de 
prijs-ontwikkelingen in de 

Bourgogne, op zondag 15 november 
gehouden. Het plaatselijke dagblad “Le 
Bien Public” vroeg zich in een reactie 

af, waarom veilinghuis Christie’s niet in staat was om meer belangrijke, koopkrachtige 
wijnliefhebbers in de wereld voor deze beroemde veiling te interesseren. Christie’s toonde 

zich echter tevreden, omdat het de verwachting had overtroffen en er op zijn minst 20 
privé-personen een bod op de kavels hadden uitgebracht 
 

Hospices-wijnen voor 149ste keer onder de hamer. 
De 149ste  veiling van wijnen op het beroemde Hospices de Beaune had een onverwacht 

hoogtepunt. Dit jaar werden voor het eerst sinds lang weer flessen uit de eigen kelders van 
het Hospices op de traditionele veiling gebracht. In totaal ging het om 3000 flessen die de 



zaterdag, voorafgaand aan de beroemde fustenveiling, door de veilingmeester van Christie's 

werden verkocht voor bijna € 213.000. Overigens was het ook de eerste keer, dat het 
minstens even beroemde veilinghuis de hele veiling organiseerde en leidde. Op de 

traditionele veiling, zondag 15 november, kwamen maar liefst 789 vaten weer onder de 
hamer met 41 cuves 2009. Ze veranderden dit jaar razendsnel van eigenaar. Drie fusten 
Bâtard Montrachet cuvée Dames de Flandres gingen weg voor € 52.000 per stuk. Een nieuw 

record. Nog meer bracht het fust op, dat jaarlijk speciaal voor een goed doel wordt 
verkocht: € 61.000 voor een 1er cru cuvée Guigone de Salins. De opbrengst wordt verdeeld 

onder twee liefdadigheidsinstellingen: ”Action contre la Faim” (hongerbestrijding in de derde 
wereld) en Iris (onderzoek naar genetisch bepaalde ziektes). Er zijn gedurende de veiling 43 
cuvées die de verkoop passeren, enkel in vaten te koop van 228 liter dit wil zeggen: 288 

flessen van 0,75 liter - de gangbare wijnfles. 
 

 
Onze proeftafel: 

 

Beaune 1er Cru, cuvée Dames Hospitalières - 1996 

Waarde : € 4000 à 6000 per vat  

 

Traditioneel, opent deze fijne Cuvée van Beaune 1er Cru 

de veiling. Het wordt zo genoemd naar de verpleegsters 

die de zieken van het Hospices sinds zijn stichting in 

1443 hebben verzorgd. Voorts hebben ze zelfs 

verscheidene belangrijke erfenissen nagelaten. Deze 

zusters die uit de orde van Saint-Omer kwamen in het 

noorden van Frankrijk, kregen hun opleiding bij de 

Hospices van Valenciennes, een Franse grensstad met 

België. De wijn wordt volledig gemaakt van de 1er Cru 

wijngaarden van ”Les Bressandes” (geen wijnstokken die 

jonger dan 1985 zijn) en “La Mignotte”. Deze wijngaard 

ligt centraal in Beaune en is één van de beste 1er Cru 

van regio Beaune. (Meer dan de helft van de  wijnstokken 

dateren van voor 1960.  

De veiling van de Hospices wordt gewoonlijk geopend 

met deze vaten. 

Proefnotities: De kleur is niet zo aantrekkelijk - naar het oranjebruin toe wat wijst op een 

duidelijke evolutie -  brede waterrand. Opvallend zijn de zure tonen in neus en smaak. Aan 
deze zuren moet men even wennen, in de smaak vallen ze best mee en na een eerste 
afdronk komt het helemaal niet meer zo zuur over als eerst gedacht. In de geur een licht 

stinkertje, daarna een volle fruitigheid van kers en kriek. De smaak blijft hangen in de mond 
met een middellange afdronk. Een wijn die nog niet "versleten" is alhoewel zijn beste jaren 

voorbij zijn. Een wijn met een hart. 

Score 3/5 

 



Beaune 1er Cru Cuvée Nicolas Rolin - 1997 

Waarde : € 3000 – 4000 

 

Nicolas Rolin was Kanselier van de Hertog van 

Bourgondië, Philippe de Goede 1419-1467). Hij 

richtte hôtel-Dieu in Beaune in 1443 op en de bouw 

duurde 8 jaren. De eerste patiënten werden 

verwelkomd in de grote zaal van de Armen  (Salle 

des Pôvres) in januari 1452, waar zij verzorgd 

werden door zusters die vanuit Vlaanderen waren 

gekomen. 

Deze Cuvée werd in 1963 dankzij een erfenis 

uitgebreid door Mevrouw Maurice Pallegoix en 

genoemd naar de stichter van de Hospices, Nicolas 

Rolin. Rolin was ook burgemeester van Demigny. 

“Les Cents Vignes” vertegenwoordigd nu 60% van 

dit beroemde Cuvée, met wijnstokken die terug naar 

7 verschillende aanplantingen tijdens de periode 

1953-75 dateren. “Les Teurons”  vertegenwoordigt 

20%, met wijnstokken allen daterend tussen 1955-

50, de andere wijngaarden zijn die van “Les 

Grèves”, “Genêt” en “Bressandes”. 

Proefnotities: wat dadelijk opvalt en verrast is de donkere kleur... en dat voor een pinot 
noir! Het stinkerige (oude kleerkast - afvoerputje ) verdwijnt snel en dan komen iets 

zwaardere fruitgeuren van rijpere kers en kruiden naar boven. Deze wijn is, 
niettegenstaande zijn kleur, duidelijk op de terugweg. De tannines heeft hij duidelijk van de 

vatlagering. Voor sommigen onder ons...net iets teveel van het goede. 

Score : 2/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pommard Cuvée Billardet 2001 

Waarde :   € 2500 – 4500 

 

Deze Cuvée eert twee eminente artsen bij de 

Hospices. De vader Antoine Billardet werkte er voor 
de Revolutie (toen de naam van hôtel-Dieu 

omgevormd werd tot Hospice Humanité). Zijn zoon 
Charles was een student-chirurg in het leger van 
Napoleon, en wijdde 50 jaar van zijn leven aan de 

zieken van Beaune.  
Deze cuvée wordt beschouwd als één van de besten 

van de Pommard cuvées in het Hospices landgoed. 
87% van de wijngaarden werden geplant in 1988 of 
voordien, zelfs teruggaand tot 1960 en 1954. 35% 

van Cuvée komt uit de 1er cru “les Arvelets”. 
Gemiddelde ouderdom van de wijnstokken +20 jaar. 

 
Proefnotities: hier is het weer de kleur die verrast... 
Uiterlijk lijkt de wijn gepasseerd, maar het is de 

ijzerhoudende (rode) grondsoort die hier sporen in 
de kleur achterlaat. Uiteraard doet dit niets af aan 

de geur en de smaak. Voor een Pommard is dit 
normaal. Fijne zuren en tannines, samen met een 

lichte kruidigheid en nootachtige geuren vormen een 
mooi en evenwichtig geheel. Ook hier weer het 

beginnend stinkertje dat verdwijnt. Daarna een minimale neus. Ook in de smaak komen 

"ijzer" elementen naar het voorplan. Door de tannines een meer mondvullend karakter wat 
de wijn een zekere complexiteit geeft. 

Score: 3,5/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Savigny-lès-Beaune 1er Cru Cuvée Fouquerand - 2005 en 1996 

Waarde :  € 1600 – 3000 euros 

 

De hier herdachte schenkers zijn Denis-Antoine 

Fouquerand en zijn vrouw Charlotte Claudine, die hun 
giften in 1832 en 1844 maakten. De wijn die in dit Cuvée 

uit Basses Vergelesses komt is geschrapt in 2008, ten 
gunste van fijnere Pinots in Les Talmettes, daterend van 
1965 en 1966, samen met Gravains (1958) en 

Serpentières (1997). Dit Cuvée bestaat uit wijngaarden 
van de meest hoog-kwalitatieve zuidhellingen van 

Savigny. 
 

Proefnotities: dit was ooit een door Paul Van Dinter en de 

clubleden aangekocht vat. Enkele jaren geleden proefden 
we deze wijn een paar  maanden nadat hij gebotteld en 

geleverd was en velen dachten toen aan een kleine fiasco. 
Paul had het echter bij het rechte eind... Dit is inmidels 
(nu al) een schitterende wijn geworden, die zeker nog een potentieel heeft om verder naar 

een top wijn te evolueren. Mooie evenwichtige en frisse zuren, zeker nog tannines en een 
licht zoetje met een lange afdronk. Lichte neus van venkel, munt of dille. Daarna geuren van 

kool, later karamel. De aanzet is zoet, dan aangenaam zuur, droog en ondersteund door 
rijpe tannines die een mondvullend gevoel geven.  

Score: 3/5 

Dank zij een schenking van Jos Thomassen konden 
we gelijktijdig dezelfde wijn proeven in 
magnumfles maar dan van het jaar 1996. Deze 

ervaring was echt de MAX. Zeer stinkerig bij het 
openen, zo erg zelfs dat enkelen het glas opzij 

schoven... en zelfs bedenkingen hadden of de wijn 
nog te consumeren was. De wijn had even tijd 

nodig om "op adem" te komen en langzaam maar 
zeker kwamen de kers-achtige geuren tot 
ontluiken. Meer dan prachtig en zeker de lange 

afdronk was weer de moeite waard. Rijkelijk 
verrassend en als zeer aangenaam aangeduid.   

Score: 4/5 

Beide wijnen verticaal vergelijken lijkt ons gezien het ouderdomsverschil niet aangewezen. 
Het geeft wel een indicatie hoe de wijn van 2005 kan evolueren, al is dit geen absolute 

zekerheid.  

 

 

 



Beaune Premier Cru Cuvée Hugues et Louis Bétault - 2000 

Waarde : € 2500 – 3500 

 

Hugues Bétault was Ontvanger en een Raadslid aan 

het Hof van de Koning van Frankrijk, die medio 17de 
eeuw hôtel-Dieu van ruïne, na erge oorlogen en 

epidemieën redde. Hij kocht land voor keuken en 
bloemtuinen, en bouwde een luchtig ziekenhuis. Zijn 
broer Louis maakte verdere grootmoedige 

schenkingen, na de dood van Hugues. Beaune-Grèves 
vormt bijna 40% van deze 1er Cru cuvée, met alle 

wijnstokken die van Les Grèves van 1961 dateren. Er 
zijn ook 1⁄4 ha van 1er Cru Clos des Mouches bij, die 
in 1955 werd beplant. 

 
Proefnotities: een zeer evenwichtige wijn, komt iets 

te mager over bij het uitzicht en de neus, (lichte 
karamel babbelut) maar de explosieve en zeer lange 
afdronk maakt alles goed. Een karaktervolle wijn, 

speciaal en verrassend gezien zijn tegenstrijdigheden. 
Zal nog mooi evolueren binnen enkele jaren. 

Score: 3,5/5  

 

Corton Grand Cru Cuvée Docteur Peste - 2001 

Waarde : € 5500 -  8500  

Jean-Louis Peste was gedurende 30 jaar arts bij 

Hospices de Beaune in het midden van de 19de eeuw. 

Zijn dochter, Baronne du Baÿ, liet in 1924 een enorm 

landgoed na aan de stichting van het Hotel-Dieu.  

Dit beroemde Cuvée is voor 90% gemaakt van volledig 
rijpe druiven van zeer oude wijnstokken. Deze liggen in 

Corton-Chaumes & Voierosse naar het zuiden en 
zuidwesten gelegen, evenwijdig de weg van Pernand 
naar Aloxe. Zij werden geplant in 1976, 1981, 1982 en 

1985. 
Corton-Bressandes bestaat uit  wijnstokken die van 

1940, 1962, 1976 en 1997 dateren. De rest komt uit 
“Les Fiètres” (1962) en “Les Grèves” (1964). 
 

Proefnoties: de duurste wijn uit de degustatie en dat moest hij op één of andere manier 
bewijzen. Hij kon zeker overtuigen in geur en smaak. Zoete aanzet met zeer aangename 

typische pinot-noir geuren en zuren. Soepele tannines maken de amaak complex en zeer 
evenwichtig. Deze wijn werd door velen als de echte TOP van deze degustatie bestempeld en 
een enkeling werd er zelfs "opgewonden" van...   

Score: 4/5 
 



Besluit van deze degustatie : 

Een zeer geslaagde degustatie met toch wat verrassende wendingen in de loop van de 
avond. Het is verbluffend dat één enkele druivensoort (pinot-noir) kan leiden tot een 

dergelijke diversiteit van geuren en smaken. Hier moet toch worden opgemerkt dat de echte 
kenner en liefhebber van de Bourgogne-wijnen de typische kenmerken van de “climats” in 
elk van deze wijnen wel zal ontdekken, maar dat zowel de ondergrond, de ouderdom van de 

wijnstokken als de "nabehandeling" - lees opvoeding - door de oenoloog van primair belang 
zijn. 

Dat niet elk jaar éénzelfde kwaliteit wordt afgeleverd is niet meer dan normaal, maar dat 

deze Hospices-wijnen een richting en maatstaf aangeven naar de andere top-wijnen van de 
Bourgognestreek is een zekerheid. 

Dat de veiling, gezien de behaalde prijzen niet voor Jan-met-de-pet is bedoeld, is een 
andere zekerheid maar dat neemt niet weg dat als je één of meerdere flesjes op de kop kan 
tikken, je dit zeker mag doen al was het maar om het goede doel te steunen. En je krijgt er 

tenslotte nog iets moois voor terug! 

 

Cuvées en ligging van de wijngaarden 

Auxey-Duresses 1er Cru - Cuvée Boillot 

Average Vine Age (2 active parcels): 32 years 

Auxey-Duresses Les Duresses (0.54ha) 

The cuvée named after Antionette Boillot who donated her domaine to the Hospices in 

1898, consisting of vines in Auxey, Meursault and Volnay 

 

Beaune 1er Cru - Cuvée Brunet 

Average Vine Age (8 parcels): 36 years 

Beaune Les Bas des Teurons (0.48ha) 

Beaune Les Bressandes (0.52ha) 

Beaune Les Cent-Vignes (0.47ha) 
 

Donations have been made by 5 different members of the Brunet family, hence, this cuvée 

is named in their honour. 

 

Beaune 1er Cru - Cuvée Clos des Avaux 

Average Vine Age (7 active parcels): 36 years 

Beaune Les Avaux (1.62ha) 

Vines acquired by the Hospice de la Charité before the revolution. 

 



Beaune 1er Cru - Cuvée Cyrot-Chaudron 

Average Vine Age (7 active parcels): 40 years 

Beaune Les Montrevenots (1.02ha) 

A gift in 1979 of vines in Beaune and Pommard by the family Cyrot-Chaudron saw this 

cuvée named in their honour. 

 

Beaune 1er Cru - Cuvée Maurice Drouhin 

Average Vine Age (12 active parcels): 27 years 

Beaune Les Avaux (1.08ha) Beaune 
Les Boucherottes (0.68ha) 

Beaune Les Champs-Pimont (0.66ha) 

Beaune Les Grèves (0.26ha) 

Between 1941 and 1955 Maurice Drouhin was head of the Administrative Commission of 

the Hospices de Beaune. After leaving he donated vines in Beaune. This cuvée is named in 

his honour and some barrels are always bought by Maison Joseph Drouhin - first sold in 

1960. 

 

Beaune 1er Cru - Cuvée Dames-Hospitalières 

Average Vine Age (14 parcels): 34 years 

Beaune La Mignotte (1.13ha) 

Beaune Les Bressandes (1.07ha) 

Beaune Les Teurons (0.55ha) 

Named after the 'Dames' who provided more than 500 years service to the sick of Beaune. 

 

Beaune 1er Cru - Cuvée Floquet 

Average Vine Age (all parcels): 

Beaune 1er Cru (4.0ha) 

The most recent donation to the Hospices - 1997. 

Beaune 1er Cru - Cuvée Hughes et Louis Bétault 

Average Vine Age (9 active parcels): 34 years 

Beaune Les Grèves (1.16ha) 

Beaune La Mignotte (0.55ha) 

Beaune Les Aigrots (0.43ha) Beaune 

Clos des Mouches (0.25ha) 
 

In the early 1600's Hughes Betault was a secretary to the King and during his life made 

several donation to the Hospices 



 

Beaune 1er Cru - Cuvée Nicolas Rolin 

Average Vine Age (12 active parcels): 38 years 

Beaune Les Cent Vignes (1.44ha) 

Beaune Les Grèves (0.33ha) Beaune 

Les Teurons (0.47ha) Beaune Les En 

Genêt (0.36ha) Beaune Les 

Bressandes (0.16ha) 
 

This cuvée was assembled in 1963 from donations by Madame Maurice Pallegoix and named 

after the founder of the Hospices. 

 

Beaune 1er Cru - Cuvée Rousseau-Deslandes 

Average Vine Age (8 parcels): 38 years 

Beaune Les Cent-Vignes (0.97ha) 

Beaune Les Montrevenots (0.71ha) 

Beaune La Mignotte (0.42ha) 
 

Named after the founders of the Hospices de la Charité de Beaune, which after 3 

centuries was joined together with the Hospices de Beaune. 

 

Beaune 1er Cru - Cuvée Guigone de Salins 

Average Vine Age (10 parcels): 28 years 

Beaune Les Bressandes (1.2ha) 

Beaune Les Seurey (0.83ha) 

Beaune Les Champs-Pimont (0.62ha) 

A cuvée named after the wife of Nicolas Rolin, who, after the death of her husband, 

dedicated herslf to the work of the Hospices. 

 

Corton Grand Cru - Cuvée Charlotte Dumay 

Average Vine Age (20 parcels): 24 years 

Corton Les Renardes (2.03ha) 

Corton Les Bressandes (0.97ha) 
Corton Clos du Roi (0.39ha) 

Named to remember Charlotte Dumay, who left 100 ouvrées of vines in Aloxe to the 

Hospices in 1584. 

 

 



Corton Grand Cru - Cuvée Docteur Peste 

Average Vine Age (13 parcels): 28 years 

Corton Les Bressandes (0.95ha) 

Corton Les Chaumes et Voirosses (1.14ha) 
Corton Clos du Roi (0.45ha) 

Corton Le Fètre (0.4ha) 

Corton Les Grèves (0.12ha) 

Madame Baronne du Bay wishing to remember the work of her father (the eponymous Dr 

Peste) who worked for a short time as a Doctor at the Hospices, donated a domaine based 

in Aloxe. This land together with a donation by Marcel Fournier to remember his uncle and 

aunt ((Monsieur et Madame Thevenot-Bussiere) was assembled as a cuvée for the first 

time in 1965. 

 

Monthélie 1er Cru - Cuvée Jacques Lebelin 

Average Vine Age (4 active parcels): 47 years 

Monthélie 1er Cru Les Duresses (0.89ha) 

Named after a donation by Jacques Lebelin at the start of the 1900's though prior to 1937 

there were two separate cuvées; J.Lebelin and Henri Gélicot. 

 

Pernand-Vergelesses 1er Cru - Cuvée Rammeau-Lamarosse 

Average Vine Age (3 parcels): 29 years 

Pernand-Vergelesses Les Basses-Vergelesses (0.70ha) 

The last-surviving member of this old burgundian family left both his house and vines to 

the Hopsices at the end of his life - sold for the first time in 1966. 

 

Pommard - Cuvée Billardet 

Average Vine Age (10 parcels): 38 years 

Pommard Les Arvelets (0.47ha) 

Pommard Les Noizons (0.55ha) 

Pommard Les Cras (0.04ha) 
 

Pommard 1er Cru Les Petits-Epenots (0.71ha) 
Pommard 1er Cru Les Rugiens Bas (0.33ha) 

Commemorating donations by the daughters and grand-daughters of the surgeons of the 

Hospices de Beaune 

 

 

 



Pommard - Cuvée Suzanne Chaudron 

Average Vine Age (12 active parcels): 40 years 

Pommard En Poisot (0.07ha) Pommard 

La Chanière (0.41ha) Pommard La Croix 

Planet (0.38ha) Pommard Les Noizons 

(0.32ha) Pommard Les Petits Noizons 

(0.56ha) Pommard Rue au Port (0.04ha) 
 

Pommard 1er Cru Les Petits Epenots (0.1ha) 

A gift in 1979 of vines in Beaune and Pommard by the family Cyrot-Chaudron saw this 

cuvée named in their honour - as the similarly named Beaune cuvée. 

 

Pommard - Cuvée Raymond Cyrot 

Average Vine Age (11 parcels): 41 years 

Pommard La Vache(0.15ha) 

Pommard Les Riottes (0.70ha) 
 

Pommard Les Vaumurens Bas (0.17ha) 

Pommard 1er Cru Les Bertins (0.25ha) 
Pommard 1er Cru Les Charmots (0.3ha) 

Pommard 1er Cru Les Rugiens Bas (0.1ha) 

A gift in 1979 of vines in Beaune and Pommard by the family Cyrot-Chaudron saw this 

cuvée named in their honour - as the similarly named Beaune and Pommard cuvées 

above. 

 

Pommard - Cuvée Dames de la Charité 

Average Vine Age (11 parcels): 34 years 

Pommard La Refène (0.31ha) 

Pommard Les Combes Dessous (0.16ha) 

Pommard Les Noizons (0.27ha) 

Pommard 1er Cru Les Petits-Epenots (0.43ha) 

Pommard 1er Cru Les Rugiens Bas (0.11ha) 
Pommard 1er Cru Les Rugiens Hauts (0.18ha) 

Named after the nuns of the Hospices de Charité - many of whom left their belongings 

to the organisation 

 

 

 

 



Savigny-lès-Beaune 1er Cru - Cuvée Forneret 

Average Vine Age (8 active parcels): 30 years 

Savigny-lès-Beaune Les Vergelesses (0.81ha) 

Savigny-lès-Beaune Les Gravains (0.69ha) 
 

Named after an old Beaune family who bequeathed land in Savigny and Pernand to the 

Hospices. 

 

Savigny-lès-Beaune 1er Cru - Cuvée Fouquerand 

Average Vine Age (7 active parcels): 28 years 

Savigny-lès-Beaune Les Basses-Vergelesses (1.0ha) 
Savigny-lès-Beaune Les Talmettes (0.65ha) Savigny-

lès-Beaune Aux Gravains (0.33ha) Savigny-lès-
Beaune Aux Serpentières (0.14ha) 

A cuvée named after Denis Antoine Fouquerand who made a donation in 1944 -12 years 

after his wife donated to the Hospices de Charité 

 

Savigny-lès-Beaune 1er Cru - Cuvée Arthur Girard 

Average Vine Age (7 active parcels): 46 years 

Savigny-lès-Beaune Les Peuillets (0.70ha) 

Savigny-lès-Beaune Les Marconnets (0.78ha) 

In honour of Arthur Girard who left part of his property to the Hospices in 1936. Prior to 

1936, there were two cuvées; Du Bay Peste and Cyrot, from 1937 to 1943 this was a single 

cuvée - Du Bay Peste et Cyrot. To avoid confusion with the Dr Peste cuvée this was 

renamed after Arthur Girard. 

 

Volnay 1er Cru - Cuvée Blondeau 

Average Vine Age (8 active parcels): 30 years 

Volnay Les Champans (0.64ha) 

Volnay Les Taille-Pieds (0.56ha) 

Volnay Le Ronceret (0.18ha) 

Volnay En l’Ormeau (0.25ha) 
 

A large donation from Francois Blondeau who ceded his estate in Monthélie, Pommard, 

Beaune, Blgny and Volnay to the Hospice de la Charité 

 

 

 

 



Volnay 1er Cru - Cuvée Général Muteau 

Average Vine Age (10 parcels): 26 years 

Volnay Le Village (0.8ha) 

Volnay Le Carelle-sous-la-Chapelle (0.35ha) 
Volnay Les Caillerets-Dessus (0.2ha) Volnay 
Le Fremiet (0.2ha) 

Volnay Les Taille-Pieds (0.2ha) 

To remember the Général who donated to the Hospices, his large estate based on 

Laborde au Château 

 

Volnay 1er Santenots - Cuvée Jehan de Massol 

Average Vine Age (6 parcels): 40 years 

Volnay Les Santenots du Dessous (0.93ha) 

Volnay Les Santenots du Millieu (0.35ha) 

Volnay Les Plures (Santenots 0.26ha) 
 

Including estates in Meursault, Demigny, and Travoisy, Jehan who was a secretary to the 

King, left everything in his will to the Hôtel-Dieu. 

 

Volnay 1er Santenots - Cuvée Gauvain 

Average Vine Age (5 parcels): 28 years 

Volnay Les Plures (Santenots 0.72ha) 

Volnay Les Santenots du Millieu (0.68ha) 
 

In 1804 Bernard Gauvain left all he owned to the Hospices de Charité. Some years later his 

widow also donated her house in Beaune and land in Chivres and Laborde-au-Bureau. 

 

Clos de la Roche Grand Cru - Cuvée Cyrot Chaudron et Georges Kritter 

Average Vine Age (3 parcels): 24 years 

Clos de la Roche, Les Froichots (0.4ha) 

Split into two cuvées: In 1991 Madame Georges Kritter left money to the Hospices to buy 

this land - the cuvée is usually bought by Maison Kritter in Beaune. Madame Cyrot-

Chaudron facilitated the further expansion of this new vineyard by bequeathing additional 

monies in the same year. 

 

 

 

 



 

Mazis-Chambertin Grand Cru - Cuvée Madelaine Collignon 

Average Vine Age (10 active parcels): 45 years 

Mazis-Chambertin, Mazis Hautes (1.75ha) 

In memory of a donation made from Monsieur and Madame Marcel Thomas-Collignon. 

 

Bâtard-Montrachet Grand Cru - Cuvée Dames de Flandres 

Average Vine Age (1 parcel): 31 years 

Bâtard-Montrachet (0.35ha) 

A parcel of vines purchased by the Hospices in 1989 and given the name of the nurses' 

organisiation of the Hôtel-Dieu 

 

Corton Blanc Grand Cru - Cuvée Paul Chanson 

Average Vine Age (one parcel): 64 years 

Corton Blanc Les Vergennes (0.27ha) 

An interesting plot of mainly Pinot Blanc vines donated by Paul Chanson in 1974 

 

Corton-Charlemagne Grand Cru - Cuvée Françoise de Salins 

Average Vine Age (3 parcels): 40 years 

Le Charlemagne (0.48ha) 

One of the best.known cuvées of the Hospices and named after François de Salins who, 

in 1745, bequeathed his domaine with vines in Aloxe and Savigny. 

 

Meursault 1er Cru - Cuvée Baudot 

Average Vine Age (5 parcels): 45 years 

Meursault Les Genevrières-Dessous (0.77ha) 

Meursault Les Genevrières-Dessus (0.71ha) 

Baudot was an antique dealer who left the proceeds of his antique collection to the 

Hospices de Charité in 1880. 

 

Meursault 1er Cru - Cuvée Philippe le Bon 

Average Vine Age (3 parcels): 22 years 

Meursault Les Genevrières-Dessous (0.45ha) 

Meursault Les Genevrières-Dessus (0.13ha) 



The Duke of Burgundy to whom Nicolas Rolin was responsible. Until 1955 this was part of the cuvée 

Jehan Humblot which included 'villages' level vines so could not e called premier cru. Following the 

separation, Cuvée Jehan Humblot remained a 'villages' wine, but cuvée Philippe Le Bon became 

Meursault Genevrières. 

 

Meursault Charmes 1er Cru - Cuvée De Bahèzre de Lanlay 

Average Vine Age (two parcels): 59 years 

Meursault Les Charmes-Dessous (0.4ha) 

Meursault Les Charmes-Dessous (0.13ha) 

Named after a major benefactor to the Hospices. The former inspector for the telegraphs, left everything to 

the Hospices de Beaune. Such was his generosity that it was possible to build the first surgery of the 

Hospices, plus a building for old people. 

 

Meursault 1er Cru - Cuvée Albert Grivault 

Average Vine Age (3 parcels): 27 years 

Meursault Les Charmes-Dessus (0.55ha) 

Named after the Grivaults, who donated their vineyard in 1904. 

 

Meursault - Cuvée Jehan Humblot 

Average Vine Age (5 active parcels): 42 years 

Meursault 1er Cru Les Poruzots (0.52ha) 

Meursault Les Grands-Charrons (0.08ha) 

In memory of the Beaune lawyer who donated his estate at Laborde-au-Bureau to the Hôtel-Dieu in 1600. 

 

Meursault 1er Cru - Cuvée Loppin 

Average Vine Age (4 active parcels): 49 years 

Meursault Les Criots (0.5ha) 

Meursault Les Cras (0.2ha) 

In memory of the Loppin family, who over several generation left money and land to both the Hôtel-

Dieu and the Hospices de Charité. 

 

 

 

 

 



Meursault - Cuvée Goureau 

Average Vine Age (4 active parcels): 37 years 

Meursault Les Peuts-Vignes (0.20ha) Meursault 1er 

Cru Les Poruzots (0.26ha) 
 

Multiple donations by Mademoiselle Goureau of estates located in Masse, Corcelles, Mimande, Chaudenay, 

Ebaty, and Demigny to the Hospice de la Charité are commemorated with this cuvée. 

 

Pouilly-Fuissé - Cuvée Françoise Poisard 

Average Vine Age (6 parcels): Indeterminate 

Pouilly-Fuissé Les Chevrières (0.30ha) Pouilly-

Fuissé Les Plessys (0.58ha) Pouilly-Fuissé Les 

Robées (0.52ha) 

Françoise Poisard left in her will an estate comprising two houses, land and vines including 4 hectares 

of Pouilly Fuissé to the Hospices in 1994. 


