Domaine DUJAC, Morey-Saint-Denis

Domaine Dujac is gelegen in Morey-Saint-Denis, één van de 7 gemeenten van de “ Côte de Nuits “
in “ Bourgogne “. Het dorpje zit gekneld tussen twee beroemde geburen, nl Gevrey-Chambertin
in het noorden en Chambolle in het zuiden.
Meer algemene wijninfo over Morey-Saint-Denis kan je terugvinden in het artikel over “ De
Grands Crus van Morey-Saint-Denis “ op www.wijnclub.org, meer bepaald in het archief van
october 2008.

Ontstaan van het domein

Als gastronoom en eigenaar van een koekjesfabriek had Louis Seysses altijd al een voorliefde
voor lekker eten en heerlijke wijnen.
Zijn zoon Jacques deelde die passie en besloot daarom zelf wijn te willen produceren.
Samen met Gerard Potel begon Jacques Seysses zijn wijncarrière met een stage gedurende 2
jaar op het “ Domaine de la Pousse d’Or “ te Volnay, waar hij de knepen van het vak leerde.
In 1967 kreeg hij de kans Domaine Graillet te kopen wat hij hernoemde tot “ Domaine Dujac “.
De naam van Domaine Dujac is een samenvoegsel van “ du Jacques “, dus eigenlijk met de
betekenis “ Domein van Jacques “.
Door een evenwicht te zoeken tussen traditionele wijnbouw en moderne technieken, ging Jacques
zijn eigen stijl van wijnmaken verfijnen.
Na de moeilijke start met zijn eerste oogst in 1968 ( slechtste oogstjaar in meer dan 40 jaar ),
volgde een succesvolle oogst 1969 ( 19/20 voor Bourgogne rood in Guide Hachette ).
Lang bleven de wijnen van Domaine Dujac niet onopgemerkt: in 1974 werden ze ontdekt door
Gault & Millau. Dankzij de gunstige pers en de connecties van zijn vader in de wereld van de
gastronomie, waren de Dujac-wijnen snel te vinden in de prestigieuze restaurants over heel
Frankrijk.
In 1978 ging Jacques terug studeren om het diploma oenologie te behalen, deels om zijn kennis
te verhogen, maar vooral omdat dit een vereiste was om stagiairs in de oenologie en buitenlandse
wijnmakers deeltijds aan te werk te kunnen zetten op zijn domein. Hij vond dit een belangrijk
pluspunt voor zichzelf om met hen van gedachten te kunnen wisselen en zo de kwaliteit van de
wijnen nog te verhogen.

Sedert het begin in 1968 is het domein uitgebreid van ongeveer 5 ha tot 12 ha 95 a. In 2005
kwam daar nog ongeveer 3 ha bij door overname van Domaine Thomas-Moillard.
( totale oppervlakte wijngaarden: 15,22 ha ;zie tabel pagina 3 voor overzicht wijngaarden )
80 % van de productie wordt uitgevoerd naar 18 landen onder de verantwoordelijkheid van
Jacques’ vrouw Rosalind ( die ook de public relations verzorgt ).
De komst van Christophe Morin in 1986 als full-time wijngaardmanager was een nieuwe mijlpaal
voor de kwaliteit in de wijngaarden. Na Morin’s tragisch overlijden ( motorongeluk ), zet Lilian
Robin, tot dan assistent van Morin, nauwgezet diens visie van werken verder als nieuwe
wijngaardmanager.
Ondertussen heeft ook de volgende generatie zijn intrede gedaan op Domaine Dujac:
- Jeremy Seysses, oudste zoon van Jacques, assisteert sedert 1994 zijn vader bij het
vinificatieproces.
- Jeremy’s vrouw, de Californische wijnmaakster Diana Snowden, afgestudeerd op Davis
als oenologe en dochter van wijnbouwers in Napa Valley, heeft het kelderwerk en het
labowerk overgenomen.
- Alec Seysses, middelste zoon, neemt voornamelijk de administratie op zich.
In 2007 heeft Jacques de leiding volledig doorgegeven aan zijn zonen Jeremy en Alec.

Filosofie van het domein

De grootste verdienste
van Jacques Seysses voor
Domaine
Dujac
was
waarschijnlijk
zijn
blijvend streven naar
middelen om de wijnen
blijven te verbeteren,
door te overleggen en te
experimenteren.
Hij
streeft naar wijnen met
finesse en elegantie met
goed
geïntegreerde
tannines. Het is een
voortdurend zoeken naar
evenwicht,
harmonie,
lengte en complexiteit in
de wijnen. Dit start met
Domaine Dujac

de zorg voor de kwaliteit van de druiven in de wijngaarden en het respect voor het terroir. Zijn
visie is duidelijk: “ Ervaring, kennis en technologie zijn er om de onvolkomenheden van het jaar te
verhelpen en niet om te manipuleren of te interveniëren…”.
Hij oogst altijd volledig ( net als Dom. De la Romanée Conti ) en gebruikt dus de volledige druiven,
wat vaak een heel bleke kleur oplevert, wat vegetale tannines maar ook mooie aroma’s en een heel
lange levensduur ( bewaartijd van 20 jaar ) .
Men gebruikt minder en minder eik ( vooral de Franse Allier-eikenvaten, die weinig gebrand zijn ).

Gaandeweg is Domaine Dujac ook overgegaan naar de
biodynamische wijnbouw, waarvoor ze in 2010 het certificaat
zullen ontvangen, maar ze zullen deze biologische status niet
vermelden op hun flessen. Voor Jacques was het immers een
evidentie geworden om zoveel mogelijk op natuurlijke wijze te
werken in de wijngaarden.
Het is de betrachting de rendementen te beperken tot 6
trossen per wijnstok en zo tot een rendement van ongeveer 35
hl/ha te komen.
De aanplant van Chardonnay bedraagt ongeveer 1,5 ha van de
ongeveer 15,5 ha wijngaarden. Het domein produceert ongeveer
70.000 flessen/jaar die steeds op voorhand uitverkocht zijn en
vandaag ook het voorwerp van speculatie uitmaken.

Overzicht wijnen en wijngaarden

Wijngaard

Oppervlakte (ha)

Bourgogne Blanc

0,19

Morey Saint Denis Blanc

0,65

Morey Saint Denis 1er Les Monts Luisants 0,60
Morey Saint Denis

2,92

Chambolle Musigny

0,64

Morey Saint Denis 1er Cru

0,79

Chambolle Musigny 1er Les Gruenchers

0,32

Gevrey Chambertin 1er Les Combottes

1,15

Vosne Romanée 1er Les Beaux Monts

0,73

Vosne Romanée 1er Aux Malconsorts

1,57

Charmes Chambertin

0,70

Clos Saint Denis

1,29

Clos de la Roche

1,95

Echézeaux

0,69

Bonnes Mares

0,58

Chambertin

0,29

Romanée Saint Vivant

0,16

