Château Maison Blanche
Nicolas Despagne

“ …. Zeer binnenkort neemt deze exploitatie de leiding in de appellatie “

Montagne – St. Emilion
De
Barbanne
vormt
de
noordergrens
zowel
voor
Pomerol als voor Saint-Emilion.
Over deze natuurlijke AOCgrens hebben wij:
- Lalande de Pomerol.
- Montagne-Saint-Emilion.
-Saint-Georges-Saint-Emilion,
compleet
ingesloten
door
Montagne-Saint-Emilion.
Montagne-Saint-Emilion is vrij
uitgestrekt.
Gezien hun interessante prijskwaliteitsverhouding zijn deze
wijnen een goed alternatief
voor de vaak dure Grand-Crus
van Saint-Emilion. Een deel van
de productie wordt door deze
wijnboeren ook als Bordeaux
of
Bordeaux
Supérieur
verkocht
in
een
nog
bescheidener prijsklasse.

AOC ( cijfers 2005 )

Oppervlakte in ha Hectoliters Uitvoer naar België

Montagne-Saint-Emilion *
Lussac-Saint-Emilion *
Puisseguin-Saint-Emilion *
Saint-Georges-Saint-Emilion
* : Crus Satellites de Saint-Emilion

1.569
1.486
750
192

74.091
69.313
34.496
9.333

4.291
5.736
2.678
Niet beschikbaar

Château Maison Blanche

De familie
Doorheen de wijnvelden van Maison Blanche loopt een gallo-romeinse heirweg,
destijds de weg naar Lucaniacus, de villa van proconsul Ausonius.
In de Middeleeuwen waren deze wijngaarden een deel van de grote heerlijkheid
Corbin, die zich toen uitstrekte over de toenmalige parochies Saint Martin de Mazerat ( het huidige StEmilion ), Saint Georges en Puynormand ( het huidige Montagne ) en Montagne, dat in de loop der eeuwen
langzaam verdween.
In 1835 verkreeg Bernard Constant, wijnmaker en handelaar te Libourne, een
gedeelte van deze landerijen en schonk ze in 1838 aan zijn kinderen. Zijn zoon Désiré verkreeg daardoor
het gedeelte, waartoe Petit Corbin en diens landbouwpachten behoorden, maar hij zou de velden al vrij snel
verdelen onder zijn kinderen.
Antoine krijgt ‘La Marsale’ terwijl Marie zich op het aanpalende perceel vestigt in
een witstenen huis dat haar echtgenoot, de sous-préfect Octave Pineau, laat optrekken om het nadien – de
gewoonste zaak van de wereld – ‘Maison Blanche’ te noemen. Hun zoon Jean erft het huis maar zal er, net
zoals zijn ouders, niet vaak wonen. Zijn zoon Fabien daarentegen wèl. Hij verbouwt ondertussen een geërfde
landelijke woning tot herenhuis en – gewond tijdens WO I – stelt het wijngoed te koop.
Jean Barroy koopt het domein en dat van La Marsale. In 1938, na drie rampzalige
oogsten, verkoopt deze het geheel aan Louis Rapin, een handelaar in Libournewijnen, afkomstig van Lot-etGaronne, die er een deel van het naburige ‘La Bichaude’ aan toevoegt. Het geheel van deze landerijen vormt
sindsdien het onroerend goed van Maison Blanche. De nieuwe eigenaar herplant de wijngaarden, laat het
huis vergroten, een gistingszaal inrichten, een vatenkelder en arbeiderswoningen bouwen. Maison Blanche is
een modelbedrijf geworden.
In 1959 huwt zijn dochter Françoise met Gerard Despagne, afstammeling van een
familie die zich in 1665 in de streek vestigde en zich vanaf 1812 domeineigenaar kon noemen. Het echtpaar
erft in 1972 Maison Blanche. De gebouwen worden vergroot en verfraaid, werken die afgerond worden met
de bouw van een gigantische vatenkelder die op het grondvlak alleen al tot bijna 500 eiken vaten kan
herbergen.
In 2003 wordt de familievennootschap die de wijngaarden beheert zowel van
Maison Blanche en deze die er later via erfenis of overname bijkwamen, Tour de Corbin-Despagne ( SaintEmilion ) en La Rose Figeac ( Pomerol ), overgedragen aan hun kinderen.

Leden
Eigenaar
Uitbater
Wijngaarden

Françoise & Gérard Despagne-Rapin en hun kinderen Nicolas, François en
Nathalie Despagne
G. f. a. Despagne-Rapin ( zaakvoerster : Françoise Rapin)
S.c. e. a. des Vignobles Despagne-Rapin ( zaakvoerders : Gérard Despagne &
Nicolas Despagne )
- Montagne Saint-Emilion ( Maison Blanche ) . . . . . . . . . .
- Saint-Emilion ( Tour de Corbin-Despagnee ) . . . . . . . . . .
- Pomerol ( La Rose Figeac ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

De wijngaard te Montagne Saint-Emilion
Maison Blanche
Maison Blanche, te Montagne Saint-Emilion, is een van de mooiste domeinen van de
Libournais. Een grote negentiende eeuwse woning in witsteen in het midden van een park domineert een
grote wijngaard uit één stuk alsook een aantal exploitatiegebouwen die onder andere een batterij
traditionele kuipen, een van de mooiste fustenkelders van de streek en een onderaardse kelder met oude
jaargangen herbergen.

Situatie
Oppervlakte
Geologie
Cepages
Leeftijd
Rendement
Kultuur

Wijnen

in het Zuidwesten van de gemeente Montagne
40 ha wv 32 ha wijnvelden in de AOC Montagne St-Emilion
klei, kalksteen, ijzer
50 % cabernet-franc, 50 % merlot
45 jaar gemiddeld
50 hl/ha gemiddeld
gras- of aardebodem, geen gebruik van kunstmest, mechanische
onkruidbestrijding,, geen gebruik meer van chemicaliën sinds de campagne
2005/2006 (bio-reconversie aan de gang), geen ontbladering of
trossenuitdunning op de oudste terroirs, uitbreiding van de bio-dynamie tot
11 ha
- Château Maison Blanche ( 1e wijn, oude stokken ) . . . .
- Louis Rapin (Microcuvée, zeer oude stokken)) . . . . . . . .
- Les Piliers de Maison Blanche ( 2e wijn, jonge stokken ) . .
Château Lamarsalle, 2e domein, verdeeld door Bardinet, Domaine de
Fleurenne,
33290
Blanque-fort,
tél.
0556355750,
jeremy.belcher@bardinet.fr

De wijnen van Maison Blanche

"Château Maison Blanche" is de naam van de grote wijn van Maison Blanche, afkomstig van
oude merlots noirs en cabernets francs, aangeplant op de oudste terroirs van het domein. Het is een
krachtige en authentieke bewaarwijn, gebouwd op evenwicht, die zowel jong (tussen 2 en 4 jaar) als in zijn
volwassen periode (vanaf 7 jaar) zeer smaakvol is.

3

Druivenoogst manueel
Rendement
45 hl/ha gemiddeld
Druivensortering in de wijngaard en in de chai op transportband
Vinifikatie
volgens de traditionele regels van het respect voor de uitdrukking van de
terroir in het fruit : geen toevoegingen van gist, bacteriën of stikstof
,tannines,enzymen,houtkrullen,wijnsteenzuur
(enz…) ; geen gebruik van
automatische thermoregulering, kunstmatige concentreerapparaten, microbullage (enz…)
Inkuiping
van 2 tot 4 weken
Rijping
eiken vaten van één, twee en drie wijnen
Assemblage
van 10 tot 40 % cabernet franc & van 60 tot 90 % merlot
Botteling
op het kasteel zonder sterilisatie of pasteurisatie en, tenzij anders
gevraagd, zonder filtratie (sedert jaargang 2001) en zonder klaring (sedert
jaargang 2004)
Produktie
gemiddeld 70 000 flessen
Distributie
door concessietoewijzingen (F [departementen & sectoren], B [WVlaanderen], CH [franc.], NL, LUX*, CND [Québec], USA* [Est], JPN*) - *in
partnership met de négoce bordelais
LES PILIERS DE

"Les Piliers de Maison Blanche" is de tweede wijn van Maison Blanche, een
assemblage van grote wijnen van het domein met andere, afkomstig van jonge wijnstokken en recentelijk in
gebruik genomen terroirs. Men drinkt hem best voor zijn fruitigheid. Grote jaargangen kunnen weliswaar
soms tot tien jaar bewaren.

Zelfde eigenschappen als Maison Blanche behalve. :
Druivenoogst
manueel (1/3) & mechanisch (2/3)
Gemiddeld rendement 50 hl/ha
Rijping
in gebruikte eiken vaten en in inoxtanks
Assemblage
van 40 tot 60 % cabernet franc & van 40 tot 60 % merlot
Produktie
+- 9 000 flessen

LOUIS RAPIN

"Louis Rapin" is de naam van de grote wijn die afkomstig is van de eerste merlotstokken die aangeplant werden op Maison Blanche door Louis Rapin in 1940. Het eerste millesime, 1985, was
daarmee de eerste of althans een van de allereerste "microcuvées" van Bordeaux. Zij onderscheidt zich
van deze die haar gevolgd zijn door de wil om te bewijzen, niet dat men overal ‘onechte’ grote industriële
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wijnen kan maken, maar dat er in alle appellaties grootse authentieke landbouwgronden bestaan. Louis Rapin
is een bewaarwijn die een eerbetoon en een uitdaging is aan de grote wijnen, die door hun evenwicht en door
de tijd heen de faam van Bordeaux gebouwd hebben.

Rendement
Vinifikatie
Rijping
Assemblage
Botteling
Productie

Zelfde eigenschappen als Maison Blanche, behalve :
15 hl/ha gemiddeld (zonder ontbladering of trossenuitdunning)
door graviteit na gedeeltelijke ontristing van de oogst
nieuwe eiken vaten
100 % merlot noir
op het kasteel, zuiver manueel,, na een vatrijping van minimum 24 maand
+- 3 000 flessen
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