
Les  CRUS BOURGEOIS EXCEPTIONNELS 
 
 

Voorgeschiedenis 
 
De Médoc-wijnstreek kent in het totaal 8 appellations. Twee ervan zijn regionale appellations, namelijk AOC 
Médoc en AOC Haut-Médoc, goed voor ongeveer 60% van de productie. 
Daarnaast zijn er de zes gemeentelijke appellations in de Haut-Médoc, goed voor 40% van de productie: 
AOC St. Estèphe, Pauillac, St. Julien, Margaux, Moulis en Listrac. 
Al deze wijnen uit voornoemde appellations heeft men in het verleden al willen klasseren… 
De eerste, en meest bekende, is deze van 1855: de “ Crus Classés du Médoc “ . 
Deze is ontstaan op vraag van Napoleon om de wijnen te rangschikken volgens kwaliteit. Eén van de 
selectiecriteria was de gemiddelde verkoopprijs van de wijn in de voorgaande jaren. 
Sedert het ontstaan is er slechts weinig verandering gekomen in deze klassering. ( Château Haut-Brion 
werd in 1976 wel opgewaardeerd van Second Cru tot Premier Cru ) 
De tweede, meer recente klassering  is deze van “ Crus Bourgeois du Médoc “.  
Ze werd in 1932 opgezet als een reactie op de onveranderlijke klassering van 1855. Er waren 444 kastelen 
bij betrokken. Deze indeling werd echter door de Franse overheid nooit officieel erkend en in 1962 werd 
een nieuwe poging tot klassering gedaan. Er werden 107 kastelen gerangschikt in 3 categorieën: Cru 
Bourgeois – Cru Grand Bourgeois – Cru Grand Bourgeois Exceptionnel. 
Sommige kastelen uit de vroegere klassering werden opnieuw opgenomen, sommige hielden koppig vast aan 
de oudere klassering. Nog anderen, en daaronder een dozijn van de bekendste crus, hebben steeds 
geweigerd zich aan een klassement te onderwerpen… 
In 1966 en 1978 waren er nog herzieningen, maar de reputatie verwaterde, mede omdat de inflatie van het 
concept ‘ Crus Bourgeois ‘ te groot was geworden, onder meer door de frequente eigenaarswissels en een 
aantal nieuwkomers. Ook waren er al domeinen,die niet op de lijst voorkwamen en die zich toch Cru 
Bourgeois noemden. Kortom, het begrip ‘Cru Bourgeois’ betekende niet veel meer en voor de consument was 
het nog meer verwarrend geworden… 
 

l’ Alliance des Crus Bourgeois du Médoc 
 
Eind 2000 kwam de Franse regering, na een uitgebreide consultatie van alle betrokkenen, tot de conclusie 
dat de classificatie van alle Médoc-wijnen een wettelijke status zou moeten krijgen. 
Er werd een indeling gemaakt in 3 categorieën: Cru Bourgeois Exceptionnel, Cru Bourgeois Supérieur en Cru 
Bourgeois. 
De verantwoordelijkheid voor de hele operatie werd toevertrouwd aan de Chambre de Commerce et d’ 
Industrie de Bordeaux. In samenwerking met de Chambre d’ Agriculture van het departement Gironde, de 
Fédération des Grands Vins de Bordeaux en het Comité Régional van het INAO is een professioneel comité 
samengesteld, dat alle Crus, die vonden dat ze in aanmerking kwamen, heeft beoordeeld. 
490 Châteaus hadden zich aan het begin van de procedure laten registreren om in aanmerking te komen 
voor het nieuwe klassement. Van de gegadigden werd verwacht dat ze een dossier ter beschikking konden 
stellen met informatie over de geschiedenis van het bedrijf, details met betrekking tot wijngaard, 
vinificatie, commercialisering, enz… Behalve om officiële documenten werd ook gevraagd om facturen, 
eventueel behaalde prijzen en medailles, en vermeldingen in gidsen en tijdschriften. Uiteindelijk 
doorslaggevend moet toch de organoleptische beoordeling geweest zijn van de wijnen door professionals 
met een oenologische achtergrond. Naar het reglement voorschrijft, heeft de jury van iedere kandidaat de 
jaargangen 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 en 1999 geproefd in volstrekte anonimiteit. 
Op 17 juni 2003 is dan het Ministerieel Besluit verschenen met het eerste officieel klassement van de Crus 
Bourgeois. Het nieuwe decreet geldt vanaf oogstjaar 2003 en wordt iedere 12 jaar herzien. 
De nieuwe classificatie heeft aanvankelijk voor heel wat commotie gezorgd. Van de 490 gegadigden zijn er 
slechts 247 opgenomen in het nieuwe klassement: 151 als Cru Bourgeois, 87 als Cru Bourgeois Supérieur en 9 
als Cru Bourgeois Exceptionnel. De protesten van de kant van de ‘verliezers’ bleven niet uit en leidden 
aanvankelijk tot een afwijzing van het nieuwe klassement door de leden van het Syndicat des Crus 
Bourgeois, kort na de bekendmaking ervan. Bij een tweede stemming is het echter met een ruime 
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meerderheid aangenomen. In februari 2004 heeft het “Syndicat des Crus Bourgeois du Médoc” zich 
opgeheven en opereert sedertdien verder onder de nieuwe naam “Alliance des Crus Bourgeois du Médoc”. 
In maart 2004 werd Thierry Gardinier van Château Phélan-Ségur tot voorzitter van deze Alliance verkozen. 
Ondertussen zetten de niet-verkozenen hun strijd verder voor de rechtbank, met als voornaamste 
argumenten een partijdige jurering en een foutieve keuze van de geproefde oogstjaren. Sommige nieuwe 
eigenaars werden inderdaad beoordeeld op oogsten die de vorige exploitant hadden voortgebracht. 
De Franse minister van Landbouw heeft op 24 januari ll. ondertussen een vonnis van november 2004 van de 
rechter in Bordeaux bekrachtigd, waardoor het selectieproces voor 77 domeinen nog eens kan worden 
overgedaan. Voor de 247 domeinen die aanvankelijk wel werden erkend, verandert er evenwel niets: zij 
behouden hoe dan ook hun bekomen status. 
 

Cijfergegevens 
 
- Een overzichtstabel van de Crus Bourgeois per appellation en per klassering: 
 

 Crus Bourgeois Crus Bourgeois  Supérieur Cru Bourgeois Exceptionnel TOTAAL 

MEDOC 48 13 1 62 

HAUT-MEDOC 50 32 0 82 

MOULIS 5 7 2 14 

LISTRAC 11 9 0 20 

MARGAUX 11 7 2 20 

SAINT-JULIEN 3 3 0 6 

PAUILLAC 3 4 0 7 

SAINT-ESTEPHE 20 12 4 36 

TOTAAL 151 87 9 247 

 
 
- Algemene productiecijfers van de Alliance des Crus Bourgeois: 
  

- Er zijn 247 erkende Crus Bourgeois. 
- Alle châteaus zijn goed voor 7.200 hectare wijngaarden of 44% van de gehele Médoc. 
- De omzet van de Alliance bedraagt 300 miljoen euro of 30% van de gehele Médoc. 
- De productiehoeveelheid is  38,5 miljoen flessen. 
- 2.400 personen zijn rechtstreeks werkzaam bij de Alliance. 

 
 

Les Crus Bourgeois Exceptionnels 
 
De negen domeinen, die in 2003 het statuut van Cru Bourgeois Exceptionnel kregen, zijn: 
 

- Château Haut-Marbuzet  ( Saint-Estèphe ) 
- Château Les Ormes de Pez ( Saint-Estèphe ) 
- Château de Pez ( Saint-Estèphe ) 
- Château Phélan-Ségur ( Saint-Estèphe ) 
- Château Potensac ( Médoc ) 
- Château Chasse-Spleen ( Moulis ) 
- Château Poujeaux ( Moulis ) 
- Château Labégorce-Zedé ( Margaux ) 
- Château Siran ( Margaux  ) 

 
Op de volgende pagina’s zijn alle Crus Bourgeois vermeld en zijn verder nog de verschillende etiketten 
afgebeeld van de verschillende Crus, die vanaf oogstjaar 2003 zullen gebruikt worden. 





 

 


