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INSIDE STORY

CHAMPAGNE  
EN DE BRUISENDE 
SAGA VAN DE FAMILIE 
TAITTINGER
Door Anne-Cécile Rozet — Bestuurder SDM Brussel

Op 3 en 4 september neemt de SDM Classic 

Car Rally plaats met als destinatie de 

champagnestreek waar we de kelders van 

Taittinger zullen bezoeken. In dit artikel 

verdiepen we ons in de geschiedenis van 

het champagnehuis als voorproefje op 

ons avontuur. We hopen u in september 

te ontvangen en wensen jullie alvast veel 

leesplezier. 

De familiegeschiedenis begint in 1932 toen 

Pierre Taittinger, vader van Jean Taittinger 

en grootvader van Pierre-Emmanuel Tait-

tinger, de “Château de la Marquetterie” van 

het champagnehuis "Forest-Fourneaux" 

verwierf in de buurt van Epernay. Dit kasteel 

uit de achttiende eeuw, werd oorspronke-

lijk uitgebaat door een van de vaders van 

de champagne, broeder Oudart. Op de 

hellingen rondom het kasteel, bevinden 

zich de wijngaarden met Chardonnay en 

Pinot Noir. Dankzij het groeiende succes 

van het champagnehuis, sluiten ook de 

zonen van Pierre zich aan. Tussen 1945 en 

1960 werd het bedrijf gerund door zijn der-

de zoon François, dit in samenwerking met 

zijn twee andere zonen, Jean en Claude. 

François hernoemde het champagnehuis 

naar zijn familie en verfijnde de Chardon-

nay, om zo lichte, fijne en elegante cham-

pagnes te verkrijgen. Het merk Taittinger 

was geboren. 

Na het plotse overlijden van François in 

1960 neemt Claude, gepassioneerd door 

kunst, de teugels over en transformeert het 

in een gerenommeerd champagnehuis. Zo 

creëerde hij de Taittinger Culinaire Prijs, 

een sterk gewaardeerde competitie die 

de talenten van jonge internationale chefs 

beloont. Hij lanceerde ook de Taittinger 

Collection, een lijn van unieke flessen ge-

maakt door hedendaagse kunstenaars. In 

juli 2005, toen de omzet van het champag-

nehuis Taittinger 90 miljoen euro bedroeg, 

werd het champagnehuis met haar doch-

terparticipatie in Société du Louvre ver-

kocht door de familie aan het Amerikaanse 

investeringsfonds Starwood Capital. Een 

jaar later neemt Pierre-Emmanuel, die zich 

sinds 1976 bij het familiebedrijf had aan-

gesloten, Taittinger met zijn 289 hectaren 

wijngaarden en de “Château de la Marquet-

terie” terug over voor een bedrag hoger dan 

een half miljard euro. Dit in samenwerking 

met la Caisse régionale Nord-Est du Crédit 

agricole. Het Amerikaanse fonds behield 

het hotelgedeelte waaronder de luxueuze 

hotels Crillon en Lutetia in Parijs, de Mar-

tinez in Cannes, een budget hotelketen en 

Baccarat dat zich specialiseert in kristal. 

Pierre-Emmanuel stond toen aan het roer 

van het Taittinger huis vergezeld van twee 

van zijn kinderen, Vitalie en Clovis. Op 

31 december 2019 neemt zijn 40-jarige 

dochter Vitalie, die een sterke ervaring 

heeft in marketing en communicatie, de 

helm over samen met Damien le Sueur. 

Haar broer Clovis wordt commercieel en 

marketingdirecteur. Met zijn studies be-

drijfsbeheer aan het Business Development 

Centre te Parijs en de École Supérieure 

de Commerce te Reims (gelijkwaardig 

aan MBA), is Pierre-Emmanuel Taittinger 

op 69-jarige leeftijd nog steeds vol passie 

actief in het bruisende familiebedrijf. • 

« Ce vin de fête et  

d'amour est le plus  

merveilleux préambule  

à toutes les aventures. »
Pierre-Emmanuel Taittinger

Bronnen: Wikipedia, 'Le Monde'
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