
10 — LE POINT — Q4 2022  

Champagne en de bruisende  
Taittinger familiesaga

Door Nicholas De Munter, Managing Partner

Op het domein van de Heer Pierre-Emmanuel Taittinger, in het hart 
van de beroemde stad Reims, geklasseerd als historische kunststad 
die ook wel "la Cité des Sacres" (stad der kroningen) genoemd wordt, 
vond in september de 8ste editie van de SDM Classic Car Rally plaats.

INTERVIEW MET PIERRE-EMMANUEL TAITTINGER, HONORARY CHAIRMAN 

Na een rit van tientallen kilometers door de 

prachtige Champagnestreek aan het stuur van 

hun oldtimer hadden onze deelnemers het voor-

recht om de kelders van het prestigieuze Maison 

Champagne Taittinger te bezoeken; heuse “on-

dergrondse kathedralen” waar grote hoeveel-

heden flessen champagne liggen te sluimeren, 

zorgvuldig geconserveerd, beschut tegen licht 

en warmte. Hier werden onze liefhebbers van 

oldtimers hartelijk verwelkomd door hun gast-

heer, Pierre-Emmanuel Taittinger, en werden ze 

tijdens een degustatie ondergedompeld in dit 

fascinerende familie-epos.  Het hoeft geen be-

toog dat onze gasten zich dit bezoek nog lang 

zullen herinneren!

Nicholas De Munter: Zoals u weet staan wij bei-

den aan het hoofd van een familiebedrijf. Via 

ons financiële magazine Le Point vertellen we 

onze lezers, klanten en prospects graag over 

Pierre-Emmanuel Taittinger © Taittinger
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de ondernemersgeest die allerlei bedrijfslei-

ders drijft. Dat is dan ook het doel van mijn  

interview. Mijn eerste vraag luidt dus: waar-

voor staat het merk Taittinger vandaag? 

Pierre-Emmanuel Taittinger: Het merk Taittinger is 

in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van 

de tien grootste champagnemerken ter wereld. 

Een merk is een naam die, door zijn bekendheid, 

in een zeer groot aantal landen, geleidelijk een 

merk wordt... Er zijn bijvoorbeeld champagne-

producenten die alleen in Frankrijk bekend zijn. 

Je kunt dan niet zeggen dat het een merk is. We 

spreken dan van een naam die een beetje bekend-

heid geniet. Een merk is een naam die in 50 jaar 

voor het eerst over de hele wereld wordt "erkend" 

en die wordt "erkend" omdat er een consistente 

kwaliteit is waardoor haar bekendheid wereldwijd 

wordt. Taittinger is nu geen naam meer, het is een 

“merk”, want ons product, onze champagne, is 

over de hele wereld bekend. Een merk wordt dus 

gedefinieerd door een constante kwaliteit en door 

een wereldwijde bekendheid. Voor mij, zoals "Moët 

et Chandon" of "Veuve Clicquot", zijn er vijftien 

champagneproducenten in de Champagne, maar 

er zijn slechts tien merken die gevestigd zijn in 130 

landen over de hele wereld. 

Wat betekent het merk "Taittinger" voor u per-

soonlijk?

Voor mij staat het voor twee dingen. Ten eerste het 

succes van een werk van bijna 80 jaar en ten tweede 

een vereiste om de kwaliteit en uitmuntendheid te 

behouden die ons tot een merk hebben gemaakt.

Hoe onderscheidt u zich van uw concurrenten 

die ook tot grote champagnemerken zijn uit-

gegroeid? 

Wat ons onderscheidt is dat ieder van ons, ieder 

van de tien grote champagnehuizen, verschillen-

de stijlen, verschillende manieren van handelen 

heeft. Het grote verschil is dat "Taittinger" vandaag 

het grootste champagnemerk met dezelfde naam 

is aangezien de bedrijfsleiders van Taittinger nog 

steeds Taittingers zijn. Het familiale karakter van 

ons merk komt zo zeer sterk naar voren. 

Hoe hebben jullie ervoor kunnen zorgen dat 

de fakkel wordt doorgegeven aan de volgende 

generatie? 

Om de fakkel zeker door te geven aan de volgen-

de generatie, moet je dat eerst willen, want in veel 

familiebedrijven willen de oprichters of opvol-

gers zich niet of te weinig bezighouden met deze 

vraag. Zodra ik op 55-jarige leeftijd aan het hoofd 

van Taittinger kwam, wist ik dat ik nog ongeveer 

vijftien jaar tijd had. Dus ik dacht vanaf die eerste 

dag aan de opvolging.  Maar het kost tijd om een 

opvolging voor te bereiden. Eerst moet je beslissen 

en erover nadenken. En dan moet je zelf een datum 

vastleggen waarop je zult vertrekken, en je daar-

aan houden. En ruim van tevoren waarschuwen dat 

dit vertrek op die dag, wat er ook gebeurt, onher-

roepelijk zal zijn. Toen ik Taittinger op 53-jarige 

leeftijd overnam, beloofde ik de raad van bestuur, 

de mensen in mijn familie, om te vertrekken zo-

dra ik 65 was. Ik heb dat gedaan, op een jaartje na, 

omdat er een technisch en financieel probleem 

was.  Vervolgens werden al dan niet mensen uit 

de familie in verschillende functies in het bedrijf 

ondergebracht, in strikte overeenstemming met de 

vaardigheden en strategie van het bedrijf. Ik heb 

me niet laten leiden door mijn gevoel. Ik heb echt 

gehandeld in het belang van het bedrijf. Waar dat 

Een merk wordt  

gedefinieerd door een 

constante kwaliteit en 

door een wereldwijde 

bekendheid.

© Taittinger
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is waar het om gaat. Damien LeSueur, die deel uitmaakt van het drie-

manschap, was het ontbrekende element dat ik niet in mijn familie 

had. We hadden geen geweldige financiële ingenieur die productie-

problemen kon beheren. Vitalie en Clovis bezaten andere kwaliteiten 

en ik voegde deze ingenieur toe die nu deel uitmaakt van het volle-

dige driemanschap, want ze zijn met drie, met Vitalie natuurlijk als 

voorzitter. En als een van de drie het ergens niet mee eens is, kan 

hij een vetorecht uitoefenen, dit zorgt voor een gedegen denken en 

besluitvorming voor het bedrijf. Heel belangrijk, want in een familie-

bedrijf kun je veel vaardigheden hebben. Het is altijd goed om in het 

managementteam iemand van buitenaf te hebben en een vetorecht 

uit te kunnen oefenen. Maar deze persoon kan natuurlijk niet iemand 

zijn die we pas enkele dagen eerder aan boord hebben genomen. Dat 

zou een wonder zijn. Het moet iemand zijn die we respecteren, die 

we erkennen, die het bedrijf veel heeft gediend en die deel uitmaakt 

van het familieproject. 

Wat is voor u het voordeel van een familiebedrijf?

Het voordeel van een familiebedrijf is klassiek; het gaat erom dat je 

op de lange termijn kunt werken. Wij zijn niet verplicht om jaarlijks 

dividenden uit te keren. Als we dat kunnen, des te beter. Er zijn wel 

aandeelhouders die deel uitmaken van een langetermijnverbintenis. 

Deze verbintenis heeft dus veel waarde. Maar het verschil is niette-

min dat we strategieën op lange termijn kunnen uitwerken. Wij ge-

ven onze klanten de zekerheid dat het bedrijf niet binnenkort wordt 

verkocht. 

Ik wil graag even terugkomen op de geschiedenis van het be-

drijf. Wanneer is het opgericht door uw voorouders? 

In het begin van de 20e eeuw heeft mijn grootvader, Pierre Taittinger, 

het op twee na oudste champagnebedrijf gekocht, genaamd "Forest 

& Fourneaux", opgericht in 1734. Omdat deze familie en haar bedrij-

ven geen afstammelingen meer hadden, hebben we gewoon de naam 

"Taittinger" op onze etiketten gezet, met de vermelding "voorheen 

Forest & Fourneaux opgericht in 1734". Maar gaandeweg kreeg de 

naam "Taittinger" de overhand op het etiket omdat er de naam van 

een familie werd vermeld die zich met enthousiasme, intelligentie 

en efficiëntie in dienst van "Taittinger" zette. "Forest & Fourneaux" 

is dus uitgestorven, maar het wel is onze stamboom. Het maakt deel 

uit van ons DNA. 

Vandaag behoren mijn kinderen tot de vierde generatie. In feite zijn 

we in de champagnesector terechtgekomen toen de champagnever-

koop in de wereld echt van de grond kwam, dat wil zeggen na het einde 

van de Tweede Wereldoorlog. Toen werd champagne een wereldwijd 

product. Vroeger verkocht het beroep Champagne ongeveer 40 miljoen 

flessen en van 1945 tot vandaag zijn we van 40 naar 320 miljoen fles-

sen per jaar gegaan, alle huizen samen. Dit betekent dat de familie 

Taittinger op het juiste moment op de champagnetrein is gesprongen, 

terwijl andere families in Champagne de handdoek al in de ring hadden 

geworpen. En we kwamen aan op het moment dat de wereld voor ons 

openging, na de Tweede Wereldoorlog, toen alle kaarten van commer-

ciële activiteiten en merken in zekere zin opnieuw werden geschud. 

En hoe komt het dat het merk in 2005 de familieschoot verliet 

en werd verkocht aan de Amerikanen? 

In dat jaar, in 2005, werd niet alleen Taittinger maar de hele Taittinger 

Group verkocht, dat wil zeggen met name de hotels. We bezaten 

veel paleizen: de Crillon, het Hotel Martinez, het Hotel Lutetia te 

Parijs en vele andere activiteiten zoals Baccarat of zelfs financiële 

activiteiten. Er waren eigenlijk twee redenen: de ISF, de vermo-

gensbelasting, die het werk ingewikkeld had gemaakt, maar dat 

was niet onoverkomelijk. Ik denk dat er ook het feit was dat de 

Gallo-Romeinse krijtgroeven © TaittingerChampagnestreek Reims © Taittinger
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bedrijfsleiders geen opvolging hadden gewild, 

die niet hadden voorbereid, en geen leeftijds-

grens hadden gesteld. En zo kwamen we uit 

bij bedrijfsleiders die van grote waarde wa-

ren geweest, maar die te oud waren. Ze waren 

allemaal boven de 77 jaar en zaten nog steeds in 

het bedrijfsleven en wilden niet vertrekken. Of ze 

dachten dat niemand in staat was het bedrijf te 

runnen. Dan komt er een leeftijd waarop je nie-

mand meer vertrouwt, ook je kinderen of kleinkin-

deren niet. Waarop we alleen maar luisteren naar 

vleiende medewerkers en we niets meer in vraag 

kunnen stellen. Ouderdom is als een schipbreuk 

en niemand blijft gespaard. Geen enkele politicus, 

geen enkele bedrijfsleider. En vooral in een bedrijf 

waar alles veel sneller gaat, waar de dingen razend-

snel evolueren. Hoeveel familiebedrijven hebben 

geweldige oprichters gehad, maar zagen zichzelf 

niet oud worden en hebben hun groep uiteindelijk 

de afgrond in gesleept? De voorbeelden zijn legio 

en ik wil geen namen noemen. Hoeveel grote op-

richters hebben niet de fakkel aan hun kinderen 

of aan hun grote leidinggevenden doorgegeven en 

zo het doodsvonnis getekend van het bedrijf dat 

ze glorieus hadden laten schitteren in de hele we-

reld? Het is al vaak gebeurd en het zal weer ge-

beuren. Het is dramatisch, absoluut dramatisch! 

Wat is dan het geheime wapen?

Het wapen om dit te voorkomen is het stellen van 

een leeftijdsgrens voor bedrijfsleiders. Een fami-

liebedrijf als "De Munter", of zelfs "Taittinger", 

moet na 70 jaar de leiding doorgeven. Dat betekent 

niet dat de voorzitter niets meer te doen heeft, hij 

blijft aandeelhouder maar moet wel de titel van 

voorzitter en zelfs voorzitter van de raad van com-

missarissen hebben doorgegeven. Hij mag evenwel 

in de raad van bestuur blijven zetelen. Hij mag dan 

wel de meerderheidsaandeelhouder zijn, maar na 

70 jaar beschouw ik het als een vergissing als je 

de opvolging nog niet hebt verzekerd. En boven-

dien is er een bedrijf dat altijd veel indruk op mij 

heeft gemaakt. We praten er niet veel over, het 

heeft nog nooit een schok gekend in de 80 jaar dat 

het schittert in Frankrijk en over de hele wereld. Ik 

heb het over "Air Liquide". Dit bedrijf wordt bewon-

derenswaardig geleid, maar je moet weten dat de 

topmannen op hun 62e, 64e, 65e al zijn vervangen. 

Dat is bijna een beetje te vroeg. Maar op zijn 70e is 

er natuurlijk niemand meer. En als ik de stabiliteit 

en de vooruitgang van dit bedrijf zie, zeg ik tegen 

mezelf dat de goed verzekerde opvolging toch een 

rol heeft gespeeld in dit blijvende succes. 

Weet u dat Air Liquide een van de belangrijkste 

aandelen in onze portefeuilles is? Het doet me 

genoegen dat u deze onderneming noemt!

Ik doe dat omdat het een geval is dat we veel te 

weinig zien! Of het nu bij “De Munter” is of elders, 

een baas moet op zijn 70e zijn post verlaten. Dit 

belet hem niet om verder te gaan binnen de onder-

neming.  Kijk naar mij, ik ben mission manager bij 

Taittinger, ik blijf de leiding nemen over zeer grote 

diensten. Ik ben erevoorzitter, maar ik sta niet lan-

ger aan het stuur. Ik heb gezorgd voor de opvol-

ging, ik heb mijn vertrouwen geschonken, het is nu 

aan hen. Ik praat elke week met Vitalie en Clovis, 

ik vertel ze dat ik niet langer de baas ben, ik geef 

mijn mening, maar als ze besluiten om het anders 

te doen, stem ik daarmee in. 

En om terug te komen op onze familie: als we 

het bedrijf hebben verkocht, dan was dat groten-

deels omdat de heersende generatie te oud was en 

Het voordeel van een 

familiebedrijf is klassiek; 

het gaat erom dat je op 

de lange termijn kunt 

werken. 

Vitalie en Clovis Taittinger © Taittinger
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zijn heldere blik voor een stukje had verlo-

ren. Dit waren mensen die ik enorm bewon-

derde. Daarom is de leeftijdsgrens in het 

management voor mij een groot probleem, 

zowel voor openbare als voor privébedrij-

ven. Nu zelfs meer dan voorheen, want de 

druk is vandaag veel groter voor u dan voor 

ons of voor onze voorgangers. Vandaag heeft 

ieder van jullie 200 e-mails te verwerken 

per dag of zelfs 300 of 400!  Alles gaat veel 

sneller. De business is op drift geraakt, net 

als de communicatie, de telefoon, alles. En 

de vermoeidheid is, geloof ik, tegenwoordig 

veel groter dan vroeger. Je ziet, zodra je als 

leidinggevende verantwoordelijkheden op je 

neemt, zijn er problemen die moeten wor-

den aangepakt, alles wordt veel complexer, 

je hebt de juridische en financiële aspecten, 

alles evolueert zo snel in zo'n prachtige maar 

zo onzekere wereld, in positieve of negatieve 

zin. Ik geloof dat je er na 70 jaar "gespoeld" 

uitkomt, ongeacht de kwaliteit van je talent, 

enz. In ieder geval kun je op een andere ma-

nier actief blijven, maar dan moet het com-

mando doorgegeven worden. 

Inderdaad, de wereld is erg snel en inge-

wikkeld geworden. Hebt u ooit besloten 

om de champagne van de Amerikaanse 

groep over te kopen? 

Ja, toen het Amerikaanse pensioenfonds 

alle activiteiten van de groep overkocht, 

heeft het die heel snel weer te koop gezet 

om er telkens meer aan te verdienen. En hij 

verkocht de groep in stukken: de hotels, de 

champagne… Hij zette meteen de champagne 

weer te koop omdat dit niet tot de core  

business van deze groep behoorde, die meer 

een vastgoed- en financiële groep was. En 

toen heb ik me kandidaat gesteld om het be-

drijf waar ik al zowat veertig jaar werkte te-

rug te kopen. Zo is het dus gelopen, ik zette 

een overnameproject op en moest opboksen 

tegen 50 verschillende kandidaturen. Maar 

ik stond er niet alleen voor en we hebben het 

bedrijf gekocht op een veiling voor de hoog-

ste prijs. 

De Amerikanen zijn maar een jaar bij Tait-

tinger gebleven, ze hadden ons de dagelijkse 

operationele leiding gegeven. Ze zaten niet in 

de kantoren.  Ze zeiden ons: "wij zijn maar een 

doorgeefluik en hoe dan ook gaan we het be-

drijf verkopen, het is niet onze core business". 

Ze hebben het trouwens heel gunstig door-

verkocht met een zeer grote winst! 

Stond u in dat jaar aan de leiding?  

Nee, mijn oom Claude had toen de touwtjes 

in handen. Ik was de algemeen directeur. 

Mijn oom Claude was geen voorstander van 

het idee dat ik "Taittinger" zou overkopen. 

Maar hij liet me begaan, hij was 77 en bezat 

1000 kwaliteiten, maar ik denk dat hij voor 

bepaalde dingen niet meer helder dacht... 

We komen dus terug op wat ik eerder zei... 

En ik kon dan de zaak overnemen maar te-

gen een zeer hoge prijs. Ik had geluk, want 

we hadden jarenlang veel schulden. Het was 

allemaal een potje "blufpoker". En daar had 

ik geluk, ik had de wind mee. Het merk was 

erg sterk, het product van zeer hoge kwali-

teit. Ik heb meteen een uiterst dynamisch 

team op poten gezet. Ik heb alle teams ver-

anderd. Ik zette jonge mensen aan het werk 

en zei tegen mezelf dat ze over vijftien jaar 

de macht in handen zouden hebben. Ik zei 

tegen mezelf niet dat ik ging blijven tot ik 80 

ben. Ik heb niet tegen mezelf gezegd dat ik 

ga doen zoals mijn voorgangers, dat ik voor 

lange tijd zou blijven. Ik had voor mezelf be-

sloten om niet dezelfde fouten te begaan die 

ik mijn familie had zien maken.

Het lijkt erop dat u over uitstekende  

managementvaardigheden beschikt. 

Ik geloof dat ik een visie en een helderheid 

heb. Je moet helder zijn in zaken, voor het 

bedrijf en voor jezelf. Omdat we zelf niet 

zien dat we oud worden. Wij zien onze ei-

gen gebreken niet. We hebben de neiging om 

alleen onze kwaliteiten te zien. Bovendien 

kan ik gemakkelijk afstand nemen. Ik ben ie-

mand die zich kan losmaken van de dingen, 

ik ben geïnteresseerd in alles, maar ik houd 

afstand... Ik ben natuurlijk geïnteresseerd 

in mijn familie, in mijn kinderen en in mijn 

kleinkinderen. Maar macht heeft me nooit 

het hoofd op hol gebracht. Ik heb er nooit 

van genoten om aangesproken te worden 

met "Mijnheer de Voorzitter". Ik heb veel 

afstandelijkheid ten opzichte van macht, in 

welke vorm ook. 
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Als ik vandaag het kantoor binnenloop waar ik vijf-

tien jaar heb gezeten en dat nu door mijn dochter 

wordt ingenomen, denk ik er zelfs geen seconde 

aan dat ik er ooit zelf heb gezeten. Het komt niet 

eens in me op. Ik zeg dit maar ter illustratie van 

de afstand die ik heb ten opzichte van macht. Dus 

voor mij bestaat de echte kracht van het bedrijf uit 

de klanten, want het zijn de klanten die het bedrijf 

laten leven. De kracht ligt dus bij de klanten en 

in de kwaliteit van het product. Daarin schuilt de 

echte kracht.

Dat klopt helemaal. En wat drijft u vandaag nog? 

Wat mij drijft is om tot op zekere hoogte de be-

langen van mijn regio te dienen. Volgens mij is 

een leven pas geslaagd als we minimaal 10 of 15% 

ervan geven aan andere doelen dan de doelen die 

ons doen leven, dat wil zeggen andere dan die van 

ons bedrijf of van ons beroep. Ik denk dat ieder 

mens vrijwillig ten minste 15% van zijn leven zou 

moeten geven aan een doel dat hij heeft gekozen, 

aan een activiteit die hem naar andere horizon-

ten brengt. Dit moet deel uitmaken van zijn per-

soonlijke reflectie, van zijn evenwicht. Het is net 

als sporten. Je vrijwillig inzetten voor een doel dat 

totaal anders is dan het werk dat je doet. Dat is be-

langrijk en daarom ben ik voorzitter van de Unesco 

Champagne-missie, die zich bezighoudt met de 

opwaardering van hoogwaardige elementen van 

het historisch erfgoed die in het teken staan van 

Champagne. Ik ben al jaren voorzitter van deze 

missie. Ik heb toen ook een bedrijf overgekocht; 

het oudste glas-in-loodbedrijf ter wereld, en van 

de Champagne, tout court.  Het gaat om het bedrijf 

Simon-Marq, opgericht in 1640, dat sinds die tijd 

glas-in-lood maakt. Deze onderneming maakte 

onder meer de gebrandschilderde ramen van Marc 

Chagall in de kathedraal van Reims, de gebrand-

schilderde ramen van Vieira da Silva in andere ker-

ken, en heeft met zeer grote kunstenaars samenge-

werkt. Het zat echter een beetje in de problemen. 

Ik kocht het samen met een andere ondernemer, 

Philippe Varin, die voorzitter was van Peugeot en 

Suez. Zodus, sta ik ten dienste van mijn regio, mijn 

kinderen en de bedrijven waar ik vandaag op de 

een of andere manier nog steeds een rol in speel. 

Als je me vraagt wat de echte luxe van mijn le-

ven is, afgezien van wat ik je zojuist heb verteld, 

dan kan ik zeggen, ook al is het eigenlijk geen luxe, 

maar eerder een kwestie van plicht, dat ik het leuk 

vind om in de bergen te wandelen. Dat is echt een 

betaalbare luxe. Maar dat is wat ik graag doe.

Maakt wandelen uw hoofd leeg, wordt u er 

energieker en creatiever van?

Ik geloof van wel, ik hou gewoon van wandelen. Ik 

merk dat we ons in een wereld bevinden die niet 

ophoudt met rennen, met “twitteren”, “e-mailen” 

en zo… Maar dat is niet bevorderlijk voor het den-

ken. Volgens mij is wandelen de voornaamste sport 

ter wereld sinds de mens bestaat. Je kunt ze prak-

tisch tot aan je dood beoefenen.  

Laten we het eens over cijfers hebben. Hoe 

groot is uw omzet? Hoeveel flessen verkoopt u 

gemiddeld per jaar?

Taittinger heeft een omzet van 160 miljoen euro 

met een gemiddelde van 6,5 miljoen verkochte 

flessen per jaar. We hebben champagne, maar we 

kunnen geen champagne produceren zoals we wil-

len. Ten eerste is het champagnegebied in Cham-

pagne beperkt. Er is slechts 30.000 hectare in 

Champagne voor de hele sector en we zijn afhan-

kelijk van de natuur... Dat wil zeggen dat we som-

mige jaren een goede oogst hebben en daarom op 

termijn een goede verkoop kunnen verwachten. 

Maar als we een slechte oogst hebben, moeten we 

onze omzet verminderen. We zijn dus geen pro-

duct zoals alle andere. Het is niet exponentieel, je 

kunt niet jaar na jaar meer en meer verkopen. Zo 

werkt het niet in de champagnesector. Wat voor 

ons werkt, ongeacht de hoeveelheden die we kun-

nen verkopen, is dat de Champagne altijd van 

Voor mij bestaat de echte 

kracht van het bedrijf uit 

de klanten, want het zijn 

de klanten die het bedrijf 

laten leven. De kracht ligt 

dus bij de klanten en in de 

kwaliteit van het product. 

Daarin schuilt de echte 

kracht.

In cijfers

In 1931 neemt Pierre-Charles 
Taittinger het champagnehuis 
“Forest & Fourneaux” over dat 
dateert sinds 1734.

Omzet Taittinger:
160 miljoen euro

Gemiddelde verkoop per jaar:
6,5 miljoen flessen

Oppervlakte van het Champagne-
gebied voor de hele sector:
30.000 hectare

Taittinger exporteert naar meer 
dan 130 landen met Europa, Azië, 
de VS, Australië en Nieuw-Zeeland 
als belangrijkste markten.

Exportpercentage:
75%

Aantal bezoekers per jaar:
80.000 - 100.000 bezoekers

Pierre-Emmanuel, Vitalie en Clovis Taittinger © Vincent Boisot
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uitstekende kwaliteit is omdat alles geba-

seerd is op consistentie, op regelmaat van 

de kwaliteit. En dat is voor ons essentieel. 

U vertelde tijdens de rondleiding dat de 

oogst van 2022 de beste was in 50 jaar? 

Ja, het was in ieder geval een van de beste 

jaren. Je mag nooit het beste zeggen, maar 

het was wel een uitstekende oogst, een van 

de allerbeste die we hebben gekend. Maar ik 

kan niet de beste zeggen, omdat er te veel 

criteria meespelen. Het zou te ingewikkeld 

zijn om uit te leggen. Maar het was inder-

daad een van de beste oogsten die ik heb 

meegemaakt. 

Gefeliciteerd! Hoeveel bezoekers ont-

vangt u jaarlijks? 

We ontvangen ongeveer 80.000 tot 100.000 

bezoekers per jaar omdat we een site heb-

ben die is geclassificeerd als UNESCO- 

werelderfgoed, met zeer grote Gallo- 

Romeinse krijtgroeven. We hebben altijd ge-

vonden dat we binnen het bedrijf culturele 

en erfgoedaspecten aan elkaar moeten kop-

pelen. Taittinger loopt dus al heel lang voor-

op met het bezit van zeer belangrijke acti-

va zoals Gallo-Romeinse krijtgroeven, het 

18e-eeuwse kasteel, inlegwerk in de buurt 

van Epernay, de residentie van de graven 

van Champagne in Reims van de 13e eeuw 

en andere dergelijke elementen. We heb-

ben altijd gevonden dat erfgoed een bedrijf 

moet ondersteunen op het vlak van de ziel, 

de gemoedstoestand, de uitstraling en het 

nageslacht van een bedrijf. Ik geloof dat een 

bedrijf dat geen plaats geeft aan erfgoed en 

geschiedenis, niet op een solide fundament 

kan rusten. 

Wat is het exportpercentage van de fles-

sen die u verdeelt? En naar welke landen? 

We exporteren ongeveer 75% van onze pro-

ductie naar alle landen van de wereld, met 

als belangrijkste markten de Europese mark-

ten, Azië, de Verenigde Staten natuurlijk, 

Australië en Nieuw-Zeeland. We verkopen 

Taittinger in meer dan 130 landen. We ver-

vullen een "geluksmissie".  In een wereld die 

regelmatig onder druk staat, blijft champag-

ne een toegankelijke luxe die, wanneer ge-

consumeerd, echt geluk schenkt. Ik ben een 

van degenen die denken dat wanneer we een 

of twee glazen champagne hebben gedron-

ken, het leven zonniger wordt, hoe ons leven 

er ook uitziet... Het maakt me blij om te be-

denken dat we via onze flessen een moment 

van gedeeld geluk bezorgen aan degenen die 

ze drinken. Champagne drink je niet in je 

eentje, maar altijd minstens met twee, het is 

een feest. Net zoals champagne veel meer is 

dan een wijn, is het een symbool van geluk, 

succes, feest, diplomatie. Ik zal dus tot het 

einde van mijn dagen champagne drinken, 

niet in een wijnglas, maar altijd in een fluit. 

Want champagne is voor mij een beetje als 

een vlinderdas in het leven en daarom vind 

ik dat je er altijd een stijl aan moet geven. 

Als ik champagne met een woord moet be-

noemen, dan is dat “ceremonie". 

Hoe zien uw toekomstplannen eruit? 

Mijn toekomstplannen bestaan erin zo goed 

mogelijk te sterven omdat de dood een for-

midabel eindpunt is, omdat we vaak aan 

de dood denken en ons leven opbouwen in 

functie van dat eindpunt, dat moet worden 

voorbereid en goed beleefd, want dat is de 

zin van het leven! Dus ja, het is een toekom-

stig project dat me erg interesseert. Op mijn 

leeftijd is het normaal dat ik hier elke dag 

aan denk, vol geluk trouwens, met het ple-

zier om elke dag champagne te drinken.

Als u terugblikt, kunt u dan nog steeds 

zeggen dat u een geslaagd leven leidt?

Geslaagd? Dat kan niemand zeggen. We heb-

ben altijd het gevoel dat we het 1000 keer 

beter hadden kunnen doen. Ik heb veel geluk 

gehad in mijn leven en ik heb geprobeerd 

dat geluk een beetje waardig te zijn. Maar 

we zijn nog ver van het doel verwijderd. Ik 

heb het gevoel dat we het altijd beter hadden 

kunnen doen of dat het altijd beter kon. 

Ziet u nieuwe trends in consumptie, in 

champagne in het algemeen? 

Nee, ik denk dat we al 350 jaar hetzelfde 

brouwsel maken. Natuurlijk is het geëvo-

lueerd. Ik geloof dat in een wereld van 7 

miljard inwoners waarin we het champag-

neberoep uitoefenen en 320 miljoen flessen 

verkopen, de trend erin bestaat dat mensen 

vreugde zien in champagne, uitmuntend-

heid, kwaliteit en traditie. Ik ben ervan over-

tuigd dat het een product is vol "traditie" en 

dat het woord helemaal niet oud is. Het is 

modern. De traditionele uitstraling is prach-

tig, als een zeer fijne kaas. Er zijn traditio-

nele producten, zoals glas-in-lood, zoals 

Mensen zien vreugde in  

champagne, uitmuntendheid,  

kwaliteit en traditie.
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meubelwerk. Er zijn traditionele beroepen die zeer 

modern zijn. Champagne is er daar één van.

Hoe heeft u de komst van de SDM Rally Classic 

Car op uw domein ervaren?  

Ik vond deze rally uitmuntend! De uitmuntende 

voorbereiding, de uitmuntende gasten, de uitmun-

tende auto's die ware kunstwerken, sculpturen, 

prachtige voorwerpen zijn. En dus herkende ik ook 

daar de waarden van uitmuntendheid van een fa-

miliebedrijf dat dit evenement had voorbereid. Dus 

dit alles heeft me betoverd. Omdat deze twee dagen 

dromen tot stand hebben gebracht. En dromen zijn 

belangrijk voor ons. Er schuilt een droom in cham-

pagne. Ik was onder de indruk van de kwaliteit van 

de voorbereiding en de aandacht voor elk detail dat 

het succes van deze twee dagen heeft uitmaakt: 

de shirts, de stickers op de auto's, de netheid van 

alles, de elegantie van de mensen, alles leidde tot 

de uitmuntendheid van de uren die we samen door-

brachten. En dat vond ik dus best formidabel. Het 

gaf een beeld van mijn familie en mijn bank, alles 

was echt opmerkelijk! Een beeld van uitmuntend-

heid en nauwgezetheid in de manier waarop dingen 

worden gedaan. 

U hebt ons al wat verteld over een van uw  

hobby's, namelijk wandelen. Zijn er nog andere?

Van mijn moeders kant waren er schilders in de  

familie, dus ik zorg voor het werk van mijn voor- 

ouders. Ik hou van schilderen, kunst en lezen, maar 

ook van muziek. Ik behoor nog steeds tot een ge-

neratie waar mensen veel lezen. Maar mijn ech-

te geluk, zolang ik nog kan, is toch om de vijf jaar 

een paar schoenen bij Decathlon te kopen en in de  

bergen te gaan wandelen, om mijn hoofd leeg te 

maken. Ik ben een man van geloof en plicht. Het 

dialoog met mijn geloof is heel belangrijk voor me. 

En als u het over muziek hebt, waar luistert u 

dan meestal naar?

Ik hou van muziek, maar dat is heel breed. Ik hou niet 

van de stempel “klassieke muziek” omdat klassieke 

muziek de modernste muziek is die er is! Dus ik hou 

van muziek in het algemeen. Maar als ik nog een hob-

by moet noemen dan is het poëzie. Ik hou van poëzie, 

maar bovenal ben ik een grote dromer. Als ik mezelf 

kort zou moeten beschrijven, dan ben ik een toege-

wijde dromer. Ik droom graag en tijdens het wandelen 

in de bergen kan dat perfect. En als mijn vlucht vijf 

uur vertraging heeft, dan is dat voor mij geen ramp, 

maar een kans om op een luchthaven onbeperkt en 

vrij te kunnen zitten dromen. Ik ben een dromer en 

poëzie speelt natuurlijk een rol in mijn leven. 

Hebt u een lievelingsgedicht of een favoriete 

schrijver? 

Ik kom via mijn moeder uit de Ardennen. Uiter-

aard ben ik gefascineerd door het genie van Arthur 

Rimbaud. Daar is geen twijfel over mogelijk en ik 

herlees “Le Bateau ivre” bijna elke week van mijn 

leven. Ik lees graag, heel vaak en onvermoeibaar, 

de oorlogsmemoires van Charles de Gaulle. Dit 

zijn prachtige pagina's met een rijke dimensie van 

schrijven, visie, genialiteit, poëzie en een buiten-

gewone beheersing van een buitengewone taal zo-

als Rimbaud die beheerste. Ik zie veel verbanden 

tussen Rimbaud en de Gaulle wat betreft hun visies 

en genialiteit. 

Hartelijk dank voor dit heerlijke interview!

Graag gedaan, Nicholas. Ik sta tot je beschikking 

om elkaar opnieuw te ontmoeten en om opnieuw, 

over twee jaar, deze verwelkoming in Champagne 

met de familie De Munter voor te bereiden. Vele 

groeten aan je vader, je zus en alle mooie mensen 

die ik heb ontmoet tijdens de rally. •

Want champagne is  

voor mij een beetje als  

een vlinderdas in het  

leven en daarom vind  

ik dat je er altijd een  

stijl aan moet geven.  

Als ik champagne  

met een woord moet  

benoemen, dan is dat 

“ceremonie". 

Pierre-Emmanuel Taittinger en Nicholas De Munter
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