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B I J Z O N D E R E  W I J N F A M I L I E S

EENDRACHT MAAKT MACHT. HET IS DE LEUS VAN EREDIVISIECLUB PSV, MAAR HIJ GAAT OOK HELEMAAL 
OP VOOR PFV. WELKE CLUB IS PFV NOU WEER, DENK JE MISSCHIEN? WEL, DIE VAN DE HOOGSTE KLASSE 
VAN DE WIJNWERELD. DEZE ELF FAMILIES HOREN ERBIJ. EN ZE STAAN BIJNA ALLEMAAL OP DE FOTO.

TEKST RENEÉ SALOME  

DE GROTE 11
 MARCHESI ANTINORI 
Sedert: 1385
Locatie: Toscane, Italië 
Grondlegger: Giovanni di Piero Anti-
nori werd lid van het wijnmakersgilde 
van Florence en startte daarmee een 
eeuwenoude wijndynastie 
Aantal generaties: 26
Pater familias: Markies Piero Antinori
Ook in de zaak: Zijn dochters Albiera, 
Allegra en Alessia
Familiemotto: Te Duce Proficio, ofte-

wel: onder uw leiding ga ik voorwaarts
En de wijn? Hoewel Tignanello een 
van de eerste ‘Super Tuscans’ was, 
is de icoonwijn toch wel de Solaia, zo 
genoemd vanwege de zonnige ligging 
van de wijngaarden

 JOSEPH DROUHIN  ● 

Sedert: 1880
Locatie: Bourgogne, Frankrijk 
Grondlegger: Joseph Drouhin startte 
zijn wijnbedrijf op 22-jarige leef-
tijd met als doel: fantastische wijnen 

maken die zijn naam zouden dragen
Aantal generaties: 4
Patres en matres familias: Frédéric, 
Philippe, Véronique en Laurent
Ook in de zaak: Hun kinderen zijn nog 
erg jong, maar wie weet?
Familiefilosofie: Respect voor de 
bodem, de wijnstok en de omgeving; 
er wordt dus biologisch en biodyna-
misch gewerkt
En de wijn? Met bijna 80 verschil-
lende appellaties biedt de familie een 
overzicht van zowat alles dat de Bour-

gogne te bieden heeft. Daarbij streeft 
de familie naar ‘elegantie en per-
fectie, een goede balans, harmonie, 
finesse en karakter’.

 EGON MÜLLER  ● 
 SCHARZHOF 
Sedert: 1797
Locatie: Moezel, Duitsland 
Grondlegger: Jean-Jacques Koch 
kocht het landgoed van de net opge-
richte Republiek Frankrijk, vlak na de 
Franse Revolutie

Aantal generaties: 7
Pater familias: Egon Müller IV
Ook in de zaak: Zijn zoon heet voor het 
gemak ook Egon, dus het begin is er
Familiefilosofie: ‘We geloven nog 
steeds vurig in natuurlijke wijn’
En de wijn? In september 2015 werd 
een fles Trockenbeerenauslese op 
de veiling van Trier voor 12.000 euro 
afgehamerd… 

 FAMILLE HUGEL  ● 

Sedert: 1639
Locatie: Elzas, Frankrijk 
Grondlegger: Hans-Ulrich Hugel ont-
vluchtte zijn geboorteland Zwitser-
land tijdens de Dertigjarige Oorlog en 
streek neer in het vredige Riquewihr
Aantal generaties: 12 (bijna 13)
Patres familias: Jean-Philippe en 
neef Marc. Etienne is recent en heel 
plotseling overleden, op 57-jarige 
leeftijd. 
Ook in de zaak: Jean-Frédéric
Bijzonder: ’s Werelds oudst werkende 
wijnvat komt uit 1715 en ligt in de kel-
der van de familie Hugel
Familiefilosofie: De wijn zit al in de 
druif
En de wijn? Op de grand cru wijn-

gaard Schoenenberg ligt het plotje 
Schoelhammer, waar 30 rijen riesling 
worden verwerkt in de topwijn van de 
Hugels

 TORRES  ● 

Sedert: 1870
Locatie: Penedès, Spanje
Grondleggers: Broers Jaime en 
Miguel Torres Vendrell richtten Tor-
res y Campañia op met het fortuin dat 
Jaime vergaarde tijdens een jarenlang 
verblijf in Cuba 
Aantal generaties: 5
Pater familias: Miguel
Ook in de zaak: Broer Juan en zus 
Marimar. De vijfde generatie wordt 
vertegenwoordigd door Arnau, Mireia, 
Miguel en Cristina.
Familiefilosofie: Hoe beter we voor 
het land zorgen, hoe beter de wijn
En de wijn? De familie maakt wijn in 
zowat de hele wereld, maar de meest 
gelauwerde is wellicht de ‘legend in 
black’ Mas la Plana uit Penedès

 BARON PHILIPPE  ● 
 DE ROTHSCHILD 
Sedert: 1853
Locatie: Médoc, Frankrijk
Grondlegger: Baron Nathaniel de 
Rothschild, telg van de beroemde 
en puissant rijke bankiersfamilie, 
kocht Château Brane-Mouton om zijn 
gasten zijn eigen wijn in te kunnen 
schenken
Aantal generaties: 6
Pater familias: Philippe Sereys de 
Rothschild
Ook in de zaak: Zus Camille en broer 
Julien
Bijzonder: Al sinds 1945 laten de 
Rothschilds gerenommeerde kunste-
naars een etiket ontwerpen. Gewilde 
flessen!
Familiemotto: ‘Ik, Mouton, verander niet’
En de wijn? De wijnen van Mouton 
Rothschild staan steevast in de lijstjes 
van duurste wijnen ter wereld. Eentje 
uit het Année de la Victoire 1945 bij-
voorbeeld, werd in 1997 verkocht voor 
114.614 dollar.

 FAMILLE PERRIN  ● 

Sedert: 1909
Locatie: Rhônevallei, Frankrijk
Grondlegger: Pierre Perrin ‘kreeg’ 
Château de Beaucastel van zijn 
schoonvader 
Aantal generaties: 6
Patres familias: Broers Jean-Pierre 
en François 

Ook in de zaak: Zonen Marc, Pierre, 
Thomas en Matthieu
Familiefilosofie: Respect voor het 
terroir en het benadrukken van de 
geschiedenis van het domein. Er 
wordt al biologisch geboerd sinds 
1950 en biodynamisch sinds 1974…
En de wijn? Waar vroeger de pau-
sen zomerden worden nog immer de 
meest fantastische wijnen gemaakt. 
Châteauneuf-du-Pape is een naam 
die velen doet watertanden, en de 
familie Perrin staat te boek als zeer 
kundig.

 VEGA-SICILIA  ● 

Sedert: 1864, maar de familie Álvarez 
is ‘pas’ sinds 1982 eigenaar van het 
wijnhuis
Locatie: Ribera del Duero, Spanje
Grondlegger: Eloy Lecanda expe-
rimenteerde met de lokale druif 
tempranillo en wat in Bordeaux 
aangeschafte stokken en de rest is 
geschiedenis
Aantal generaties: 2
Pater familias: David Álvarez
Ook in de zaak: Zijn kinderen Pablo, 
Jesús David, Emilio, Juan Carlos, 
Maria José, Elvira en Marta 
Familiemotto: Het beste moet nog 
komen
En de wijn? Único is een blend van 
tempranillo en cabernet sauvignon 
en wordt gezien als het neusje van de 
Spaanse zalm

  TENUTA SAN GUIDO  ● 

Sedert: 1840  
Locatie: Toscane, Italië
Grondlegger: Aristocraat Mario 
Incisa della Rocchetta had een Franse 
smaak (lees: Bordeaux), zoals zovelen 
in de jaren twintig van de vorige eeuw, 
en besloot Franse (!) druiven aan te 
planten op zijn landgoed
Aantal generaties: 3
Pater familias: Nicoló Incisa della 
Rocchetta 
Ook in de zaak: Zijn dochter Priscilla
Bijzonder: De familie doet niet alleen 
in wijn, maar heeft ook een paarden-
fokkerij en vogelreservaat
En de wijn? ‘Super Tuscan’ Sassicaia 
is de enige wijn van Italië die een op 
zichzelf staande classificatie heeft: 
DOC Bolgheri Sassicaia. Daarvoor 
was het een tafelwijn… 

 SYMINGTON FAMILY  ● 
 ESTATES 
Sedert: 1882
Locatie: Porto, Portugal
Grondlegger: Andrew James Syming-
ton kwam vanuit Schotland naar Por-
tugal om voor Graham’s te werken
Aantal generaties: 5 (maar door Andrews 
huwelijk met ‘port royal’ Beatrice telt de 
familie er gerust nog 9 bij op)
Patres en matres familias: Paul,  
Johnny, Rupert, Dominic en Charles 
Ook in de zaak: Ruperts zus Clare 
en Charlotte, dochter van Paul, die 
in haar uppie de vijfde generatie 
vertegenwoordigt
Bijzonder: Het portimperium van deze 
familie beslaat 27 quinta’s (landgoede-
ren) in de Douro, met een totaal van 
ruim 1000 hectare wijngaard
En de wijn? Hun ports worden al 
decennia bejubeld. Daarom zijn de 
Symingtons bijzonder content met 
hun derde plaats in de Wine Specta-
tor top 10 van 2014 voor hun rode wijn 
Chryseia (2011).

 POL ROGER  ● 

Sedert: 1849
Locatie: Champagne, Frankrijk
Grondlegger: Pol Roger moest iets 
verzinnen om brood op de plank te krij-
gen toen zijn vader ziek werd. Hij was 18 
jaar oud en het werd wijn verkopen.
Aantal generaties: 5
Pater familias: Christian de Billy
Ook in de zaak: zoon en dochter 
Hubert en Evelyne
Bijzonder: Sir Winston Churchill was 
een groot fan; zijn favoriete paard 
kreeg zelfs de naam Pol Roger
En de wijn? In 1975 zag de Cuvée 
Winston Churchill het levenslicht. De 
exacte blend is een goed bewaard 
familiegeheim, en wordt alleen 
gemaakt in uitzonderlijke jaren.  ❙❚

 HET ZIT IN DE FAMILIE 

‘Poe hé’, zeiden Robert Drouhin en 
Miguel Torres tegen elkaar op een 
zomerse avond in 1991, terwijl ze 
door de wijngaarden struinden. 
‘Het leiden van een familiewijnbe-
drijf is bepaald geen sinecure.’ Het 
was het begin van Primum Fami-
liae Vini (PFV), waarin de oudste 
en meest vooraanstaande wijn-
families ter wereld zich vereni-
gen om van elkaar te leren. Bij de 
Groten der Aarde horen doe je niet 
zomaar: lidmaatschap geschiedt 
enkel op voordracht en moet una-
niem akkoord worden bevonden. 
Je moet er een heel behoorlijke 
wijn voor maken – en je fami-
lie dagelijks om je heen kunnen 
verdragen.

GOED BEWAARDE 
FAMILIEGEHEIMEN 
ZIJN ER OOK
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