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Opgetekend door Bernard Sirot

Belgian
Wine Personality
of the Year

Jacques De Schepper liet Château La Croizille herrijzen uit 

zijn ruïne en won er begin dit jaar een Best of Wine Tourism 

Award mee. Maar bovenal is hij een van de uitgesproken 

smaakmakers van de Belgische wijnwereld. Hij wordt nu 

bekroond tot Belgian Wine Personality of the Year.
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Vino: Onze felicitaties met deze bekroning, Jacques De Schepper. Wat betekent 
een Belgische trofee voor iemand die evenveel tijd in Bordeaux doorbrengt 
als in Gent ?
Jacques De Schepper: “Wel het is in ieder geval een uitgelezen moment om even 
achterom te kijken. Mijn broer en ik zijn in het ouderlijk bedrijf gestapt en zijn 
erin geslaagd om het te doen evolueren van een likeurzaak naar een bedrijf in de 
wijnwereld. Maar daar hoort een kanttekening bij: vader was erg vooruitziend 
toen hij in de jaren ‘50 een eerste domein kocht in Saint-Emilion, château Tour 
Baladoz en in 1964 ook het château Haut Breton Larigaudière in Margaux. 
Vroegere vakanties in onze domeinen hebben ons doen inzien dat deze wijndo-
meinen belangrijk zouden worden voor de toekomst. Dat idee is trouwens nooit 
uit mijn hoofd weggeweest. We hebben ook Napa en de Demour Winery gekend. 
Een machtig avontuur dat 7 jaar duurde, van 1983 tot 1990. Was mijn broer niet 
overleden (in 1987), dan denk ik dat we nog steeds belangen in Californië zouden 
hebben. Maar die piste heb ik moeten opgeven om onze activiteiten in Bordeaux 
te kunnen uitbreiden. Daar zijn we nu eigenaar van 5 verschillende châteaux. Om 
eerlijk te zijn: deze trofee doet me immens veel plezier en maakt me nog erkente-
lijker tegenover alle mensen die mij bijgestaan hebben sinds het begin.”  

Een sterke man staat zelden alleen. Wie zijn de mede-auteurs van uw succes?
JDS: “Een onderneming is maar zo sterk als zijn medewerkers. Vanzelfsprekend 
zijn er familieleden die samen met mij de strategische bakens hebben uitgezet en 
die op verschillende niveaus van de onderneming actief zijn. In 2012 heeft mijn 
dochter Hélène besloten om vanuit Bordeaux te werken. Een excellent initia-
tief. Ik ben ook omringd door mensen die niet alleen erg bekwaam zijn, maar die 
hun vak ook ter harte nemen. Ik denk bijvoorbeeld aan Roland Blancquaert 
die na het overlijden van mijn vader de commerciële directie heeft overgenomen 
en tot 2011 bij ons is blijven werken. Sedertdien bekleedt mijn neef Olivier De 
Schepper die functie. Het is zijn taak om onze topwijnen over heel de wereld 
te verkopen. In Bordeaux heeft Jean-Michel Garcion de leiding over onze 5 
eigendommen. En zij worden op hun beurt gesteund door een heel sterk team. 
Iedereen schaart zich achter hetzelfde hoge doel: van onze wijnen méér maken 
dan een belofte van kwaliteit, ze moeten gewoon altijd excellent zijn.”

De nieuwbouw van Château La Croizille is een waagstuk geworden met zijn 
onconventionele architectuur in de conventionele wereld van St-Emilion. Als u 
kon herbeginnen zou u het opnieuw doen? 
JDS: “Voor het nieuwe keldergebouw van Château La Croizille hebben we 
vakmanschap en traditie aan moderniteit willen paren. Zowel de constructie 
tegen de heuvelflank als de opvallende kleur hebben inderdaad nogal wat reac-
ties uitgelokt. Maar eens binnen zijn alle bezoekers in de wolken. Er gaat een bij-
zondere kracht uit van het gebouw en zijn integratie in het landschap. Het is een 
bron van inspiratie, een luchtbeeld dat een soort van verbindingsteken vormt 
tussen glooiing en heuvel.  De uitspringende degustatiezaal biedt een perife-
risch zicht op het landschap. Nee geen twijfel aan, we zouden zeker opnieuw zo 
doen. Het resultaat is een prachtig gebouw dat een enorme meerwaarde biedt 
op oenotoeristisch én technologisch vlak.”

Waarom die opvallende oranje kleur?
JDS: “De kleur oranje heeft voor Rabotvins een sentimentele en symbolische 
waarde. Oranje brengt ons geluk want een van de producten die ons toegelaten heb-
ben om te groeien in België heeft een oranje label. En dat al 60 jaar lang. Ik heb het 
over ons aperitief genaamd ‘Godelieve’ (omgedoopt tot Godelina in 2015, nvdr). 
We vinden nu ook een oranje toets terug in het etiket van Château La Croizille en 
zijn wikkel. Oranje is ook een belangrijke kleur in de natuur, het is een warme tint 
die we in de herfst terugvinden in de wingerd.”

De familie De Schepper heeft flink geïnvesteerd in de Bordelese wijngaarden. 
Is het moeilijk om zo’n investering te doen renderen?
JDS: “Ja en nee. Alle vroegere investeringen zijn van goudwaarde gebleken. Hun 
waarde is exponentieel gestegen. Voor recente investeringen ligt dat genuanceer-
der. Het rendement zal maar komen na lange termijn. De nieuwe chai van La 
Croizille zal pas renderen na meerdere decennia. Vandaar dat ik vaak zeg dat ik 
nu aan het werken ben voor de toekomstige generaties.”

Wat is het belangrijkste in de wijnbouw: passie, een strategische visie, geduld 
of gewoon tonnen geld? 
JDS: “Goede wijn is het resultaat van zowel cultuur als natuur, het is een com-
plex spel van menselijke en natuurlijke factoren, van savoir-faire, financiën en 
commercieel inzicht. Het vergt tientallen jaren van onverdroten inspanning, 
van overtroffen verwachtingen en vooral van veel aandacht voor de wijngaard 
zelf. ‘Grote wijn’ berust op een erkenning door de markt die er de unieke waarde 
van wil inzien. Wijn is geen ‘feit’, maar een geschiedenis. Voeg daar maar aan 
toe dat je in sommige appellaties van Bordeaux op de koop toe veel financiële 
reserves moet hebben om dat doel te bereiken.” 

U hebt zichzelf al ‘de man van de cijfers’ genoemd en uw broer zaliger ‘de man 
van de wijn’. Wie heeft zijn plaats aan uw zijde ingenomen?
JDS: “Nadat je jaren samen in perfecte symbiose hebt samengewerkt is het 
moeilijk om van een ‘vervanger’ te spreken. In 1992, 5 jaar na het overlijden van 
mijn broer is Jean-Michel Garcion voor ons beginnen werken. Is wist toen nog 
niet dat hij de witte raaf was die ik zocht. Maar dat ging gauw blijken, hij is echt 
de ‘right man on the right place.’ Zijn expertise gaat verder dan de wijnbouw 
en de techniek. Ook zijn commerciële inzichten hebben ons geholpen om de 
familiale eigendommen hoger te positioneren. Ook in België hebben we ons 
goed omringd, we hebben een professioneel en erg toegewijd degustatiecomité 
gebouwd rond Olivier.”

U kocht Château La Croizille destijds tot "sans château". Hindert dat feit u om 
op te klimmen tot Grand Cru Classé?
JDS: “Ah, dat beruchte klassement! Château La Croizille was kandidaat in 2011 
om op te klimmen tot GCC maar ons dossier werd geweigerd omdat de vinificatie 
gebeurde bij het naburige Château Tour Baladoz. Maar daar is nu verandering in 
gekomen, we hebben nu onze eigen kelders. Heeft dat echt belang voor de kwa-
liteit van een wijn? Ik denk het niet. Goede wijn wordt in de wijngaard gemaakt, 
niet in een kelder. Het terroir van La Croizille is schitterend, complex en fasci-
nerend. Dankzij dat terroir beschikken we niet enkel over schitterende merlot, 
maar evengoed over prachtige cabernets. Dat zorgt voor een mooi evenwicht en 
een groot aromatisch en bewaarpotentieel. Het zijn authentieke terroirwijnen. In 
onze wijnen zoeken we in de eerste plaats mooi fruit maar ook een fijne minera-
liteit. Daarmee blijven we ver weg van de overrijpe technische stijl die sommigen 
nastreven. Onze wijngaarden liggen er tegenwoordig stralend en perfect verzorgd 
bij. Elke plant heeft zijn belang en elke druif wordt zorgvuldig geselecteerd. Rigou-
reus. Het werk in de kelder is niet meer dan het sluitstuk. Daarom ook vinden we 
het gerechtvaardigd dat we de ambitie koesteren om Grand Cru Classé te worden. 
By the way: het is niet correct dat dit domein geen château heeft. Naast de nieuwe 
chai kan u trouwens nog de ruïnes bewonderen van wat ooit een château was. We 
zullen die ruïnes over afzienbare tijd renoveren.”

Rabotvins/De Mour, uw makelaarsbedrijf, heeft zich als een van de eersten 
gericht op de Aziatische markt. Ligt de toekomst van de bordeauxwijn volgens 
u meer in die nieuwe markten dan in de traditionele Europese? 
JDS: “De statistieken zijn overduidelijk: de traditionele markten zijn erg 
matuur geworden en ook demografisch gesproken zit er nog weinig beweging 
in. Dat is heel anders voor Azië. Dat is een bruisende wereld vol nieuwe con-
sumenten die zich interesseren voor de wijnen van Bordeaux. Natuurlijk zijn 
alle belangrijke spelers van Bordeaux er inmiddels aanwezig en het kost heel 
veel inspanningen om er zich op duurzame manier te positioneren. Je mag de 
Chinezen ook niet onderschatten: het zijn geboren handelaars. Dat belet niet 
dat we ons dubbelplooien om onze aanwezigheid in de traditionele markten te 
consolideren of nog uit te breiden. Het zou een vergissing van jewelste zijn om 
onze bestaande relaties te laten verwateren.”

Wat brengt de toekomst?
JDS: “Onze prioriteit is nu om de gedane investeringen te laten renderen en te 
werken aan de naambekendheid van onze wijnen. Vandaar ook het belang van 
de functie die Hélène vervult, mijn dochter. Oenotoerisme speelt een belang-
rijke rol evenals het zoeken naar internationale lange termijn partnerships.”  


