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OPVI 40 Joar   
t’Ried vum Éire-President Gast. Schumacher  
den 19. Januar 2007 am Wäimusée zu Éinen 
 
Léif Eiregäscht, léif Frënn, 
 
Et ass mer eng grouss Freed als Eirepräsident vun der OPVI mat eech eng 
Zäitreess duerch d’Vergaangenheet vun éiser Organisatioun 
z’ënnerhuelen. Wéi ass ët zur Grënnung vun der OPVI komm ? Ufanks vun 
den 60er Joaren woar d’Situatioun op der Musel a Punkto 
Berufsvertriedung zimlech confus. Déi eng Säit d’Genossenschaftswënzer 
(6 Cooperativen) haten sech am Groupement des Caves 
zesummegeschloss an hun dru geduet ënner dem Impuls vum Här Berns 
mat senger Centrale paysanne eng nei Gesellschaft ze grënnen wou all 
Genossenschaften zesummen mat der Bauerenzentral dra wieren. Dës 
Gesellschaft ass gegrënnt gin mat 5 Genossenschaften. Wormeldéng wuar 
während lange Joaren nët derbäi. Dëse Groupement huet den Numm 
Vinsmoselle kritt. De Wäinhandel hat sech och scho regroupéiert. 
D’Privatwënzer op der anerer Säit hate bis dohi keng eege 
Berufsvertriedung an hun sech och vun offizieller Säit verlooss gefillt. 
D’Landwirtschaftskammer déi op engem Gesetz vum 4.04.1924 berout 
huet jhust bis 1940 bestan, bis d’Preisen se opgeléist hun. Um Enn vum 
Krich 16.11.1944, zwee Méint nodeem d’lëtzebuerger Regierung äus dem 
Exil zréckkoum, ass d’Centrale paysanne gegrënnt gin, nach virun der 
Ardennenoffensiv déi den 16.12.44 lass gang ass an d’Eisleck a Koup 
geschoss huet. D’Centrale paysanne huet de Rôle vun der 
Landwirtschaftskammer faisant fonction iwwerholl duerch den Arrêté 
Grand-ducal vum 10.October 1945. Am Art. 1 steet dran : Jusqu’à 
disposition ultérieure contraire, les attributions et fonctions de la Chambre 
d’agriculture, telles qu’elles sont fixées par la loi du 4 avril 1924, seront 
exercées par un corps composé des délégués de la profession agricole 
organisée dans la Centrale Paysanne luxembourgeoise, à savoir :  
a) des délégués cantonaux élus conformément aux statuts de celle-ci,  
b) des délégués des associations agricoles, viticoles et horticoles et 
c) des membres cooptés en nombre limité 
 
Äus dësem Corps, wéi ët am Arrêté steet ass den C.N.A. (Conseil National 
de l’Agriculture) entstan. An dem Gremium woaren 12 Baueren d.h. 
d’Kantonaldelegéiert vun der Bauerenzentral, 18 Delegéiert vu 
landwirtschaftleche Vereenegungen, 3 gewielte Wënzer, 1 Delegéierten 
vum Wënzerverband an 1 vun der Centrale Viticole, no der Grënnung vun 
der Centrale Viticole 1949. D’Centrale Viticole, mam Här Louis Mehlen als 
President un der Spëtz, huet sech vill beméit  fir als Berufsvertriedung vun 
allen Autoritéiten unerkannt ze gin. 
Well d’Centrale Viticole nët déi néideg Unerkennung fonnt huet, huet si hir 
Activitéiten 1961 agestallt. 
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Den C.N.A. deen innerhalb vun der Bauerenzentral als Chambre 
d’Agriculture f.f. fonctionnéiert huet, hätt missen nei gewielt gin. Dës 
Neiwahlen sin nët gehal gin. Enn August bis de 4. September 1971 hu mir 
zu e puer Léit vun de Jongwënzer zesumme mam Här Direkter Faber zu 
Tréier um Klonensymposium deelgeholl. Beim Mëttegiessen am Restaurant 
Chez la Nicoise an der Engelstrasse hu mir den Direkter gefrot wéi et da 
wäer mat de Wahle fir den C.N.A. Den Här Faber sot d’Wahlziedele wäre 
gedrëckt mä de Minister Büchler hätt d’Wahlen ofgesot. Vun do uns 
woaren d’Vertrieder vun der Chambre d’Agriculture nët méi gewielt an hun 
awer monter weider Avis’en zu all méiglechen Gesetzestexter geholl.  
Am C.N.A. woaren d’Interesse vun de Privatwënzer praktesch nët 
vertrueden. Do ass no de Genossenschaften gekuckt gin. Hellëf fir 
Privatwënzebetrieber woar deemols praktesch nët dran. 
D’Genossenschaften si gefördert gin wou ët nëmme gaang ass. 
 
Fir endlech hir Interessen an d’Hand ze huelen hun e puer Privatwënzer 
d’Initiativ ergraff fir eng eege Berufsorganisatioun ze grënnen. Dëst 
woar och de Wonsch vum Wäinhandel, deen en Uspriechpartner gebräucht 
huet fir iwer Drauwen- a Wäipräisser ze verhandelen. D’Versammlungen 
fir d’Ziiler an d’Statuten vun der neier Organisatioun äuszeschaffen, sin e 
puer Woche laang zu Einen am Hotel Bamberg um 1.Stack ofgehale gin. 
Den 3. Juni 1966 ass zu Betebuerg an der Etude vum Notaire Weirich 
d’Grënnungsurkund ënnerschriwwe gin. 28 Wënzer woare 
Grënnungsmemberen : Haut liewen nach Hansen Robert, Hein Camille, 
Ruppert Henri, Schumacher Gast, Stronck Jos. 
Déi offiziell Grënnungsversammlung woar den 30. Juli 1966. Den 
deemolegen Ackerbauminister, den Här Colling huet deelgeholl. 7 
Memberen sin an den éischte Komite gewielt gin: Fir de Kanton 
Gréiwemacher: Schumacher Pierre, Linden Pierre, Steinmetz J.P. Hansen 
Robert. Fir de Kanton Réimech: Gloden Camille, Vesque Pierre, 
Schumacher Gast. 
De Schumacher Pierre ass éischte Président gewielt gin an de Martin 
Gerges Sekretär. Zur Zäit vun der Grënnung vun der OPVI woaren 32,3 % 
vun de Wënzer nët an enger Coop., déi meescht dovun woaren 
Drauweproduzenten, mee et ass och vill Wäin am Fass verkaaft gin. Am 
Joar 1985 woaren nëmme méi 27,4% vun de Wënzer nët an enger 
Genossenschaft, mee 2004 woaren ët souguer 38,2 %, d.h. 6% méi wéi 
viru 40 Joar. 
 
Eng vun deenen éischten Aufgaben vun der neier Organisatioun woar 
fir d’Drauwenpräisser festzeleen. Dat ass errécht gin de 15. September 
1966. Elbling 500 F/Zenner, Rivaner 550 F beim Mëttelmoschtgewiit  
Auxerrois 725 F bei 75 Oe, Pinot Blanc 750 F bei 75 Oe, Pinot Gris 900 F 
bei 80 Oe, Riesling 950 F. Den 23.12.66 sin fir d’éischt Präisser fir Wäin 
am Fudderfass festgeluet gin: Elbling 14-15000 F, Rivaner 16-17000 F, 
Auxerrois 20-22000 F, Pinot Blanc 21-23000 F, Rulänner 25-27000 F, 
Riesling 23-27000 F. 



 3

Déi éischt Zäit woar ët dem Komité seng Aufgab fir déi néideg 
Unerkennung vum Privatwënzer vun offizieller Säit ze erreechen. 
Virurteeler géint Privatwënzer gouf ët der genuch. Zum Deel den Echo vu 
Bréissel: den Här Mansholt mat sengem Grössenwahn. 
An den Joaren 1967-1968 sin 2 Mémoiren vun der OPVI verfaasst gin fir 
de Problem vun der Berufsvertriedung ze léisen, ouni Erfolleg. An de 
Joaren déi du koumen hu mer erreecht e Vertrieder an de Fonds de 
Solidarité Viticole ze kréien. De Fonds Viticole ass geschafe gin duerch 
d’Gesetz vum 23.04.1965. Och an d’Marque Nationale konnte mer e 
Vertrieder schécken.  
Méi eng gerecht Verdeelung vun de Subsiden konnt erreecht gin duerch 
d’Agrargesetz vum 23.04.1965.  
Eng grouss Réussite vun éise Beméiungen um Plang vun de Steieren woar 
d’Groussherzoglecht Reglement vum 19.12.1969, nodem deen Deel vum 
Gewënn vum Betriib deen iwer der Moyenne vu 4 Joer läit, als 
äusserordentleche Gewënn zu méi engem niddregen Taux besteiert gët, 
ouni dass d’Steiersenkung, déi doräus resultéiert méi wi 25% bedréit. Déi 
25% Klausel konnt och nach duerch ministeriell Décisioun opgehuew gin. 
Dat waar fir 1970 de Fall : déduction d’impôt conforme à la décision 
ministérielle no 4211/10 du 21.12.1971. Dat huet de Wënzer vill Steiere 
gespuert an d’Besteierung de Schwankunge vun de Recolten voll 
Rechnung gedro. E Wënzer vu Bech-Macher huet mer deemols zu Réimech 
am Café Schwachtgen gesot mat deem wat e manner u Steiere bezuelt 
hätt duerch déi Décisioun, hätt hien sech kënnen en neien Auto kafen.    
Déi selwescht ministeriell Decisioun gouf nach eng Kéier am Joar 1982 
geholl, wou mir bei der Bauerenzentral intervenéiert woaren fir dës 
Regelung ërem ze froen. Am Bauer no 50 1982 Säit 3 woar e groussen 
encadréierten Artikel dran, wou d’Centrale paysanne duergeluet huet wat 
si a Punkto Steieren fir d’Wënzer gemat huet. Datt dës Ureegung vun eis 
koum gouf nët ernimmt. Mir woaren och nët invitéiert gin fir bei der 
Réunioun am Finanzministère derbäi ze sin. D’wor egal, d’Resultat huet 
gezielt. A Punkto Steieren konnt och errécht gin dass den Abattement 
deen eng Zäit bei 45000 Frang pro Betrieb louch op 2 mol 90000 Frang 
festgeluet gouf fir Mann a Frau oder fir jiddereen 90000 Frang deen e 
landwirtschafleche Revenu huet. Bei den Herrschtleit gouf d’Steier vun 
14.8. op 3% erof gesat. 
 
E puer Wuert iwer d’Accise-Steier: 
An der Conventioun UEBL vum 25.07.1921 stong dran: les vins récoltés 
au G.D. ne peuvent être grevés d’un droit d’accise. Dat heescht dass di 
lëtzebuerger Wäiner déi an d’Belsch a spéider och an Holland exportéiert 
goufen keng Accisesteier bezuelt hun. Aner Wäiner hu 6-8 Frang misse 
bezuelen. D’EWG huet du verlaangt dass dës Regelung misst ofgeschaaft 
gin. Nodeem den Accord spécial ëmmer erëm verlängert gin ass woar en 
1990 nët méi ze halen. An engem Bréif un de Gouvernement vum 
22.12.1989 hun d’Muselvertrieder Vinsmoselle, OPVI, Handel nach eng 
Kéier no enger Léisung gefrot. An enger Entrevue mam Här Juncker  
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(1992) ass d’Décisioun gefall dat hei am Land bis op weideres keng 
Accisesteier ze bezuelen ass, weder um lëtzebuerger Wäin a Schampes, 
nach um äuslänneschen. Mir sin dem Här Juncker dofir och haut nach 
dankbar.  
Och huet den Här Juncker de Problem vun den Herrschtleit op seng 
Manéier geléist. An där Réunioun mat him a senge Staatssekretären 
zesumme mat de Muselvertrieder an dem Här Ley vun der Chambre 
d’Agriculture huet den Här Juncker säi Staatssekretär gefrot: Hutt der eng 
Léisung fir deene Leit hire Problem? Jo, woar d’Äntwert, déi selwecht 
Prozedur wéi bei de Meedercher aus de Cabaret’en. Aschécke vun enger 
Copie vum Pass, Stempel drop an da kënnen se 6 Wochen bleiwen. An 
esou gouf et gemaat.  
Ech well nach erënneren un déi fatal schlecht Joaren 1978, 1979, 1980 an 
1981 wou de Wënzer op d’Solidaritéit vum Land ugewise woar. 
Perte 1978: 6.013.000 kg – 58% 
Perte 1979: 14.210.000 kg – 65,73% + 600.000 Riefstäck futti (8,7%) 
1980 woar de Schued 70-75% 
1981 Frascht an der Ouschterwoch an den 1. Mee 
1978 sin 65.000.000 F. als Fraschtschued bezuelt gin aus dem 
Staatsbudget 
1979 ënner dem Här Staatssekretär Berchem 65.000.000 + 35.000.000 
äus dem Fonds Viticole, deen sech zënter hir nët méi sou richteg vun dem 
Aderlass erholl huet. 
1980 wou de Schued nach méi grouss woar sin 100.000.000 no Areal an 
d’Zort bezuelt gin + 50.000.000 un Haaptberufswënzer, doniewent gouf ët 
Zensbäihëllef 1. Joer 9,25%, 2. bis 5. Joer 7%, 6-8 Joer 5%. D’Somme 
vum Prêt duerft nët méi wéi 285.000 F/ha sin. 
1981 sin nëmme Schied bezuelt gin wou d’Perte de récolte iwer 50% 
woar, d’Joren 1973-1977 als Basis, 20F pro kg a maximal 250.000 F pro 
Betrieb, dës Suen sin all äus dem Fonds kom. De Staat huet näischt méi 
bäigin. 
Déi schlecht Récolten hu mat sech bruet dat wäiss Wäiner aus Eisterreich 
importéiert gi sin fir den Äusfall u lëtzebuerger Wäin ze kompenséieren, 
haaptsächlech vun 1980 un (1980 20.000 Fuder). 
Eng grouss Eräusfuerderung woar och de Wäibäuperimeter. Den 16.04.80 
ass den Avantprojet fir de Wäinbauperimeter op den Dësch komm. Den 
09.04.1982 ass d’Gesetz iwwer de Wäibäuperimeter a Kraaft getrueden. 
Vun 1960-1970 huet eng Commissioun de surveillance d’Usetze vun neie 
Wangerten iwerwaacht. Vun 1970-1975 woar déi Kommissioun 
ofgeschaaft, ët ass duergang wann een eng Parzell déi nei ugessat gin ass 
am IVV gemellt huet. 1976 ass d’Kommissioun erëm agesaat gin. Et ass 
deemols vun e puer dichtege Léit gemengt gin mir kënnten nach 2-300 ha  
méi usetzen. 
1980 ass e Sträit entstaan wéinst dem Terme Räifrench. Eng Coopérative 
wollt deen Terme als Marque déposée am Registre des marques androe 
loossen. Doräus gouf näischt nodeem dass d’Fédératioun vun de 
Wäinhändler dogéint protestéiert haat (4.03.1980). 
E puer Wuert iwer den Haff Réimech. 
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Den 19.04.1975 huet den Här Adrien Ries eng Konferenz gehal,wou hien 
den Haff Réimech als eng grouss Industriezon gesin huet. Et woar 
geplangt eng  Thermesch Zentral mat Kuelen opzeriichten op engem 
Terrain vun 60 ha. Investéiert Kapital : 2 Milliarden, 100-200 
Arbechtsplazen. Dës Zentral sollt 1975 a Betriib goen. Duerno gouf eng 
Atomzentral geplangt. Den Här Minister Mart vun der DP huet deemols 
gemengt wann dëse Projet nët ging réaliséiert gin, da géifen am Land 
d’Luuten aus goen.  Dëse Projet gouf gestoppt duerch eng Décisioun vun 
der Basis vun der LSAP zu Bouneweg am Casino. 
10.04.1984 huet d’OPVI Asproch erhuerw géint den Tracé vun der 
Autobunn, déi sollt matten duerch d’Baggerweiere féieren. Den Här Santer 
huet de Plang zréck gezun an ët gouf en neien Tracé fonnt mat engem 
Tunnel duerch de Markusbierg. 
 
E puer Sätz iwer éis Schampesproduktioun. 
Ufank vum leschte Joarhonnert sin déi eischt Schampeskellereien entstan. 
Duerch d’Zollunioun mat Däitschland konnte vill Wäiner als Grondwäin an 
Däitschland verkaaft gin. Och nach nom 2. Weltkrich an de 50 Joaren, 
huet den Här Albert Thill alt bis 1000 Fudder Wäïn op der Musel opkaaft fir 
d’Firmen Henkel a Matthäus Muller ze beliwweren. Och Bernard Massard 
wollt mat Lëtzebuerger Wäiner eng Schampesproduktioun opbauen. Si 
hun awer vun de Cooperativen deen néidegen Wäin nët kritt. Op ee Frang 
um Liter sin d’Verhandlungen an d’Bréch gaangen. D’Grondwäiner fir 
d’lëtzebuerger Schampesproduktioun koumen du äus frieme Länner. Hei 
zu Lëtzebuerg goufe vill bëlleg a séiss Pétillant’en an d’Belsch geliwwert 
déi dem Image vun der lëtzebuerger Musel nëmme geschued hun. 1985 
gouf fir d’éischt riets vu lëtzebuerger Crémant. Den 22.04.84 huet d’Mme 
Mehlen am Fonds Viticole d’Bréisseler Reglement erklärt fir 
Qualitéitsschampes ze produzéieren. D’Reglement iwer d’Marque Nationale 
vum vin mousseux de qualité gouf 18.03.88 a Kraaft gesaat. D’Mme 
Mehlen hat och eräusfonnt datt ët Lëtzebuerg erlaabt giff gin Crémant ze 
produzéieren. Op Grond vum Asaz vum Kuhns Marc, deen drop gehal huet 
en neit Reglement fir de Crémant op Basis vun de franséische 
Réglementatiounen äuszeschaffen, gouf d’Reglement fir de Crémant de 
Luxembourg de 04.01.1991 a Kraaft gesat. Am November 1991 koum 
deen éischte Crémant op de Moart. Ech froen mech firwat mer op den 
Numm Crémant gewoart hun fir Qualitéitsschampes ze produzéieren. 
Ënner dem Numm lëtzebuerger Schampes hätt dat scho vill méi fréi kënne 
gemat gin, well keen hätt éis dat kënne verbidden. Dat Wuert Schampes 
huet méi mat Schaum oder Schaumwäin ze din ewei mat Champagner. 
Wat dem Ofsaz vum Crémant besonnesch gutt gedoen huet, woar datt 
mer zesummen mat vill Asaz et färdeg bruet hun ze verhënneren dat mer 
eng Accisentaxe um Wäin an um Schampes kritt hun.   
 
Qualitéit vum Wäin 
Woar fréier éis Produktioun méi op Konsumwäin geriicht, sou ass ze 
begréissen datt an de leschte 25 Joar ëmmer méi Qualitéitszorten 
(besonnesch Pinot Blanc, Pinot Gris, Chardonnais a Pinot Noir) ugesaat gi 
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sin. Mir hate scho fréi erkannt, datt äis Wäiner méi en héigen 
Alkoholgehalt missten hun. 10,3 fir Elbling, 10,9 fir Rivaner, 11,3 fir 
Riesling, 11,5 fir Pinot Gris, als Gesamtalkohol mam Reschtzocker inclusiv, 
ass einfach nët duer gang fir héich Qualitéitswäiner ze produzéieren. Mir 
hun d’Fuederungen am Fonds Viticole gestallt fir déi Alkoholgehalter erop 
ze setzen. Deen deemolegen Président Wiltzius huet mer geäntwert: 
häsch de gär preisesch Verhältnisser? Et ass mir nach haut e Rätsel wéi en 
daat gemengt huet. 
Mat der Mathëllef oder dem Impuls vum Här Marc Kuhn ass ët endlech 
gelong déi Barre ze duerchbreechen. De Wäin gëtt haut vill beim Iessen 
gedronk. Wäiner mat niddregem Alkohol passen nët bei d’Iessen, well den 
Alkohol hëlleft bei der Verdauung d’Fett an d’Eewäiss opzesplécken. Et gët 
haut schon d’Tendenz an Amerika z.B. fir mam Alkohol erop ze goen bis 
15°. Ech mengen awer dat wier nët dee richtege Wee. Duerch dee méi 
héigen Alkoholgehalt, duerch gudd klimatesch Konditiounen an duerch eng 
Spëtzekellerwirtschaft hun éis Wäiner u Qualitéit gewonn. Datt dat dee 
richtege Wee woar beweisen di vill Gold- a Sëlwermedaillen déi d’Wënzer 
vun der Musel all Joar an internationale Compétitiounen mat hire Wäiner 
kréien. Och d’Produktioune vu Spëtzeprodukter wéi Aiswäin, vendanges 
tardives, Stréiwäiner kënnen de Revenu vum Wënzer verbesseren. 
D’Produktioun vu roudem Wäin woar och e Schrëtt an di richteg Richtung, 
zemol wou mer besser klimatesch Verhältnisser hun ewéi virun 30 Joar. 
Villaicht sollt ee kucken watfir d’Zorten sech dofir eegenen fir bei éis 
unzeplanzen fir méi Méiglechkeeten ze hun.  
 
An der Marque Nationale si mer am Laaf vun de Joaren en därege Wee 
gaang mat ville klenge Schrëtt a ville Réckschléi ir mer erreecht hun dass 
de Cru konnt am Fass geschmaacht gin. Ech erënneren zum Beispill un 
d’Plombéieren vun de Fässer, un di finanziell Schwieregkeeten, wéi 
d’Marque Nationale um Bord vun der Faillite stung, wéi e Comité de 
Gérance crééiert gin ass. Mir hun et färdeg bruet datt d’Bezuelen vun de 
Paien vum Personnal vun der Marque Nationale vum Staat iwerholl gin 
ass. Mir konnten verhënneren dat d’TVA op d’Coleretten dropgeschlo sollt 
gin. Ech erënneren un e Bréif vum 20.03.85, dee mer zesumme mam 
Wäinhandel opgesat haten. No engem Begriefnes zu Réimech si mer an 
den Institut getrëppelt. Mir hun de Jeannot Lindenlaub gefrot op den Här 
Direkter Wiltgen äis wëllt emfänken. Mir kruten op der Doot eng Audienz. 
Den Här Direkter huet säi Paltong ugedoen, huet sech hanner säi Bureau 
gesat a mir hun de Bréif virgelies. Den Här Direkter huet ouni e Wuert ze 
soen nogeläuschtert. Wéi mer färdeg woaren sot den Här Wiltgen, wa mer 
deen een oder deen aanere Punkt genge faale loossen, géif hien éis 
Fuerderungen am Ministère ënnerstëtzen. Mir hun äis bekuckt an hu Jo 
gesoot. Dorop si mer bei de Staatssekretär Steichen geruff gin an eis 
Fuerderungen goufen ugeholl. Et woar eng grouss Opregung an der 
Commissioun well déi sin vun do un  näischt méi gewuer gin iwer d’Wäiner 
déi si geschmaacht haten, nët méi vu weem se woaren, waat fir eng 
Fassnummer de Wäin hät, wéivill Liter et wäeren. Den 17.10.85 gouf de 
Reglement Grand-Ducal a Kraft gesat deen d’Denominatioun Pinot erlabt 
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huet fir en Assemblage vun den Zorten Auxerrois, Pinot Blanc a Pinot Gris. 
Dëst Reglement ass géint de Geescht vun der Marque Nationale dee jo op 
dem Cepage an dem Joargang opgebaut woar. Eréischt mengem Nofolger 
Schumacher Ern an sengem Comité ass et gelong fir duerchzesetzen datt 
de Wäin fréi am Fass geschmaacht gët fir de Cru, a schon op der Foire 
mat Bezeechnungen verkaaft ka gin. 
Et gët Membren an der Schmaachcommissioun déi mengen si geifen 
d’Qualitéit vum Wäin maachen. Mir mengen ët wier awer nach ëmmer de 
Wënzer sëlwer.  
 
E puer Wuert iwer d’finanziell Ennerstëtzung vun de Betriiber iwer 
d’Agrargesetz: 
Wesentlech Verbesserungen konnten erreecht gin duerch d’Gesetz vum 
30.11.78 fir d’Moderniséierung vun der Landwirtschaft ënner dem 
Ministère vum Här Camille Ney, deen an enger Entrevue mat äis de 
24.10.79 en Ouer hat fir éis Suergen. D’Richtlinien fir d’Opstelle vun 
engem Verbesserungsplang sin esou ugepasst gin datt 
d’Privatwënzerbetrieber wéinstens zu 80 % vum Subside konnte 
profitéieren. Eng erweidert Maschinelëscht gouf 1980 opgestallt op 
Virschlag vun de Wënzerorganisatiounen, wou di meescht Maschinen dra 
woaren déi e Privatwënzerbetrieb gebräucht huet. 
D’Gesetz vum 18.12.86 huet weider Verbesserungen bruet. Do gouf och 
den Abattement fiscal op 70.000 Frang + 70.000 fir d’Fra festgeluet. 
D’Gesetz vun 1986 gouf ofgeléist duerch en neit Agrargesetz vum 
24.07.2001. Dat Gesetz ass elo am Dezember ofgelaf. Mir fäerten awer 
elo datt wesentlech Verschlechterungen mam neie Gesetz op d’Betriiber 
zoukommen an appelléieren un d’Regierung nët ërem hannerzech ze 
goen. 
Am Joar 1986 hat d’OPVI gefuerdert dat d’Kelleren sollen d’selwecht 
subventionéiert gin ewéi d’Kéiställ. Dorop hin huet den Här Steichen am 
Gesetzestext dat Wuert étables duerch bâtiments agricoles ersat. Esou 
einfach wuar daat. An de Sträit dee mer dowéinst mat der 
Steierverwaltung haaten fir den Dégrèvement unerkannt ze kréien woar 
geléist.   
 
Ech wëll iech elo nach a Stéchwierder e puer markant Ereegnësser 
chronologesch nom Joar virdroen. 
 

1965 Den Hierscht 1965 woar dee mannste vum leschte Joarhonnert. 
De Riesling gouf  
am November am Schnéi gelies. D’Drauwen haten nach kee 
Saaft an niddreg Moschtgewiichter.   

1970 D’Kellere sin iwwergelaf. 
Participatioun op der Foire zu Metz 

1971 Participatioun op der Foire zu Saarbrécken 
1972 Vun 1972 un regelméisseg Participatioun op der Foire zu 

Lëtzebuerg 
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1977 01.03. an engem Bréif un de Minister freet d’OPVI en 2.Vertrieder 
fir de Fonds     
Viticole        

1978 Sträit mat Wormeldengen. An engem Bréif vum 12.08. äntwert 
d’OPVI dem Här Emile Feidt op seng Äusso: Et dierf nët esou wäit 
kommen dat d’Beweegung vun de Privatwënzer erem Iwwerhand 
geng huelen well da kéime kaotesch Zoustänn   

1979 Den 29.02. 1. Reunioun vum neie Fonds Viticole 
1980 Den 29.03. an der Generalversammlung gët den Här Pierre 

Schumacher seng Démissioun als President vun der OPVI an och 
de Sekretär den Här Martin Gerges. Neie President gët de 
Schumacher Gast, an neie Sekretär den Här Will Reuland. Den 
20.06. Soirée am Hôtel Esplanade zu Réimech fir dem 
Eirepresident Pierre Schumacher, dem fréieren Sekretär Martin 
Gerges an zwee Komiteesmemberen, dem Här Pierre Linden, dee 
joarelaang eis Keess gefouert huet an dem Jean-Pierre Steinmetz 
Merci ze soen.  

1981 Den Här Dieter Maul hält e Virtrag iwer Kellereimaschinen an 
engem moderne Wënzerbetrieb. 
Vun elo u gëllen 2 offiziell Präisskategorien: eng fir Tafelwäin an 
eng fir Qualitéitswäin.  
D’OPVI hëllt e Prêt op vun  400.000 Frang fir en neie Stand op 
der Foire ze finanzéieren. 
Am Januar : D’Vinsmoselle huet fir d’éischt d’Drauwenofrechnung 
vun  1979 um  Computer présentéiert.  

1982 Et gin Aiden fir de Wäin ze stockéieren, doduerch manner Drock 
op de Moart 

1983 Den 06.06. den Här Dokter Würdig hält e Virtrag iwwer 
Kellerwirtschaft. 

Den 21.10. Wahle fir d’Bauerepensiounskeess, d’Kandidaten vun 
der OPVI  kréien 30,86% vun de Stëmmen. 
28.11. Journée spéciale Moselle luxembourgeoise am Hôtel 
Central zu Ettelbréck 

           déi bescht Restaurateuren aus der Belsch mat Forschetten a 
Stären am Guide Michelin an am Gault et Millau, Romeyer, Moulin 
Hideux, Barbijon a vill aaner kréie bescht lëtzebuerger Wäiner 
zesummen mat engem Menu présentéiert. 

1985 E ganz kale Wanter, vill Stäck si futti. 55.000.000 Frang 
Schuedenersaz gi           bezuelt.  
Den 02.06. groussen Diner mat lëtzebuerger Wäiner beim Aloyse 
Kloos an séngem Restaurant bei Bréissel. 
De Streitsachenausschuss vum Staatsroot annuléiert d’Wahlen 
vun der Bauerepensiounskeess vum 21.10.81.  
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1986 D’Fraebewegung Amazonen protestéiert géint de Spot um Hei Elei 
fir d’Marque Nationale vum Lëtzebuerger Wäin dee fraefeindlech 
wier. Spot RTL deen op lëtzebuergesch iwwersat gouf.  
Frau: “Ich hatte die ganze Nacht über kein Auge zugetan, als man 
mich an jenem Morgen holte. Nach all der Zeit im Dunkeln trat ich 
geblendet ans Tageslicht. Nackt stand ich da, verloren. Die Jury 
wartete schon. Kaum war ich eingetreten, hatten sie nur Augen 
für mich. Sie scheuten vor nichts zurück, starrten mich an, 
schnupperten, ja sie berührten mich sogar.“ 
Mann:“ Wenn man als Luxemburger Wein das Qualitätssiegel der 
Marque Nationale tragen will, muss man sich das schon gefallen 
lassen. Marque Nationale, versiegelte Qualität.“ 

 
1987 gouf an engem Bréif vu Vinsmoselle a Wormeldeng gefrot fir den 

Numm vum Cépage beim Tafelwäin ze verbidden. D’OPVI huet 
sech mat alle Mëttelen (Memorandum, Bréiwer, Artikelen an der 
Presse, Réunioun mam Här Staatssekretär Steichen a.s.w.) 
dogéint gewiert. Zum Schluss louch ët um Staatsrot. Déi aal 
Chambre d’Agriculture hat nach 6 Deeg iir déi nei  Chamber 
zesumme komm ass en Avis positif ofgin. Den Duhr’s Néckel‚ 
deen a senger Fonktioun als Kantonaldelegéierten vun der 
Centrale paysanne an där aaler Berufschamber f.f. woar, haat 
sech géint den Avis äusgesprach. De Staatsrot huet en Avis 
négatif ofgin wëll d’Réglement géint d’Verfassung wär. D’Sach 
woar vum Dësch. 

1988 Den 20-30.4. Eischt fräi Wahlen fir eng nei  
Landwirtschaftskammer. D’OPVI geet an d’Wahlen mam Slogan: 
Neie Wand op d’Musel. D’Wahle baséieren um Gesetz vum 
07.09.87. D’OPVI kritt e Vertrieder an déi nei Chamber. Eise 
Programm hat 12 Punkten als Ziil. Dovu sin der äus heiteger 
Siicht 10 réaliséiert oder zum Deel réaliséiert gin : haaptëchlech 
d’Regelung vum Rendement ha, d’Steigerung vun der Qualitéit 
duerch staatlech Hëllef. Ech erënneren hei un de Kontrakt mat 
Martin Vialatte a.s.w. iwer d’Berodung, Verbesserung duerch 
d’Agrargesetz, Förderung vun de Steillagen, d’Lounsteier vun den 
Herrschtléit ass op 3% erofgesat gin, et gouf keng Wäisteier 
agefouert, déi traditionnell Method fir de Wäin ze verbesseren ass 
erlabt bliwen, d’ëmweltfrëndlech Method fir ze sprëtzen mam 
Helikopter ass erhale bliwen, um soziale Beräich hu mer erreecht 
dat Mann a Fra déiselwecht             Mindestrent kréien. 

  Den 22. + 23.11. organiséiert d’OPVI Wäiproufdeeg am Cercle 
Municipal 
D’Privatwënzer sin sech eeneg beim Aféiere vun der neier Fläsch 
vu 75cl déi héich Fläsch ze huelen a nët di stuppeg di 
d’Vinsmoselle proposéiert. 
De 16.-19.04.  Participatioun vun de Privatwënzer um Mondial du 
Vin zu Bréissel mat 23 Wäiner. 
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1989 28.02. Mir hun en 2. Suppléant an der Commissioun vun der 
Marque Nationale. Mir schreiwen dem Direkter Wagener duerch 
éisen Affekot Entringer e Bréif datt de Changement vum ordre 
intérieur vun der Marque Nationale illegal ass. 
De Fonds Viticole sponsert den Tour de France. 
09.11. Rees op Mailand op d’SIMEI 
24.+25.11. Première am Theater (Wäiproufdeeg) 

1990  Mir hun zu e puer Leit  zesumme mam Här Zipse e puer 
Betrieber op der Nahe besicht fir e Computerprogramm fir éis 
Betriiber ze sichen. Mir hun äis op de Weingutmanager 
geeenecht. Dëse Programm huet vill Déngschter geleescht an éise 
Betriiber. 

 27.06. Zu Den Haag gët de Lëtzebuerger Wäindaag ofgehal an 
der Ambassade  fir dem hollännesche Fachhandel éis Wäiner ze 
présentéieren. Mir haten d’ganz Ambassade belued. Ech ka mech 
nach um Ambassadeur säi Kueder errënneren deen Abricot 
geheescht huet wéinst sénger gieler Foarw. 
04.08. De Mathis Alcide, Président vun der Wormer Kellerei, kritt 
op seng Ried um Rieslingsdaag geäntwert wou e gesot huet mir 
géife bëllëg Tafelwäiner verkafen an de Moart duercherneen 
bréngen.  
23.11. Mir sin zu Gaascht bei der Mme Astrid Lulling zu 
Stroosbuerg fir eng Visite vum Palais de l’Europe mat 
Mëttegiessen. 
 

1991 Statutenännerung: D’Vertieder vun der OPVI déi an der 
Commissioun vun der Marque Nationale sin gin automatesch an 
de Comité vun der OPVI opgeholl. 
16.03. D’Berufsorganisatiounen hun op Invitatioun vun der 
Chamber vun den Députéierten e Mémoire äusgeschaft an un 
d’Wäibäustatioun agereecht fir un d’Parlament weider ze gin. De 
Mémoire deen d’Parlament kritt huet woar geännert gin. E ganze 
Koup vun Textpassagen hu gefeelt: Protest géint d’Merterter 
Kläranlag, de Wonsch fir d’Personal vun der M.N. bezuelt ze 
kréien, eng Hëllef fir déi Wënzer déi hire Betriib un d’Kanner 
weider gin, d’Autorisatioun fir Degustatiounsstuffen anzeriiten 
a.s.w. DP huet den Hut vum Här Staatssekretär gefrot. 
Den 1. Crémant kënnt am November op de Moart. 
 

1992  25 jährege Gebuertsdag vun der OPVI mat 2 grousse 
Feierlechkeeten. 
Ët soll zesumme mat Vinsmoselle a mam Wäinhandel e 
Fläschespullzenter opgeriit gin. Mir hun no laanger Sich endlech 
en Terrain fonnt zu Gréiwemaacher an der Industriezon. Trotzdem 
ass de Projet nie réaliséiert gin. 
 

1993  D’Fraschtschutzversicherung gëtt och zu 50% vum Staat 
finanzéiert grad ewéi d’Knëppelstengsversicherung. 
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 D’Bäiträg fir d’Bauerepensiounskeess kënnen nom 
Standarddeckungsbäitrag berechent gin.  

 
1995 D’OPVI organiséiert eng Reess bei d’Firma Möschle déi 

Edelstohltanken fabrizéiert. Duerno fuere mer op d’Schlass 
Ortenberg. Mir sin ënnerwee mat aale Camionetten. Eis Fraen 
soutzen hannendran wéi op emol eng Dier aus der Camionette 
eräusgefall ass. Et woar näischt geschéit, mä mir hu gudd 
gelaacht. 

 
1996 10.01. An der Generalversammlung kandidéiert de Präsident nët 

méi fir de Comité 
19.02. Abschiedsfeier zu Wormer fir den Eirepräsident Gast 

Schumacher. 
 
1997 29.09. Den arrêté ministériel belge vum 10.06.97 wéinst dem 

Régime vun den Accises gët hei am Mémorial publizéiert a kritt 
Gesetzeskraaft fir d’lëtzebuerger Wënzer. Gott sei Dank huet 
d’Douane déi Virschrëften am Tirang gelooss sou lang keng 
Alkoholtaxe erhuewe gëtt. Den Entrepôt fiscal gouf agefouert an 
d’Douane mëcht d’mise en circulation vum néie Wäin op Grond 
vum Wënzer sénger Déclaratioun.  

 
Ech wëll hei nach d’Propositioun ernimmen fir d’Delimitation viticole 
virzehuelen. Regioun, Canton, Gemeng, Sectioun, Aire viticole a Lieu-dit. 
Dës Propositiounen sin ni a Kraft gesat gin. Mir woarden nach ëmmer 
drop, grad ewéi d’Bezéchnung vun de Grousslagen.  
Ech maachen hei nach e klenge Résumé vun deene Joare säit mäin 
Nofolger Schumacher Ern President ass. Besonnesch ze ernimmen ass déi 
gutt Zesummenaarbecht mam Ministère d’Agriculture a mat der 
Landwirtschaftskammer, déi ët méiglech gemat huet datt mat kompetente 
Firmen äus Frankräich : Martin Vialatte vun Epernay an duerno 
Oenofrance Kontrakte gemat goufe fir de Wënzer ze beroden, besonnesch 
fir de Crémant an de Pinot Noir ze vinifiéieren. Dës gutt 
Zesummenaarbecht mam Georges Hardy a mam Här Nicolas Secondé 
huet derzou gefouert, dass den Här Secondé elo fest bei der O.P.V.I. 
ugestallt gin ass. Fir d’Ennerstëtzung vum Ministère en häerzleche Merci. 
En Erfolleg ass och datt d’Privatwënzer de Poste vum Vize-Prësident am 
Fonds Viticole zougedeelt kritt hun. Dat selwescht gëtt fir de Vertieder vun 
der M.N. am Fonds Viticole deen elo ëmmer vun engem Member vun der 
OPVI besat gët. 
Eng Reform vun der M.N. soll a Kraaft trieden. D’Commissioun soll an 
zwee gedeelt gin, nëmme méi 7 Leit sollen d’Wäiner schmaachen, dat 
d’OPVI scho laang gefrot. 
D’Privatwënzer woaren nie an den europäischen Aarbéchtsgruppen 
vertrueden a konnten do nët matschaffen. 
Eis Organisatioun ass elo der CEVI (Comité Européen du Vin) bäigetratt, 
wou den Ern Schumacher elo Vize-Präsident ass. 
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Zu der Reform vum europäesche Wäimoart wier ze soen datt ët besser 
wär d’Suen ze verwende fir eng gesond Marketingpolitik, dat heescht 
d’Suen äuszegin fir Reklamm ze maache fir e gesonde Wäikonsum an 
Europa, well jo haut e sëllechen Etude beweisen, datt e mässege Konsum 
vu Wäin, sief dat wäiss oder rout, hëlleft d’Gesondheet vum Mënsch ze 
erhalten. 
Als fréiere Prësident wënschen ech der Organisatioun weider e gudd 
Schaffen am Déngscht vun de Privatwënzer. Ech soen eech Merci fir äer 
Gedold. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 


