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elkom, beste lezers. We hebben voor u een echt feestmenu
samengesteld.

Kerstmis is de tijd van geschenken en ontspanning. Wij hebben alvast
een goede tip. Nestel u na een fikse wandeling aan de gezellige open
haard, met één van de mooie boeken die onze uitgevers u voor eindejaar
aanbieden. Christine Van Acker zal ons zeker niet tegenspreken. Zij
kwam zich hier vestigen, ‘Ici’, tegen de grens, in dit piepkleine dorpje
aan het andere eind van de wereld.
Lezen wordt nog fijner met een glaasje wijn van rood fruit, getekend
Jean-Noël Wagner. Of laat uw zintuigen betoveren door ‘Les Enchanteurs’
(letterlijk ‘tovenaars’, dus…).
Vandaag staat tabak niet meer zo goed aangeschreven. Maar als zo
belangrijk erfgoed van een vallei – van de Semois namelijk – die zoveel
roem kende, verdient het Nicotkruid zeker onze aandacht.
December luidt het einde van het Ardense jachtseizoen in. Dit
is een goed moment om u meer inzicht te geven in de soms
uiteenlopende belangen van wie er bij betrokken is, om te
ontdekken dat jacht vandaag goed te rijmen is met deontologie
en milieuzorg.
Wij gingen voor u ook mee op pad met de ‘Compagnie
Ardennaise de Randonnée’, in groep en begeleid door
een gedreven gids… geen gebrek aan wegen om te
verkennen.
Net zoals u waarschijnlijk niet zal kunnen kiezen
uit de vele animaties en festiviteiten rond
Kerstmis, ook dit jaar weer.
Prettige feesten!
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Voor het volgend nummer van maart 2016 wil Blik op de Ardennen nog meer de vinger aan de pols van zijn
lezers leggen. Daarom, en ook omdat er veel vraag naar is, pakken we uit met een nieuwe rubriek. Deze zal
inzoomen op enkele evenementen van het trimester en de laatste artikels die op de blog van Blik op de
Ardennen verschenen, maar zal ook plaats maken voor reacties van lezers.

U hebt het woord!

Laat ons weten wat u denkt, vertel ons over uw hartendieven, stuur ons uw
vakantiefoto’s. Ze worden misschien gepubliceerd, zoals deze van Jean-Claude Brahy van Nassogne. We
danken hem trouwens voor al die zeer mooie beelden van landschappen in de nevel (Nassogne).
Niet aarzelen, schrijf ons:
Blik op de Ardennen Julien Polet - Quai de l’Ourthe, 9 - B-6980 La Roche-en-Ardenne - j.polet@ftlb.be
of via Facebook (Belgischluxemburg).

BLIK OP DE
ARDENNEN,
DOOR UW OGEN …

In het vorig nummer vroegen we u naar uw mening over het magazine, met een vragenlijst die u ons kon terugsturen. We kreeg heel wat antwoorden binnen, dank u wel.
Wie het toetsenbord boven de pen verkiest, kan de vragenlijst nu ook rechtstreeks op
onze website invullen.
www.luxembourg-belge.be
(Tabblad: Praktisch > Brochure & Kaart > Blik op de Ardennen)
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MIJN ARDENNEN
Tekst: Françoise Lutgen

Christine
VAN ACKER

- Ici is hier -

Auteur, regisseur van
radioprojecten
Op de website van Les Grands Lunaires stelt Christine
zichzelf voor als “een heterotrofe meercellige eukaryoot,
die deel uitmaakt van het dierenstelsel, uit de tak van de
gewervelden, die zich seksueel voortplant, een vrouwelijke allesetende hominide die genetisch geprogrammeerd
werd om te dienen als instrument voor de vrije expressie
van haar chemische componenten. In een doorgedreven
onderzoek naar het basiselement werkt deze primaat in
de literatuur als een blinde mol die zijn lange lege galerijen graaft in de aarde, woorden naar de oppervlakte slingert, resten van zijn vorderingen in het hart van de materie
waaruit hij bestaat en zonder andere hoop dan het zielloze
te bereiken, de kern van elke aanwezigheid.” Zo plaatst
ze zichzelf meteen in een tijd-ruimte waarin het ego in de
kast wordt gezet.

Blik op de Ardennen
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U hebt deze metazoöne eukaryoot misschien al gehoord
op de RTBF-radiozender La Première, vrij laat op de
avond, in het programma “Par Ouï-Dire”. Wie naar haar
documentaires luistert, wordt al snel getroffen door één
van haar belangrijkste eigenschappen: ze weet heel goed
te luisteren. Deze gave om de ander te doen en te laten
praten, recht-door-zee, om te verwelkomen zonder oordeel, zonder voorbehoud. Wanneer ze interviewt, verwacht Christine niets en krijgt ze veel. En dat weet ze ook
goed te delen. Christine is auteur-schrijfster van documentaires, verhalen, toneelstukken en fictie, ze bedenkt
en voert literaire en radioprojecten uit voor de vzw Les
Grands Lunaires en stuurt schrijfworkshops aan.
Als schippersdochter bracht ze haar kindertijd op een
woonboot door. Daarna trok ze naar Henegouwen en nog
later naar Brussel. Enkele jaren geleden streek ze neer in
Lambermont, een dorpje met een honderdtal zielen, in de
gemeente Florenville, genesteld tussen de beboste heuvels en op een steenworp van de Franse grens. Ze trok
samen met haar partner en hun zoon in het oude dorpscafé. Daar bewerkt ze woorden en haar tuin, met dezelfde
liefde.

MIJN ARDENNEN

ICI, zei u?
Een voormiddag doorbrengen met Christine Van Acker
is een uitzonderlijk moment
delen. Het is prachtig weer
die dag. De moestuin loopt
over van blinkende groenten. De serre bulkt van de
tomaten. Ik zal naar huis
gaan met de armen vol courgettes en smakelijke, zoete
tomaten. Zalig, gewoon. We nestelen ons in de leefruimte
van het gezin, de oude cafézaal, die soms dienst doet als
ruimte voor een schrijf- of andere workshop. In de keuken-leefruimte staan nog altijd de vroegere toog, de tafels
en zetels, het fornuis dat de heerlijke geur van vers brood
verspreidt. Het ademt allemaal warmte en eenvoud.
Ik kende Christine amper. Ik maakte wat beter kennis met
haar toen ik haar boek Ici had gelezen, dat in mei 2014
verscheen. In een opeenvolging van korte kronieken vertelt Ici over de mensen uit de buurt, over brokjes leven
van elke dag, over de vrienden uit de stad die naar het
platteland komen, de tijd die voorbijgaat, de verveling
ook hier. Allemaal door de blik van de auteur op wat is,
op het leven in haar dorp, onze dorpen, elk dorp, wellicht.
Een indringende, ironische blik die schraapt en knabbelt,
met een reddende (zelf)spot en een humor. Christine Van
Acker houdt van de teksten van Louis Scutenaire en maakte zich de volgende zin van de schrijver eigen: “Humor is
een manier om zich uit de slag te trekken, zonder daarom
uit de nood te zijn.”
De inwoners van Lambermont hebben Ici natuurlijk grondig gelezen en naar herkenning gezocht. En dan vooral de
jongeren, die probeerden hun buren, jong en oud, en andere dorpsfiguren te ontmaskeren. Maar dat lukte niet. De
kleine dingen van het bestaan, de wissewasjes die mensen beleven en zien, de anekdotes die aan het schrijven

zetten… de verbeelding van Christine vormt het allemaal
om. Haar personages komen wel degelijk van bij ons en
nochtans zijn ze universeel. Haar knarsende pen ontziet
niemand. Ze tovert een glimlach tevoorschijn met haar
korte en fijnbesneden hoofdstukken, die zeer goed opgebouwd zijn. Christine heeft die typische pertinente impertinentie, maar oordelen doet ze nooit. Daarin schuilen al
haar tederheid en haar grootmoedige kijk op de ander.

“Hier is iedereen een welwillende
aanwezigheid voor de ander en dat is
niet meer dan natuurlijk.” (Ici, p. 153)
Dit maakt ook deel uit van de levenswijze van deze vrouw,
van haar manier om haar oprechte glimlach, haar gastvrije
blik aan te bieden. Wie zich net als zij met alles verbonden
voelt, van het kleinste tot het grootste, als een stukje van
de wereld, dat niets meer of minder waard is dan wat ook,
wordt op slag nederiger en menselijker.
Het is onmogelijk om alle radioprogramma’s of alle werken van Christine Van Acker op te sommen. Ze staan op
de website van Les Grands Lunaires. Wel willen we even
haar laatste boek aanstippen: Mon cher ami. Het is het
verhaal van de relatie tussen een aristocraat, Hubert, een
oude rijke man in elke zin van het woord, en een jongere
uit de binnenstad, Guillaume, een berooide kleine prins. In
dit verhaal zal “ieder de ander het stukje planeet aanbieden dat hij miste.” (Het boek verscheen eind september 2015 bij
uitgeverij Les Déjeuners sur l’herbe)

Mon cher ami is opgedragen aan de goede vriend van
Christine en Thierry, Michel de Mévius, die in mei 2014
overleed en eigenaar was van La Forge Roussel (beluister
de radiodocu-autoproductie uit 2012 over het voormalige
huis van de meestersmid: A la Forge Roussel).
www.lesgrandslunaires.org

“In afwachting van het
eindpunt, nemen we er
genoegen mee om onze tuin
te bewerken, rij na rij, zonder
daarom op te houden om ons
in de woorden van de anderen
te wentelen.” (Ici, p. 155)
7
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MIJN ARDENNEN

Tekst: Françoise Lutgen

Blik op haar Ardennen
Christine, ik durf deze vraag te stellen die u waarschijnlijk vaak krijgt, te vaak misschien? Waarom kwam u hier
in de Gaume wonen?
“Wij woonden in Brussel inderdaad in een zeer aangename
gezinswoning, een huis breek je niet af om het ergens anders weer op te bouwen. Het lawaai, de onverschilligheid,
het agressieve klimaat, de nervositeit van de mensen die
voortdurend opgejaagd zijn, het begon allemaal zwaarder
en zwaarder te wegen. In 2002 nam ons plan om een huis
op het platteland te kopen, vaste vorm aan. Eerst was het
een buitenverblijf. De regio rond Brussel was te duur. We
hebben al onze vrienden aangesproken die in de mooiste
hoekjes van België woonden, zonder een bepaalde streek
in gedachten te hebben. Onze zoekcriteria? Rust, levenskwaliteit (schoonheid, stilte, eenvoud, goede producten)
en… een lage prijs! Een vriend die we hadden leren kennen op het Vertelfestival van Chiny liet ons weten dat er in
Lacuisine, in de Gaume, een huisje openbaar verkocht zou
worden. We zijn gaan kijken. Er lag sneeuw en we zagen
het dak niet, maar we hadden maar één week om na te
denken. De buren stelden ons gerust. We hebben dus de
koop gesloten, ook al was dat nooit onze droom geweest.
Het avontuur in de Gaume begon in een dorp waar we
een week voordien nog nooit van hadden gehoord! Van

Blik op de Ardennen
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vakantieverblijf is het zowat tien jaar geleden onze leefplek geworden.”
Nu woont u in Lambermont …
“Om allerlei persoonlijke redenen zijn we naar Lambermont
verhuisd. Hier, naar deze oude dorpskroeg. Het is onze gezinswoning, ieders werkplek, voor mij een schrijfkantoor
en voor Thierry, die geluidsingenieur is, zijn opnamestudio
en tegelijk ook een onthaalruimte voor schrijf- en andere

Foto’s artikel © Ch. Van Acker, Prov. Lux. /F. Lutgen

MIJN ARDENNEN

workshops en voor de vrienden die vaak uit Brussel of
Parijs afzakken om hier enkele rustige dagen door te brengen. Er is ook een grote moestuin die wij bewerken en die
ons een massa fruit en groenten oplevert, eenvoudige en
heerlijke producten. Hier leven we in een huis waar we ons
goed voelen en de kans hebben om elk ons beroep uit te
oefenen.”

is een grote verscheidenheid aan gesteente en mineralen
te vinden, enorme blokken puddingsteen uit Fépin, zwarte
fylladen, schist, zandsteen … Ik hou van die zachte aspecten van de Gaume en zijn Franse steen, met zijn okergele
en stralende goudkleur, gevormd uit rotsresten en fijngeplette schelpen van enkele miljoenen jaren geleden, toen
we nog onder de zee zaten!”

Zijn er in deze Gaumestreek aan de grens van de zuidelijke Ardennen nog andere plekken die u raken of
aanspreken?

Veel van uw vrienden uit de stad vragen u hoe u zo ver
van alles kunt leven, met de achterliggende gedachte
allicht ‘alles is zo ver, dat er hier niets meer overblijft’.
Wat antwoordt u dan?

“Hier leven we in de natuur, die overal is. We moeten geen
kilometers afleggen om naar het bos te gaan. Ik wandel
vaak zomaar langs de weggetjes en in het bos, om een
licht, een ruimte te vatten die daar opengaat… Als ik toch
enkele hoekjes zou moeten noemen? Grandhez en zijn
omgeving en Les Epioux waar we ons ‘privé-strand’ hebben, een geheim hoekje waar nooit iemand komt. Ik hou
van het water van de Semois. Jammer dat het hier niet
langs loopt. Toen we in Lacuisine woonden, gingen we het
dag zeggen. Ik heb geen woorden voor de Semois, ik heb
beelden, … nevels, raadsels. Mijn diepste gevoel is vooral
mineraal.

“Niets belet ons om de trein te nemen om een tentoonstelling in Parijs of ergens anders te bezoeken of om via
internet plaatsen voor een voorstelling of een toneel in de
hoofdstad te reserveren en te overnachten bij een vriendin
in Brussel!”
En beantwoordt deze regel uit
nog beter?

Ici (p. 128)

de vraag niet

“Hier: een plek die uitnodigt

“Ik hou van stenen, rotsen.

om te vertrekken, om ergens

Ik voel me verbonden met

anders te gaan kijken, waar

gesteente”

je even snel weer weg wil

. In zijn werk ‘La passion des pierres’ vertelt Roger Caillois
zo goed over deze sterke en gevoelige band met stenen.
De site van La Roche à l’Appel in het bos van Muno is een
plek die mij raakt. Door de site lopen tal van beken en er

gaan, zo gelukkig om hier
terug te komen.”
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OP ONTDEKKING IN DE NATUUR
Tekst: Kevin Hazard

Om

de jacht

beter te begrijpen

Blik op de Ardennen
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OP ONTDEKKING IN DE NATUUR

Belgisch Luxemburg is voor de helft bedekt met bossen en wouden, een ideale
omgeving voor het wildleven.
En bijgevolg ook voor de jacht. Het is een
aspect dat sterk verbonden is met Belgisch
Luxemburg, maar toch bij veel mensen nog
onbekend is en zelfs op onbegrip stuit.
Daarom wou Blik op de Ardennen wat dieper graven om meer te weten te komen
over deze heel aparte wereld.
Want achter de algemene kijk op de jacht
gaan een hele reeks betrokkenen, standpunten en een nauwgezette organisatie
schuil.
We hadden een gesprek met drie mannen
die het woud beheren en de jacht organiseren en in goede banen leiden.

11
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Van traditie naar evolutie
De jacht bestaat natuurlijk al duizenden jaren. In het begin was het een noodzaak
voor de mens, om te kunnen eten. Vandaag wordt deze activiteit als noodzakelijk
beschouwd om het bos te kunnen beheren. Te veel dieren op een natuurlijk grondgebied dat zelf niet groter wordt, dat veroorzaakt veel hinder en maakt het moeilijk
om de flora, teelten en de leefzones in stand te houden.
Jean-Robert François, die het kantonnement van het ‘Département de la Nature
et des Forêts’ (DNF, Departement Natuur en Bos) van Habay-La-Neuve leidt, ziet
het zo: “De norm voor het Waals Gewest wordt bepaald door het ‘Département de
l’Étude du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA)’. Voor het woud van Anlier werden
55 hertachtigen geteld per 1000 hectare, terwijl de norm tussen 25 en 30 hert
achtigen voor 1000 hectare ligt. De bedoeling is het aantal dieren in het woud te
reguleren via de jacht. Vandaag is een gericht beheer heel belangrijk geworden.
Voor het eerst wordt een vermindering van de populatie groot wild vastgesteld, dat
nochtans globaal te overtollig blijft.”

Parforce…

Deze ingenieur van waters en bossen
geeft ons meer uitleg over de verschillende manieren om te jagen, van traditie tot evolutie…

“In de Waalse regio wordt in groep
gejaagd. Die methode noemen we de
drijfjacht, die plaatsvindt in een goed
afgebakend jachtseizoen.”

* De Jachtraad is een groep vrijwilligers
die door de regering erkend zijn en het
jachtbeheer coördineren op een bepaald
grondgebied.

“De drijvers schreeuwen om het wild
bang te maken. Ze worden begeleid
door hun honden en de jagers schieten op het bewegend wild. Het is een
gemoedelijk moment voor mensen
die een zelfde plezier delen. Zo eten
ze bijvoorbeeld samen in een feestelijke sfeer.”
“Voor de drijfjacht, of parforcejacht,
vraagt de houder van het jachtrecht
of de Jachtraad (Conseil cynégétique*), om veiligheidsredenen dat de
toegang tot het bos wordt afgesloten.
Dit verzoek wordt ingediend bij het
kantonnement van het bosbeheer als
de sluiting niet langer dan drie dagen
duurt. Voor een langere periode moet
de goedkeuring van de minister komen. Algemeen huurt de houder van
het jachtrecht een grondgebied gedurende 9 tot 12 jaar, op basis van een
bestek dat het aantal drijfjachtdagen
bepaalt en ook de vereiste minimale
afstand tussen de schietposten … Een
minimale afstand wordt inderdaad altijd opgelegd om het wild een kans te
geven om te vluchten.”

Blik op de Ardennen
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De individuele jacht

Nieuw: jagen met
vergunning

Naast deze groepsjacht is er ook een
jachtwijze die Germaanser van inslag
is, de zogenaamde loerjacht. “Hier gaat
iemand naar een bepaald grondgebied,
installeert zich op een uitkijkplaats en
kan selectiever richten, omdat hij het
dier nauwkeuriger uitkiest.”

Het jagen met vergunning begon in
het woud van Anlier in 2015. Er werden al drie periodes vastgelegd: een
eerste in juli voor de spiesbokken
en everzwijnen en de twee andere
in oktober voor de hertachtigen en
everzwijnen.

Nog een andere manier om individueel te jagen, is de sluipjacht: “De jager
verplaatst zich op zijn grondgebied.
Hij tracht op goed geluk zo dicht
mogelijk bij het wild te komen en beslist dan om al dan niet op het dier
te schieten. De sluipjacht kan net als
de loerjacht alleen beoefend worden,
vanaf 1 uur vóór zonsopgang tot 1 uur
na zonsondergang. De jager maakt
meestal ’s ochtends en ’s avonds de
meeste kans om een dier te vinden.”

“Sinds 2015 hebben het Waals Gewest
en de acht onverdeelde gemeenten,
die eigenaar zijn van het bos van Anlier,
beslist om vergunningen toe te kennen
voor een klein deel van dit bosmassief.
De jagers moeten openbaar bieden en
als ze een vergunning krijgen, hebben
ze toegang tot het bos voor een in de
tijd beperkte duur. De vergunde jager
kan dan dieren afschieten die in zijn
vergunning vermeld staan (bijvoorbeeld een hertachtige met gewei of
zonder gewei zoals een hinde, een reekalf, een klein of groot hert). Deze jacht
is individueel. Het is een interessante
vorm omdat het vrij goedkoop is, op
een grondgebied waar de beoefening
van de jacht in goede banen geleid
wordt door de bosdienst. Hier is verkeer in het bos toegestaan. Er wordt
op de loer gericht op een stilstaand
dier. Een afgeschoten kogel stemt
overeen met een dier dat valt, terwijl
er voor de drijfjacht meestal verschillende kogels nodig zijn. Dergelijk type
van jacht is socialer, want minder prijzig en toegankelijk voor jonge lokale
jagers.”

In de individuele jacht wordt het wild
niet bang gemaakt en slaat dus niet
op de vlucht. “De afschot van het
wild is dus doelgerichter en respectvoller. Ten opzichte van de drijfjacht
schiet de jager hier minder instinctief
en doordachter.”

“In de individuele jacht
wordt het wild gerichter
en met meer respect
afgeschoten”
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Het aantal dieren
in onze bossen ramen
Wie in het bos wandelt, komt al eens wild tegen. Hoeveel dieren er precies in
onze bossen leven, is echter moeilijk te schatten. Nochtans is dat onontbeerlijk
en moet het aantal vastliggen vóór het jachtseizoen begint. Als de dieren zo
nauwkeurig mogelijk geteld zijn, kan het afschotplan worden opgemaakt.
In het bos van Anlier worden drie technieken gekruist die het DEMNA
uitwerkte, om een trend zo goed mogelijk te kunnen ramen: de kilometerindex (aantal koppen per afgelegde km), de afgerasterde en
niet-afgerasterde opnamevlakken en de schilschade.
“Op deze basis, en met een groeipercentage van de populatie die het
DEMNA bepaalt, kunnen we het aantal af te schieten dieren bepalen en
zo het afschotplan opmaken, om geleidelijk tot een gerichte dichtheid
van 25 tot 30 herten per 1000 hectare te komen. Maar we staan natuurlijk open voor elke andere methode.”
Voor de kilometerindex gebeurt de telling contractueel, samen met de
jagers. De analyses van de afgerasterde en niet-afgerasterde vlakken en
van de schilschade gebeuren door de bosdienst. “Voor het bos van Anlier
werken we met tien op het veld, met begeleiding van een gegradueerde
en een omkaderingsambtenaar.”

De kilometerindex
“Elk jaar leggen wij met de auto in dezelfde periode een zelfde route af om de
dieren die we tijdens de nacht zagen te tellen, met behulp van lichtbakken. Zo
wordt in totaal 135 km wegen afgelegd in vijf sectoren. Dat maakt mogelijk om
een tendens te schetsen van de populatie die toeneemt, afneemt of stabiel blijft.
Deze methode, gekoppeld aan de afschotresultaten van voorafgaande jaren,
maakt mogelijk om de populatiedichtheid te ramen.”

De afgerasterde en
niet-afgerasterde
opnamevlakken
“Sinds 2015 legt de bosdienst een
netwerk van 80 opnamevlakken aan
waar de hertachtige aanwezig is. Hier
wordt de trend uitgetekend op basis
van de vreetdruk.” Met andere woorden, de bosdienst plaatst omheiningen die niet toegankelijk zijn voor de
grote fauna. Daarnaast bevinden zich
de niet-afgerasterde oppervlaktes, die
toegankelijk zijn voor deze dieren. Het
wild dat jonge bomen of heesters eet
in een niet-afgerasterde ruimte, veroorzaakt een druk die de regeneratie
van de struiken verhindert of beperkt.
De vergelijking tussen de afgerasterde en niet-afgerasterde ruimtes maakt
dus mogelijk om de aanwezigheid en
de impact van de hertachtigen op de
flora te bepalen.”

De schilschade
Het laatste element om de trend zo
nauwkeurig mogelijk te bepalen, is
de schilschade. “Voor de opmaak van
deze inventaris, registreren we de verse schilschade aan de naaldbomen.
Dat gebeurt volgens een protocol
dat de universiteit van Gembloux uitwerkte. De analyse van de schilschade
wordt uitgevoerd op gewone sparren
en douglassparren tussen 7 en 35 jaar
oud. Dit netwerk van punten wordt
willekeurig vastgelegd. We hebben
meer dan 140 percelen aangelegd met
elk drie subunits.”

Blik op de Ardennen
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Een dagje ‘La Petite Royale’
Joël Poncelet, directeur drijfjacht in Bouillon, ontving ons tijdens de drijfjacht ‘La Petite Royale’ genaamd.
“Ik jaag nu al 40 jaar. Als directeur van de drijfjacht geef ik schiet- en veiligheidsrichtlijnen en ook aanwijzingen voor het
drijven. Ik heb altijd over jagen horen praten in mijn familie. Mijn grootste plezier is niet doden, maar een jacht beheren en
het grondgebied inrichten. Vandaag is de jager geen doder meer, maar een bosbeheerder. Persoonlijk heb ik veel bewondering voor de natuur, het is mijn milieu.”

Streng zijn

Respect en gezelligheid

Vóór de jacht worden de richtlijnen
gegeven wanneer de jagers en drijvers samenkomen, omstreeks 8.30
uur. Joël Poncelet geeft de aanwijzingen van de dag: “als er wild gedood wordt, moet u dat melden via
kanaal 2... Er wordt niet geschoten
op het wijfjeshert maar op de jonge hinden. De everzwijnen onder de
50 kilo moeten allemaal gedood worden. Opgelet, bij een fout bedraagt
de afschiettaks 200 €!... “. Zodra
iedereen weet wat te doen, worden
de schietposten willekeurig verdeeld
met een rad-van-fortuinsysteem, om
elk spoortje jaloezie te vermijden.

“De gezelligheid is even essentieel
als de materiële voorzieningen. We
zijn een grote familie. Zo eet iedereen
samen een omelet in de ochtend, alvorens te starten. ’s Middags is er een
lunch en het respect tussen iedereen
is voor mij primordiaal. Net als het respect voor het dier. We doen niet zomaar wat. Zo zijn we bijvoorbeeld verplicht om in groepen van everzwijnen
alleen maar op de kleintjes te schieten,
om geen wezen te maken. Dat geldt
ook voor de hinden, want zij voeden de
roedel. Wij schieten dus op herten en
reeën, maar wel met naleving van de
verplichtingen van het Departement
Natuur en Bos van de jachteenheid.”

“Bij La Petite Royale tellen we 36 jagers. Het grondgebied dat ik beheer,
is altijd al een locatie geweest waar
herten komen burlen. Geschriften uit
de tijd van Karel de Grote vertellen
dat hij van Aken kwam omdat hij hier
zijn mooiste jachtgebied vond.”

“Vandaag is de jager
geen doder meer, maar
een bosbeheerder”
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Het belang van het bos
Naast de technische aspecten en de
passie die bij de jacht horen, staat
ook de kwestie van de wilde fauna
en flora centraal in de discussies.
Een reden daarvoor is onder meer
het toenemend belang dat iedereen
hecht aan het bos. Gérard Jadoul,
natuurkenner en Waals ridder in de
Nationale Orde van Verdienste, is
co-auteur van het boek ‘Au nom du
cerf’. Deze vroegere docent wijsbegeerte maakte onder meer een
dierendocumentaire over de zwarte
ooievaar. De plaats van het wildmilieu ten opzichte van het toerisme, de
landbouw en de jacht is één van zijn
favoriete onderwerpen.
“Ik beschouw het bos als erfgoed van
ons allemaal. In de 21e eeuw wordt
veel verwacht van dit bos, want 80%
van de wereldbevolking zal binnenkort in de stad wonen. Deze natuur
geeft een gevoel van ruimte, van
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veiligheid. Het is een plek om te herbronnen. Dergelijke verwachting was
er niet vóór 1970. Om het eenvoudig
te houden… in het begin van de 20e
eeuw werd het bos beschouwd als
een leverancier van planken en vlees.
Vanaf midden de 20e eeuw komt daar
het toerisme bij en op het einde van
de eeuw de notie van de biodiversiteit. Het aantal betrokken partijen
neemt dus toe en de werkwijzen en
handelwijzen van de ene moeten afgewogen worden tegen deze van de
andere.”

Gérard Jadoul,
tegen de jacht?
“Ik ben niet tegen de jacht. Als ik bepaalde handelwijzen in de jacht in vraag
stel, doe ik dat om te waarborgen dat
hij kan blijven bestaan en evolueren. De
vragen die ik opwerp, komen iedereen
ten goede en zijn nodig om aanvaardbaar te zijn voor
het grote publiek.
Grote
dieren
bejagen in het
Europese ecosysteem is een must,
want de natuurlijke regulering bestaat niet meer. Er
zijn bijvoorbeeld
geen roofdieren
meer zoals de
wolf. Het hert is
verantwoordelijk
voor
vernieling
in het bos en zijn
populatie groeit
aan, terwijl de
bosruimte zelf niet meer toeneemt.
Dergelijke regulering is dus voor de
jacht weggelegd. Voor mij als natuurliefhebber is de jacht een noodzakelijk
kwaad als hij enkel en alleen het natuurlijk evenwicht herstelt. Maar als hij dit

“Grote dieren bejagen
in het Europese
ecosysteem is een
must, want de
natuurlijke regulering
bestaat niet meer”
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overmatige aantal in stand houdt, dan
staat dat haaks op wat een natuurkenner mag verwachten. Het evenwicht is
vervalst.
Het is noodzakelijk om de kwantitatieve
en kwalitatieve doelstellingen na te leven. Er bestaat in de 21e eeuw een volkomen aanvaardbare en verdedigbare
jacht, met vragen over de plaats van
de mens in de natuur. Een tolereerbare jacht is deze die een dierenpopulatie
laat bestaan die kwantitatief aansluit
op het milieu en in evenwicht is voor de
gemeenten, de jagers, de landbouwers
en de natuurliefhebbers. Er bestaan
duizend vormen om te jagen en onder
deze duizend vormen, is er één niet verdedigbaar: deze die enkel dient voor de
business of het prestige.”

Foto’s artikel © G. Jadoul, Prov. Lux. /J. Cornerotte, FTLB/K. Hazard, P.Willems

Welke toekomst heeft
het woud?
“De wilde fauna kan nog altijd op ieders belangstelling rekenen. Dat blijkt
uit de aanleg van kijkzones en de vele
deelnemers aan de wandelingen om
herten te horen burlen. In 30 jaar tijd
konden jagers en natuurkenners samenwerken, met zichtbare resultaten. De aanleg van rustzones is een
voorbeeld, net als het principe van de
veroudering van de grote herten. Een
hert wordt vandaag gedood als het
10 tot 12 jaar oud is, in de plaats van
6 jaar. Het zou toeristisch interessant
kunnen zijn om één of twee massieven
te overwegen waar niet mag gejaagd
worden (of enkel discreet) en waar de
voorrang gaat naar het gadeslaan van
de grote fauna.”

Wanneer wordt
er gejaagd?
Uiteindelijk wordt er heel het jaar
door gejaagd. Dat hangt af van het
type dier en het type jacht. Zo is de
loer- of drukjacht op everzwijnen het
hele jaar door toegestaan. De drijfjacht vindt meestal plaats van begin
oktober tot eind december, voor de
herten, hinden en spiesbokken ...

Wandelen in het bos
tijdens het jachtseizoen
Een gestandaardiseerd meldsysteem
brengt de wandelaars op de hoogte
van de dagen waarop wordt gejaagd
en hoe er wordt gejaagd. Het is voor
ieders veiligheid aangewezen om
deze na te leven.
De gele affiches vermelden de jachtdagen tijdens het hele jaar en maken mogelijk om de wandelingen te
plannen.

De rode affiches zijn verbodsbepalingen. Ze betreffen de organisatie
van een drijfjacht en een aanzitjacht
en verbieden wandelingen in het betrokken gebied.
Deze data zijn ook beschikbaar bij
het departement Natuur en Bos en
bij de toeristische diensten.
Département de la Nature et des
Forêts - Direction de la chasse et de
la pêche (DNF)
+32 (0)81 33 58 50
dcp.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
Groen nr. (gratis): 08001/1901
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De tabak
van de

Semoi
Blik op de Ardennen
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Toen we jong waren, was je pas
een echte man als je rookte. Dat
dachten we toch. Lach niet, dat was
de regel in onze Ardense dorpen
en het is in feite nog maar enkele
tientallen jaren geleden.

Onvergetelijk
erfgoed van
de vallei

s

In de vallei van de Semois is het ‘Nicotkruid’
eeuwenoud vakmanschap, van aanplanten tot
oogsten, van drogen tot verpakken.
Het is ook een heus erfgoed, want zowel de
teelt als de exploitatie van tabak boetseerde
heel wat dorpen en landschappen. Drogerijen,
burger- of meer nederige huizen, grenscafés…
de productie van de Semois heeft ontroerende
sporen nagelaten, die nog overal te zien zijn in
de streek.
Het zijn ook tal van anekdotes en herinneringen
die nog sterk leven in de geest van de ouderen.
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Eerst was er
JOSEPH PIERRET
Jérôme Pimpurniaux1 en Giovanni Hoyois2, die de Ardennen goed kennen, weten
waarover ze het hebben als ze een vallei van de Beneden-Semois beschrijven.
De oogst is rijk, maar de streek blijft arm en de mannen moeten hard werken
om enkele magere centen binnen te rijven. De bodem is niet erg vruchtbaar,
het klimaat is vochtig en koud. Veel valt er dus niet te kweken. En sommige
teelten van eind de negentiende eeuw hebben stilaan geen reden van bestaan
meer. Voor de verlichting heeft petroleum het koolzaad vervangen, de wevers
zijn bijna allemaal weggetrokken en de hennep, hun basisgrondstof die hier
werd gekweekt, is gevolgd. De traditionele beroepen die nog overblijven in de
regio, zijn landbouwer, steenhouwer3 en spijkermaker.
Nochtans zal een vooruitziend man een poging doen om de tabaksteelt nieuw
leven in te blazen in de vallei.

In de zestiende eeuw werd de
plant hier wel geteeld, dus…
Daarvan getuigt trouwens dit
document van 25 april 1684, dat
uithing aan de deur van de kerk
van Sugny, bekrachtigd door
de deurwaarder van het hoger
gerechtshof, en liet weten dat
tabak telen verboden was zonder
uitdrukkelijke toestemming van
‘Zijne Doorluchtige Hoogheid’:
“De par Son Altesse Sérénissime
Monseigneur le Duc de Bouillon.
Son procureur et receveur
général
étant
informé
que
quelques particuliers du village
de Sugny se présumeroient, par
curiosité ou autrement, à faire
culture ou planter du tabac,
au lieu de semer du grain, au
préjudice du droit de terrage dû
aux seigneurs, a trouvé à propos
de défendre, comme par cette il
défend à tous et un chacun dudit
village, d’en planter ou cultiver
sans une permission expresse
de Sa dite Altesse Sérénissime, à
peine d’en être châtiés par toute
rigueur de justice, ordonnant
que la présente soit publiée et
affichée au lieu ordinaire.”
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In 1855 plant Joseph Pierret dus een
are tabak aan in Alle-sur-Semois. De
inwoners kijken toe, half nieuwsgierig,
half spottend, maar zeggen geen
woord, als rasechte Ardenners. Ze
zullen wel zien en zien doen ze. In
augustus overtreft de oogst alle
verwachtingen: mooi, overvloedig
en van hoge kwaliteit. De Nicotiana
tabacum stelt dan ook geen al te
hoge eisen aan de bodem: aanslibsels
en wat zuur – het schist – meer moet
dat niet zijn. En vooral - en dat is een
groot voordeel - is het niet nodig om
de teelten af te wisselen. Maar ook al
is de plant broos en vraagt hij veel
zorgen, van het kiemen tot de oogst
en de verwerking, niemand twijfelt er
nog aan dat hij de vallei een zekere
welvaart zal opleveren.

Razendnelle expansie
De onderwijzer die het aandurfde om
af te gaan op zijn intuïtie, krijgt al snel
navolging. In 1880 is iets meer dan
80 are met tabak beplant. In 1905, hou
u vast, gaat het al om 208 hectare!
Dat komt grosso modo neer op
7 miljoen tabaksplanten. Iets vóór de
Eerste Wereldoorlog staat de Semois
voor de productie van meer dan
400 hectare!

Families van planters-exploitanten
bouwen een mooie reputatie en
vooral een financieel imperium op.
Denken we maar aan de families
Bourguignon (cafés en tabak),
Vander Elst, Welle, Martin en veel
anderen.

De tijd van de welvaart
Het is wellicht aan hen te danken
dat nieuwsgierige vakantiegangers
eens kwamen kijken naar de
gebieden waar dergelijke tabak werd
verbouwd. En zo doen de hotels en
familiepensions uit de vallei gouden
zaken. De Semois geniet faam tot ver
over onze grenzen! Tot in de jaren
1930 maakte de tabak furore. De staat
zal zelfs twee experimenteerstations
inrichten, in Bohan en in Chairière,
om de planters steun en advies te
verlenen. Anderzijds brengen de
accijnzen zware klappen toe aan de
verkoop.
In mei 1940 wordt België weer
ingenomen. Het Nicotkruid is opnieuw
een
zeer
gegeerd
ruilproduct:
50 gram goede tabak van de Semois
wordt onderhandeld voor vijf keer
hetzelfde gewicht boter!
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de genadeslag toe. Daarna komt
tabak in een alsmaar slechter
daglicht te staan als bedreiging van
de gezondheid. Vanaf de jaren 1980
wordt de Semois stilaan niet meer
dan een anekdote.

Planters in het verzet
Nochtans willen sommigen het
nog altijd niet opgeven. André
Robinet, Vincent Manil en enkele
anderen hebben het lef om er
nog in te geloven. In 1985 zal de
Europese Unie een geïntegreerd
ontwikkelingsprogramma opzetten
om de economische activiteiten in
de minder ontwikkelde regio’s aan
te zwengelen. Zo steunt ze zelfs de
herleving van de productie op een
grotere schaal.

De Manils nemen de
fakkel over

Wanneer het conflict afloopt, groeien
de beplantingen weer tot meer dan
570 hectare in het begin van de
jaren 1950. Maar die vette koeien
zullen binnenkort alleen maar een
herinnering zijn.

De neergang
De verbouwde oppervlaktes zullen
jaar na jaar krimpen. De opkomst
van de sigaret doet er wellicht geen
goed aan. Er is ook geen enkele
wettelijke bescherming van de
herkomstbenaming ‘Semois’. Fouten
in de teelt en dwalingen van sommige
producenten brengen een lokale
economie, die er al slecht voorstond,

In 1989 zoeken Gaëtane en Vincent
Manil een bijkomende activiteit
naast hun beroep als opvoeders.
Bijna puur toevallig horen ze dat
Albert Conniasselle een punt wil
zetten achter zijn productie van
sigaren, cigarillo’s en pijptabak.
Valroy was goed gekend in de streek
en daarbuiten. Maar het uur van het
pensioen is geslagen. Gaëtane en
Vincent aarzelen niet lang, zeker als
blijkt dat Albert bereid is om al zijn
vakmanschap aan Vincent door te
geven. De twee mannen kunnen het
zo goed met elkaar vinden dat de
machines van Albert zullen verhuizen
naar de rue du Tambour in Corbion,
waar we vandaag Gaëtane en Vincent
ontmoeten.

“Guide du voyageur en Ardenne ou
Excursions d’un touriste belge en Belgique”,
Delevingne & Callewaert, Brussel, 1856,
anastatische herdruk, Culture et Civilisation,
Brussel, 1980.
2
“L’Ardenne et l’Ardennais”, anastatische
herdruk, Culture et Civilisation, Brussel,
1981.1981.
3
Leisteensplijters.
1
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Dan is het tijd om te oogsten,
tegen eind augustus of begin
september. De planten worden kort tegen de bodem afgesneden alvorens op de aarde te worden uitgespreid om
te drogen. Vervolgens worden
ze per elf aan stokken van
ongeveer 1,2 meter lang geregen. Elke houder wordt onder de droger gehangen, een
open structuur van den en eik
op in de grond geheide stenen
en bedekt met een leistenen
of golfplaatdak.

De
TABAKSTEELT
“De meeste tabakvariëteiten, een
vijftigtal momenteel, komen uit de
Verenigde Staten,” vertelt Vincent. “De
Semois is afkomstig van Kentucky. In
de vallei produceren we de ‘Doussaint’
(of Petit Grammont), de ‘Pays’ en de
‘Dinan’, die ze ook telen in Appelterre
(niet ver van Moeskroen). De plant is
robuust, goed bestand tegen ziektes
en dus zeer geschikt voor de strenge
omstandigheden van de BenedenSemois. De - piepkleine – zaadjes (ongeveer 8 tot 10.000 zaadjes per gram)
worden in het begin van de lente op
kweekbed gezaaid en zowat midden
mei uitgeplant op de velden. Zodra de
bloemknoppen verschijnen, topt de
planter de planten om de ontwikkeling
van de bladeren te bevorderen die
1,5 meter groot kunnen worden.”
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Eind november, begin december, zullen de planten de drogerijen verlaten om in strakke bundels te
worden gebonden, die een tijdje op
de zolder zullen verblijven. Elke bundel weegt ongeveer vijftien kilo en telt
grosso modo 200 planten. Pas in de
lente zal de planter zijn productie aan
de fabrikant leveren. André Robinet
bewerkt nog drie hectare Semois,
of iets minder dan 90.000 voet. Dat
komt neer op zowat 7 ton goede
tabak.
Ze zijn nog met drie in de vallei:
Vincent Manil en Jean-Paul Couvert in
Corbion en Etienne Martin in Bohan.
Dat is alles. De laatste der Mohikanen
in feite. Maar ze hebben een grote
passie voor hun beroep. En deze passie kunnen ze overbrengen op hun
klanten.
“Zodra ik de bundels krijg”, gaat
Vincent verder, “moeten ze uit elkaar
gehaald worden en dan bevochtigd
om ze minder breekbaar te maken.
Dan kan het versnijden beginnen. Ik

pas twee snijmethodes toe: fijn voor
de roltabak en grof voor pijptabak.
En dan is er nog de pijpvulling, die ik
waarschijnlijk als enige produceer in
België.
Het heikelste werk blijft het branden
van de gesneden tabak. Mijn op hout
verwarmde brander is al van een gezegende leeftijd! Hier geen metingen, geen temperatuuropname: alles
hangt af van het geluid, de kleur van
de tabak en zijn geuren. Ik weet heel
precies wanneer ik de verbrandingskuip leeg moet maken. Een beetje zoals een ambachtelijke koffiebrander
zou doen.”
Toen wij in Corbion waren, was
Vincent net bezig met de laatste stap.
Met een antieke weegschaal en een
zakkenvulmachine die in haar jeugd
waarschijnlijk al tonnen en tonnen tabak inpakte en die nu weer vrolijk haar
werk mag doen in de handige handen
van Vincent.
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“Ik hou van de ambachtelijke kant van
mijn werk”, beaamt Vincent. “Ik zou
mijn werkwijze voor niets ter wereld
veranderen. Waarom zou ik dat trouwens doen?”

Dol op de Semois:
de Amerikanen en
de Japanners
En Vincent gaat verder: “Het is trouwens dit beeld van de ambachtswerker dat Wil S. Hylton, journalist bij
de New York Times, op een mooie
dag begin 2013 in het atelier deed
belanden. Stomme verbazing alom,
natuurlijk! Maar ik wist nog niet dat
ik met een fervente Semois-fan te
maken had. Gaëtane en ik brachten
een fantastische week door, terwijl
we hem ons werk en onze regio leerden kennen. Hij was helemaal weg
van het ambachtelijke aspect van
onze productie. En hij heeft zelf ook
urenlang de handen uit de mouwen
gestoken.”

Het resultaat? Drie enthousiaste
pagina’s in het grote Amerikaanse
blad. Met bijna onmiddellijke gevolgen. Op de dag dat het artikel in het
dagblad verscheen, liepen er al 80
bestellingen binnen in Corbion! Niet
makkelijk te beheren voor een piepklein fabriekje. Sindsdien verstuurt
Vincent geregeld Semois van zijn
productie naar het land van Uncle
Sam, via een importeur die daar gevestigd is.
Recenter vatten de Japanners
een passie op voor de Semois van
Vincent. Ook hier maakten onze tabakstelers plezante situaties mee. Na
enkele telefonische contacten stapt
een Japanse groothandelaar uit de
TEC-bus die van Libramont komt.
Onze man was geland in Zaventem,
had de trein naar Libramont genomen, om daarna op de bus te stappen! “Ik was toch wel wat verlegen”,
geeft Vincent toe. “Maar dan ging
het allemaal snel. Plots stond ik op
de beurs van Dortmund aan een tafel vol Japanners. We hebben onderhandeld en sindsdien zijn mijn producten erg in trek in Tokio!”

Corbion – A3

ATELIER-MUSÉE
DU TABAC DE LA SEMOIS
Gaëtane en Vincent Manil
rue du Tambour, 10
B-6838 Corbion-sur-Semois
+32 (0)61 46 81 29
tabacmanil@skynet.be
www.tabac-semois.com

TABAC SEMOIS
Jean-Paul Couvreur
http://tabacsemois.com
MAISON MARTIN
Etienne Martin
www.maisonmartin.be
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De FRAUDE,
tussen België en
Frankrijk
In 1810 worden de teelt en de fabricage van tabak in Frankrijk staatsmonopolie. Die beslissing kwam van
Napoléon Bonaparte. Niemand heeft
nog het recht om zijn eigen tabak te
kweken en te fabriceren, zelfs niet voor
persoonlijk gebruik. Onder voorzitterschap van Raymond Poincaré wordt
in 1926 een dienst opgericht voor de
industriële exploitatie van tabak en lucifers, de SEITA (Service d’exploitation
industrielle des tabacs et allumettes).
Deze behoudt het monopolie voor de
hele markt van de tabak en lucifers in
Frankrijk, om in 1976 te verdwijnen als
de grenzen opengesteld worden.

Al snel werden er langs de hele grens
barakken opgetrokken (hoewel ze
eerder als gezellige huisjes oogden).
Daar werd café gehouden en handel gedreven. Barrière Busch, Fonds

Jamais, Chalet du Bois-le-Comte en
zoveel andere dergelijke handelszaken
effenden het pad naar België. Maar het
speelde zich vooral allemaal af in de
achterkamertjes!
Er heerste altijd een zelfs vrolijke drukte. Koffie en tabak waren goedkoper
bij ons dan in Frankrijk en dus ontstond er geleidelijk een winstgevend
handeltje. Smokkelen werd al snel een
beroep, dat wel gevaarlijk was maar
de beloning voor al de risico’s die deze
vindingrijke en sluwe mannen namen,
maakte veel goed. Er werd tabak, alcohol, textiel, koffie geruild of gekocht …
en allemaal onder de neus van de
douane.
De accijnzen bedriegen, de douaniers
te slim af zijn,… het was een soort regionale sport geworden! Alle middelen
waren goed. Sommige hadden zelfs
honden afgericht om ’s nachts tussen
Frankrijk en België te reizen om de
waren te leveren in zakken die aan de
flanken van de brave dieren hingen …
De douaniers hadden dus de handen
vol met het toezicht op een grens vol
beken, paadjes, bossen en grachten.
Prentbriefkaarten uit die tijd tonen taferelen van achter struiken verscholen
grenswachters, van smokkelaars die
door veldwachters gefouilleerd worden terwijl hun waakhonden toekijken… Nochtans was het dankzij deze
smokkel dat de minstbedeelden de
eerste en de tweede wereldoorlog
konden overleven, ondanks alle mogelijke beperkingen.
Victor Droguest4, een beroemd smokkelaar van de streek, deed in de herfst
van zijn leven het verhaal van deze
tijd, in een boeiend boek dat in de
jaren 1970 verscheen. Het ‘Agence
de Développement Touristique des
Ardennes’ organiseert zelfs wandeltochten met gids in de voetsporen van
deze ietwat mythische man.
4

“Mémoires de Victor Drogest, roi des con

trebandiers”, Uitgeverij Petitpas, Bomal-surOurthe, 1951

Blik op de Ardennen

24

DE ARDENNEN ZONDER GRENZEN

De tabak
van de vallei,
GISTEREN

In 1985 hebben we voor de laatste
keer samen met mijn moeder 20.000
planten geplant. Een dergelijke oogst
was een welkome aanvulling van haar
mager pensioentje.”

In juli van dit jaar waren we te gast
bij Jacqueline Istace-Denis. We
praatten over haar kindertijd, de
vroege dood van haar vader en
kunst- en vliegwerk om te overleven.
“We bleven achter met ons drietjes”,
vertelde Jacqueline, “mama, mijn
broertje en ik. We hadden een kleine
tabaksplantage, zoals veel gezinnen
van de vallei. We bleven tabak planten en oogsten, om de eindjes aan
mekaar te kunnen knopen. Mama
zette ons aan het werk. Toen dachten
we er niet eens aan om tegen te stribbelen. We gingen niet naar school en
het werk was hard, maar we waren
fier dat we mama konden helpen en
vooral dat we te eten hadden.

Foto’s artikel © Prov. Lux. /J. Cornerotte, FTLB/P. Willems

Vóór de oorlog verkochten we onze
oogst in de vallei zelf. Er waren nog
veel fabrikanten. Vanaf 1940 kwamen
de Vlamingen onze tabak kopen. De
bezetter had ons verboden om te
planten, maar iedereen probeerde
toch nog een minimum te kweken. Er

Het leven van Jacqueline draaide helemaal om de Semois-vallei en de tabak, zoveel is duidelijk. En ze was er
heel trots op. Begin september heeft
ze haar dierbare vallei verlaten. Ze is
nu weer bij haar geliefden die eerder
al vertrokken. Ze werd 91.

was een tekort aan tabak in het nabije
Frankrijk en de smokkel nam toe. Er
was vooral een ruilhandel van vlees
en boter. We stonden allemaal op
rantsoen en konden onze honger niet
altijd stillen. De zwarte handel had zo
zijn codes. We deden niet gelijk wat.
Zeker omdat de douaniers alsmaar
waakzamer werden. Sommige deden
wel een oogje dicht, omdat ze wisten
hoe moeilijk bepaalde gezinnen het
hadden. Maar andere aten dan weer
van twee walletjes …

Nicotiana tabacum behoort tot de nachtschadefamilie, net als de tomaat en de
aardappel. Het is een eenjarige plant met grote bladeren. Het Nicotkruid stelt vrij
veel eisen aan de ondergrond, de vochtigheid en de temperaturen om tot rijping te
komen. In goede omstandigheden kan de plant drie meter hoog worden.
Zodra de plant bekend werd op het oude continent, kreeg het een indrukwekkende reeks helende eigenschappen toegedicht, vooral voor uitwendig gebruik:
dermatosen, constipatie, duizeligheid, buikpijn, tuberculose, epilepsie… en de pest.
Ook vandaag wordt tabak gebruikt in de homeopathie en in de volksgeneeskunde,
bijvoorbeeld om parasieten te weren. Zo is een aftreksel van bladeren dat op bepaalde planten verstoven wordt een krachtig insecticide.
Nicotine (een krachtige alkaloïde) die in de plant aanwezig is, wordt aangemaakt
door de wortels en naar de bladeren gevoerd. Zo worden de bladeren in verschillende ontwikkelingsstadia geoogst, naargelang het medicinaal gebruik dat men er
wil van maken.
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Een TABAKSROUTE

Dergelijk erfgoed mag niet in de
vergetelheid belanden. Te meer daar
de getuigen van de heroïsche tijden
beetje bij beetje verdwijnen, samen
met de mondelinge overlevering.
De toeristische dienst van Vresse en
André Robinet vatten dus het plan op
om deze Tabaksroute uit te werken.
Historici, natuurkenners, planters en
fabrikanten sloegen de handen in
elkaar en boden hun kennis aan om
voor de bezoeker een autocircuit uit
te stippelen, dat zeker zijn belang
heeft.
De bijhorende brochure is een heuse
goudmijn van informatie over alles
wat, van ver of dichtbij, te maken
heeft met de tabak van de Semois.
Het is een bijbel voor de liefhebbers
van dit erfgoed dat al bij al niet eens
zo oud is en waar tientallen jaren een
hele streek van leefde.
Alles komt aan bod, van teelt
tot fabricage, de nog bestaande
elementen
van
het
onroerend
erfgoed met sappige anekdotes rond
de smokkel met Frankrijk.

Blik op de Ardennen
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CONTACT:
Syndicat d’Initiative de
Vresse-sur-Semois
+32 (0)61 29 28 27

Vresse-sur-Semois

in rochehaut-sur-semois,
oP 15 km van Bouillon,
vindt u dit Paradijs
voor een geslaagde dag

HOTEL-RESTAURANT
TAVERNE DE LA FERMETTE
ARDEENSE WINKEL
SEMINARIEZALEN
DIERENPARK • LANDBOUWMUSEUM

of meerdaags verBlijf

om lekker te eten
... in het gastronomische restaurant van

om rustig te slapen
... in ons hotel van

« L’Auberge de la Ferme »

« L’Auberge de la Ferme »

...in de taverne met streekproducten en een typisch Ardens decor

...andere overnachtingsmogelijkheden zijn:

« La Taverne de la Fermette »

De 3 vakantiegîtes

“Les Tilleuls”
De 2 apparthotels

“Le Séchoir à Tabac”
De hotelchalet

“Le Chalet”
om te ontdekken
...de oude ambachten
van de Ardennen aan de hand
van twintig taferelen

Profiteer van onze themaPrijzen,
maand na maand!

« L’Agri-Musée »

...bezoek met het toeristische
treintje het dierenpark
met meer dan 40 in- en
uitheemse diersoorten

« Entre Ferme et Forêt »
...onze streek- en ambachtelijke
producten uit Luxemburg in

« La Boutique
Ardennaise »

Reserveer alvast uw verblijf voor 2016:
beschikbaarheid en info
op www.aubergedelaferme.com of 061/46.10.00

Voor elk pakket krijgt u een cadeau aangeboden!
Auberge de la Ferme S.A. - Familie Boreux - Rue de la Cense, 12 - B 6830 Rochehaut sur Semois (Bouillon)
Tel. +32(0)61 / 46 10 00 • secretariat@aubergedelaferme.com • www.aubergedelaferme.com

DE ARDENNEN VOOR FIJNPROEVERS
Tekst: Françoise Lutgen

Aalbessen, braambessen,
frambozen…

WIJNEN uit
het PARADIJS

Ik herinner me nog die zondagse vieruurtjes bij onze oma in de Ardennen. Eerst kregen we meer
koeken en taartjes dan we op konden en dan zette grootmoe enkele druppelglaasjes op tafel. Onze
kinderogen gingen al glanzen, we wisten dat ze haar fles likeur of zwartebessenwijn boven zou
halen. Ze had het drankje zelf gemaakt met fruit uit haar tuin en volgens haar eigen geheim recept,
dat samen met haar verdween. De kinderen kregen maar twee vingers van het donkere brouwsel
dat we zo heerlijk vonden ruiken en we namen onze tijd om ervan te proeven. We pasten toen al
het ‘drink met mate’-principe toe, omdat we het plezier zo lang mogelijk wilden laten duren. Net
als mijn broers, neefjes en nichtjes bewaar ik nog altijd een weemoedige herinnering aan die onnavolgbare smaak van onze heel eigen ‘madeleine van Proust’.

Blik op de Ardennen
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Les ENCHANTEURS…
in Lamorteau

Fruitwijnen zijn een oude
traditie van ons platteland,
maar ze waren vooral lange tijd een middel om de
vruchten van de tuin te bewaren en ervan te genieten
aan het haardvuur eens de
winter in het land was.
Weinig particulieren maken vandaag nog hun eigen fruitwijn thuis. Maar we
zochten en vonden JeanNoël Wagner, een bewonderenswaardige man die
al enkele jaren met veel
passie rode aalbessen en
braambessen kweekt in
zijn geboortedorp Chenois
(Virton).
We ontmoeten hem tijdens
een ‘Randonaille’*, die de
toeristische dienst van de
Gaume in de zomer van
2015 organiseerde rond het
thema ‘Un délice de jardins’
(lekkers uit tuinen). De zon
schijnt, de bezoekers flaneren in de lanen van de
kwekerij. Jean-Noël kent
zijn kleine vruchten goed.
Hij praat er over in alle eenvoud, maar zeer precies
en met een aanstekelijk

enthousiasme. Jean-Noël is
zelf de zoon van een landbouwer, werd veel te jong
wees, maar behield die
liefde voor het werk op het
veld en voor gezonde en
smakelijke producten die
de bodem schenkt aan al
wie ervan houdt en er zorg
voor draagt.

Jean-Noël, u legt vooral
de nadruk op de typische
kenmerken van de braambessenteelt. Waarom koos

thuis. Gelukkig streven de
mensen sinds enkele jaren
naar meer en meer contact met de natuur. Die
terugkeer naar de natuur
betreft op de eerste plaats
de appel. Het is moeilijker
voor de kleine vruchten die
vandaag minder aangeplant worden in de tuinen.
Mijn persoonlijke professionele parcours bracht mij
vooral in contact met de
kweek van blauwbessen
en braambessen. Het is de
kwaliteit van mijn terrein
dat mij in de richting van de
braambes stuurde”.

*themawandelingen met een gids,
gevolgd door een proeverij van
streekproducten.
www.soleildegaume.be

u voor dit fruit?
“Onze
ouders
gingen
braambessen plukken in de
hagen en bossen. Door het
intensieve gebruik van de
bossen en de geleidelijke
verdwijning van de wilde
hagen, gaat niemand nu nog
plukken. Zo ging ook het
sociale aspect van deze activiteit verloren. Die vruchten worden ook bijna niet
meer verwerkt. Niemand
maakt nog jam of conserven van braambessen
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“Samen proeven
maakt nederig
en biedt de kans
om de eigen
beleving te
delen”

U legde uw eigen
collectieplantage aan op
50 are, wat neerkomt op
ongeveer 200 planten. Aan
de ingang richtte u een
didactisch plantenhoekje
in. Wat wil u daarmee
bereiken?
“Ik wou vooral de zeer ongekende braambes meer
onder de aandacht brengen
en natuurlijk ook kweken

Blik op de Ardennen
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en zelf verwerken en zoveel mogelijk mensen doen
proeven van deze fantastische vrucht. Mijn project
staat centraal in een culturele, educatieve, sociale
en economische aanpak.
Ik vertel graag de geschiedenis van de braambes.
Deze brengt ons naar het
China van 2250 v.C., met
de teelt van de zijderups.
De braambes is ook erg
aanwezig in de Griekse en
Latijnse mythologie. De
vrucht die van rood naar
zwart gaat tijdens het seizoen, zou de framboos van
de duivel zijn …”
De dingen in begrijpelijke taal vertellen, daar is
Jean-Noël goed in. Hij verwelkomt kleuter- en lagere
scholen, met een ludieke en
praktische aanpak. Op het
programma: een bezoek
aan de plantage, proeftuinen, workshops, proeverijen van producten (verse
vruchten of siropen van

het huis). Hij moedigt de
kweek van braambessen
aan in tuinbouwscholen,
wekt de belangstelling van
tuinbouwkringen.

Maar wat gebeurt er met
al die rijpe, mooie braambessen vol suiker en zon?
“De verse vruchten worden
gecommercialiseerd
via korte circuits, voor
gebak bijvoorbeeld. Mijn
moeder maakt heerlijke
confituren en naast de siropen produceer ik sinds
2014
twee
fruitwijnen:
de Apérigroseille en de
Apérimûre”.
We nipten even van de
Apérigroseille en vielen
meteen voor de parfums en
smaken van die mooi rode
wijn, zacht maar niet tè,
fruitig, suave zoals dat heet
en lekker wegdrinkend ...
Hemels!
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… en hun ACADEMIE
voor ZINTUIGLIJKE ANALYSE
Een
bijzondere
academie
De proefsessies worden in
goede banen geleid door
Paulette Antheunis. Samen
met Jean-Noël is zij één
van de spilfiguren van de
vzw Les Enchanteurs, een
klein team van lokale producenten en ambachtswerkers met een zelfde passie, die zich aansloten bij
een ‘Académie d’Analyse
Sensorielle’.
Paulette staat aan het roer
van die Academie voor zintuiglijke analyse. Ze volgde
verschillende opleidingen
in smaken en proeven (vijf
jaar
œnologie-sommellerie in Aarlen, thee- en
chocoladeworkshops
in
Parijs, een universitair diploma in zintuiglijke analyse van de Universiteit
van Suze-la-Rousse in het
Franse departement Drôme
Provençale),
organiseert
genietontmoetingen rond
etenswaren. Naargelang de
producten of het publiek
werkt ze samen met haar

levenspartner Claude, die
gespecialiseerd is in microbrouwerij en bierkunde,
Fabien, brouwer, Thomas,
banketbakker/chocolatier
of Roland, de proever van
het team!
Er worden diverse formules aangeboden. Er is voor
elk publiek wat wils, of het
nu bestaat uit jongeren of
volwassenen, neofieten of
kenners.
De te ontdekken producten? Honing, chocolade,
tomaat, olijfolie, truffel,
Comtékaas, whisky, bier,
wijn- of fruitsiropen, … en
de akkoorden tussen bepaalde producten.
Paulette en haar vrienden-Enchanteurs leren ons
eerst hoe we moeten beleven, onze vijf zintuigen
wijdopen zetten, de tijd nemen om beter te kijken, te
voelen, te proeven en vooral beter te consumeren.
Er vonden al diverse animaties plaats. Zoals die intergenerationele workshops
die worden georganiseerd

in samenwerking tussen La
Fraternelle des Pensionnés
en de hotelafdeling van het
Institut de la Ste-Famille
in Virton. Allerlei thema’s
komen aan bod: thee, honing, Comté, chocolade, …
Het begint altijd met een
technische en theoretische voorstelling van de
producten. Daarna oefent
iedereen met de aroma’s.
Paulette vormt duo’s van
een jonger en een ouder iemand. Ze proeven allemaal,
beantwoorden enkele quiz
vragen, benoemen wat ze
ervaren (tinten, geuren,
smaken, kruiden, …). Ze
trachten ieders werkwijze
te waarderen, met respect.
“Samen proeven maakt nederig en biedt de kans om
de eigen beleving te delen.
Het is de gelegenheid om
te praten, over jezelf, over
de eigen ervaring, de eigen reizen… Dat is allemaal
puur genieten!”
Er kunnen workshops à
la carte georganiseerd
worden voor particulieren of groepen (10 tot 20
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personen). Dat is de ideale gelegenheid om samen
met vrienden dat fijne reisje te maken naar het land
van aroma’s en akkoorden
tussen gerechten en wijnen, thee, bier of whisky’s.

Rouvroy – C4

LES ENCHANTEURS ASBL
rue des Tanières, 1
B-6767 Lamorteau (Rouvroy)
+32 (0)477 68 36 69
+33 (0)6 12 20 35 48
contact@lesenchanteurs.org
www.lesenchanteurs.org
lesenchanteursdessaveurs
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La GRANGE aux SAVEURS
in Ucimont

Onder de naam La Grange aux Saveurs lezen we ‘Restaurant de terroirs’, wat zoveel wil
zeggen als streken-restaurant. In het meervoud? Dat intrigeert toch wel. Maar we snappen al snel dat die ‘s’ geen foutje is en ook niet wil zeggen dat het restaurant ‘streken’
heeft, maar dat de grootmeesters van het huis doelbewust een keuken willen aanbieden
met accenten van verschillende regio’s. In hun keuzes gaan ze wel altijd voor authentieke
producten, korte circuits, tuingroenten en regionale producenten.
La Grange aux Saveurs, dat is het verhaal van een grote, bijzonder hechte familie. Ieder
heeft zijn eigen, aanvullende en belangrijke rol. De jonge chef Olivier de Lannois staat
samen met zijn moeder Dominique aan het fornuis, terwijl zijn echtgenote Elodie zich in
de zaal bekommert om de klanten, samen met vader Thierry.

Een stukje
familiegeschiedenis …

Ucimont – A3

PAYSAGES & SAVEURS
Famille de Lannois
rue du Château-le-Duc, 23
B-6833 Ucimont (Bouillon)
Tél.: +32 61 46 00 76
contact@paysagesetsaveurs.be
www.paysagesetsaveurs.be
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‘Pater familias’ Thierry is
afkomstig van Luik. Maar
hij ontmoet Dominique, zelf
van Beloeil, in Botassart.
Ze waren allebei animator op een jongerenkamp
in de Villa Saint-Servais
(een vakantiehuis van de
Jezuïeten). Ze komen onder de bekoring van de
streek waar hun romance begon en beslissen om
op die plek een gezin te
stichten. Thierry heeft talloze talenten. Hij was eerst
psychiatrisch verpleger in
Bertrix en specialiseerde
zich daarna op verschillende andere gebieden.
Zo wordt hij natuurgids,
consultant-opleider
met
een specialisatie in duurzaam toerisme en richt hij
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samen met zijn vrouw twee
vakantiewoningen in naast
La Grange aux Saveurs.
Le Fournil en La Fermette
zijn een omweg meer dan
waard en bieden alle garanties voor een comfortabel en boeiend verblijf.
“De lucht is er zuiver en de
slaap verkwikkend” stelt
Thierry.
Als u wil, stelt de man-natuurgids u gemoedelijke
ontdekkingswandelingen
voor die u veel zullen bijbrengen. Een landschap,
een rivier, een bos verkennen, zijn oude of recente
geschiedenis,
legendes
begrijpen, zijn bijzondere
fauna en flora ontdekken,
zich laten verrassen om de
bocht van een weg, door
een uitzicht dat de adem
doet stokken …

En daar is geen gebrek
aan in dit hoekje van de
Ardennen waar het beroemde Graf van de Reus
plots
opduikt,
omrand
door de Semois en prachtige eikenwouden. Zo, u
hebt uw benen aangenaam
gebruikt en al uw zintuigen
volop de kost gegeven in
het hart van de natuur. Tijd
om terug te gaan naar het
restaurant dat pas werd ingericht in de oude schuur
van de gezinswoning. Hoe
weerstaan aan de verfijnde
geuren van La Grange aux
Saveurs? Gewoon bezwijken, natuurlijk. Weinig restaurants gaan zo ver in hun
zoektocht naar een product van kwaliteit, met een
nog echte smaak en rijkelijke geuren en dat afkomstig is van de biologische of
‘beredeneerde’ landbouw.

DE ARDENNEN VOOR FIJNPROEVERS
Achteraan, van links naar rechts:
Dominique, Thierry en Olivier de
Lannois, Marion, de dochter van
Olivier en Élodie, Olivier Balck, de
partner van Nathalie.
Vooraan, van links naar rechts:

“Je moet de tijd de
tijd geven om het
beste van de natuur
te verdienen.”

Élodie, de partner van Olivier de
Lannois, Véronique en Nathalie de
Lannois (schilderes), de dochters
van Dominique en Thierry.

Foto’s artikel © Prov. Lux. /F. Lutgen, FTLB/K. Manand, Les Enchanteurs

Olivier geeft de voorkeur
aan regionale producten,
maar gaat ook speuren
in verdere contreien als
het product bij ons niet
meer bestaat. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de wijnen. Een reeks namen duiken op. De groenten van
de
Guimpoux-moestuin
Paliseul, het rundsvlees
van de Billaux-hoeve van
Ucimont,
het
varkensvlees van Luc Léonard in
Noirefontaine, de vleeswaren van slagerij Istace
van Bouillon, de half-wilde en niet-gevoederde

forel van Le Petit Moulin in
Jéhonville, de kazen van de
‘Ferme du Bijou’, de ‘Ferme
des Sureaux’, de ‘Ferme du
Gros Chêne’, de ‘Ferme de
Jambjoule’, de ‘Bergerie
d’Acremont’, de fruitwijnen van het huis ‘Saveurs
de fruits’* in Bièvre en nog
zoveel meer … Al deze contacten ontstonden uit een
doelbewuste aanpak van
de Lannois, een aanpak die
tijd vraagt, maar die zoveel
interessante ontmoetingen
en een diversiteit en kwaliteit met een hoge toegevoegde waarde oplevert!

“Hier leef je op het ritme
van de seizoenen, met respect voor de cycli van de
natuur. Er is tijd nodig om
het beste van de natuur
te verdienen, net als om
de optimale kwaliteit van
een gerecht te bereiken.
Wonderen bestaan niet.
Een goed brood moet langzaam gisten. En dat is niet
alleen voor brood het geval, maar voor alle goede,
authentieke dingen van het
leven, …”

Olivier. Hij heeft die gave
om al deze verse, afwisselende
seizoenproducten
geslaagd te koppelen, om
overheerlijke geraffineerde
en diverse gerechten voor
u te bereiden. Laat u gewoon verleiden …

* Het huis Saveurs de fruits in Bièvre
biedt tal van producten aan, waaronder enkele mooie fruitwijnen die erg in
de smaak vallen bij zowel particulieren
als restaurateurs: van zwarte bessen,
aalbessen,

De finishing toets is essentieel, deze van de hand van

braambessen,

frambozen

(halfdroog) drie vruchten, …
www.saveursdefruits.be

Een dessert met fruitwijn?
Een recept van La Grange aux Saveurs.

Gepocheerde peren met
Cuvée de Framboises, Gember
en Chocolade
Ingrediënten voor 4 personen:
4 peren van het type Durondeau of Légipont,
2 cm verse in zeer kleine blokjes gesneden
gember, 400 g bruine rietsuiker, 400 ml water, 400 ml ‘Cuvée de Framboises Demi-Sec’
wijn van het huis ‘Saveurs de Fruits’ *, 1 in twee
gesneden vanillestokje, 1 kaneelstokje, 200 g
chocolade, 100 g room

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In een kookpot het water, de suiker, de ‘Cuvée de Framboises’, de
gember, het kaneelstokje, de vanille verhitten tot het kookpunt.
De peren schillen, de pitjes verwijderen met een parisienneboor.
In de kokende siroop dompelen en daarna het vuur verzachten om
20 minuten op een zacht vuur te laten garen.
Daarna het vuur uitdraaien en alles laten staan.
Als het mengsel lauwwarm is, minstens 12 uur koel zetten.
De peren uit de siroop halen, net als het kaneelstokje en het
vanillestokje.
De siroop tot de helft laten indikken.
De chocolade laten smelten in een bain-marie en de room
toevoegen.
Goed mengen en lauwwarm laten worden.
De chocolade in een spuitzak doen en de peren langs boven vullen.
De peren op een bord schikken en de lauwe siroop over de peren
gieten.
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In de ARDENNEN,
la ngs be rg
De Ardennen moet je verdienen. De Ardennen onthullen zich op het
ritme van onze stappen. Van vallei naar bos, van dorp naar heuvel,
volg de gids. Laat u bij de hand nemen en laat uw hart veroveren. U
zal overlopen van sympathie voor deze betoverende streek.

Blik op de Ardennen
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Tekst: Jacques Cornerotte

e n da l…

… met de neus
in de wind
35
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De “Compagnie
Ardennaise de

Randonnée”

Al meer dan
20 jaar op stap

Blik op de Ardennen
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Ze is in de fleur van haar leven,
de ‘Compagnie Ardennaise de
Randonnée’. Twintig jaar is een
mooie leeftijd om een balans op te
maken, maar vooral ook om over
de toekomst te praten. Wij hadden
een gesprek met een stichtend lid
van deze (al te) discrete vzw die al
die jaren lange tochten en kortere
wandelingen aanbood, met altijd die
zelfde zorg voor ogen: de fervente
liefhebbers betoveren met telkens
weer nieuwe bestemmingen en thema’s. Jean-Paul Cobut was zo vriendelijk om een beetje tijd aan ons te
besteden, bij een lekkere trappist in
Saint-Hubert. Momenten om van te
genieten.

Alles begon met een passie
“We waren een handvol vrienden met
een grote passie voor bergtochten”,
steekt Jean-Paul van wal. “We wilden
maar één ding en dat was nog verder
gaan in de kennis en de beoefening
van wat we zo graag deden. De enige
oplossing toen was opleidingen (van
hoog niveau) volgen, die in de Franse
Alpen georganiseerd werden. En dat
hebben we gedaan, om ‘gebrevetteerde bergbegeleiders’ te worden.”
In het verlengde van hun opleiding sloegen enkele begeleiders de
handen in elkaar om een vzw op te

ER EVEN HELEMAAL UIT

Heel het team van de
Compagnie Ardennaise de
Randonnée.
Van links naar rechts:
Philippe, Georgy, Isabelle,
Jean-Paul, André, Samuel,
Béatrice, Francis en Max

richten. Deze vereniging kreeg de
naam ‘Compagnie Ardennaise de
Randonnée’. Zo wilden ze hun passie delen met een publiek dat er ook
graag op uit trekt. Dat was het begin
van een mooi bondgenootschap dat
nog altijd sterk leeft. Van de Hoge
Venen tot de Périgord, van de Alpen
van Haute-Provence tot het land van
de Ourthe… de begeleiders (en twee
begeleidsters) van de Compagnie
volgden genoeg opleidingen en deden genoeg ervaring op om onmisbaar te zijn voor al wie met de zintuigen gespitst op zoek wil gaan naar
onbekende plekjes in en buiten de
Ardennen.

Twee trefwoorden:
verrassen en verbazen
“Bij ons “, beklemtoont Jean-Paul, “is
er geen sprake van competitie en ook
niet van sportieve krachttoeren. Wij
willen vooral dat de mensen die ons
willen volgen, veel plezier beleven:
aan ontdekkingen, ontmoetingen en
uitwisselingen onderweg. Het plezier
ook om op te gaan in de landschappen die we doorkruisen, om de herinnering te bewaren aan aangename
momenten samen, bij de aanblik van
een natuur en seizoenen die voortdurend veranderen.”

Het team: beroeps die zich
niet al te serieus nemen
De negen begeleiders bepalen twee
keer per jaar in team de kalender
van de bestemmingen. Iedereen
doet voorstellen op basis van de
eigen vaardigheden, kennis en belangstelling: gebrevetteerde bergbegeleiders en/of tochtbegeleiders,
natuurgidsen, toeristische gidsen,
vogelgidsen, … Al deze brevetten zijn
erkend, ofwel Europees ofwel door
de Federatie Wallonië-Brussel.
“Deze verschillende profielen zijn een
grote rijkdom voor de uiteenlopende
activiteiten van de catalogus en maken mogelijk om te beantwoorden
aan de diverse verwachtingen van
onze stappers. Ieder brengt zijn eigen kennis in voor de organisatie en
het verloop van elke tocht, zowel in
als buiten België. Bovendien kunnen
wij voor bepaalde verplaatsingen rekenen op lokale hulp. Zo doen wij tijdens het nu traditionele herfstverblijf
aan het meer van de Der, wanneer de
kraanvogels migreren, een beroep
op een geoefende ornitholoog.
Want ook dat is de ‘CAR’, een stevig netwerk van vriendschappen
en competenties dat in de loop
der jaren uitgebouwd werd en
vooral altijd even sterk blijft.”
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Daarvan getuigt de komst van Max,
een jonge gids-begeleider die nieuw
is in het team. “Hij heeft een licentie
in geschiedenis en aardrijkskunde en
een master in hedendaagse geschiedenis. De historische kijk van Max zal
dus zeker een meerwaarde bieden
voor de toekomstige activiteiten. Het
belangrijkste als we op stap gaan, is
zoveel mogelijk voldoen aan de wensen van de deelnemers, die vaak al
erg beslagen zijn maar toch nieuwsgierig blijven naar de plaatsen waar
we langs komen. Het is telkens weer
een nieuwe uitdaging, maar zo verrijkend voor iedereen.”

Voortdurend bijleren
Ga nu niet denken dat onze kameraden op hun lauweren rusten! Ze willen bij blijven en volgen dus geregeld
nieuwe opleidingen op hun eigen
gebied: de verplichte bijscholingen
voor berggidsen, oriëntatiecursussen, ontdekking van het milieu …

Blik op de Ardennen

38

Klanten of vrienden?

Nog wensen?

“In de loop van de tijd”, stelt JeanPaul, “zijn de meeste ‘klanten’ (kunnen we ze wel zo noemen?) vrienden
geworden. Grof geschat neemt zowat
50% van ons klantenbestand regelmatig deel aan onze tochten, ongeacht de bestemmingen. Gemiddeld
trekken we er telkens met zowat 20
mensen op uit. Maar er is altijd een
vast gegeven: authenticiteit. Ik denk
dat dit één van onze prioriteiten is:
prestaties aanbieden die zo dicht
mogelijk aansluiten op de bezochte
streek. De logeeradressen, het eten,
de landschappen en de bezochte locaties sporen altijd met de filosofie
van de CAR, die naar de mensen toe
wil gaan, boeiende en echte ontmoetingen wil bevorderen en natuurgerichte thema’s wil aanbieden.”

“Zeker”, antwoordt Jean-Paul meteen. “In Belgisch Luxemburg zijn er
sinds kort nieuwe bivakzones, in naleving van een charter van de kampeerder, onder meer op het grondgebied
van het Natuurpark Les Deux Ourthes
en de gemeente Redu. Dat is een heel
goed idee en een mooi initiatief. Maar
het zou ook erg interessant zijn om
de denkoefening nog verder te doen
gaan: de ‘Ardennen’ moeten nog
meer naar voor geschoven worden
als gebied voor trektochten zoals de
nabijgelegen Vogezen. Maar daarvoor moet de trekker, het hele jaar
door, op stap kunnen gaan, al dan
niet in lus, en onderweg aangepast
logies kunnen vinden voor een redelijke prijs, bijvoorbeeld in halfpension
voor zowat 50€ en met de klemtoon
op onze streekproducten. Kijk maar
naar het succes van de hoeveherbergen in de Vogezen of de kleine hotels
in Frankrijk! Dat kan het hotelwezen
van het ‘familiale’ type nieuw leven
inblazen, want dat hapt soms naar
adem bij ons!”

Dat werd allemaal bevestigd met het
keurmerk AECN95 dat de Compagnie
Ardennaise de Randonnée van de
Raad van Europa kreeg voor haar milieuvriendelijke en ethische aanpak.
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En de evolutie van
het beroep van
gids-begeleider?
We geven het woord aan Georgy
Renard, gids-begeleider van de CAR:
“Ik kreeg de kans om deze kwestie aan te kaarten toen ik een inwijding in strategische marketing gaf
voor het ‘Centre de Formation des
Accompagnateurs en Randonnée’.
Samen met de ‘leerlingen’ stelden we
vast dat de markt uit tal van segmenten bestaat. Er is dus plaats voor veel
verschillende profielen en voor creativiteit. Het ideaal is, volgens mij, een
stevige basisopleiding tot begeleider
volgen en deze dan op basis van de
eigen voorkeuren en betrachtingen
bijschaven. En dan is de waaier eindeloos: specialisatie op een bepaald
gebied, diversifiëring van het eigen
profiel, integratie van andere competenties… Ik heb begeleiders gezien
die hun activiteit combineerden met
het beroep van arts, restauranthouder of kinesist. Zo kan je een eigen
passie blijven aanwakkeren en echt
zin geven, een onmisbare eigenschap
om een groep ‘mee te nemen’.”

Praktische info:
Om mee te kunnen wandelen, moet u lid zijn (15€/jaar,
gratis onder de 18). U bent dan meteen ook verzekerd
(BA en medische kosten) en u krijgt twee catalogi per
jaar.
COMPAGNIE ARDENNAISE DE RANDONNÉE
+32 84 22 33 97
cobut.jp@gmail.com
www.compagnieardennaisederandonnee.be

Enkele data op het programma:
• 28/12/15: winteruitstap met vertrek in één van de mooiste dorpen
van Wallonië, met een bezoek aan
de kerstmarkt van DURBUY om de
dag af te sluiten (gemiddeld niveau
– 18 km)
• 17/01/16: VAN LA ROCHE NAAR
CIELLE, een uitstekende bergtraining (gemiddeld niveau)

• van 12/03 tot 13/03/16: IN HET
LAND DER VALLEIEN, vier rivieren
in het hart van de Hoge Ardennen
(gemakkelijk)
• van 19/03 tot 20/03: van de
Maginotlinie tot het Graf van de
Ridder … VAN LOTHARINGEN
NAAR DE SEMOIS (gemakkelijk tot
gemiddeld – 22 km/dag)

• van 30/01 tot 31/01/16: VAN
DE
ARDENNEN
NAAR
DE
CALESTIENNE (gemakkelijk)
• 20/02/16: het Natuurpark van Les
Deux Ourthes ROND DE DAM VAN
NISRAMONT (gemiddeld niveau)
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Op bezoek bij

Vader Bever
Niets overtreft een trektocht
van de Compagnie Ardennaise
de

Randonnée

om

in

een

gezellige sfeer op zoek te gaan
naar nieuwe ontdekkingen. Dat
wordt een mens nooit beu.

Blik op de Ardennen
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We hebben op een zondagochtend
in september afgesproken aan de
kerk. De deelnemers – een twintigtal
– komen na elkaar aan en het gaat er
meteen gemoedelijk aan toe. Bijna
iedereen kent iedereen, ze wisselen
hun laatste indrukken uit van vorige
trektochten.
Het weer is perfect, ook al ruist een
licht windje door de takken van de
bomen, wanneer we onze eerste
stappen in het uitgestrekte woud
zetten. We zijn in Marcouray, waar

heer bever huist in een ietwat verloren vallei, ver van alles.
Georgy is onze gids van de dag. En
hij kent wel wat van de biologie en
de zeden van Castor fiber (zijn wetenschappelijke naam). De bever
werd clandestien zowat overal in
Wallonië weer ingevoerd – de zaak
veroorzaakte veel heisa – eind de jaren negentig. Vandaag is het grootste knaagdier van Wallonië volledig
beschermd. Het werd ooit zo intensief bejaagd voor zijn vlees, dat toen
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gegeten werd, en vooral voor zijn
vacht, dat het rond 1890-1900 nergens nog te bespeuren was in en om
onze waterlopen.
Na 2 tot 3 kilometer van een afwisselend parcours tussen bossen en
weiden, zijn we aangekomen in het
grondgebied van de Castor fiber.
Indrukwekkend! De dieren hebben
de kleine vallei over meer dan twintig
meter afgesloten, om zo voldoende
waterreserve voor hun habitat aan
te leggen. Aan de rand vielen beuken en enkele wilgen ten prooi aan
de knaagtanden van de plaatselijke
bewoner.

Een zeer discreet dier
De bever is een planteneter. Zijn
menu bestaat vooral uit takken en
bladeren. Hij kan er een kilo per dag
van verorberen tijdens het mooie seizoen. Normaal weegt hij 20 tot 25 kg
op volwassen leeftijd! Wie hem een
tijdje gadeslaat, merkt dat hij zeer
selectief is in zijn voedselkeuze. Zijn
voorkeur gaat naar wilg en populier,
twee bomen uit de wilgenfamilie. Het
zal niemand verbazen dat er grote

hoeveelheden salicylzuur te vinden
zijn in het castoreum, die ietwat olieachtige stof die meester bever afscheidt om de grenzen van zijn territorium af te bakenen en zo eventuele
concurrenten te weren. Hij lust ook
wel els en berk, als het maar zachte
houtsoorten zijn.

Bevers laten zich uiterst zelden overdag zien. Ons zoogdier is zeer discreet en leeft vooral ’s nachts. Door
zijn morfologie is hij bijzonder goed
aangepast aan zijn milieu: een dikke vacht, palmvormige achterpoten,
een afgeplatte schubbenstaart die
dient als stuur en ook als steun als
hij rechtstaat en die vooral de temperatuur regelt. Aan de voorpoten
zitten sterke nagels waarmee onze
bever naar hartenlust kan graven en
knagen. Meestal verschuilt hij zich in
de burcht die hij bouwde, of, als de
bermen hoog genoeg zijn, in het hol
dat hij er uitgroef. Maar het is vooral een onvermoeibare bouwer, met
een aangeboren talent om voldoende water op te houden voor al zijn
bezigheden.
Georgy gaat verder met zijn boeiende uitleg. Wist u dat onze bever heel erg aan zijn territorium
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gehecht is? Als een indringer zich
over de grenzen waagt die hij met
zijn anale geursporen afzette, zal
de potige vrolijkerd hem snel onverstoorbaar wegjagen. Hij bijt en slaat
er op los. Het kan er soms zo gewelddadig aan toegaan dat de betrokkene
er het leven bij inschiet. Zo wordt ook
een jong van twee jaar verzocht om
de familie te verlaten en een eigen
grondgebied te gaan zoeken, om op
zijn beurt een gezin te stichten, omdat hij seksueel rijp is. Een bijzondere
eigenschap is dat bevermannetjes en
-vrouwtjes hun hele leven bij elkaar
blijven.

Voor- en tegenstanders
Omdat zijn werken zo omvangrijk zijn,
blijft de bever nooit onopgemerkt.
Sinds hij in het begin van de twintigste eeuw verdween, veranderden de

Blik op de Ardennen
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traditionele leefgebieden van de bever ingrijpend: bepaalde waterlopen
werden rechtgetrokken, er werden
dammen gebouwd, valleien werden
bebouwd (weiden en herbebossing
met naaldbomen)…
Sinds hij in de meeste Ardense valleien werd heringevoerd, heeft hij
beetje bij beetje grondgebieden
heroverd, door de aanleg en de instandhouding van vochtige zones
die natuurlijk gunstig zijn voor tal
van vogels en insecten, terwijl tegelijk paaigebieden werden aangelegd voor bepaalde vissoorten. Door
meester Bever blijven oeverbomen in
een struikstadium, zodat er zich lage
planten kunnen ontwikkelen die de
biotoop ook verrijken.
Maar hij maakt niet iedereen even
gelukkig: sommige eigenaars van
bossen waar bevers zich vestigden,

betreuren dat waardevolle bomen
verloren gaan. Eigenaars van vijvers klagen over de schade en de
overstromingen die Castor fiber
veroorzaakt.
Zo. Nu weet u een beetje meer over
dit zo bescheiden dier, dat in onze
waterlopen huist. Bedankt, Sophie
en Georgy en de hele groep die op
die dag van de partij was. Het is een
prettige manier om niet zomaar rond
te trekken, maar wel om het mooiste
wat de Ardennen in huis hebben te
ontdekken, te begrijpen en te waarderen: hun natuur.
De begeleiders van de Compagnie
en het programma van hun activiteiten vindt u op de gloednieuwe
website die pas online staat. U kunt
er ook de catalogus van alle tochten
downloaden.

Georgy
“Je voelt echt dat mensen op zoek
zijn naar sociale banden. Op het werk
moeten ze beantwoorden aan een
bepaalde norm en in de familie, … is
het soms een kwestie van in goede
banen leiden. Mensen moeten dus
al eens kunnen uitbreken, helemaal
zichzelf kunnen zijn, anderen kunnen
ontmoeten, oprechte banden kunnen
smeden. Ik denk dat trektochten aan
dit zoeken beantwoorden, omdat ze
drie hefbomen in werking stellen die
diep in ons allemaal zitten: inspanning, natuur en menigte.”
Begeleider of gids?
“Volgens mij is vooral het woord ‘begeleider’ van belang. Ons werk bestaat er in om de groep tot een eigen
dynamiek te brengen, zonder zelf al

te veel te sturen. Je mag je niet opstellen als ‘goeroe’. Je creëert een kader en daarin is het de groep zelf die
haar eigen persoonlijkheid uitbouwt,
haar bijzondere dynamiek, haar verhaal van één dag (of van een verblijf).
Maar als het kader overschreden
wordt, dan neemt de begeleider wel
weer de touwtjes in handen en wordt
hij opnieuw gids. We moeten voortdurend jongleren tussen deze twee
rollen, als een cursor die het volume
van een melodie regelt.”
“De tweede vaststelling is prozaïscher en heeft te maken met de ‘paradoxen’ van de vraag. Aan de ene
kant moeten we verder gaan in het
bedenken en aanbieden van avonturen, aan de andere kant legt de maatschappij ons op om elk risico uit de

weg te gaan. Daar ligt de grote kloof!
Net zoals trektochten bij uitstek een
eenvoudig genoegen zijn. Maar we
moeten wel alsmaar complexere
producten kunnen aanbieden,
met alsmaar meer comfort en
meerwaarde… De begeleider
wordt een heuse alchemist.”

Het oor
te luisteren

De groep wandelaars

“Ik ben dol op dergelijke activiteiten. Zo leer je mensen kennen, die van hetzelfde
houden als jij. Ik woon alleen en ik stap graag, maar niet op mijn eentje. Dankzij de
Compagnie Ardennaise de Randonnée kan ik de Ardennen ontdekken en tegelijk
banden smeden. Ik neem ook deel aan de Adeps-wandeltochten (Points Verts).”
“Wij komen al jaren met twee. Zo kunnen we een activiteit samen beoefenen.
We naderen de pensioenleeftijd en we moeten ons voorbereiden op deze (hopelijk lange) periode van veel vrije tijd.”

Wat kan er aangenamer
zijn dan van gedachten wisselen tijdens een
trektocht?
Wat is er gezelliger dan die
enkele woorden onderweg?

Een greep…

“Beetje bij beetje ontstaan er banden. We zitten vaak in dezelfde groep
met Georgy, omdat hij erg contactvaardig is en mensen bij elkaar brengt.
Zo groeiden al sterke vriendschappen.”
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Wandelverenigingen
Wandelen, stappen, trekken … het is vooral een manier van denken
en leven, om dingen te ontdekken, om te herbronnen, om volop te
genieten. Het kan in elk weer, elk seizoen, op elk ritme, in groep,
met familie of vrienden of zelfs alleen. Wie er in groep op uit
trekt, ontmoet nieuwe mensen, kan nieuwe vrienden maken. Het
is altijd gezelligheid troef. Een lijstje van enkele namen in Belgisch
Luxemburg:

Arpernaz “Spirit of Rando”
Deze vereniging wil wandeltochten
promoten, maar zeker ook het erfgoed doen ontdekken van een regio,
de fauna en flora van bepaalde natuurreservaten, zonder de streekproducten en de gastronomie van vroeger te vergeten. Elke uitstap wordt
afgesloten met het proeven van een
regionale specialiteit.

Arpernaz organiseert ook thematochten van een twintigtal kilometers en trekkings in en buiten België.
Elke tocht is voor iedereen toegankelijk (ook honden) en wordt geleid
door een gepatenteerde en ervaren
begeleider.

“Ik heb veel ervaring met het buitenleven en de omgang met groepen”,
vertelt Salvatore Gusciglio, Voorzitter
van de Club. “Als militair en als jonggepensioneerde heb ik veel geleerd
van deze boeiende school van het
leven!”

• 10/01/16: Marche-en-Famenne

Enkele data:
• 31/01/16: La Roche-en-Ardenne
• 11/02/16: Masbourg
• 06/03/16: Oster (Manhay)
• 17/04/16: Hollange

“Na een tochtje
met Arpernaz snak
je meteen naar de
volgende keer!”

ARPERNAZ “SPIRIT OF RANDO”
+32 (0)477 95 03 32
guscigliosalvatore@hotmail.be
www.arpernaz.be

Blik op de Ardennen
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Op zoek naar sporen van hertachtigen

Picknick in het Ardense bos
Zullen we
een bever zien?

Défi Nature
Deze vereniging bestaat al meer dan
20 jaar en organiseert natuuractiviteiten (wandelingen, weekends, verblijven), vooral in België maar ook in
enkele andere Europese landen. Haar
doel is zo de pracht van de natuur te
doen ontdekken en respecteren, de
biodiversiteit vrijwaren en deze passie delen met zoveel mogelijk mensen, jong en minder jong, beginners
of gevorderden, alleen, met familie of
vrienden.
In 2016 zet Défi Nature niet minder
dan 77 verschillende activiteiten
op, waarvan alleen al een derde in
Belgisch Luxemburg. Défi Nature is
trouwens partner geworden van het
Grote Woud van Saint-Hubert.
Elke activiteit gaat niet alleen in op
de waarde van het natuurlijk erfgoed, maar ook op streekproducten
en het culturele en historische aspect
van de regio die aangedaan wordt.
Daarnaast organiseert Défi Nature
wandelingen of een verblijf op maat
en geeft brochures uit met de activiteiten van het jaar of het trimester.

Enkele data:
• 19/12/15: Durbuy en de megalieten van Wéris
• 23/01/2016: natuurwandeling in Mochamps
• 07/02/2016: het veengebied van het Plateau
des Tailles
• van 19/03 tot 20/03/16: de landschappen van
Cugnon
• 20/03/16: natuur en geschiedenis in
Bouillon
• 17/04/2016: Orval, streek van geschiedenis, natuur en gastronomie
• van 22/04 tot 24/04/16: ‘de lente van
het hert’ in Saint-Hubert

DÉFI NATURE VZW
+32 (0)71 84 24 74
contact@defi-nature.be
www.defi-nature.be
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“Ordewoorden:
Kwaliteit, Service
en Flexibiliteit”

RandoEvasion is gespecialiseerd in
tochten in ruime zin (te voet, met
de MTB, te paard) en biedt het hele
jaar door wandelingen aan in België
(vooral in Wallonië) en in het buitenland. Het zijn altijd onvergetelijke belevenissen, met het gezin, in groep of
met collega’s, met telkens meertalige
of eentalige begeleiders (FR, NL, EN,
DE, ES).
Deze vereniging van professionele,
gediplomeerde gidsen werkt ook

La Maison du Voyage

In 2014 richten Olivier en Isabelle
Delmée een nieuw reisagentschap
op in het Groothertogdom, onder
de naam ‘La Maison du Voyage’. Ze
brengen er hun activiteiten op het
vlak van trektochten en ontdekkingsreizen rond een thema onder, met de
merken Trek Aventure en ThematikA.
Het agentschap van Bastenaken
verhuist in 2015 naar Givry, met een
nieuwe ambitie: de ‘Ardense’ producten overnemen die Trek Aventure
aanbood en dit aanbod uitbreiden
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wandeltochten op maat uit voor uw
groep en vanuit uw logeeradres. Dat
kan gaan van een gewone wandeling
tot een meer sportieve uitstap.
Enkele data:
• 31/01/16: Langs Ourthe en Aisne
(gemiddeld niveau – 20 km)
• 28/02/16:: Op stap in volle bos
(gemiddeld niveau – 18 km)
• 20/03/16: Tussen veen en bos
(gemiddeld niveau – 18 km)

met programma’s voor fietsers, themaverblijven en bivak in Ardennen,
met de nodige logistieke assistentie
om ze voor iedereen toegankelijk te
maken. Ardennes Rando zal in 2016
een aanbod van actieve verblijven in
het hele Ardense massief en de nabije regio’s voorstellen.
LA MAISON DU VOYAGE
Tel L + 352 28 77 33 30 Tel B + 32 61
24 04 10 Tel F +33 1 79 97 37 89
info@maison-du-voyage.com
www.ardennes-rando.com

RANDO EVASION
+32 (0)61 86 00 68
contact@randoevasion.be
www.randoevasion.be

Quelques dates
de séjours accompagnés:
• De Ardennen op het ritme van
de ezel (speciaal voor families):
30/06 - 14 & 28/07 - 11 & 25/08
• Escapardenne – Eisleck trail:
19/06 - 10 & 31/07 - 21/08 - 11/09
• Wandelweekend “Pure Rando” in
de Semoisvallei: 20/05 - 17/06 22/07 - 19/08 - 16/09

Foto’s artikel © Prov. Lux. /J. Cornerotte, FTLB/A. Segers, BAMI/dbcrearion, Arpernaz/S.Gusciglio,
DefiNature/D. Ludwig, randoevasion.be, Compagnie Ardennaise de randonnée/J.P. Cobut

RandoEvasion

ARDENS VAKMANSCHAP
Tekst: Jacques Cornerotte

“Lezen
is dromen
met de
ogen open”

Onze geliefde Ardennen zijn al heel lang een
vruchtbare voedingsbodem voor schrijvers.
Natuurschrijvers die verknocht zijn aan hun
streek, dichters, essayisten… allemaal vonden ze
inspiratie in hun Ardense omgeving, schetsten ze
portretten van onze mensen, vertelden ze oude
legendes die ontstonden in die Ardennen die
hen zo na aan het hart liggen. Andere schreven
essays met een veel ruimere draagwijdte. En
natuurlijk is er ook de poëzie, de roman, de
novelle. Diversiteit, pluralisme en eclecticisme
kenmerken de Luxemburgse literaire productie.
Sommige zijn wat in de vergetelheid geraakt,
maar andere bekleden een keurplaats en een
opkomende generatie zet de eerste en vaak zeer
geslaagde stappen in de Belgisch-Luxemburgse
boekenwereld. Dit is een klein overzicht, maar ook
en vooral een wandeling door boeiende pagina’s
vol afwisseling.

Bladeren door
de ARDENNEN
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‘Le Service
du Livre
Luxembourgeois‘

schrijvers
thuis zijn

“Het papieren
boek blij ft
een plek om te
ademen en te
ontspannen,
een plek die
rust, zuurstof
en welzijn
biedt.”

Blik op de Ardennen

waar

We schrijven 1976. Bij de provinciale
instelling groeit de idee om schrijvers te promoten die in de provincie
Luxemburg geboren werden, wonen
of uitgegeven worden. De provincie
steunt immers al de productie en verspreiding van andere kunst- en ambachtvormen. De beoefenaars van
een kunstambacht hebben al hun
eigen verkoopcoöperatieve en tal
van evenementen geven Luxemburg
meer uitstraling, zowat overal in
Wallonië en in Brussel.
Dus buigen enkele auteurs zich over
het project, onder voorzitterschap
van Georges Bouillon. Onder hen
Jean Mergeai, Guy Denis en ook
Claude Raucy. Zo wordt de Dienst
van het Luxemburgse Boek geboren, die ondergebracht wordt in het
Aarlense ‘Maison de la Culture’. De
SLL, die verbonden is aan de provinciale bibliotheek in Marche-enFamenne richt de Boutique du Livre
op. Het is de eerste blauwdruk van
wat in 2011 de boekhandel (Librairie)
van de SLL zal worden.
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In 1977 zet het team van de dienst
al de eerste Veertiendaagse van het
Luxemburgse boek op de sporen.
De leerkrachten en leerlingen van
lagere en middelbare scholen bewust maken van wat in Luxemburg
geschreven wordt, dat is het doel
van deze ‘Quinzaine’. Ze zal elk jaar
plaatsvinden tot in 1981. Tegelijk pakt
de Dienst uit met een collectie pedagogische dossiers die leerkrachten
en leerlingen de mogelijkheid bieden
om werken van Luxemburgse schrijvers te ontdekken en te analyseren.
In 1983 worden de ‘Dossiers L’ boven
de doopvont gehouden. Ze slaan
meteen aan bij het doelpubliek. Voor
lesgevers zijn het instrumenten van
kwaliteit om de specifieke kenmerken van de Luxemburgse literatuur
aan te kaarten en te bestuderen. Het
avontuur zal 23 jaar duren! Geregeld
stelt de Dienst van het Boek, via zijn
site, ‘Dossiers L’ van toen ter beschikking. Ga een kijkje nemen en u vindt
een heuse goudmijn van informatie!
“We zijn op de eerste plaats een
dienst van het terrein,” stelt Alicia
Morette. “De SLL verleent alle mogelijke steun aan het ‘kanaal’ van
het boek, zowel aan auteurs als aan
boekhandels, langs uitgevers en distributeurs, natuurlijk. Tegelijk organiseren wij literaire evenementen,
huldes aan grote pennenridders uit
de provincie, signeersessies, literaire wedstrijden, onder meer via de
serie van de ‘Célébrations’ (letterlijk:
vieringen, van het hout, het dorp,
de grootvader, …). Recenter hebben
we ons weer op de scholen gericht,
met de creatie van de prijs ‘Eh dites
donc’, een uitgeversparcours tijdens
het hele schooljaar, met een vijftiental klassen in de provincie …”

ARDENS VAKMANSCHAP

Een pak projecten in het hoofd…
en in dozen
In zowat 40 jaar werd een hele
weg afgelegd! De Dossiers L, de
DVD’s van de twee tv-programma’s
“Préface et Post-scriptum” en “Livretoi” in een coproductie met TVLux,
de deelname aan tal van evenementen in België, in de rest van Franstalig
Europa en zelfs in Québec, … de SLL
speelt duidelijk een hoofdrol in het
promoten van de Luxemburgse letteren, tot op de Brusselse Boekenbeurs
sinds enkele jaren.
Uiteraard rust de kleine ploeg niet op
zijn lauweren, zeker niet nu de veertigste verjaardag van de instelling
nadert (2017). “We hebben talloze
projecten” horen we van Alicia. “Zo
willen we ons nog meer bekend maken hier, alvorens we de grens oversteken. Voor 2016 zullen we rond het

thema “Arrivé(s) près de chez vous/
moi…” (Bij u/mij in de buurt) werken.
Maar meer laat ik niet los! Zoals u
zegt, wordt het huis 40 in 2017. En u
mag gerust al weten dat we bruisen
van de literair-feestelijke ideeën!”
Ga dus even langs de boekhandel aan
de Chaussée de l’Ourthe in Marche.
De rijke en uitgebreide literaire productie in Belgisch Luxemburg zal u
versteld doen staan. Poëzie, romans,
novelles, meer streekgerichte boeken, strips, mooie boeken, er is echt
voor elk wat wils!
En aarzel vooral niet om een kijkje te
nemen op de website van de SLL*.
Daar vindt u een schat aan informatie
en een lijst van alle mogelijke evenementen rond het boek, in de hele provincie en daarbuiten.

Breng een bezoekje aan de Luxemburgse
schrijvers en uitgevers op de
BRUSSELSE BOEKENBEURS
Tour & Taxis
van 18 tot 22 februari 2016
www.flb.be

Marche-en-Famenne – B1

LA LIBRAIRIE DU SERVICE DU
LIVRE LUXEMBOURGEOIS
Bibliothèque provinciale
Chaussée de l’Ourthe, 74
B-6900 Marche-en-Famenne
+32 (0)84 31 34 78
sll@province.luxembourg.be
www.servicedulivre.be
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Uitgeven,
een vak,
een passie

“Elk boek
is een
ontmoeting
en een
verhaal
om te
vertellen.”

Met hoeveel
waren ze in de
provincie, deze
ambachtelijke
uitgevers?
De geschiedenis zal er enkele onthouden, op ietwat subjectieve basis.
Zeker niet te vergeten is La Dryade in
Virton. Deze kleine uitgeverij wordt al
jaren geleid – en hoe – door een man
die zijn stempel drukte op generaties
leerlingen en kunstenaars: Georges
Bouillon. Hij wist feilloos talent te bespeuren en was zelfs een briljant essayschrijver. Hij zou dit jaar honderd
geworden zijn. Hij kon rekenen op de
drukkerij Michel Frères, zelf ook vele
jaren een uitgeverij.
Petitpas in Bomal, zegt u dat iets? In
de jaren 1970 gaf Jean Petitpas enkele werken van Marcellin La Garde opnieuw uit (Le Val de la Salm, Le Val de
l’Amblève, Le Val de l’Ourthe), naast
L’Âme de l’Ardenne van Louis Wilmet.
Dichter bij ons, maar helaas verdwenen sinds het overlijden van haar bezieler Bernard Charlot, was ook de
Uitgeverij Eole in Ortho zeer actief in
het huldigen van de Ardennen.
En dan zijn er nog enkele auteurs
die het vermelden waard zijn. Willy
Lassance, de initiatiefnemer van het
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openluchtmuseum Fourneau SaintMichel, verzamelde bij Eole een reeks
versnipperde teksten die in hun tijd
in verschillende tijdschriften verschenen. Géry de Pierpont publiceerde er
onder meer La rivière contrariée, het
geromantiseerde maar zeer waarheidsgetrouwe verhaal van de bouw
van het Maas-Moezel Kanaal. Het is
ook bij Eole dat La forêt des ombres
van Benjamin Stassen de eerste keer
uitgegeven werd.
In de jaren 1980 lanceert Duculot in
Gembloux een collectie onder de titel
‘Cahiers d’Ardenne’ om auteurs samen te brengen zoals Arsène Soreil,
Jean Mergeai, Jean-Luc Duvivier,
Marcel Leroy, Pol Winkin en andere
van buiten de provincie.

Vandaag
Ze zijn met een handvol gedreven
beroeps die de grootste aandacht
besteden aan de kwaliteit en ook het
esthetisch uitzicht van elke uitgave.
Het boek is een ernstige zaak. Het is
een ‘product’ geworden dat gepositioneerd, gepromoot en verkocht
moet worden. De grote Parijse uitgevers stippelen communicatiestrategieën uit, die we ons hier niet kunnen
voorstellen. Nochtans …
Voor Olivier Weyrich, is uitgeven
vooruitlopen, aanvoelen, afgaan op
de eigen intuïtie, ideeën en kansen
omzetten in successen in de boekhandels. “Mijn uitgeverslijn is zorgvuldig uitgebouwd rond het thema
van het bos. Het bos maakt deel uit
van onze cultuur, we zijn er allemaal
in groot geworden. Voor mij is er
geen geheim, het succes is te danken
aan mijn geduldige opbouw van een
catalogus met nichecollecties.”

ARDENS VAKMANSCHAP

Jean Henrotin en zijn echtgenote
hebben, bijna tegen wil en dank, de
uitgeverij Memor overgenomen die
opgericht werd door André-Marcel
Adamek. “We waren nooit van plan
om uitgevers te worden” beklemtoont Jean. “Natuurlijk kende ik de
uitgeverswereld, want in die tijd leidde ik Impribeau. Maar Adamek wou
zo graag zijn baby redden – hij had
toen zware gezondheidsproblemen
– dat we gezwicht zijn. In een eerste
fase werd Memor omgedoopt tot
Memory, maar zette wel de uitgeverslijn voort die de stichter had ingezet. Vandaag geven wij voorrang
aan Belgische auteurs en vooral als
ze Luxemburger zijn. Een leescomité
bepaalt onze keuzes, maar meestal
kennen ze de auteur in kwestie niet of
amper. De leden hebben verschillende achtergronden, maar bieden, volgens ons althans, goede waarborgen
in verband met de beslissing om een
manuscript al dan niet uit te geven.
Natuurlijk wordt er soms nogal wat af
gediscussieerd …”

extra stukje van zijn eigen ziel hebben gegeven. De mate van verspreiding zal afhangen van de energie die
onze auteur er wil in steken. “En daar
vertelt Alicia Morette, “treden wij op,
omdat wij de werken die de auteurs
ons willen toevertrouwen op ruimere schaal verspreiden, via beurzen
bijvoorbeeld, zoals de internationale
boekenbeurs van Brussel.”
Die auteur die zijn werk door een uitgever laat publiceren, heeft meer zekerheid. Het is ten slotte de uitgever
die het risico neemt als hij het werk
op de markt brengt.
Olivier Weyrich: “Eerst moet u weten
dat het jaarbudget voor de productie
van boeken beperkt is. En dat betekent dus keuzes maken op basis van
beperkingen. Ze kunnen ingegeven
worden door de catalogus en zijn
collecties. Maar ook door een kans
om te beantwoorden aan de hoge
verwachtingen van het publiek. Een
uitgever die zijn lezers kent, moet
weten wat zijn publiek zoekt. Hun
voorkeuren sturen vaak de keuzes
van de uitgever. Ik ben altijd verbaasd
als ik zie hoeveel projecten mij worden voorgelegd die niet passen in
onze catalogus. Te veel auteurs van
manuscripten zijn nogal onbeholpen
en spreken de uitgevers aan zonder
nadenken, zonder goed te weten wat
wij uitgeven.”

De verspreiding …
Olivier Weyrich: “België is als confetti
en staat weinig open voor de ontwikkeling van uitgevershuizen. De markt
is erg krap, is beperkt door de taalgrenzen en wordt gekannibaliseerd
door de Franse uitgevers, die een
veel uitgebreider actieveld hebben.”
Jean Henrotin: “Voor de verspreiding
werken wij met een Brusselse distributeur. Hij doet wat hij kan, maar
moet ons in enkele minuten in heel
Wallonië verdedigen - wij verdrinken
tussen zoveel andere publicaties - en
zonder onze boeken echt te kennen.
Het is en blijft een gok.”
“Het netwerk van boekhandels valt
uit elkaar, dat maakt me ongerust,“
voegt Olivier Weyrich toe. “Het wordt
echt zorgwekkend. Er is weinig voorhanden om ze te helpen. En ik denk
niet dat de grote namen die boeken
verkopen op het web dezelfde beweegredenen hebben als deze die
onze boekhandels hebben gestimuleerd. Het zijn winstmachines die naar
een monopolie streven. Als ze de
bovenhand halen, zullen wij de kwaliteitsrelatie die we met de boeken
hebben, verliezen. Dat snufje magie
zal verdwijnen.”

In eigen beheer of voor
rekening van een uitgever?
Bij de Service du Livre zijn tal van
werken te vinden die op kosten van
hun auteurs worden uitgegeven.
Het is een tweesnijdend zwaard voor
de auteur. Als hij overtuigd is van de
kwaliteit van zijn werk, zal hij er zeker
een aantal van kunnen verkopen. Dat
zal wel beperkt blijven, maar hij zal
zichzelf in ieder geval plezier gedaan
hebben en tegelijk zijn lezers een
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Demdel Editions (Aarlen)

Een originele aanpak

www.demdel-editions.com

Naast Memory en Weyrich zijn er nog
andere huizen, die discreter zijn maar
zeker niet moeten onderdoen voor
hun collega’s. Zo hanteert Annemarie
Trekker in Tellin al een aantal jaren
een zeer originele aanpak die rond
mensen draait.

Editions Memory (Tenneville)
www.memory-press.be

Editions de la Salm (Gouvy)

www.edisalm.com

Traces de vie (Tellin)
www.traces-de-vie.net
Traversées –
La Croisée des Chemins (Virton)

https://traversees.wordpress.com

Weyrich édition (Neufchâteau)
www.weyrich-edition.be

Denk aan uw
eindejaars
geschenken

In 2004 wordt de vereniging ‘Traces
de Vie’ boven de doopvont gehouden. Haar doel? Werken aan het levensverhaal. Met zoekwerk, animatie
en schrijfworkshops die ze aanstuurt,
ondersteunt Annemarie Trekker de
creatie van levensverhalen, richt ze
de schijnwerpers op episodes in het
collectieve of individuele leven. Zij en
de deelnemers aan haar workshops
willen zich hun levensverhaal eigen
maken en het uitbouwen tot een heuse biografie met alle bijhorende aspecten en recepten. Helemaal in zijn
eigen verhaal stappen door het neer
te schrijven, is een boeiende onderneming voor mensen die niet noodzakelijk de bagage of de zin hebben
om (zichzelf) te vertellen, om een

spoor na te laten en zo ook het verloop te begrijpen van een leven dat
op het eerste gezicht alledaags of
eenvoudig lijkt.
Traces de Vie is ook een uitgeverij.
Met de titels die jaar na jaar de catalogus uitbreiden, wordt duidelijker
en duidelijker wat elke auteur wil bereiken als hij of zij de tanden zet in
het eigen levensverhaal en het verankert in een tastbaar project, een heus
‘spoor’ van een – of meer – levens.
(Her)bekijk dus de uitzending die
TVLux wijdde aan de vereniging van
Annemarie Trekker voor haar tiende
verjaardag.
Nog een catalogus die zich (te) discreet uitbreidt sinds de oprichting
van het huis, is te vinden bij de uitgeverij Demdel. De kleine uitgeverij
is gevestigd in Aarlen en biedt tal
van titels aan, zowel op het gebied
van literatuur als van opvoeding of
welzijn, via strips, kinderboeken en
onderwijs.

Met de eindejaarsfeesten is ook weer de tijd van
de uitstappen aangebroken. Een kleine greep uit
wat u kan vinden in uw favoriete boekhandel.
Bij MEMORY is het programma goed gevuld:
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•

Confidences d’une chaussette, Roland Lambot
vertelt ons over het leven van een dorp in de
Semois-vallei in de jaren ’50…door de ‘ogen’ van
een sok. En natuurlijk komt hier ook de tabaksteelt
aan bod. Een mooi en vertederend levensverhaal.

•

Moments dérobés, Georges Jacquemin knoopt
weer aan bij een genre dat hem na aan het hart
ligt: de novelle. Een bundel vol vleugjes realisme,
humor, aparte invalshoeken met een snuifje surrealisme en dan weer weemoed.

•

Au paradis, rien ne va plus ! Opgelet, deze roman
van Laurence Hesse moet met een flink humoristisch korreltje zout genomen worden. Maar hij
bulkt in ieder geval van vondsten, de ene al origineler dan de andere.

ARDENS VAKMANSCHAP

In Gouvy specialiseerde Edisalm zich
in de werken die aan huisdieren en
hun opvoeding gewijd zijn. De collectie ‘Oasis vert-bleu’ wijdde zich
aan de aanleg van milieuvriendelijke
zwembaden, watertuinen en de kennis van planten en planttechnieken
uit Japan.

Begin 2015 richtte Traversées een
eigen uitgeverij op: ‘La Croisée des
Chemins’. Deze publiceerde dit jaar
twee eerste werken. Het eerste
is Auteurs autours, een reeks van
bio-bibliografische portretten die te
danken zijn aan de fijne en zo intelligente en gevoelige pen van Paul
Mathieu. “Ze stelen stuk voor stuk je
hart” benadrukt de auteur, “en zijn

B

En tot slot vinden we in Virton
‘Traversées’ een poëzietijdschrift
dat in 2014 zijn twintigste verjaardag
vierde. In zijn meer dan 70 nummers
gaf het tijdschrift het woord aan enkele honderden dichters, essayisten
en prozaschrijvers uit alle Franstalige
regio’s. Patrice Breno, de directeur
van het tijdschrift, beklemtoont de
kwaliteit van de ontmoetingen, het
genoegen om met andere auteurs
uit de hele wereld van gedachten
te wisselen. En natuurlijk zijn er ook
de talrijke aanwezigheden op poëziebeurzen. Traversées publiceert

geregeld buitenlandse teksten uit
niet-Franssprekende gebieden, zoals
Zuid-Amerika, de Verenigde Staten,
Japan, Oost-Europese landen. De
kans om zeer doortimmerde ‘vertaalwerk-dossiers’ samen te stellen.

de neerslag van mijn lectuur en mijn
ontmoetingen gedurende vele jaren.”
Het tweede is Le Guetteur de matins.
Het gaat om een bundel novelles met
zwart-witfoto’s en is een samenwerking tussen Anne Léger en Jacques
Cornerotte.
In 2016 zal de kleine uitgeverij uit
Virton een poëziebundel van Xavier
Bordes aanbieden, een reeks leesnotities en ontmoetingen van Nadine
Doyen en, misschien, een bundel poëtische teksten van Paul Mathieu die
geïnspireerd zijn op de doeken van
Blandy Mathieu.

log Blik op de Ardennen
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BONUS

6 boeken
TE WINNEN !

GA NAAR

http://blik-ardennen.luxembourg-belge.be
WEYRICH, die trouw blijft aan haar uitgeversbeleid, heeft ook enkele
mooie verrassingen voor ons in petto:
•

Le jardin extraordinaire – 50 ans, een werk over het cultprogramma van de RTBF, geschreven door Claudine Brasseur.

•

Pour l’amour d’un renard, foto’s van Franco Limosani, die meer
dan tien jaar werkte aan het onderwerp, uitgewerkt door de poëtische pen van Maryse Habran.

•

Yves Bauduin komt terug met een nieuw opus van de eerste uitgave van Semois sauvage, die in 2010 verscheen en met nieuwe beelden verrijkt werd, met fijngevoelige teksten van kenner Dominique
Billion als kers op de taart.

•

Cheval de travail – Trait contemporain. Jean-Pierre Ruelle en Marc
Vandermeir tonen ons, voor zover nodig, hoe sterk het trekpaard
aanwezig is op allerlei gebieden: van het uitsleepwerk tot de wijnbouw, langs het onderhoud van de groene ruimtes. Bemoedigend
en prachtig!
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Tekst: Emilie Batter
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Op dus naar ‘Noël au Théâtre’,
een evenement dat de eindejaarsfeesten nog magischer
maakt, in een gezellige sfeer
van samenzijn. Dit festival loopt
in Brussel en Wallonië en voert
al meer dan twintig jaar klein
èn groot mee naar een wereld
van betovering. Voor dagen
van intense emoties, lachen tot
tranens toe. De ploeg van het
Maison de la Culture FamenneArdenne (MCFA) geeft alvast
enkele geheimen prijs van de
organisatie van het festival.
Kwestie van u nog meer zin te
geven om van het kersttheater
in Belgisch Luxemburg te komen proeven.

BLIK VAN DE JONGEREN
“Het theater is een
wereld van
verbeelding, maar geeft wel een
blik op de realiteit mee.”

TROUWE FANS
Veel toeschouwers volgen het festival al jaren, met hetzelfde enthousiasme en de zin om nieuwe dingen te ontdekken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de familie Prévost uit
Marche-en-Famenne. Zij missen geen enkele editie! Cathy
maakt ons deelgenoot van haar indrukken.
Wat betekent Noël au Théâtre voor u?
“Voor mij draagt ‘Noël au Théâtre’ bij tot het vakantiegevoel van de kerstperiode. Je kan dan geen buitenactiviteiten meer doen met de kinderen. Het is dus een mooie kans
om aan intelligente ontspanning te doen en andere dingen
te beleven dan anders. Het festival loopt in verschillende
zalen en dus kan je altijd nieuwe locaties en zelfs onbekende dorpen ontdekken. Zo ben je er even helemaal uit.
Je leert nieuwe mensen kennen of je ziet mensen van de
vorige jaren terug en vooral, je kan van gedachten wisselen met de acteurs zelf. Het vieruurtje en de heerlijke
geuren van warme chocolade op het einde van het festival
maken het allemaal erg gezellig. In een bepaald jaar vond
het festival met Pasen plaats, maar dat was toch anders.
De voorstellingen waren erg knap, maar je miste wel die
magie van Kerstmis.”

Hoeveel jaar komt u al naar Noël au Théâtre?
“We leerden het festival kennen toen mijn oudste 2 of 3
was (ze is vandaag 22). Onze jongste is 7 en dus zal het
avontuur van het kersttheater nog even duren voor ons,
tot ons groot plezier. Het theater is dan wel een wereld
van verbeelding, maar tegelijk ook een deur naar de werkelijkheid. Zowel het kind als de volwassene haalt er iets
uit. Dat levert heel wat gespreksstof op in het gezin. Het
technische niveau is buitengewoon, als je ziet hoe de voorstellingen gebracht worden, terwijl de zalen daar in feite
niet op voorzien zijn.”
Welk type voorstelling hebt u het liefst?
“Ik hou erg van poppentheater, want daar zit altijd een subtiele denkoefening achter. Op dat vlak blinkt het ‘Théâtre
des 4 Mains’ echt uit, het doet ons telkens weer dromen.
De voorstellingen doen nadenken over het leven. Als je na
bepaalde voorstellingen buitenkomt, besef je soms dat je
dingen toch anders had gehoord of gelezen in de media
of in een andere context. Mijn man en ik maken vaak dezelfde bedenking dat de regisseur en de acteurs toch veel
verbeelding moeten hebben.”
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ONDER DE CHARME
VAN THEATER VOOR
DE ALLERKLEINSTEN
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Nathalie Moës werkt sinds 1998 bij het MCFA als animatrice voor het jonge publiek. Zij gaat kijken naar kindervoorstellingen, vooral in Hoei tijdens de ‘Rencontres Théâtre
Jeune Public’, om ze dan voor te stellen voor het programma van het culturele seizoen. Het aparte aan de voorstellingen van ‘Noël au Théâtre’ is dat ze opgevoerd worden
in zalen zonder de geijkte technische voorzieningen. Dat
gebeurt in samenwerking met de betrokken gemeentes.
Omdat het festival dicht bij de mensen wil staan, hanteert
het democratische prijzen en doet het tal van dorpen
aan. Dit theater gaat naar de mensen en niet omgekeerd.
Er komt heel wat kijken bij de organisatie, maar de hele
kerstsfeer doet elk probleem vergeten
Sinds enkele jaren diversifieert het festival zich. Het biedt
nu ook muziekvoorstellingen, schimmen- en poppentheater en andere clownsnummers aan. Nathalie is niet
spaarzaam met lof voor de uitzonderlijke kwaliteit van
de gezelschappen. En wat te zeggen over de emoties
die opborrelen? “Ik heb vaak een betere herinnering aan
de voorstellingen waarin ik een traantje wegpinkte, dan
wanneer ik in lachen uitbarstte.”
Een opkomende trend is het theater voor baby’s. ‘Noël au
Théâtre’ richt zich echter op kinderen vanaf drie jaar. Dat
belet natuurlijk niet dat ook jongeren en volwassenen er
hun kinderzieltje komen terugvinden.
Om ons alvast te doen watertanden, maakt ze ons haar favoriet voor dit seizoen 2015-2016 bekend. Het gaat om de
voorstelling ‘Les chevaliers’ door het gezelschap Okidok.
“Ik had al lang zin om een clownsvoorstelling op het
programma te zetten, om eens goed te kunnen lachen
zonder zorgen. Het is een mix van circus en dolgekke
clowns-ridders met zeer geestige mimieken.”
Haar kijk op ‘Noël au Théâtre’?: “Een glimlach zegt veel.
Je merkt dat ouders het fijn vinden als ze iets van kwaliteit zien, maar ook dat hun kinderen opgetogen zijn. Het
is een mooie kans om leuke momenten te beleven, ver
van alles wat voorgekauwd is, om weer aan te knopen bij
de echte waarden en durven te ontdekken.”

Van links naar rechts: Nathalie, Ilse et Marianne

Blik op de Ardennen

56

Na 17 jaar krijgt ze nog altijd niet genoeg van al die creaties vol verrassingen en aan anekdotes ontbreekt het
niet. “Het weer geeft de grootste stress”, vertrouwt ze
ons toe. “Zo hadden we eens een oude bus tot toneelruimte omgebouwd in Daverdisse. Maar het was een zeer
strenge winter en op de geplande parkeerplaats lag een
hele hoop sneeuw die gemeentearbeiders enkele dagen
voordien geruimd hadden. We hebben de voorstelling

mains

t
e
s
t
r
a
s
r
u
e
l
u
co
BLIK VAN DE JONGEREN

“Onze
mooiste
beloning is de
glimlach van
het publiek,
daar staat
geen prijs
op!”

dus snel snel moeten onderbrengen in de loods van de
voetbalclub. Het aparte van de bus ging verloren, maar
het was toch erg geslaagd.”
“Dat zelfde jaar dreigde het dak van de zaal in SommeLeuze in te vallen onder een zware sneeuwlaag. Daar
hadden we echter geen andere keuze dan alles op het
laatste moment af te blazen, want de veiligheid kwam in
het gedrang.”
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FANTASTISCH TEAMWERK
Marianne Georges en Ilse Vackier doen ons kennismaken met het organisatorisch aspect van ‘Noël au Théâtre’.
Marianne neemt de puur praktische kant op zich, ziet er
op toe dat de voorstelling goed voorbereid is, dat er een
tribune staat, dat er pendelbussen rijden, enzovoort. Ze
zorgt er ook voor dat er op elke partner-locatie voldoende
vrijwilligers zijn om het vieruurtje te serveren na de voorstelling. Zij maken vol enthousiasme de koekjes en warme
chocolade klaar, die al even enthousiast onthaald worden.
Ilse is regionaal animatrice en staat in voor het partnerluik.
Ze beklemtoont dat alles van a tot z samen met de lokale organismen georganiseerd wordt (bibliotheek, OCMW,
culturele centra,...). “De wil om samen te werken is overal
sterk te voelen. De partners geven hun mening in elke
stap van de organisatie van een voorstelling. De keuze
van de artiesten gebeurt op basis van hun eigen voorkeur. Zij kennen hun lokale publiek. De zalen zitten elk
jaar bijna helemaal vol en de organisatoren gaan er altijd
volledig voor.”
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Ze zijn het allebei eens dat een dergelijk festival op en top
past in de kerstvakantie. Deze periode van het jaar willen de mensen met familie doorbrengen. ‘Noël au Théâtre’
trekt per editie ongeveer 2000 toeschouwers, de technieken worden alsmaar gedurfder en de kwaliteit blijft het
publiek boeien.
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Dominique Lamette is al 27 jaar coördinator van het logistiek en technisch team van het MCFA. Hij geeft toe
dat bepaalde creatieve en kleurrijke voorstellingen hem
weer kind doen voelen.
Wat doet een toneelmeester precies?

EEN DORPSZAAL
VOLLEDIG
OMTOVEREN TOT
THEATERZAAL, DAAR
DRAAIT DOMINIQUE
LAMETTE ZIJN HAND
NIET MEER VOOR OM.

“Ik neem alle technische aspecten van een voorstelling
voor mijn rekening. Ook een niet-uitgeruste zaal moet aan
alle eisen voldoen. Dat betekent tapijten leggen, doeken
aanbrengen, verlichting en geluidsmateriaal installeren,
een loge inrichten, een tribune opbouwen. Dat is geen nattevingerwerk. Er is vooraf veel voorbereiding nodig, want
op de dag zelf mogen geen fouten gebeuren. Zodra de
voorstelling loopt, moet alles tiptop in orde zijn, behalve
een stroomonderbreking waar je niet meteen iets kan aan
doen. Het kan onbelangrijk lijken, maar je moet zeker ook
rekening houden met de ligging. Zal er genoeg plaats zijn
voor de bestelwagen, kan er in alle veiligheid uitgeladen
worden? Loopt er een trap naar de zaal? Is de podiumruimte groot genoeg? Is er een elektriciteitsmeter?
Meestal krijg ik de technische gegevens drie tot vier maanden voordien en dan gaan we de locatie bekijken. De techniek moet het spel van de acteurs aanvullen. Anderzijds
heb ik vaak gemerkt dat je geniale dingen kan doen met
drie keer niks.
Voor de keuze van de voorstelling vertrouw ik op het team,
dat goed weet wat kan en niet kan. Zolang ik maar alle nodige technische gegevens krijg. Ik neem dan rechtstreeks
contact op met het gezelschap in kwestie, om te horen
wat ze op technisch vlak precies verwachten.
Ik kom graag vroeg in de ochtend aan om alles op de dag
zelf op te bouwen. Na de voorstelling wordt alles afgebroken om ergens anders opnieuw te beginnen. Dat is veel
toffer dan in een al volledig uitgeruste zaal aan te komen.”

Krijgt u als toneelmeester reacties van het publiek?
“Er zijn kinderen die vroeger naar de voorstellingen kwamen en nu zelf acteur zijn. Waren ze nooit naar opvoeringen zoals in het kader van ‘Noël au Théâtre’ gekomen, dan
hadden ze misschien nooit dit beroep uitgeoefend. Wat
mij vaak treft, is dat ouders die 20 jaar geleden met hun
kleine kinderen kwamen, ook zonder hen blijven komen.
Als je de mensen hoort zeggen dat het geweldig was, dan
weten we dat ons werk als toneelmeester bijdraagt tot die
verwondering.”
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“Ik kijk altijd vol
ongeduld uit naar
dit festival. Het is
een mooie tijd, met
dat hele decorum
van kerstmis, de
feestsfeer. De mensen
zijn met vakantie en
komen een magisch
moment beleven.”

Foto’s artikel © FTLB/ E. Batter, Noël au Théâtre (MCFA)

Van welke voorstellingen houdt u het meest?
“Mijn favoriete voorstellingen zijn de visuele, met poppen.
Dan voel je echt die sfeer van ‘je plan trekken’. Ze zijn soms
minder vanzelfsprekend om op te bouwen, maar het is een
heel andere wereld. De acteurs zijn bescheiden en toegankelijk. Ze bouwen de voorstelling samen met ons op, we
delen fijne momenten samen”.
Een anekdote?
“Ik herinner me een grappige situatie van enkele jaren
geleden in de zaal Concordia in Tellin. Het was een visuele, muzikale en dansvoorstelling, Er stonden veel meer
mensen te wachten dan er plaatsen waren, zodat we op
de valreep de podiumruimte moesten verkleinen om de
publieksruimte te vergroten. De jongste toeschouwertjes
zaten op kussens aan de rand van het toneel. In de voorstelling werden echter rookmachines gebruikt. Het was
zaak om erg waakzaam te zijn, want het publiek zat wel
erg dicht bij het podium.”
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Noël au Théâtre, dat zijn 15 familievoorstellingen
en 1 film voor de allerkleinsten in 15 dorpen van
Famenne-Ardenne.
Van 19 december 2015 tot 3 januari 2016.
Info en reserveren:
Maison de la Culture Famenne-Ardenne
+32 (0)84 32 73 86
www.maisondelaculture.marche.be/noelautheatre
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De eindejaarsfeesten naderen. Kleurig versierde dennenbomen
maken
stilaan
hun
opwachting
in
gezellige
salons.
Aan
hun
voet
verschijnen als bij toverslag
geschenken voor het
hele
gezin.
En
ook
hier zijn de Ardense
bossen meer dan eens
de leveranciers.
Wij peilden naar
de den en de
Luxemburg,
en
verwerking
door

het
verhaal
van
spar van Belgisch
van hun originele
Ardennes Toys.

BOS NAAR UW SALON…
HET AVONTUUR VAN HOUT
VAN HET

HET GELIEFDE
HOUT VAN
BELGISCH
LUXEMBURG

Elk jaar nodigen alle gezinnen dezelfde gast uit voor Kerstmis: de
bewuste dennenboom. Maar waar
komt hij vandaan? Waarom is hij belangrijk voor de Ardennen? En is het
wel een dennenboom? Marie-Eve
Castermans van het natuurpark ‘Les
Deux Ourthes’ vertelt er ons meer
over.

De naaldboom in de Ardennen
Het oorspronkelijke Ardense bos
bestaat uit loofbomen: eiken, beuken, haagbeuken, essen, berken, enz.
Door de jaren en de menselijke activiteiten heen, wordt het op grote schaal
ontbost. Zijn uitzicht en zijn aanvankelijke persoonlijkheid veranderen
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ingrijpend. Dat is vooral toe te schrijven aan de kolenbranders, de leerlooiers en de kleine boeren die er
hun vee laten grazen. De helft van de
vroegere bosoppervlakte wordt omgevormd tot heide en moerasland.
Maar de industriële revolutie van de
negentiende eeuw eist veel hout op
voor de verdere ontwikkeling van
de industrie. De Ardennen snel herbebossen, is dus de boodschap. “En
dat gebeurt met de Belgische wet
uit 1874 die een nieuwe dynamiek wil
brengen in de zogezegd woeste en
weinig productieve bodem, dankzij
de import van naaldbomen. De den
en de spar zijn wel al bekend in de
Belgische ruimte, maar op zeer kleine
schaal. Nu zullen ze overal opduiken.

FEEST IN DE ARDENNEN

De heide wordt geleidelijk vervangen
door lidstengenbossen (een populatie van sparren).”

Van sparren en dennen
“De spar komt uit het Noorden,
vooral van de bergmassieven van
Centraal-Europa en Siberië. Hij wordt
uitgekozen omdat hij snel groeit en
zich vlot aanpast aan het Ardense klimaat. Maar een klimaatopwarming,
hoe gering ook, zou zijn ontwikkeling
kunnen verhinderen. In vochtige gebieden groeien zijn wortels niet en als
hij fout geplant wordt, kan hij schadelijk zijn voor de fauna en flora. Achter
in de vallei belet hij de groei van aarden waterplanten, omdat ze door zijn
gebladerte zon te kort komen. Zijn
naalden vallen langzaam uit elkaar en
veroorzaken een humus van slechte
kwaliteit die de bodem en waterlopen
verzuurt. Ondanks alles heeft de spar
wel een grote economische waarde.
De spar is van de den te onderscheiden doordat zijn naalden afzonderlijk en bij de den bij elkaar staan.
Het zijn twee verschillende soorten
naaldbomen die deel uitmaken van
de dennenfamilie. De den wordt ook
gebruikt in ons woud, maar heeft een
geringer rendement. ”

Welke naaldboom voor kerst?
“Kenmerkend voor de spar is dat
hij erg lekker ruikt, maar het nadeel
is dan weer dat hij snel zijn naalden
verliest door de warmte in huis. De
Nordmann-spar is het meest in trek.
Hij wordt in landbouwgebied geplant, maar enkel om in de winter
te gebruiken. In Montleban droegen
sommige in september al hun etiket
met het oog op de nakende verkoop

bij Ikea! De douglasspar vervangt
vaak de gewone spar door zijn snelle ontwikkeling na een kaalslag. Dit
zeer harde Amerikaanse hout wordt
veel gebruikt in de bouw, want het
is goed bestand tegen de grillen van
het weer, ook zonder behandeling.
Wrijf zijn naalden tussen de vingers
en u zal een aangename geur van citroenkruid ruiken.
In het beheer van naaldbomen wordt
gepoogd om de chemische producten te weren. Deze laatste zijn schadelijk voor het terrein, het water en
de zoogdieren in de buurt (kleine
knaagdieren, hazen, enz.). Vergeet
de herbiciden en andere pesticiden
en leve de maaimachine! De nieuwe
methodes zijn duurder, maar zoveel
gezonder voor ons milieu. De kijk van
de burgers moet ook evolueren naar
meer tolerantie.”

Een bos met veel facetten
Momenteel is er bijna een perfect
evenwicht tussen de populaties loofbomen (53%) en naaldbomen (47%).
Toch wordt het oorspronkelijke loofbos sinds enkele decennia weer hersteld, wat veel geduld vraagt.
“Hoewel de spar niet inheems is, is hij
vandaag toch niet meer weg te denken uit ons landschap. Ik hou van dit
dichte bos, met zijn typische mix van
nog woeste sfeer en ongerepte natuur. Ondanks alles werd het altijd bewoond en doorkruist door de mens.
Als ik aan de Ardennen denk, zie ik
altijd een welbepaald tafereel: van de
nevel en de regen die op de vallei valt.
Uit dit fantastische beeld ontstonden
de figuren van onze legendes, deze
waarover u misschien leest aan de
open haard, op kerstavond.”

Een faam over
de grenzen heen
De meest symbolische Ardense sparren worden uitgekozen en daarna
naar heel Europa verstuurd, om trots
te prijken op de stedelijke pleinen in
december. “De spar van mijn collega mocht in 2002 zelfs de Brusselse
Grote Markt sieren.”
www.pndo.be
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Bij feestjes horen… geschenken! Het
is zo fijn om die vrolijke gezichten
te zien op 6 en 25 december, na een
slapeloze nacht vol verwachting.
Momenteel is speelgoed nog maar
weinig of zelfs niet meer lokaal verankerd. Maar ondanks alles is er in de
Ardennen een klein speelgoedbedrijf
dat even vernieuwend als moedig
is en weerstand biedt aan de ‘made
in China’ fabricage. Pierre Maréchal
opent voor ons de deuren van
Ardennes Toys, waar creativiteit, de
Ardennen en hout de scepter zwaaien, van ontwerp tot fabricage.

BOUWSPEELGOED
UIT 100%
ARDENS HOUT

Malmaison – C3

ARDENNES TOYS
La Chaussée, 55
B-6637 Malmaison (Fauvillers)
+32 (0)61 41 48 88
www.ardennestoys.com
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“Het is dus veel
meer dan speelgoed,
het is een stukje
geschiedenis dat
we doorgeven.”

Een uit te bouwen wereld
Wie bij Ardennes Toys in Fauvillers
aankomt, voelt meteen de bruisende sfeer. “We komen net terug van
een beurs in Frankrijk, het is druk,
druk”, vertrouwt bedrijfsleider Pierre
ons toe. De middeleeuwse wereld
van hun bouwspel trekt meteen aan
de ingang de aandacht. Hun speelgoed? Kastelen om zelf te bouwen,
gemaakt van houten stukken om in
elkaar te klikken. Wat verder staan
houten staanders. En zeggen dat zij
de inspiratiebron waren voor speelgoed dat in 2013 tot ‘speelgoed van
het jaar’ verkozen werd. Vergezocht?
Lees maar verder…

Van staanders tot
middeleeuwse kastelen
Het begint allemaal in 2010, wanneer
Pierre Maréchal en zijn team 4Wood
oprichten, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de bouw van houten
staanders: “Apart aan onze staanders
is hun opbouw. Je moet gewoon stukken in elkaar klikken, zonder schroeven of vijzen, zodat het materiaal vlak
kan geleverd worden en er veel plaats
kan gewonnen worden. Het is een
bijzonder product dat vroeger niet
bestond.”
Door al dat klikken van staanders,
komt het kinderzieltje van Pierre
weer aan de oppervlakte: “In 2012
gingen we wat nog maar een idee
was uitwerken … We dachten dat dit
kliksysteem best mogelijk zou kunnen
maken om speelgoed te ontwerpen,
want het was echt leuk om die dingen
in elkaar te steken.” En zo vertrokken
ze op verovering van de wereld van
het kind.

Hout natuurlijk
Kenmerkend aan Ardennes Toys is
dat het bedrijf een 100% natuurlijk en
Belgisch product aanbiedt. Het hout,
het idee en de uitvoering zijn Ardens.
“Het publiek sluit zich spontaan aan

FEEST IN DE ARDENNEN

bij hout, omdat het natuurlijk is. Wij
zijn erg gehecht aan de lokale productie. Ik ben er aan verknocht. Ons
product wordt hier gefabriceerd en
dat zal ook zo blijven. Het publiek
vraagt dat ook echt. We hebben
geen enkele reden om in China te
fabriceren en dat willen we ook niet.
Ik ben een Ardenner die trots is op
de Ardennen. We hebben heel wat
schatten en een groot vakmanschap.
De Ardennen, dat is het land van het
hout. En uiteindelijk zijn we niet duurder dan de concurrenten, zelfs als lokale fabrikant.”

Ardense waarden
Al die vindingrijkheid is geen toeval.
Er zijn bij het bedrijf evenveel creatievelingen als arbeiders. En achter
dat speelgoed gaan sterke waarden schuil: “Ons project berust op
drie pijlers, die echte basiswaarden
zijn. Eerst is er een educatieve verantwoordelijkheid. Tegenover al die
spelletjes voor pc’s, tablets, … bieden wij een echt bouwspel aan dat

inspeelt op de bekommernissen van
de ouders.
Vervolgens fabriceren wij lokaal en
ook dat willen mensen graag. Voor
een zelfde prijs koopt het publiek liever ‘made in Belgium’. We produceren lokaal en we kopen lokaal in een
logica van het korte circuit. En tot slot
is er het milieugegeven. Onze producten bestaan uitsluitend uit hout,
zonder verf, metaal of plastic.”

Een voortdurende evolutie
Het speelgoed van Ardennes Toys
laat alle ruimte aan creativiteit. Het
kasteel van Godfried van Bouillon telt
bijvoorbeeld 160 stukken. De nieuwe
collectie, waar zes maanden aan gewerkt werd, blijft in de middeleeuwen, met gebouwen die om en rond
het kasteel werden opgetrokken, zoals een molen, een stal en de smidsen van het kasteel. Volgens Pierre
Maréchal: “Wij willen een rode draad
behouden en dat is de middeleeuwse
tijd, zodat onze huidige klanten hun

wereld relevant kunnen uitbouwen.”

Doorgeven
De acht kastelen van Ardennes
Toys dragen de naam van vroegere heren uit de streek: Godfried van
Bouillon, Siegfried De Dappere, Filips
Augustus, enzovoort. “Wanneer we
demonstraties gaan geven in ZuidFrankrijk, vertellen we tegelijk het
verhaal van de heren in kwestie terwijl we met de kinderen spelen. Dat
boeit hen erg. Het is dus veel meer
dan speelgoed, het is een stukje geschiedenis dat we doorgeven.”

Creativiteit centraal
Om het spel te ontwikkelen en uit
te werken, is Pierre erg trots op de
vaardigheden en de knowhow van
zijn team. Zijn ontwerper, Benjamin
Ramlot, kreeg onder meer in Parijs
veel lof van zijn vakgenoten. Hij startte bij Ardennes Toys in 2013.

B

Om kinderen al spelend nog meer bij te brengen over de
wereld van Godfried en van de kastelen, gaf Ardennes Toys dit
schitterend geïllustreerde boek uit. Het vertelt het verhaal van
de jonge ‘G’, die naar het kasteel van zijn oom in Bouillon reist,
om er opgeleid te worden tot ridder.

log Blik op de Ardennen

BONUS

TE
WINNEN !
Het boek “Godefroy
découvre son château”

GA NAAR

http://blik-ardennen.luxembourg-belge.be
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Foto’s artikel © FTLB/K. Hazard, F. Lardot, P. Willems

Te ontdekken op

www.luxembo

urg-belge.be

Kerstmarkten en -dorpen

Wandelingen en fakkeltochten

 Amberloup: 18/12
 Arville: 19/12
 Bastogne: 18, 19 en 20/12
 Bouillon: 19 > 20/12
 Cherain: 19/12
 Corbion: 19 > 20/12
 Etalle: 20/12
 Durbuy: 27/11/2015 > 03/01/2016
 Grand-Halleux: 20/12
 Hotton: 18/12
 Houffalize: 18 > 20/12
 La Roche-en-Ardenne: 20, 21, 26, 27 en 28/12
 Le Fossés: 20/12
 Marche-en-Famenne: 18, 19 en 20/12
 Saint-Hubert: 18 > 20/12
 Tellin: 19 > 20/12
 Vielsalm: 18 > 27/12/
 Virton: 18, 19, 20, 21 en 26/12

 Chiny: 26/12 (feestwandeling)
 Léglise: 19/12 (vertelwandeling met fakkels)
 Maboge: 26/12 (kerstvoettocht)
 Orval: 30/12 (gezinswandeling met lantarens op
het parcours van de vleermuizen)

 Saint-Hubert: 18/12 (fakkeltocht)
 Turpange: 19/12 (fakkeltocht)
 Virton: 18/12 (fakkeltocht)

Eindejaarsconcerten
 Arlon: 19/12 (Royale Harmonie la Stockemoise)
20/12 (Concert de la Sonatine)

Niet vergeten: “Kerstmis in Libramont” in het
congrescentrum LEC van 18 tot 20 december

 Corbion: 20/12 (La Marelle, voorstelling met koor)
 Heinstert: 18/12 (Le Monde de Noël)
 Hondelange: 17/12 (Le Monde de Noël)
 Léglise: 19/12 (Harmonie Saint-Martin)
 Neufchâteau: 22/12 (Harmonie du Pays de Neufchâteau)
 Saint-Hubert: 20/12 (Harmonique d’Anloy)
 Salmchâteau: 19/12
 Sélange: 19/12 (Harmonie Royale l’Alliance)
 Virton: 08/01/2016 (Nationaal Orkest van België)
 Wolkrange: 19/12 (Harmonie l’Amicale)

Schaatsbanen

En verder …

 Arlon: 05/12/2015 > 03/01/2016
 Bastogne: 18, 19 en 20/12 (voorbehouden voor kinderen)
 Bertrix: 04/12/2015 > 03/01/2016
 Durbuy: 27/11/2015 > 03/01/2016
 Marche-en-Famenne: 04/12/2015 > 03/01/2016
 Vielsalm (Place de Salm): 18 > 27/12

 Het versterkt kasteel van Bouillon in het licht van de

(kinderkerstmarkt op zaterdag)

 Witry: 19 > 20/12

(voorbehouden voor kinderen)

Blik op de Ardennen
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fakkels: 19, 20, 23, 26, 27, 30/12/2015 en 2/01/2016

 Workshop groene muziekinstrumenten maken, rond
het thema van Kerstmis: 23/12 – Inlichtingen bij
de TD van Florenville
 Durbuy hult zich in het licht van duizend kaarsen: 24/12

> ENTREPRISE GRAPHIQUE
STUDIO GRAPHIQUE

IMPRESSION OFFSET

IMPRESSION NUMÉRIQUE
Sur

IMPRESSION UV TOUS SUPPORTS

FINITION

Indigo

Beauplateau 1 – 6680 Sainte-Ode

+32 (0)61 68 88 35

+32 (0)61 68 86 87

info@impribeau.be

> surfez sur www.impribeau.be

Impribeau arrive sur Facebook !
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Wandelingen

ed
Historisch Erfgo

Activiteiten

Streekgerechten

B

A

C

D

AMSTERDAM
EINDHOVEN
MAASTRICHT
LIÈGE

BELGIË
PROVINCIE NAMEN

Tohogne

BONN
DUSSELDORF
KOLN
AACHEN

BELGIË
PROVINCIE LUIK

Bomal

Ozo
Villers-Ste-Gertrude
Durbuy
Tour
Barvaux
Bohon

1

Grand-Halleux
Mont-le-Soie

Wéris

Grandhan

Vaux-Chavanne

LIÈGE

Ny

BRUXELLES
NAMUR

Erezée
Soy

Vielsalm
La Comté

Hotton

Salmchâteau

Dochamps
Baraque de Fraiture

Rendeux

Marche-en-Famenne

Beho

Marcourt

Waha

Samrée

Cielle

Marloie

Buisson

Mierchamps

Ambly

Nassogne

Montleban

Bérismenil

La Roche-en-Ardenne
OOSTENDE AMSTERDAM
BRUXELLES BREDA
NAMUR ANTWERPEN

Rencheux

Manhay

Courtil

Gouvy

Chérapont

Nadrin
Achouﬀe

Nisramont

Houﬀalize

Ortho
Champlon

2

Tenneville

Grupont

Wellin

Fourneau St-Michel
Awenne

Tellin

Sohier

Bertogne

Mirwart

Recogne

Sainte-Ode

Saint-Hubert

Daverdisse
Redu

E25

Tillet

Hatrival

Smuid

Natuurpark
van de 2 Ourthes

Wicourt

Roumont

Bastogne

Transinne

Bras

Libin

Porcheresse

Libramont-Chevigny

E411

Ourt

Recogne

Paliseul

Malmaison

Vaux-sur-Sûre

Natuurpark
Haute-Sûre - Forêt d’Anlier

Verlaine

3

Bertrix
Rochehaut
Frahan Ucimont
Laviot
Botassart
Poupehan
Corbion

Bouillon

Petitvoir

Chêne

Grapfontaine

Oﬀaing

Les Hayons
Dohan

Martelange
Louftémont

Léglise

Cugnon
Suxy

Mellier

Anlier

Heinstert

E25 - E411
Sainte-Cécile

Chiny

Chassepierre

Florenville

Attert

Nobressart

Bonnert

Izel Jamoigne Breuvanne

Tintigny

Chameleux

Etalle

Villers-dvt-Orval
Robelmont

Natuurpark
van de Gaume

Clairefontaine
Weyler
Autelbas

Saint-Léger

Meix-dvt-Virton

FRANKRIJK

Arlon
Vance

Buzenol

Orval

4

Habay

Marbehan
Rulles
Rossignol

Lacuisine
Lambermont

Natuurpark
van de Attertvallei

Les Fossés

Herbeumont

SEDAN
REIMS
PARIS

GROOTHERTOGDOM
LUXEMBURG

Fauvillers

Neufchâteau

Virton
Montquintin

Rachecourt
Bleid
Latour

Mussy-la-Ville

Musson

Messancy

LUXEMBOURG
TRIER
FRANKFURT

Aix-sur-Cloie
Aix-sur-Cloi

Aubange

Rouvroy

Torgny

Amsterdam
London

Anvers
Lille

Bruxelles
Namur

Maastricht

Frankfürt

Op deze kaart staan de locaties die aan bod komen
in de verschillende artikels van dit nummer. Elk artikel
heeft een referentiecode (bv. Manhay C1) die het zoeken
vergemakkelijkt.

Luxembourg
Paris
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IN HET VOLGENDE

NUMMER
ARDENSE HAM, EEN TOPPRODUCT
De Ardense ham is de vrucht van een eeuwenoude traditie en zijn typische smaak is erg in
trek bij gastronomen. Het vraagt aandacht en geduld om hem te produceren. Laten we een
kijkje nemen in de zouterijen en drogerijen, de fabricagegeheimen ontdekken en de mannen
en vrouwen ontmoeten die deze mooie en goede traditie voortzetten …

BL

IKV

AN

GE

R

EEN MOOI EVENWICHT TUSSEN VROEGER EN NU
Als we nu eens buiten de tijd gingen wandelen? Een bezoek aan Le Fourneau Saint-Michel
is als een duik in het landelijke leven van vroeger, langs een wondermooi volks erfgoed,
met animatie van alle slag en recepten van grootmoe die lekker authentiek geuren. Een
ontmoeting met die mensen die alles doen om de traditie voort te zetten, door de seizoenen
heen.

DE DROMENPADEN, TUSSEN NATUUR EN MYSTERIE
Deze paden zijn drie uitnodigingen om te dromen, midden in het bos. Laat u om de bocht
van een weg intrigeren door even onverwachte als sprookjesachtige creaties. We komen
iets meer te weten over kunstenaars die de mooiste legendes in en om de bossen van
Herbeumont, Virton en Montmédy tot leven brengen. Verwondering verzekerd voor het
hele gezin!

STAAN DE WOLVEN AAN DE POORTEN VAN DE ARDENNEN?
De relatie tussen mens en wolf evolueert met de tijd. De mens verandert beetje bij
beetje zijn levenswijze en zijn denkwijze. Hij beheerst en vervormt zijn natuurlijk
milieu. De wolf wordt dan een concurrent en een roofdier dat verjaagd moet
worden, vinden jagers en telers. Komt Lupus weer spoken in de Ardense
bossen? Zouden mens en wolf ooit weer kunnen samenwonen in de naam
van de biodiversiteit?


