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De tabak 
van de

Semois

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.

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.

Onvergetelijk 
erfgoed van 

de vallei
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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 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!

Eerst was er 
JOSEPH PIERRET

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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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, 

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

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.

1 “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.
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Dan is het tijd om te oogsten, 
tegen eind augustus of begin 
september. De planten wor-
den kort tegen de bodem af-
gesneden alvorens op de aar-
de te worden uitgespreid om 
te drogen. Vervolgens worden 
ze per elf aan stokken van 
ongeveer 1,2 meter lang ge-
regen. Elke houder wordt on-
der de droger gehangen, een 
open structuur van den en eik 
op in de grond geheide stenen 
en bedekt met een leistenen 
of golfplaatdak.

Eind november, begin decem-
ber, zullen de planten de drogerij-
en verlaten om in strakke bundels te 
worden gebonden, die een tijdje op 
de zolder zullen verblijven. Elke bun-
del 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 pas-
sie 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 

“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 Beneden-
Semois. De - piepkleine – zaadjes (on-
geveer 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.”

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 ge-
zegende leeftijd! Hier geen metin-
gen, geen temperatuuropname: alles 
hangt af van het geluid, de kleur van 
de tabak en zijn geuren. Ik weet heel 
precies wanneer ik de verbrandings-
kuip leeg moet maken. Een beetje zo-
als 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 ta-
bak inpakte en die nu weer vrolijk haar 
werk mag doen in de handige handen 
van Vincent.

De 
 TABAKSTEELT
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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 trou-
wens doen?”

En Vincent gaat verder: “Het is trou-
wens dit beeld van de ambachtswer-
ker 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 leer-
den kennen. Hij was helemaal weg 
van het ambachtelijke aspect van 
onze productie. En hij heeft zelf ook 
urenlang de handen uit de mouwen 
gestoken.”

TABAC SEMOIS
Jean-Paul Couvreur
http://tabacsemois.com

MAISON MARTIN
Etienne Martin
www.maisonmartin.be

Het resultaat? Drie enthousiaste 
pagina’s in het grote Amerikaanse 
blad. Met bijna onmiddellijke gevol-
gen. Op de dag dat het artikel in het 
dagblad verscheen, liepen er al 80 
bestellingen binnen in Corbion! Niet 
makkelijk te beheren voor een piep-
klein fabriekje. Sindsdien verstuurt 
Vincent geregeld Semois van zijn 
productie naar het land van Uncle 
Sam, via een importeur die daar ge-
vestigd is.
Recenter vatten de Japanners 
een passie op voor de Semois van 
Vincent. Ook hier maakten onze ta-
bakstelers 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 geno-
men, om daarna op de bus te stap-
pen! “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 ta-
fel vol Japanners. We hebben onder-
handeld en sindsdien zijn mijn pro-
ducten erg in trek in Tokio!”

Dol op de Semois: 

de Amerikanen en 

de Japanners

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

Corbion – A3
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De FRAUDE,
tussen België en 
Frankrijk
In 1810 worden de teelt en de fabri-
cage van tabak in Frankrijk staats-
monopolie. 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 voorzitter-
schap van Raymond Poincaré wordt 
in 1926 een dienst opgericht voor de 
industriële exploitatie van tabak en lu-
cifers, 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 han-
del 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 druk-
te. Koffie en tabak waren goedkoper 
bij ons dan in Frankrijk en dus ont-
stond 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, alco-
hol, 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 re-
gionale 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 ta-
ferelen van achter struiken verscholen 
grenswachters, van smokkelaars die 
door veldwachters gefouilleerd wor-
den terwijl hun waakhonden toekij-
ken… Nochtans was het dankzij deze 
smokkel dat de minstbedeelden de 
eerste en de tweede wereldoorlog 
konden overleven, ondanks alle moge-
lijke beperkingen.

Victor Droguest4, een beroemd smok-
kelaar 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 wandel-
tochten met gids in de voetsporen van 
deze ietwat mythische man.

4 “Mémoires de Victor Drogest, roi des con-

trebandiers”, Uitgeverij Petitpas, Bomal-sur-

Ourthe, 1951
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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.”

Het leven van Jacqueline draaide he-
lemaal om de Semois-vallei en de ta-
bak, 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.

De tabak 
van de vallei, 
GISTEREN
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 plan-
ten 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 strib-
belen. 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.

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 

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 indrukwek-
kende 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 be-
paalde 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 verschil-
lende ontwikkelingsstadia geoogst, naargelang het medicinaal gebruik dat men er 
wil van maken.

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 …
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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.

Een TABAKSROUTE

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

Vresse-sur-Semois


