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WOLVEN in de Ardennen?

ARDENSE HAM



ARDENSE 
HAM

De Ardense of Ardenner ham is een opmer-
kelijk product van onze gastronomie. Het is 
de vrucht van veel geduld en vakmanschap. 
Het is erkend in de Europese BGA-categorie 
(beschermde geografi sche aanduiding)* en 
wordt gemaakt door ambachtsmensen die de 
traditie van zijn fabricage verdedigen, een tra-
ditie die nauw verbonden is met de geogra-
fi sche en klimatologische kenmerken van ons 
grondgebied. Heel wat bezoekers gaan naar 
huis met een noot, een Coburger of zelfs de 
hele ham aan het been. Maar ook de plaatse-
lijke bevolking heeft dit gezond en smakelijk 
product altijd wel in huis.

Wat is dat een ‘chlipète’? Zo 
wordt hier een heel klein stukje 

ham genoemd… *

BONUS  
Blik op de Ardennen  

BBl
oglog

http://blik-ardennen.luxembourg-belge.beARDENSE HAM TE WINNEN ! 

              van 1 tot  30 april  op
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DE ARDENNEN VOOR FIJNPROEVERS
Tekst: Françoise Lutgen



Voor een goede ham is 
eerst een goed varken no-
dig. Het dier maakt al sinds 
mensenheugenis deel uit 
van ons landschap. De eer-
ste bewijzen dat het met 
de mens samenleefde, 
gaan terug tot 8000 jaar 
v.C. en zijn in Klein-Azië 
te vinden. Omstreeks het 
derde millennium v.C. ver-
schijnt het in het mediter-
rane bekken. Het varken 
was bekend en werd ge-
geten in Griekenland en in 
Rome. Varkens waren erg 
verspreid in Gallië en leef-
den half in het wild in de 
bossen en op braakland. Ze 
aten vooral eikels en kas-
tanjes. In de middeleeuwen 
gaan en komen ze in alle 
vrijheid, ook in de steden. 
Daar richtten ze echter 
zoveel schade aan dat ze 
beetje bij beetje worden te-
ruggedrongen in percelen. 
Op ons platteland zaten 
alle varkens van het dorp 
samen in één groot var-
kenshok en een varkens-
hoeder leidde ze naar de 
weiden en het bos. Het is in 
een werk uit de dertiende 
eeuw van een monnik van 
de abdij van Stavelot over 
de vier heemskinderen (La 
merveilleuse histoire des 

* FRANCARD, Michel. Traditions populaires au pays de Bastogne. In Le Pays 
de Bastogne au gré de sa mémoire. Bastenaken: VZW Diff usion du Patrimoine 
Culturel de la Commune de Bastogne, 1982, pagina 145.

EEN STUKJE GESCHIEDENIS … 
 VAN HET  VARKEN!
Quatre Fils Aymon) dat 
voor het eerst melding ge-
maakt wordt van een ge-
rookte ham in de Ardennen.

Tot voor kort bezaten de 
meeste gezinnen één of 
twee varkens voor per-
soonlijk gebruik. Als kind 
heb ik nooit het geluk ge-
had (maar had ik het wel 
kunnen aanzien?) de slach-
ting van het varken op de 
hoeve te kunnen meema-
ken, maar ik herinner me 
nog heel goed de dag dat 

de vers gesneden stukken 
varkensvlees in onze keu-
ken aankwamen, kort na 
de slachting van het dier 
op een hoeve van kennis-
sen: ribben, gebraad, fi -
lets maar ook oren, poten, 
bloed, ingewanden… De 
ham werd gepekeld en ge-
rookt door onze slager, ter-
wijl onze moeder de beulin-
gen en ander varkensvlees 
bereidde. Het is algemeen 
bekend dat alles van het 
varken goed is en niets ver-
loren gaat.

De varkens kweek wordt 
een volwaardige land-
bouwactiviteit vanaf eind 
de achttiende eeuw. Die 
kweek wordt nog opge-
voerd vanaf de jaren 1950. 
De methode van het inten-
sief vetmesten breidde zich 
in de loop van de tijd uit en 
dan vooral in Vlaanderen, 
dat goed is voor 95% van 
de Belgische varkenspro-
ductie (7 miljoen stuks 
per jaar in totaal, een der-
de voor export). Vandaag 
trachten Waalse produ-
centen opnieuw aan var-
kensteelt te doen, waarin 
kwaliteit primeert op hoe-
veelheid. Dat is alleen maar 
toe te juichen!

“Ik zweer om altijd en overal de in onze 
Ardennen gerookte en bereide ham aan te 

prijzen als verrukkelijk gerecht ...” 
Plechtige belofte van 

de Confrérie des Herdiers d’Ardenne
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Murielle Courtois vestigde 
haar atelier op een boog-
scheut van het centrum van 
Bastenaken, richting Wiltz. 
Een vrouw in een overwe-
gend mannelijke wereld, 
dat vraagt om wat aan-
dacht! Ze is zacht en vrien-
delijk, maar ze heeft wel de 
moed en vechtlust die no-
dig zijn in haar vak. Murielle 
is nog maar 20 als ze ham 
op de oude manier gaat 
maken, op basis van een 
familierecept. Ze is eerst 
gevestigd in de buurt van 
Léglise, maar werkt nu al 17 
jaar in Marvie (Bastenaken). 
De ruimtes zijn niet groot, 
maar groot genoeg voor 
het ambachtswerk dat ze 
er helemaal op haar eentje 
sinds enkele jaren beoe-
fent. Aan de ingang is er 
een kleine winkel waar de 
klanten verwelkomd wor-
den. Het is een persoonlijke 
keuze dat Murielle de BGA-
erkenning niet heeft aan-
gevraagd, maar haar werk 
volgt nauwgezet alle fasen 
die puristen eisen.

Om de BGA-erkenning ‘Ardenner Ham’,  te krijgen, moet de 
slager zorgvuldig een nauwgezet bestek volgen. De eerste 
voorwaarde is de vervaardiging van de ham in een goed 
afgebakende geografi sche zone. Belgisch Luxemburg is 
de belangrijkste zone.

Naast Maréchal in Gérouville en Istace in Bouillon (zie vol-
gende pagina’s), hebben ook de volgende ambachtelijke pro-
ducenten van onze provincie de BGA-erkenning:

• Maison Bouillon et fi ls in La-Roche-en-Ardenne
• Boucherie Ligot in Lavacherie
• Etablissements Hartman in Vaux-sur-Sûre en Bastogne
• Maison Remy in Bastogne
• Boucherie Tock in Ste-Marie-sur-Semois
• Boucherie Thomas in Habay-la-Neuve
• MDViandes in Meix-dvt-Virton
• Boucherie Dropsy in St-Léger
• Salaisons de la Semois in Noirefontaine
• Boucherie Kesch in Marloie 
• Maison Lefebvre in Wellin
• La Table des Champions in St-Hubert
• Marcassou in Tenneville

Om de benaming “Porcs Fermiers”, te krijgen, moeten 
deze PQA-producenten strenge regels naleven. De PQA-
hoevevarkens krijgen gezonde en 100% plantaardige voe-
ding, zonder antibiotica, hormonen of groeistimuli. De var-
kenshokken zitten niet overvol, zijn luchtig, met stro op de 
grond en daglicht. De varkens blijven altijd in kleine groe-
pen met hun soortgenoten, van hoeve tot slachthuis. Het 
dier wordt met respect behandeld, lijdt nooit onder stress 
en levert zo vlees van optimale kwaliteit op.                            

www.pqa.be
  

De AUDA - “Association pour l’Usage et la Défense de 
l’Appellation Jambon d’Ardenne” Daniel Kellen, , voorzit-
ter van de AUDA zet zich met veel passie in voor de pro-
motie van de Ardenner ham.     

www.jambondardenne.eu

Op initiatief van de AUDA werd op de eerste verdieping 
van de toeristische dienst van Bastogne een Vitrine du 
Jambon d’Ardenne ingericht. Dit ‘uitstalraam’ schetst voor 
bezoekers de geschiedenis en de typische kenmerken van 
de Ardenner ham. Een gezellige gezinsuitstap.

Ook in Bastogne, op een steenworp van de place McAuliff e, 
is het Museum van het Varken meer dan een bezoekje 
waard.

En tot slot is er in het museum Grès de La Roche een mul-
timediaruimte ingericht die inzoomt op de Ardenner ham. 

www.gresdelaroche

KWALITEIT, BESCHERMING en
PROMOTIE van de Ardense Ham

AMBACHT-
MENSEN

 
van bij

 ONS
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De stappen in de fabricage

Ze neemt ons mee naar de 
geheime hoekjes van haar 
atelier en legt ons de be-
langrijkste stappen uit.

“Op de eerste plaats moet 
je uitstekend vlees kiezen. 
Zout pakt niet op slechte 
ham en dan kan het bin-
nenin gaan rotten. Ik neem 
altijd ham van de beer (als 
een zeug loops is, mislukt 
de ham!). De ‘netheid’ van 
de slachting en ook de ver-
snijding zijn van belang. Ik 
werk met een uitsnijder uit 
de streek in wie ik alle ver-
trouwen heb. De belang-
rijkste stap is het zouten, bij 

voorkeur tussen septem-
ber en maart. In de zomer 
wordt het riskanter. Je mag 
niet vergeten om vooraf 
het bloed te verwijderen uit 
de ader van de ham langs 
het been. Onze voorouders 
hadden zo hun kneepjes om 
de wonde te hechten en te 
ontsmetten: met knofl ook, 
of een ‘druppel’… Ieder zijn 
truukje!”

Murielle zout haar ham 
droog, zonder enige kleur-
stof, zonder bewaarmiddel 
en zonder gluten. Ze voegt 
er andere kruiden en spe-
cerijen aan toe. Dat is het 
fabricagegeheim! Onder 
invloed van het zout geeft 

het vlees water af. Dit sap 
gemengd onder doordacht 
gekozen kruiden staat 
borg voor het weken, dat 
een specifi eke fl ora ont-
wikkelt. Dit verschijnsel is 
vergelijkbaar met wat de 
speciale smaak geeft aan 
kazen tijdens de rijping en 
met wat goede wijnen hun 
persoonlijkheid geeft. Deze 
rijping in zout (4 tot 14 da-
gen naargelang het ge-
wicht van de ham) eindigt 
met een bad in helder wa-
ter om het resterende zout 
aan de oppervlakte weg te 
spoelen.

Dan volgt het roken. Enkele 
dagen die de rol van na-
tuurlijk bewaarmiddel spe-
len en die, vooral, voor de 
onvergelijkbare en spe-
cifi eke aroma’s van de 
‘Ardenner ham’ zorgen.
Bij Murielle vinden we een 
nog traditionele rook-
ruimte. En dat is eerder 
zeldzaam.

Een traditionele goede ham bij 

MURIELLE COURTOIS

U vindt Murielle Courtois ook op een aantal markten:
- Arlon op donderdagvoormiddag
- Bastogne om de week op zaterdag
- in de Hal van Han/Tintigny op vrijdag, van 17 tot 20 uur
- Avioth (F) de eerste zondag van de maand

“Ik werk niet met zaagsel 
op de grond, maar wel met 
grote beukstronken, die 
langzaam opbranden. Ik 
verkies beuk, die een zach-
tere smaak oplevert.”

Vervolgens begint het dro-
gen, in een verluchte koel-
kamer. Dit is een rijpings-
fase die tijd vraagt, tussen 
vier en acht maanden, 
en vooral nooit afl atende 
aandacht.

Geduld, waakzaamheid en 
tijd zijn de onontbeerlij-
ke ingrediënten voor een 
geslaagde ham van bij 
ons. Dat zullen alle goede 
ambachtsmensen van de 
Ardennen u vertellen.

MURIELLE COURTOIS
route de Wiltz, 5
B-6600 Marvie (Bastogne)
+32 (0)61 21 39 98

Marvie – C2
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SLAGERIJ  MARÉCHAL 
in Gérouville

Roken met jeneverbeshout? 

Ardenner ham wordt bijna uitsluitend gedroogd met zaagsel van inheemse houtsoorten, zo-
als beuk en eik. Daar worden soms wel jeneverbessen aan toegevoegd (de bessen die ook in 
traditionele kruidingen te vinden zijn). Dit hout is op en top Ardens en werd vroeger naar het 
schijnt ook al gebruikt om ham te roken … een nec plus ultra?

kort mogelijk en bewaar de 
ham eerst drie maanden in 
de rijpingsruimte op maxi-
maal 10°. Daarna laat ik 
hem zes maanden lang dro-
gen. Pas op het eind rook ik 
hem zeer lichtjes.”

Bij Maréchal is het mooi 
het hele jaar door … Ook 
al wil het weer buiten van-
daag niet mee, de bel van 
de winkel blijft rinkelen, de 
ene na de andere klant valt 
binnen. Enkele kilometers 
zijn geen hinderpaal voor 
wie lekkers op zijn bord wil.

Hier wordt sinds 20 jaar en-
kel ‘Porcs Qualité Ardenne’ 
(PQA) geserveerd. Wij 
hebben van die PQA ge-
proefd en er is geen twijfel 
mogelijk, dat varken is top!

Adelin vertrouwt ons enke-
le typische trekjes van zijn 
eigen Ardenner ham toe. 
We zijn hier in de Gaume 
en voelen ons geografi sch 
dicht bij Frankrijk, maar ook 
op het vlak van bepaalde 
gebruiken en gewoontes. 
“In deze streek verkiezen 
de mensen ham die zeer 
weinig gerookt is. Ik doe 
het anders dan de meeste 
Ardense slagers. Ik zout zo 

In de Gaume kent ieder-
een de familie Maréchal, 
ambachtelijke slagers 
in Gérouville. Dergelijke 
buurtwinkels komen nog 
maar zelden voor in dor-
pen van zowat 500 zielen. 
Buiten de dorpelingen ko-
men anderen van heinde 
en verre om hun inkopen te 
doen bij Maréchal. Het huis 
dankt zijn succes aan de 
kwaliteit van het vakman-
schap van vader Adelin, die 
samen met zijn echtgeno-
te Martine al aan het roer 
staat sinds 1980. Hij was 
nog maar klein toen deze 
jongen, die op een hoeve 
geboren werd, slager wou 
worden. Adelin ziet het 
als een vroege roeping en 
is dan ook trots op wat hij 
doet. Het is ook een bemin-
nelijke man, die iedereen 
warm verwelkomt. Die ei-
genschappen werden in-
tussen overgenomen door 
zijn dochter en schoon-
zoon Vanessa en Benjamin, 
de nieuwe generatie van 
het bedrijf. Wij stappen hun 
zaak binnen op een frisse 
en regenachtige namiddag. 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE MARÉCHAL A.
Grand Rue, 88
B-6769 Gérouville (Meix-dvt-Virton)
+32 (0)63 57 75 38
boucherie.marechal@hotmail.com
www.wallux.com/oucherie-marechal-gerouville

Gérouville – B4

Recept naar een idee van Vanessa Maréchal

Leg fi jne sneetjes Ardenner ham op zwavelpapier en 
laat ze enkele minuten drogen in een voorverwarmde 
oven op 150°C. 

Deze gedroogde sneetjes smaken erg lekker bij een 
pompoenpuree, een witloofsoep in de winter of een 
meloensoep in de zomer. Aarzel niet om ook andere 
overheerlijke en originele combinaties uit te proberen.

Ga dus bijvoorbeeld on-
derweg naar Orval zeker 
eens langs in Gérouville. 
Het dorp, zijn kerk, zijn 
plein met de linden en … 
de vleeswaren van het huis 
Maréchal zijn de kleine om-
weg meer dan waard!
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Een familiezaak

SLAGERIJ  ISTACE in Bouillon

met de varkenshouders uit 
de regio duurt nu al enke-
le jaren.” Een korter circuit 
kan bijna niet en betere ga-
ranties voor een respect-
volle teelt met een gewaar-
borgde constante kwaliteit 
ook al niet. We zitten nog 
maar net in onze auto als 
we in de zak grijpen om 
volop te smullen van de 
sneetjes ham die we mee 
hebben gekregen …

De Ardenner ham wordt 
bereid volgens het BGA-
lastenboek. Met veel pas-
sie legt Hervé uit welke 
pluspunten zijn hammen 
hebben. “We hadden de 
erkenning BGA-Jambon 
Grand Cru kunnen krijgen, 
een zeldzaamheid want 
de slagers-charcutiers die 
een dergelijke lange rij-
pingstijd als de onze nale-
ven en vooral zij die enkel 
met kwekers uit de regio 
werken, zijn schaars. Onze 
varkens (ze verbruiken er 12 
per week, red.!) komen alle-
maal van de hoeve Léonard 
in Noirefontaine, op 3 km 
van hier. Met zijn landbou-
wersziel en zijn liefde voor 
de dieren, is mijn vader er 
elke dag. Hij kan niet zon-
der! Dit bondgenootschap 

1 juli was de zaak geklon-
ken. En drie maanden la-
ter, op 6 oktober, zijn we 
getrouwd!” Christian moet 
nog glimlachen als hij ver-
telt hoe zijn avontuur be-
gon. Een nieuw bedrijf 
werd geboren uit liefde, de 
kinderen zouden volgen. 
Intussen heeft Hervé de 
familiezaak overgenomen, 
maar hij werkt nog altijd 
nauw samen met zijn vader. 
Het duo van vader en zoon 
Istace is een effi  ciënt, maar 
vooral ontroerend team.

Het huis Istace in Bouillon 
bestaat nu meer dan 40 
jaar. Het paste zich aan 
de huidige wereld aan 
(een website, een onli-
ne winkel, …), maar bleef 
trouw aan zijn traditioneel 
vakmanschap.

Als kind twijfelde pater 
familias Christian tussen 
het beroep van dierenarts, 
landbouwer of slager. Lang 
studeren zag hij niet zitten 
en akkers had hij niet. Dus 
werd het slager.

Er was eens …

In 1973 is Christian nog 
maar 21, maar hij zit al wel 
7 jaar in het vak. “Op 8 april 
1973 werd ik naar de Bodet-
hoeve geroepen om het 
varken te slachten. Zo heb 
ik Françoise, de dochter, 
ontmoet. Het was liefde op 
het eerste gezicht! Op 18 
mei werd ik al uitgenodigd 
op het communiefeest van 
haar zusje. De vader ver-
telde me: “Slagerij Libert 
staat te koop in Bouillon. Jij 
moet ze overnemen!” Op 

BOUCHERIE ISTACE
rue de la Maladrerie, 21
B-6830 Bouillon
+32 (0)61 46 60 65
contact@ boucherieistace.be
www.boucherieistace.be

Bouillon – A3
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