
een landerij van Orval
Conques is vandaag een vermaard hotel-restaurant. Maar dat heeft een rijk, zeer rijk verleden. 

Naar verluidt werd deze plek al in de zevende eeuw door monniken bewoond. Op het eind van 

de twaalfde eeuw zal Lodewijk, graaf van Chiny, het domein aan de gemeenschap van Orval 

schenken. Meteen vestigden zich bekeerlingen in wat één van de schuren van Orval zal worden.

Halfweg de zeventiende eeuw is Conques een grondgebied van 320 hectare! Het is Charles 

de Bentzeradt, de abt die Orval hervormde, die beslist om er een studiecentrum voor zijn 

monniken van te maken. De schuur wordt dan omgebouwd tot priorij. In 1795 wordt de abdij 

van Orval vernield door de troepen van generaal Loison. Hij dwingt de abt en de gemeen-

schap om zich terug te trekken in Conques en in de schuilplaats van Luxemburg. De kleine 

gemeenschap wordt op 20 december 1796 verjaagd en raakt zo versnipperd. Vijftig jaar later 

wordt Conques als nationaal goed verkocht. Verschillende eigenaars volgen elkaar op en res-

taureren de kleine priorij beetje bij beetje. Daarbij hoort Alphonse de Prémorel, een man van 

de letteren, liefhebber van archeologie en wetenschappen.

In 1913 komen de gemeenschap van de benedictijnenabdij van Saint-Wandrille (Normandië) 

en haar abt, dom Pothier, die onder meer de Gregoriaanse gezangen in eer herstelde, zich in 

Conques vestigen. Dit is het gevolg van de wet-Combes die de scheiding tussen kerk en staat 

vastlegt. De kleine gemeenschap keert in 1931 terug naar Frankrijk. In 1963 wordt de priorij 

gerenoveerd en verbouwd tot hotel. Het huis staat bekend voor zijn mooie kader uiteraard, 

maar zeker ook voor zijn keuken en hartelijk onthaal.

Fraaie meanders
In LACUISINE loopt de rivier weer door Belgisch Lotharingen. Hier 

drijft ze het rad van de molen van Louppe aan. Dit mooie bouwsel 

werd een zagerij, om vervolgens een plaats te krijgen op de inventaris van het 

Waals erfgoed. Na Lacuisine flirt de Semois weer met de sinemuriene cuesta, 

aan de voet van FLORENVILLE. Aan het kampeerterrein trekt een vreemd ge-

bouwtje uit zandsteen van Fontenoille de blik met zijn heel aparte vorm. Het is 

de ‘Poivrière’, de enige nog zichtbare getuige van het stelsel van schansen dat 

in de zeventiende eeuw onder Lodewijk XIV werd aangelegd om de noordooste-

lijke flank van het Franse koninkrijk te beveiligen. Zo verdedigden achtentwintig 

schansen de oversteekplaatsen, wegen en beken langs de Semois.

Daar is CHASSEPIERRE al. Het dorp ligt in een uitgestrekte vallei van de Semois 

en werd geboetseerd door de rivier die hier vroeger liep. Chassepierre wist een 

indrukwekkend architecturaal erfgoed te bewaren: de Saint-Martinkerk, de pas-

torie en een reeks traditionele huizen, het ene al mooier dan het andere. Kent 

u de ‘Trou des Fées’? Dat is een grot onder de oude molen die tegen het 

kerkhof van het dorp aanleunde. Deze voor de streek typische kalkafzet-

ting werd gevoed door de rivier die zich van de hoogtes in het dorp stort-

te. Voorbij Chassepierre begint de Semois aan haar echte Ardense route. 

Geleidelijk snijden alsmaar meer meanders de vallei in. Dit is wellicht het 

mooiste stuk van het lange parcours naar Monthermé.
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