Walser boeren: vluchtelingen van hun tijd

Het gras is

groener
berg

van de

aan de andere kant

Het begint ongeveer acht eeuwen geleden. Arme boeren, vaak met grote gezinnen,
kunnen te weinig verbouwen op de moeilijk te bewerken en voedingsarme berghellingen
in het Zwitserse kanton Wallis. De Walser trekken weg, op zoek naar betere oorden. De
Walserweg, waarvan we hier twee delen beschrijven, volgt hun ontdekkingsreis door het
Zwitserse kanton Graubünden tot in de Oostenrijkse plaats Brand.

D

e Walser trekken vanaf het einde van de 12e eeuw weg
in alle richtingen. Naar Berner Oberland, Uri, Tessin,
maar vooral naar Graubünden, waar ze overal hun sporen
achterlaten. Deze zijn met name terug te zien in de Walser nederzettingen, herkenbaar aan de karakteristieke boerderijen en
schuurtjes. Via Vorarlberg en Liechtenstein komt een aantal Walser
in de 14e eeuw terecht in het Klein Walsertal. Dit wordt gezien als
het eindstation van de laatste grote volksverhuizing in de Alpen.

Walser museum
We zitten in een Walser boerderij middenin Klosters, in het Nutli
Hüschi. Dit huisje van Christian Nutli doet nu dienst als Walser
Heimatmuseum. Stoere donkerbruine boomstammen, ruwe
houten balken, rondom de kamer stevige banken tegen de muren,
kleine ramen van flessenglas. Een haard om te koken en om het
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huis warm te krijgen. Een warme sfeer, waarin gastvrouw Barbara
Gujan vertelt hoe het er rond 1565 aan toe gaat, het jaar dat Nutli
zijn huis bouwt.
Ze leven er met de hele familie in twee ruimtes, boven de koeien
en het andere vee. De oven verwarmt het huis en is tevens fornuis.
Het moet er propvol zijn geweest. Benauwd, vol met rook.
Kinderen scharrelen er rond met hun speelgoed, Beinachüa,
gemaakt van dierenbotten. Het eten is wat de pot schaft, vaak
eenzijdig voedsel. Als ze geluk hebben, groeit er wat graan,
waarvan brood gebakken wordt. En is er wol van de schapen.
Water komt uit de pomp, buiten, evenals het toilet, een gat in de
grond meestal. Ze leven van de opbrengst van de melk, de wol en
wat er op het land verbouwd kan worden. Op sommige plaatsen
maken ze kaas. En ze werken niet alleen op de boerderij maar vaak
ook in de bosbouw – zwaar en lastig werk.

| TEKST MARUSJA AANGEENBRUG EN PETER DAALDER | FOTO’S MARUSJA AANGEENBRUG EN AART MARKIES

Foto David Coulin

Foto links Speelgoed van kinderen,
gemaakt van dierenbotten.
Foto rechts Barbara Gujan in het
Nutli Hüschi in Klosters.

om te ontdekken. Hun nederzettingen zijn eenvoudig te
herkennen: losstaande huizen op enige afstand van elkaar.

Sterke band
De Walser zijn in de loop van enkele honderden jaren uitgewaaierd
over een groot deel van de westelijke Alpen. Of het de grote
gezinnen waren, natuurrampen, klimaatverandering of ziektes
zoals de pest; de reden van vertrek is niet met zekerheid te
zeggen. De Walser hebben in elk geval een drang naar avontuur
en gaan het vertrek naar een onbekende omgeving niet uit de weg.
Door de eeuwen heen hielden ze altijd een band, niet met hun
oorspronkelijke leefomgeving maar wel met elkaar. Er is nog
steeds een levendige Walserverein, waar taal, gebruiken en
cultuur levend worden gehouden.

Walserweg
Graubünden is een van de gebieden waar veel Walser terechtgekomen zijn, en vaak ook weer verder zijn getrokken. Dwars
door het kanton loopt de Walserweg, een langeafstandswandeling
in 23 etappes van meer dan 300 kilometer lang, van de San
Bernardinopass naar Brand in Oostenrijk. Het zijn routes die
de Walser ook hebben afgelegd in hun zoektocht naar ‘groener
gras’ en routes waar ze met handelswaren en vee overheen
trokken. De route loopt soms dwars door bergweiden en over
passen, soms door lieflijke dalen en krappe kloven. Wij lopen
enkele etappes, in de voetsporen van de boeren en hun families
op zoek naar betere leefomstandigheden.

Mystiek

Foto van de nederzetting Medergen uit het boek
Walserweg Graubünden (Rotpunktverlag, Zürich 2017).

Hoog op de berg
De Walser, die hun eigen taal blijven spreken, zijn de vluchtelingen
van hun tijd. Ze worden niet overal even vriendelijk ontvangen.
In de dalen en makkelijker toegankelijke gebieden in de bergen
wonen de Retoromanen al. Op veel plaatsen worden de Walser
alleen getolereerd in de minder aantrekkelijke delen van het
dal: aan de noordzijde, waar de zon minder schijnt, en op almen
boven de 1500, 2000 meter. Daar waar maar een deel van het
jaar mensen wonen omdat ze er geen brood in zien om te boeren,
kunnen de Walser terecht. En alleen als de plaatselijke heersers
het toelaten, want de grond is grotendeels in bezit van de
katholieke kerk.
En als het op een plek niet lukt, trekken de Walser verder.
Ze reizen vaak hoog door de bergen, op zoek naar andere
dunbevolkte gebieden. Steeds weer blijken er nieuwe dalen

De zon schijnt ’s ochtends vroeg al veelbelovend in Safien
Turrahus, een gehucht in het achterste stukje van het Safiental
en startpunt van etappe 4. Het water van het riviertje Rabiusa
glinstert, in de verte klinkt de ijle schreeuw van een bergmarmot.
Aan de linkerkant van het dal staan een paar boerderijen,
gebouwd in de typische Walser stijl.
Voor wie nieuwsgierig is naar de bouwwijze van de Walser, is er in
Turrahus een kleine tentoonstelling over de Walser stallen: hoe ze
werden gebouwd en welke functie ze hadden. Nog tot in de 20e
eeuw werden de stallen en huizen op dezelfde manier gebouwd
als eeuwen geleden: door balken kruiselings op de hoeken te
leggen en de daken te bedekken met houtplaatjes of leisteen.
Het heeft duidelijk flink geregend de laatste dagen. Het eerste
stuk, langs koeien die aan de overkant van het riviertje een voor
een omhoog kijken, is vooral een drassig en modderig pad.
Vanaf het dorpje Thalkirch, waar het oudste kerkje van het dal
staat, wordt het snel droger. Het pad voert omhoog, langs de
huizen de weilanden in. Eenmaal in het bos lopen we de schaduw
in. Tussen de bomen liggen begroeide rotsblokken, de sfeer is
bijna mystiek door het gedempte licht dat tussen de bomen door
naar beneden valt. Een hert springt tevoorschijn. Bovenop een
rotsblok staat het minutenlang roerloos te kijken, alsof het verbaasd
is hier wandelaars te zien.
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Rabiusa..

Camaner hutten.

Piz Beverin.
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Walserweg bij Thalkirch.

Een typische Walser nederzetting in Sunnistafel.

De 300 kilometer lange
Walserweg bestaat uit
23 etappes.
Foto links Het dorp
Thusis. Foto rechts
Het is koud en nat in
augustus.

Veehouderij
Het Safiental is een smal, doodlopend dal. In het zuiden, oosten
en westen sluiten hoge bergruggen het af. Eeuwenlang was het
hele dal alleen te voet bereikbaar. Het heeft steile hellingen,
doorsneden door kloven met beekjes en watervallen. Van oudsher
wonen hier vooral veeboeren. De Walser die zich hier rond 1300
vestigden, lieten zich niet tegenhouden door de ruwe geologische
en klimatologische omstandigheden. Ze kapten het bos en
bouwden hun boerderijen op de open plekken. Daarbij zorgden
ze ervoor dat iedereen voldoende eigen grond om zijn huis kreeg.
De Walser waren er al vroeg in gespecialiseerd om runderen te
houden en hadden dus veel grond nodig. Elke boerderij had
bovendien een aantal stallen en separate hooischuren. Zo
ontstonden de typische Walser nederzettingen: huizen die als
het ware zijn uitgestrooid over de weiden, met grote afstand
ertussen.
De Camaner Hütten waar we onderweg langskomen, zijn niet
willekeurig uitgestrooid: ze staan strak op een rijtje langs het
pad. De hutten, op 1958 meter, scheiden de hooilanden van
de alpenweiden. Vroeger produceerden de boeren hier kaas
en zuivel: elke boer had zijn eigen dieren en bewerkte de melk
zelf. Tegenwoordig doen de boeren dat gezamenlijk.
In Safien Platz, het eindpunt van etappe 4, vinden we onder
andere een winkeltje waar het zelfbediening is. Tijd voor wat
brood met kaas die door Safier boeren is gemaakt. Op een
bankje voor Gasthaus Rathaus, met de zon in het gezicht en
uitzicht op een bekken van de waterkrachtcentrale, genieten
we van de eenvoudige maaltijd.

De trap op
Vanaf Safien Platz is het mogelijk om een zijspoor van de route
te bewandelen: de Walserweg Safiental. Deze gaat dwars door
het smalle dal en kan in beide richtingen gelopen worden. Wie
de eigenlijke route wil vervolgen, neemt etappe 5 vanaf Safien
Platz over de Glaspass naar Thusis. Tot ver in de twintigste eeuw
waren de bewoners in het dal grotendeels zelfvoorzienend, pas
in 1885 kwam er een weg door het hele dal.
Toch was het dal nooit helemaal van de buitenwereld afgesloten.
De Glaspass was aan deze kant van het dal de snelste weg
richting Thusis in het brede Domleschg, stroomdal van de
Hinterrhein. Dit dorp, aan de voet van de Heinzenberg, was
het handelscentrum van de regio.
Het is bijna niet te geloven dat de Walser boeren regelmatig te
voet over de pas trokken om hun waren te verkopen op de markt
in Thusis. De beklimming naar de pas is op sommige plekken,
met name in het – gelukkig schaduwrijke – bos, namelijk zo steil

dat hij ook wel Stäga (trap) wordt genoemd. Dit deel van de route
is een zogenaamde Polenweg, een naam die verwijst naar de
Tweede Wereldoorlog. Aan het begin van de oorlog vluchtten
duizenden Poolse soldaten vanuit Oost-Frankrijk de grens met
Zwitserland over, toen ze tijdens de Blitzkrieg werden omsingeld
door Duitse troepen. De Polen bleven tot 1945 geïnterneerd in
Zwitserland en werden door het hele land aan het werk gezet.
Hier en daar is de weg netjes geplaveid met hobbelige stenen,
op sommige plekken zijn houten treden en leuningen aangelegd.

Ontruimd
Na de snelle, maar forse klim komen we in het gehucht Inner
Glas, niet meer dan een paar huizen in Walser stijl bij elkaar.
Hierboven valt het verschil tussen het smalle Safiental en het
brede en zonnige Domleschg pas goed op. Hier is een stop bij
Gasthaus Beverin aan te raden. Niet alleen om te pauzeren,
maar ook vanwege het magnifieke uitzicht op de Piz Beverin
(2998 meter). Daarna wandelen we verder, vandaag een etappe
waarin we vooral dalen. Het pad voert langs de verlaten Walser
nederzetting Masügg. Tot 1870 waren deze huizen bewoond,
maar het nabijgelegen bergriviertje Schwarzer Nolla zorgde
voor zo’n sterke erosie dat de huizen moesten worden ontruimd.
De route voert vanaf Masügg door verschillende dorpjes tegen
de helling van de Heinzenberg naar beneden. Helaas betekent
deze route relatief veel asfalt.
Hoe verder richting dal, hoe meer huizen we tegenkomen die
in een heel andere stijl zijn gebouwd: gepleisterde huizen in
Retoromaanse stijl. Deze zijn ook veelvuldig te vinden in Thusis,
het eindpunt van de etappe. Het is wel duidelijk dat Thusis van
oudsher al een handelsplaats is. Vroeger had het dorp grote
betekenis vanwege de ligging aan de noord-zuidverbinding door
de nauwe en beruchte Via Malakloof. Nog steeds trekt het dorp
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Onder het Schweizertor vlak voor de overgang naar Oostenrijk.

mensen uit de omgeving aan: nu vooral dankzij de grote
supermarkten. In Thusis lijken de stilte en afgelegenheid
van het Safiental ineens mijlenver weg.

Historische grond
Vanaf Thusis slingert de Walserweg etappes lang verder door
Graubünden, tot hij bijna de landsgrens over gaat richting
Brand, het einde van de route. Vanaf Klosters lopen we via
Sankt Antoniën naar de Carschina Hütte, de laatste stop voordat
we Oostenrijk inlopen via het Cavelljoch.
We lopen op historische grond. Steeds weer gaan de gedachten
naar de Walser die hier liepen. Honderden jaren geleden. Zonder
kaart, zonder gps-track die in de mist de juiste richting aangeeft.
Zonder Gasthaus onderweg waar we opdrogen van de hagelbui

Het is spelletjesdag in de hut
en de droogruimte is overvol
en een kop warme chocolademelk drinken. Wat hadden de Walser
voor bescherming tegen de regen? Een hoed misschien, een cape,
maar meer toch niet? Ze hadden een stok om het vee mee bij te
sturen, alle paadjes waren geitenpaadjes, of zou er wel eens een
handelaar de berg zijn overgestoken? Hadden ze hun vee bij zich,
kleine kinderen? Hoe deden ze dat onderweg met eten en drinken?
Hadden ze oog voor de prachtige natuur, voor het opvallend witte
gesteente dat mooi afsteekt tegen de groene weides?

Geheim teken
In de diepte van de Gafier Platten, tussen Klosters en Sunnistafel,
hebben mensen met witte stenen een vorm gelegd op de groene
ondergrond. Van bovenaf lijkt het een geheim teken, een signaal
dat vroeger al gauw als duivels werd gezien. Komt het noodweer
waarin we terechtkomen van de duivel? Deze tocht maakt onze
waardering voor de Walser alleen maar groter. Terwijl wij door de

modder en de plassen lopen op het spoor dat is omgeploegd
door een kudde koeien voor ons, wordt de tocht van de Walser
steeds heroïscher.
In de Walser nederzetting Sunnistafel staat al honderd jaar een
eenvoudige herberg, sinds zestig jaar in het bezit van de familie
van de waardin. Zij woont er al 31 zomers. Het is er warm en
droog, de bedden zien er aanlokkelijk uit en alle natte rommel
kan in de gelagkamer drogen op en rond de spekstenen kachel.
Naast de waardin zitten twee bekenden die haar gezelschap
houden op deze doodstille dag.
We zijn in het dal van Sankt Antoniën, waar de grote open
vlakten de Walser toegelachen moeten hebben, want hier
bouwden ze een paar fraaie nederzettingen die nog steeds
worden bewoond door boeren met een Walser naam. In veel
namen, zoals Flütsch in Sankt Antoniën, zie je dat verleden terug.

Beperkt zicht
We klimmen naar de paal met een bordje, het enige dat nog te
zien is nadat de regen eerst in hagel en nu in fijne sneeuw is
overgegaan. Het zicht is beperkt, maar en af en toe is er hoog
boven ons opeens een stukje te zien van de Sulzfluh, een mooie
klettersteig (zie Hoogtelijn #1, 2017, pagina 70), die al even snel
weer wordt opgeslokt door de mist en de sneeuw. Pas vlak voor
de Carschina Hütte krijgen we die in zicht.
De ontvangst in de hut is allervriendelijkst. Hier zit een stel jonge
mensen dat zichtbaar van het leven in de hut geniet. De huttenwaard, ook berggids, vraagt naar de omstandigheden en gaat
verder met het schoonmaken van de groenten voor het avondmaal. Het is spelletjesdag in de hut en de droogruimte is overvol.
De natste spullen kunnen boven de kachel. In het begin ruik je
het vocht en de damp die van de kleding en de schoenen komt,
maar dat is na een half uur ook gewoon geworden. Het is droog
en warm! Even later wordt de soep opgeschept door ‘Mountain
Diva’ Nina, die het woord diva in sierlijke letters op haar hand liet
tatoeëren. Wat een vrolijke waardin!

Poedersuiker
Het sneeuwt nu hard. De volgende morgen is het bar koud en
is alles bedekt onder zeker tien centimeter sneeuw. We lopen
richting Oostenrijk en hebben geluk dat een gezin vóór ons
diezelfde route loopt. Dat scheelt een hoop zoekwerk naar het
pad. Het is begin augustus, maar wij lopen erbij als dik ingepakte
winterwandelaars. De Walser hadden destijds geen hut en hoe
wisten ze nou waar ze de berg over moesten? Of hadden ze
mensen die eerst de route gingen verkennen?
Langzaam verdwijnt de sneeuw als poedersuiker op een warme
pannenkoek. Gevolg: nog meer blubber. Het pad daalt voortdurend
en kruipt steeds dicht tegen de steile bergwanden van de Drusenfluh. Een steil smal pad slingert omhoog naar het Schweizertor, een
oude smokkelroute. Nu niet aan te raden met al dat glibberen.

Foto links Opeens ligt
er ’s ochtends een pak
sneeuw bij de hut.
Foto midden Bijzondere
steile trap in de
Carschina Hütte.
Foto rechts Drukte in
de Carschina Hütte.
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Meer informatie
Online vind je veel informatie over de route,
het museum en de Walserweg.
• walserweg.ch
• walserverein-gr.ch
• museum-klosters.ch
• vorarlberg-alpenregion.at/brandnertal
• safierstaelle.ch (tentoonstelling Safien Turrahus)
• carschina.ch (Carschina Hütte)
Geheimzinnige vormen op de Gafier Platten.

We volgen de normale route naar de grens, waar een verroest
bord op een grenspaal aangeeft dat we Oostenrijk in lopen. Wat
hebben smokkelaars moeten afzien, want ook dit was in gebruik
als smokkelroute. En we zijn er nog niet. In de diepte ligt de
Lünersee, een fraai stuwmeer waar je omheen kunt lopen, met
aan het begin en halverwege een café. Op de stuwdam staat de
Douglas Hütte, nog steeds een hut, maar vooral café-restaurant
voor dagtoeristen. Onder aan het pad vanaf het Cavelljoch kun
je verse melk van de koeien die hier wat rondhangen kopen, of
een glas bier. Het is er zelfbediening. En graag ook afruimen.

Grote mogelijkheden
Destijds was er geen meer, geen uitspanning en geen kabelbaan
naar de bushalte. Maar de Walser waren verrukt over wat ze
zagen. Een enorm weids dal met grote mogelijkheden. En pas
later begrepen ze dat er vanaf beneden geen weg was naar
Brand, het dorpje dat ze na de pas als eerste tegenkwamen. Het
was een afgesloten dal dat werd beheerd door Graf Hartmann
von Werdenberg-Sargans, die in 1347 twaalf Walser families
toeliet. Hun tegenprestatie was dienstplicht, in dienst van de
graaf, en betaling van een vastgestelde som, deels voor de graaf
en een klein deel voor de kerk.
De geschiedenis van de Walser, van oorsprong katholiek, is hier
goed vastgelegd. De Walser sloten zich bij de katholieken aan,
hoewel ze in Graubünden vaak waren bekeerd door de reformatie.
De kerk nam deze nieuwe zielen op en documenteerde nauwkeurig
wat er met die gezinnen in Brand gebeurde.

Bedevaart
Voor veel Walser eindigde de tocht in Brand, waar Manfred
Beck, evenals zijn vader en opa en drie geslachten daarvoor,

burgemeester was van het dorp. Hij heeft de geschiedenis van
de Walser opgetekend en er voor gezorgd dat een paar oude
gebouwen, waaronder de vroegere school, behouden zijn gebleven.
Het einde van de Walserweg voelt een beetje als het einde van
een bedevaart. De tocht is volbracht. We hebben onderweg
genoten van de bergen, maar ook nagedacht over de Walser.
Over hun ontberingen, over hun wil om te slagen. Daarvoor
hebben we veel respect. En geeft het inspiratie? Of plaatst het
ons hectisch bestaan in een ander daglicht? Zeker, dat doen
de bergen zelf al, maar wie begrijpt wat de Walser voor een wat
beter bestaan over hadden, kan alleen maar heel diep buigen
en de pet afnemen.

Alles over de Walserweg

Er is geen boek dat zo nauwgezet en uitgebreid de
Walserweg in Graubünden beschrijft als de ‘bijbel’ van
Irene Schuler. In 2010 verscheen de eerste druk, in mei
van dit jaar de derde, geheel herzien. Het aantal etappes
is uitgebreid van 19 naar 23, omdat een aantal etappes
zeer lang was. Schuler, geograaf, boekhandelaar en
lange afstandswandelaar, beschrijft in 320 pagina’s niet
alleen de etappes door Graubünden, maar schildert ook
de Walser geschiedenis en beschrijft Walser overblijfselen.
Een noodzakelijke gids voor wie de ontdekkingstocht van
de Walser op de voet wil volgen.
Walserweg Graubünden, Irene Schuler
Uitgave: Rotpunktverlag, 2017 (rotpunktverlag.ch)
ISBN: 978-3-85869-734-9, CHF 39,90
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