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Sils Maria

Op een hOOggelegen bergplateau in het Zwitserse engadin ligt sils 
Maria, een berOeMde schOOnheid die al sinds de 19e eeuw reiZigers 
aantrekt. enkele hOOgtepunten in SchweizerdeutSch. 

N iets heerlijkers dan ’s morgens 
je bergschoenen aantrekken, je 
rugzak met proviand en zonne-

crème vullen en gaan stappen. Elk pad 
heeft zijn eigen schoonheid, dus het 
maakt niet uit welke kant je opgaat. De 
voornaamste wandelwet? Als je men-
sen kruist, zeg je Grüezi!

MarMottenragout
Vanaf het eindstation van de kabellift 
Muottas Muragl in Pontresina loopt 
een hoog wandelpad. Hier en daar ligt 
nog sneeuw. Overal gemurmel van 
smeltwater en hellingen tjokvol wilde 
bloemen. Berggids Christine Salis leert 
me hun namen: zwavelanemonen, 
dieppaarse pelsanemonen, berendrui-
ven, alpenrozen, gentianen. Plots hoor 
ik iets piepen. Het zijn Murmeltiere, 
marmotten, die tussen de rotsen lopen. 
Christines man is een fervente jager en 
als ik voor de grap vraag of hij ook wel-
eens een marmot mee naar huis brengt, 
blijkt dat nog te kloppen ook. Christi-
nes recept voor Murmeltiereragout is 
simpel. Neem één marmot voor vier 

personen. In de herfst zijn ze lekker dik, dan bereiden ze 
zich voor op de winterslaap. Verwijder het vet − daar kun je 
marmottenzalf van maken die vol natuurlijke cortisone zit −, 
snijd het vlees in stukken, stoof aan met ui, wortel en selder 
en plaats vier uur in een op 110 graden voorverwarmde oven. 
En Guete Miteinander!

Weerkaatsingen
Als ik vanuit Sils de boot naar Maloja neem, zie ik het Wald-
haus hotel bovenop de klif tussen de sparrenbossen staan. 
Het hoort daar thuis, alsof het ooit zo uit de rotsbodem ge-
groeid is. Alles kan in dit sprookjesachtige landschap. Het 
meer is spiegelglad, de bergen en wolken weerkaatsen op het 
watervlak, als een tweede geheimzinnige wereld die daar-
onder leeft. Vanuit Maloja is het aangenaam terugwandelen 
langs het meer. In Isola stoppen we in eethuis Lagrev voor 
een torta della nonna.
Ik ga het pad op dat vanuit het dorp naar het Fextal leidt. Bij 
de boerderijen in het dal horen stevige herdershonden met 
goede manieren. Ze blaffen even, maar lopen niemand ach-
terna en grommen zelfs niet. We passeren enkele traditionele 
chalets en boerderijen in hout en steen. Na een uur stappen 
kom je bij het eeuwenoude kerkje met 16e-eeuwse fresco’s, 
vlak bij Hotel Sonne. 

Beau Monde
Het Waldhaus is een kruising tussen een landhuis in de ber-
gen en het kasteel van Doornroosje. Als een goedaardige to-
venaarsburcht waakt het over het dorp beneden. Het hotel 
is meer dan een eeuw oud. Toen de Eerste Wereldoorlog uit-
brak, enkele jaren na de opening, moest het al de deuren slui-
ten. Maar het overleefde. Met glans. In 1924 schreef The 
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steeds het traditionele eethuis uit dat 
hun ouders in 1947 in het centrum van 
Sils openden. Gemzentrofeeën aan de 
donkere houten muren en een antie-
ke klok op een hoge hoekplank, zodat 
je de tijd alleen in de gaten krijgt als 
je moeite doet. Moeder Godly kookte 
hier tot ze 87 was. Ik vermoed dat het 
menu nauwelijks veranderd is: soep 
met knödel, kotelet en spinazie. Als ik 
na het diner terug naar mijn hotel stap, 
roert zich buiten niets. De tijd onder 
een stolp. 

Wijsheden
Vanaf 1881 huurde filosoof Friedrich 
Nietzsche een kamer in Sils, in het 
huis van Gian Durisch en zijn gezin. 
Durisch was burgemeester en kruide-
nier. Het eenvoudige huis ligt wat van 
de straat af, tegen een heuvel aan en 
is nu een Nietzsche-museum. Destijds 
deden de ramen op het gelijkvloers 
dienst als etalage van de kruideniers-
winkel. Wat Nietzsche waardeerde: ‘In 
het huis waar ik woon kan ik Engelse 
koekjes, corned beef, thee, zeep, eigen-
lijk al het mogelijke kopen. Dat is han-
dig.’ Maar hij had het altijd koud in 
de onverwarmde kamer en schreef zijn 
moeder om wollen handschoenen, een 
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de bergen en wolken weerkaatsen op 
het meer, als een tweede geheimzinnige 
wereld die daaronder leeft.

Times: ‘Vele hotels heropenen voor het eerst na de oorlog in 
de winter. Hebben geboekt in het Waldhaus: gravin de Vesci, 
kolonel Stratt, lady Cheetham, lady Renshaw, majoor-gene-
raal Brunett-Hitchcock.’
In de vroegere bakkerij in de kelder staan honderden voor-
werpen die de geschiedenis van het hotel vertellen. Een bad-
kuip op pootjes, zilveren koffiekannen en visbestek, oude 
keukentoestellen en een twintigtal houten skilatten, achter-
gelaten door gasten die hun fortuin verloren door de beurs-
crash van 1929 en nooit terugkeerden.
Wandelgids Fredolin vertrekt elke ochtend aan de conciërge-
balie voor een dagtocht. We stappen door de grote draaideur 
recht het sparrenbos in. In Val Fedoz, met weiden vol bloe-
men en koeien, steekt een stevige veertiger ons voorbij, die 
Fredolin vrolijk ‘Grüt Sie!’ toeroept. Het blijkt de chef-kok 
van het Waldhaus te zijn, Kurt Rösli.
Elke maandagavond kunnen gasten aanschuiven voor de 
chef’s table in de grote keuken. Eerst neemt manager Johan-
nes ons mee naar de indrukwekkende wijnkelder. Ook zijn 
vader én grootvader hebben hier gewerkt. Toen waren er zes 
soorten wijn. Nu zeshonderd. Mijn favoriete moment van de 
dag hier is het ontbijt, als ik aan een tafel met krakend wit 
linnen en een zilveren koffiepot zit, en het licht gul binnen-
valt door de hoge ramen. Tenzij het aperitieven is in de grote 
lounge met ramen die uitkijken op het dramatische bergland-
schap. Of thee drinken in de tuin, met de muziek van het 
liveorkestje op de achtergrond. 

terug in de tijd
De vier broers en zussen Godly van restaurant Chesa Mar-
chetta zijn tussen de 76 en 84 jaar oud, maar baten nog 

Praktisch
•	 In hotel Waldhaus vertrekt Fredolin elke weekdag 

om 9u voor een bergwandeling. Gratis voor 
gasten. Hotelgasten krijgen een bus-, boot- en 
kabelbaanabonnement gedurende hun verblijf.  
www.waldhaus-sils.ch

•	 sWiss international airlines vliegt dagelijks 
meerdere keren van Brussel naar Zürich. www.swiss.ch 

•	 Vanuit Zürich kun je met de trein tot in Sankt-Moritz, 
en van daaruit met de postbus of het hotelbusje naar 
Sils Maria. Met de sWiss Pass reis je een aantal 
dagen per trein, bus en boot, bezoek je gratis heel wat 
musea en ontvang je 50% korting bij de kabelbanen. 
www.swisstravelsysteM.ch

leuke adresjes in de Buurt:
•	Een jonge avontuurlijke keuken in restaurant 

alPenrose. www.restaurant-alpenrOse-sils.ch

•	 hotel edelWeiss is een klassehotel met een 
schitterende Jugendstil-eetzaal naast het Nietzsche 
Haus. www.hOtel-edelweiss.ch

•	 Furnaria grond is een uitstekende bakkerij-patisserie 
met eetgelegenheid. Proef zeker de Engadiner 
notentaart. www.grOnd-engadin.ch

•	Mooi gelegen aan het water, een aangename plek om 
te eten én te slapen is lagreV. www.lagrev.ch
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sjaal en stevig voedsel: ‘Nun bitte, bit-
te: een grote zending, iets goeds! Ook 
een Schinkenwurst erbij. Maar echt 
snel, zodat ik me van binnenuit kan 
verwarmen.’ 

Ik loop de krakende trappen op en stap 
zijn kamer binnen op de eerste verdie-
ping: een bed, een schrijftafel. Hij keek 
uit op een wandelpad en het dennen-
bos, waar herten en gemzen wonen. 
Als hij ’s nachts weer eens niet kon 
slapen, zag hij Durisch met een geweer 
het bos in trekken om op gemzen te ja-
gen. Nietzsche stond elke dag om vijf 
uur op en werkte tot de middag in zijn 
kamer. Na de lunch wandelde hij door 
de omgeving, langs het meer, of door 
het Fextal, in het gezelschap van een 
notaboekje en potlood, want: ‘Alleen 
gedachten die bij je opkomen tijdens 
het wandelen zijn van waarde. 


