


In een dal van het Oostenrijkse Bregenzerwald ligt 
Schwarzenberg, een wintersportdorp uit een sprookjesboek. 
In de HISTORISCHE herberg tegenover de kerk serveren ze 
gutbürgerlichen Küche 2.0 en slaap je in een kamer vol kunst. Het 
enige wat je er in de gaten moet houden, is dat er voldoende tijd 
overblijft om niets te doen. Vogue’s Stephanie Pander: ‘Gasthof 
Hirschen moet eigenlijk geheim blijven, maar vooruit dan maar.’
— tekst en productie stephanie pander, fotografie eric van den elsen

ROCK
the valley
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Ontbijt à la carte in de historische 
eetzaal van ‘das Hirschen’.

Het kruispunt voor  
het hotel met stemmig 

winterweer.
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Low Res

Sneeuwschoenwandeling 
in skigebied Bödele.

‘Er bestaan mannen, er 
bestaan VROUWEN  
en er zijn Schwarzenbergers’
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‘Verwar traditie nooit met een wienerschnitzel.’ Ik zit aan tafel met 
Peter Fetz, eigenaar van de historische herberg Hirschen in 
Schwarzenberg. Voor wie nooit van dit dorp heeft gehoord, het is 
een beeldschoon wintersportdorp in het Oostenrijkse Bregen-
zerwald. ‘Er bestaan mannen, er bestaan vrouwen en er zijn 
Schwarzenbergers’ is een veelgebruikte spreuk om de eigenheid 
van de dorpelingen te onderstrepen. Voor de skiliften moet je een 
klein stukje met de auto, want die reiken niet tot in het dorp. Van 
gemaks-wintersporttoerisme geen sprake hier. Wellicht dat dat 
mede geholpen heeft de charme en authenticiteit van het dorp te 
behouden. 
 Peter is de tiende generatie Fetzen die het familiehotel in het 
hart van Schwarzenberg runt. Hij is begin dertig, een charismatische 
kosmopoliet en de gedroomde opvolger van vader Franz, de man 
die hier decennialang, avond aan avond, de Franz Fetz-show gaf. 
Peter: ‘Mijn vader leefde voor het hotel. Der Franz was er altijd; 
dat moest ook wel, want de gasten kwamen speciaal voor hem. 
Maar ineens was het klaar. Eerder dan verwacht zocht hij me op 
in Wenen, waar ik destijds woonde. Het was tijd om naar huis te 
komen en het stokje over te nemen.’ Sinds 2017 heeft Peter de 
leiding, samen met zus Pia die liever achter de schermen blijft. Hij 
zet de familietraditie voort, maar er zijn ook dingen die hij anders 
doet. Zo heeft hij de wienerschnitzel van de kaart gehaald. Waarom 
zal hij later vertellen, want er is tijd. Ik mag namelijk een paar 
nachten komen logeren in ‘Das Hirschen’, zoals stamgasten hun 
lievelingshotel noemen – onder hen kunstenaars, dichters, musici 
en een koning. Ik krijg de sleutel van de King Max Suite, een 

Het centrum van 
Schwarzenberg voelt als 
een openluchtmuseum.
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Traditionele ‘Käsknöpfle’ in 
het restaurant van Hirschen.

Käsknöpfle 
4 personen

•  400 g spekblokjes  
(niet gerookt)

• 40 g boter 
• 2 el olijfolie
• 4 eieren 
•  160 g geraspte bergkaas (Vorarlberger 
 Bergkäse, appenzeller of gruyère). 
• 400 g verse korte pasta 
• zout en peper
• verse bieslook 

Bak de spekblokjes in een koekenpan, 
voeg de boter en de olijfolie toe. Klop 
intussen met een garde de eieren los in 
een kom en klop vervolgens de bergkaas 
erdoor. Kook de pasta gaar in een pan 
met ruim kokend water met flink zout. 
Giet de pasta af, maar laat niet helemaal 
uitlekken, zodat het aanhangende water 
mee terug de pan in gaat. Haal de pan 
van het vuur. Roer het spek-boter-olie-
mengsel erdoor en daarna het eier-kaas-
mengsel. Roer tot het ei romig stolt in 
de warme pasta. Breng op smaak met 
peper en zout (pas op: er zit al spek en 
kaas in), knip er wat verse bieslook over 
en serveer meteen.
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Hotel Hirschen in het hart 
van Schwarzenberg.

Hotelier Peter Fetz voor de 
traditionele ‘Schindel’-gevel 

van zijn hotel.

vogue living — 149vogue living — 148



Uitzicht vanaf de Bödele, 
bij Schwarzenberg.

De boeren, restaurateurs 
en hoteliers van het 
Bregenzerwald laten zien hoe 
TRADITIE kan uitgroeien 
tot een bron van innovatie
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METEEN 
nadat de zware 

kamerdeur 
achter me is 

dichtgevallen, 
weet ik: dit 
wordt mijn 

lievelingshotel Fotoportret in de haardkamer.

kamer en suite met een glanzende visgraatvloer en een sierlijk beschilderd 
houten plafond. Vrijwel meteen nadat de zware kamerdeur achter me is 
dichtgevallen en ik mijn jas aan de houten haak naast de deur heb gehangen, 
weet ik: dit wordt ook míjn lievelingshotel. 

Rethinking tradition
Franz kwam naar Wenen om Peter naar huis te roepen; Peter vroeg zijn vader 
nog een paar maanden respijt. Hij wilde nog een aantal hotels bezoeken, hotels 
waarover hij had gehoord dat ze uitzonderlijk goed zijn, maar ook uitblinken 
in één ding. Peter: ‘The Standard in New York is zo’n voorbeeld, vanwege de 
sterke connectie met kunst en cultuur en Claridges in Londen is beroemd 
vanwege de smetteloze service. Bij die laatste heb ik een tijdje gewerkt en toen 
van dichtbij meegemaakt wat de essentie van een luxehotel is. Details zijn 
ongelofelijk belangrijk. Het zijn de kleine dingen die gasten uit hun dagelijkse 
routine halen en een hotel onweerstaanbaar maken. Toen ik bij Claridges 
werkte had ik een favoriete kaas die daar op de kaasplank lag. De hotelmanager 
had dat onthouden en toen ik jaren later als gast terugkwam, vond ik een stuk 
van die kaas onder een stolpje op mijn kamer als attentie. Heel persoonlijk en 
ijzersterk.’ 
 De traditie voortzetten en toch dingen anders doen: vader Franz kijkt vanaf 
dag één vol bewondering toe hoe zijn zoon dat doet. Peter: ‘Rethinking tradition, 
dat is waar wij in het Bregenzerwald goed in zijn. Ons motto is ‘The Hirschen, 
young since 1755’. Het is belangrijk voor een hotelier om naar zijn gasten te 
luisteren, want ook zij maken met hun aanwezigheid een hotel tot wat het is. 
Als een aanzienlijk deel van de gasten aangeeft minder of geen vlees te eten, 
wie ben ik dan om vast te houden aan een lap van een wienerschnitzel? Ik ben 
geen museumdirecteur maar hotelier.’ Er zijn steak van koolrabi en 
gefermenteerde biet voor in de plaats gekomen. Het vlees dat nog wel op de 
kaart staat, komt in kleinere porties op het bord. Peter: ‘De dieren die we in 
de keuken gebruiken verwerken we voor negentig procent in de gerechten. 
Als je een avond schnitzel eet, betekent dat ook een avond worst, lever, spek 
of stoofpot. Alleen dan kun je het hele dier gebruiken. Dat is trouwens een 
behoorlijke logistieke klus voor de keuken: we hebben er drie jaar over gedaan 
om de planning rond te krijgen. Nose to tail cooking is voor ons geen hype maar 
de toekomst.’ 

De edele kunst van het rotten
Sinds de komst van vagebondchef Jonathan Burger weten foodies de weg naar 
‘das Hirschen’ te vinden. Peter: ‘Het sollicitatiegesprek met Jonathan was via 
de chat, het klikte meteen. Alleen toen ik hem vroeg om langs te komen, bleek 
dat hij ergens in een strandhuis in Nieuw-Zeeland woonde. Aan het andere 
einde van de wereld!’ Het was een irrelevant detail voor Jonathan, die zonder 
morren het strand voor de bergen verruilde. Samen met zijn jonge keukenteam 
zorgt hij nu voor een vleugje rock-’n-roll in het Bregenzerwald. Peter: ‘Alle 
creativiteit wordt gebruikt. Ook een bordenwasser heeft ideeën. Dagelijks 
komen we bijeen in de historische Stube naast de keuken om samen nieuwe 
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Dessert van meringue, 
kersen en krakeling.

Voorbereidingen voor het 
diner in de eetzaal.
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De Bodensee in het noorden, 
de hoge pieken in het zuiden en 

oosten: het uitzicht over de 
Voor-Alpen is WEERGALOOS

Uitzicht als je met de kabelbaan 
omhooggaat vanuit Bezau.
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gerechten te bedenken. Het is ook hier de uitdaging om klassiekers opnieuw 
uit te vinden.’ Zo staat er op de menukaart een Käsknöpfle, pasta met veel kaas, 
room en eieren, maar dan in een elegante kleine portie als voorgerecht – 
precies genoeg om wanneer je het schaaltje leeg hebt, naar nog zo’n schaaltje 
te verlangen. Internationale trends als ceviche worden omgekat naar een lokale 
variant: rauwe forel gegaard in vlierbloesemazijn met bergkruiden. 
 Later die avond nemen Peter en Jonathan mij mee naar de catacomben van 
de keuken. Daar hangen hammen, worsten en bieten aan de balken te rijpen. 
Grote weckpotten op de planken langs de muren verraden een chef met een 
hobby: de edele kunst van het rotten. Jonathan grijnst geheimzinnig terwijl 
hij de deksel van een groot vat draait. ‘Hoe meer je fermenteert, hoe minder 
je weg hoeft te gooien. Als je het goed aanpakt kun je de keuken bijna circulair 
maken’. Hij pakt een pollepel en neemt een flinke schep uit de ton. Wat ik zie 
heeft nog het meest weg van sojasaus. Braaf pak ik een theelepel van het spul 
aan en proef: zout, vissig en intens. Nee, ik hoef niet precies te weten wat er 
allemaal in zit en hoelang het hier al staat, maar dat het een perfecte smaakmaker 
is, daar twijfel ik niet aan.

Lokale cowboy met blauw oog
De volgende morgen drink ik koffie met Peter in de Kaminzimmer. In de 
wintermaanden worden hier wekelijks zogenaamde Wälderness-avonden 
georganiseerd. Er is dan livemuziek en hotelgasten mingelen met dorpsbewoners 
en passanten. In de middag ben ik de enige in de salon, op een lezende vrouw 
na. Ze zit met opgetrokken knieën in een van de comfortabele banken bij het 
raam. Voor de haard ‘danst’ een bont gezelschap van vintage cocktailstoeltjes 
rond de lage tafeltjes. Overal is kunst, niet alleen hier in de salon maar ook in 
de eetzaal en op de hotelkamers waarvan ik er die morgen samen met Peter 
een aantal ben langsgelopen. Het is veelal werk van regionale kunstenaars: 
Franz Michael Felder, Margit Nosko, Thomas Riss en Franz Schnell. Naast 
de schouw in de haardkamer kijk ik naar een levensgroot fotoportret van een 
man met vilten hoed en een blauw oog, de Bregenzerwaldse versie van de 
Texaanse cowboy. Door de en suite deuren kijk ik de historische eetzaal in; 
de wanden en het plafond zijn bekleed met houten panelen, de tafels zijn 
elegant gedekt met wit linnen. Aan de muur hangt een levensgroot werk van 
de Cubaan Gustavo DÍaz Sosa – Exodus of the Millennium heet het. Een groot 
doek dat in eerste instantie abstract lijkt. Als ik ernaartoe loop om beter te 
kijken, zie ik een wirwar van mensen die door een vallei krioelen. Het werk 
doet denken aan de beroemde mijnwerkersfoto van Sebastião Salgado. Peter 
is meegelopen naar de eetzaal waar hij terloops wat servetten en bestek recht 
legt. ‘Wat mij fascineert aan dat schilderij is dat het lijkt of al die mensen een 
richting uitlopen, maar als je beter kijkt zie je dat ze allemaal stuurloos zijn.’ 
 Met de kunstcollectie bouwt Peter voort aan wat vader Franz is begonnen. 
Die is een fervent verzamelaar en deelde zijn verzameling graag met de gasten. 
De 36 kamers zijn opgedragen aan verschillende kunstenaars. Zo kun je slapen 
onder Aldo Mondino’s portret van de dichter Ezra Pound of onder een van 
de grafische werken van oudoom Franz Metzler. In het tuinhuis achter het 
hotel is een studio ingericht als artist residence. Peter: ‘Het is de som van de 

‘Als gasten 
aangeven 
minder of geen 
VLEES te 
eten, wie ben 
ik dan om vast 
te houden aan 
een lap van een 
wienerschnitzel?’

Bloedsinaas- appel-spritz 
1 glas

• 80 ml bloedsinaasappelsap
• 80 ml sodawater
•  80 ml prosecco of  

mousserende wijn
• sinaasappelschil

Mix, garneer met sinaasappel-
schil en enjoy!

Negroni met homemade 
bitter en bloedsinaasappel-
spritz aan de bar.
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Chef Jonathan Burger met zijn 
keukenbrigade in de ‘Stube’.

Samen met zijn jonge team 
zorgt vagebondchef Jonathan 

voor een vleugje ROCK-’N-
ROLL in het Bregenzerwald
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De rijpende hammen, worsten 
en bieten verraden een  
chef met een hobby: de edele 
KUNST van het rotten
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mensen, de architectuur, de kunst aan de muren en het culturele 
programma die de ervaring vormt. De historie, maar ook de staf 
en de gasten geven dit hotel een ziel. Gasten ook ja, zie het als een 
soort teruggeeftoerisme.’ 
 Nadat ik op advies van Peter twee dagen de tijd heb genomen 
om helemaal niets te doen, maak ik de volgende dag met natuurgids 
Katharina Moosbrugger een sneeuwschoenwandeling op een van 
de ‘huisbergen’ in skigebied Bödele. Het is vroeg in de ochtend, 
een grote wolkenzweem maakt het lastig te zien waar de hemel 
ophoudt en het sneeuwlandschap begint. Langzaam zie ik een man 
met zijn hond verdwijnen in het wit. Als we wat verder de berg 
oplopen komen we langs wat Oostenrijkers een ‘Weiler’ noemen, 
een verzameling houten boerderijen die samen een buurtschap 
vormen. De gevels zijn bekleed met Schindel, latjes die dakpansgewijs 
over elkaar vallen, en de ramen gaan schuil achter donkergroene 
luiken. Katharina wijst op de ovale ramen die als drie ogen net onder 
de nok van het dak zitten. Ze zijn bedoeld om de ziel van de doden 
‘te verwarren’, zodat die de weg terug het huis in niet kunnen vinden. 
De wandeling gaat verder omhoog, door bossen en langs een ven 
dat deels dichtgevroren is en bedekt met een dikke deken van sneeuw. 
Als we op het hoogste punt aankomen zien we de Bodensee in de 
verte liggen. 

Knödel, bergkaas en een designkapel
Voor een nog weidser uitzicht neemt Katharina me de volgende dag 
mee omhoog met de kabelbaan vanuit Bezau. Het uitzicht over de 
Voor-Alpen en de Bodensee in het noorden en de hoge pieken in 
het zuiden en oosten is weergaloos. Dit keer nemen we de ski’s en 
schuiven voor de lunch aan bij Leo Feuerstein en zijn dochters 
Jasmin en Tanja. Leo maakt samen met Jasmin een alpenkaas en hij 
is beroemd om zijn Käse-Spinat-Knödel. Die kom ik proeven. Het 
bergrestaurant is weer zo’n prachtig voorbeeld van traditie en 
innovatie waar ze in deze regio zo sterk in zijn. De kaasmakerij en 
het restaurant werden in 2008 onder architectuur verbouwd. In het 
strakke witte interieur van sparrenhout brandt een behaaglijk vuur. 
We krijgen schnaps terwijl we wachten tot de broodballen klaar zijn. 
In 2009 liet moeder Irene iets hoger op de berg een kleine kapel 
bouwen ter nagedachtenis aan haar overleden zoon en als dank voor 
haar twee gezonde dochters. Na de lunch wandelen we omhoog door 
de sneeuw. De kapel van vergrijsde planken blinkt uit in soberheid. 
De enige versiering is een kruisvormig raam van blauw glas direct 
achter het altaar waardoor, afhankelijk van het tijdstip, de kleine ruimte 
zich vult met daglicht. Een hemelse plek om een hemelse dag af te 
sluiten. Alleen of het na de eveneens hemelse broodballen van Leo 
nog lukt om Jonathans Käsknöpfle 2.0 nog te eten … Voor de zekerheid 
heb ik hem het recept laten opschrijven. —

Vogue’s goldlist
SLAPEN

Gasthof Hirschen Waar anders dan in deze 
historische herberg in Schwarzenberg. 

hotel-hirschen-bregenzerwald.at

ETEN
Ernele In een designstal van hout en glas bij hotel Das 

Schiff in Hittisau serveert chef Felix Gross in lokale 
gin gemarineerde zalmforel en sushi van rundvlees 

met radijs en biet. Toe is er een sorbet met wodka van 
boerderij Vetterhof (zie onder). schiff-hittisau.com

Schwanen In de strakke eetzaal van dit minder-is-beter-
hotel in Bizau wordt een Wilde Weiber-vijfgangenmenu 

geserveerd (zo veel mogelijk uit eigen moestuin) en 
Kaiserschmarren die hier Kaiserinnenschmarren wordt 
genoemd omdat hij net even wat eleganter en lichter is 

dan het origineel. biohotel-schwanen.com

Vetterhof Een eigentijdse biologische groentetuin met 
boerderijwinkel in Lustenau die een bezoek waard is, 

alleen al omdat ook deze boerderij onder architectuur is 
gebouwd. vetterhof.at

DOEN
Angelika Kauffmann Museum In de modern 
verbouwde stal van een historische boerderij in 
Schwarzenberg is een groot aantal werken van 

de beroemde portret- en frescoschilder Angelika 
Kauffmann (1741-1807) te zien. Kauffmann werd geboren 

in Chur, woonde het grootste deel van haar werkende 
leven in Italië, maar had een warme band met het 

geboortedorp van haar vader. 
angelika-kauffmann.com

Umgänge Meer natuur en architectuur ontdekken 
in het Bregenzerwald? In twaalf dorpen in de 

omgeving zijn wandelingen uitgezet die je langs de 
belangrijkste historische en moderne gebouwen leiden. 

bregenzerwald.at

Werkraum Een samenwerkingsverband van bijna 
tachtig ambachtslieden en ontwerpers die zich 

specialiseren in duurzaam, vernieuwend design, veelal 
met het lokale hout van de zilverspar. Ze bouwen 

daarmee voort op de traditie van het Bregenzerwald. Hun 
‘clubhuis’ in Andelsbuch is ontworpen door befaamd 

architect Peter Zumthor. Naast ambachtelijke workshops 
zijn er geregeld tentoonstellingen, er is een eigen 

boekwinkel en een geweldige shop waar de meeste 
producten verkocht worden. werkraum.at

Voor meer informatie over wintervakanties in Oostenrijk, 
Schwarzenberg en het Bregenzerwald, kijk op 

austria.info/nl, vorarlberg.travel en bregenzerwald.at

‘De HISTORIE, maar 
 ook de staf en de gasten 
geven dit hotel een ziel. 
Gasten ook ja, zie het als 
een soort teruggeeftoerisme’
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