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Een lokale Albanese legende zegt
dat God de aarde, hemel en zee
schiep in zes dagen, en Satan op
de zevende dag de Vervloekte
Bergen in het noorden van het
land uit heeft gehakt. Hij gebruikte
zo veel duivelse kracht dat het
uiteindelijke landschap niet veroverd kon worden door de Romeinen, de Ottomanen en de Serven.

Maar het is al lang niet meer
dat veroveraars het grootste gevaar vormen voor deze geïsoleerde uithoek van het land.
Volgens de Kanun, een verzameling eeuwenoude, mondelinge
wetten van de woeste Albanese
Alpen, zijn eer en gastvrijheid
de belangrijkste peilers van het
bestaan. Vele veroveraars en
bestuurders, met als laatste de
meedogenloze communist Enver
Hoxha, hebben geprobeerd
deze tradities te breken. Hoxha

was een paranoïde leider, wat
onder andere blijkt uit de bouw
van 170.000 bunkers ter verdediging van het land, en het verbieden van plattegronden, zodat
Albaniërs zich niet konden oriënteren en daarmee een poging
wagen te ontsnappen uit de
greep van het regime. Wat in
1985, na 46 jaar Hoxha, overbleef
waren de geraamten van de
bunkers en schrijnende armoede.
Maar nooit weggeweest zijn de
trots, de eer en de gastvrijheid.

N

u staan de tradities van de
Kanun opnieuw onder druk en
dreigen ze alsnog verloren te
gaan. Het gebrek aan perspectief in dit gebied drijft vele inwoners naar de grote stad of
het buitenland, op zoek naar
werk en studie. De werkloosheid
ligt in sommige plaatsen op wel
80%, en de in hun eer gekrenkte,
werkloze mannen brengen de
dag door in cafés, altijd een espresso, vaak een glas rakı, een
sterk druivendistillaat, op tafel
voor zich. Dit leidt tot allerlei
spanningen, niettemin omdat
de vrouw eigenlijk het grootste
deel van de dagelijkse werkzaamheden op haar neemt, en
zo de traditionele man-vrouw
verhouding op scherp zet.

waar je je handel begint. Nu is
een deel van de hoop van de
achterblijvers gevestigd op
avontuurlijk toerisme, bezoekers
die op zoek zijn naar dit soort
plekken, vaak geduid met inmiddels uitgekauwde termen als
'authentiek' en 'off-the-beatenpath'. Gedreven door de excentrieke Amerikaanse activist en
ondernemer Catherine Bohne,
proberen enkele lokale ondernemers op een verantwoorde manier reizigers aan te trekken om
de ongeëvenaarde Albanese
gastvrijheid te komen ervaren.

Na de val van het communisme

Maar hoe voorkom je dat lo-

had iedere Albaniër recht op
een stuk land, toegewezen aan
de hand van waar je voorouders
grond bezaten. En als dat stuk
land bovenop een plateau of
diep in een vallei ligt, is dat

kale cultuur uiteindelijk een karikatuur wordt uitsluitend om de
reiziger te vermaken, en zorg je
er voor dat de ongerepte natuur
niet hoeft te wijken voor toeristische infrastructuur?
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