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Border Collie ‘Ruswarp’
Overal ter wereld zijn ze te vinden. Staand en liggend, uitkijkend over water of straten en 
pleinen. Ze zijn onbeweeglijk en soms bedrieglijk echt. Vereeuwigd, omdat ze ons dikwijls 
een verhaal kunnen vertellen. ONZE HOND reist over de wereld en maakt een keuze uit 
bijzondere standbeelden van honden...

‘Russup’ bij Garsdale station, Cumbria

TEKST EN ILLUSTRATIES: RIA HÖRTER

WAAR?
In het noorden van Engeland 
verbinden de treinen van 
Northern Rail Settle met Carlisle. 
Eén van de stations is Garsdale, 
een dorpje in het Yorkshire 
Dales National Park, in de 
zuidoost hoek van Cumbria. 
Garsdale heeft zo’n 250 inwo-
ners en een 20-tal kleine boerde-
rijen. Vanwege de hoogte en de 
jaarlijkse regenval van circa 
2500 mm produceren die 
slechts hooi en kuilvoer. 

WAT ZIEN WE? 
Op het ‘southbound platform’ 
van het stationnetje in Garsdale 
zit een levensgroot, bronzen 
beeld van een Border Collie. De 
naam van de hond is ‘Ruswarp’, 
die in de spreektaal wordt 
uitgesproken als ‘Russup’. 

HET VERHAAL ERACHTER
Graham Nuttall uit Burnley, 
Lancashire, is een 41-jarige, 
rustige man. Als in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw 

de verbinding tussen Settle en 
Carlisle dreigt te worden opge-
heven, wordt hij één van de 
oprichters en de secretaris van
een protestgroep: The Friends 
of the Settle-Carlisle Line. 
Nuttall is een ervaren ‘Fellwalker’ 
(Fell = kale hoogvlakte of rots) en 
niet alleen hij tekent het protest 
tegen de opheffing, ook zijn hond 
Ruswarp doet dat door middel van 
een afdruk van zijn poot. Samen 
zijn ze onafscheidelijk en beide 
zijn frequente treinreizigers naar 
Garsdale. Dat is hun uitvalsbasis 
voor lange wandelingen in de 
heuvels. De protesten hebben 
succes, want in 1989 is de sluiting 
van het traject van de baan. 
Jammer genoeg kan Nuttal niet 
lang van zijn overwinning genie-
ten. Op 20 januari 1990 reist hij 

‘Ruswarp’ – Russup – op wacht bij het station van Garsdale, Cumbria.

Het gerestaureerde mini stationne-
tje van Garsdale. 
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Een plaquette herinnert aan een ‘remarkable dog’, die met een pootafdruk de 
petitie ondertekent om de spoorlijn Settle-Carlisle open te houden. Graham 
Nuttall laat trots die pootafdruk zien. Rechts boven is kunstenaar Jo Walker 
aan het werk. 

BEELDIG

samen met Ruswarp op een retour 
ticket van Burnley naar Llandrin-
dod Wells om te wandelen in de 
bergen van Wales. Ze keren echter 
niet terug. 

INTELLIGENCE EN COURAGE
Nuttalls buren slaan alarm; de 
politie en reddingsteams zoeken 
tevergeefs in de Elan Valley. De 
zaak krijgt nationale belangstel-
ling en in de regio worden posters 
opgehangen. Op 7 april 1990 
wordt het lichaam van Graham 
gevonden door David Clarke, ook 
een wandelaar. Het lichaam ligt bij 
een bergstroompje en ernaast zit 
de 14-jarige Ruswarp, die zo 
verzwakt is dat de redders hem de 
berg moeten af dragen. Elf win-
terse weken heeft hij bij het 
lichaam van zijn baas gewaakt. Hij 
wordt verzorgd door een lokale 

Ruswarps beeld is zo geplaatst dat het naar het noorden, naar de heuvels kijkt. (Foto: Panoramico).
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Graham Nuttall met ‘Ruswarp’, die zojuist zijn pootafdruk heeft gezet op 
de petitie voor het behoud van de spoorlijn.

dierenarts, die wordt betaald door 
de Royal Society for the Prevention 
of Cruelty to Animals (RSPCA). 
Ruswarp leeft net lang genoeg 
om aanwezig te kunnen zijn bij 
de afscheidsdienst van Graham 
Nuttall. Mensen die daarbij 
aanwezig zijn vertellen dat de 
hond rustig en stil de dienst 
bijwoont, maar dat hij als de 
gordijnen zich rond de kist 
sluiten een lange ‘muffled howl’ 

– een omfloerste kreet – laat horen. 
De RSPCA kent Ruswarp de 
‘Animal Medallion and Collar for 
Vigilance’ en de ‘Animal Plaque for 
Intelligence and Courage’ toe.

BRONZEN BEELD
Dezelfde organisatie die de lijn in 
de jaren tachtig in stand houdt, The 
Friends of the Settle-Carlisle Line, 
brengt geld bij elkaar om Ruswarp 
te herdenken. In 2009 besluit men 

om een bronzen beeld van de hond 
te laten maken en dat te plaatsen 
bij Garsdale Station. Network Rail 
geeft toestemming om het beeld op 
een prominent punt bij het station 
van Garsdale neer te zetten, een 
herinnering aan zowel Graham 
Nuttall als aan diens Border Collie. 
Dankzij grote investeringen van de 
Settle-Carlisle maatschappij 
kunnen zowel de lijn en het 
gerestaureerde station van Gars-
dale op 11 april 2009 worden 
heropend en wordt het beeld van 
Ruswarp onthuld. Op een kleine 
plaquette bij het beeld wordt het 
verhaal van Graham Nuttall en 
Ruswarp verteld. Zo’n 300 mensen 
wonen de plechtigheid bij. Het 
beeld wordt zo geplaatst dat de 
hond in de richting van de heuvels 
kijkt, waarin hij zo vaak met zijn 
baas heeft gewandeld. Mr Mark 
Rand van The Friends of the Settle-
Carlisle Line zegt bij de onthulling: 
‘This is the silver lining to a very 
bitter-sweet story.’
Twintig jaar na de dreigende 
sluiting rijden er, de klok rond, pas-
sagiers- en vrachttreinen en 
kunnen de passagiers genieten van 
de ‘spectacular scenery’. Ruswarp, 
de onthulling en het stationnetje 
van Garsdale krijgen veel aandacht 
in de nationale media en er wordt 
zelfs een documentaire van het ver-
haal gemaakt. In 2014 lanceert de 
lokale Eden Brewery een ‘Blonde 
Ale Cascade Hops’ als een tribuut 
aan ‘Man’s best friend – de hond. 

DE MAKER
De beeldhouwster van het Border 
Collie beeld is Joel (Jo) Walker, 
ook bekend als JOEL. Ze groeit op 
in de grensstreek tussen Wales en 
Engeland en studeert zoölogie aan 
de universiteit van Exeter. Haar 
belangstelling voor het gedrag van 
dieren brengt haar later naar 
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Schotland en East Anglia. Meer 
dan twintig jaar werkt ze nu als 
beeldhouwster en haar werk 
wordt door heel Engeland ten-
toongesteld en krijgt diverse 
prijzen. JOEL is gespecialiseerd 
in dierfiguren en ze maakt 
beelden van honden, Shire 
horses, Shetland pony’s en vogels. 
Het beeld van Ruswarp heeft zo’n 
£8.000 gekost. Via haar gallery 
(www.animalsculpture.co.uk) 
worden kleine modellen van haar 
beelden verkocht.  

Beeldhouwster JOEL brengt haar 
eigen King Charles Spaniel mee naar 
de onthulling van het beeld van 
Border Collie ‘Ruswarp’, in 2009. 

‘Ruswarp Blonde Ale’ van de Eden 
Brewery.

‘The most scenic railway journey in England’.


