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STERKE VROUWEN

SEHNSUCHT

Sehnsucht nach den grünen Hohen – Literari-
sche Wanderungen zwischen Pfannenstiel, 

Chur� rsten und Tödi. Het Zwitserse schrijversecht-
paar Christa und Emil Zop�  voert de lezer in het 
Zürcher Oberland, Sarganserland en Glarnerland 
langs plekken waar vijftig schrijvers letterlijk en 
� guurlijk hun voetstappen hebben achtergelaten 
en waar ze literaire inspiratie opdeden. 
We komen onder andere in het hoog boven de 
Walensee gelegen Amden, waar spiritisten en 
occultisten de hemel op aarde wilden stichten. 
Hermann Hesse bracht er in 1907 enkele weken 
door en schreef dat hij er aansterkte door een 
dieet van wilde kersen, bessen, noten en zuring. 
Een foto toont dat de latere Nobelprijswinnnaar 
het daar gepredikte naturisme zelfs tijdens het 
bergbeklimmen in praktijk bracht. 
De wandeling naar Glaris brengt in herinnering 
waar Anna Göldin in 1782 als laatste heks in 
Europa werd onthoofd. Haar droeve lot leverde de 
ingrediënten voor de gelijknamige bestseller van 
Eveline Hasler.
Van de 17 wandelingen staan ook hedendaagse 
routekaartjes weergegeven inclusief de info die 
een bergwandelaar graag ziet (duur tocht, afstand, 
hoogteverschillen, nummer desbetre� ende detail-
kaart, horecavoorzieningen etc.).   
Het ruim 400 pagina’s tellende, fraai vormgege-
ven, gebonden boek is een aanrader voor berg-
wandelaars in genoemd gebied die hun tochten 
van een literair tintje willen voorzien. 
(Anne Geert Bosma)

Sehnsucht nach den grünen Hohen – Literarische Wande-
rungen zwischen Pfannenstiel, Churfi rsten und Tödi 
Rotpunkt Verlag, ISBN 9783858696212, € 33,50

“Goede wijn behoeft geen krans” is een 
spreekwoord dat je bijna automatisch aan 

de publicaties van Rother Bergverlag verbindt. 
Het Duitse fonds van de rode gidsjes (Wan-
derführer) bepaalt al jaren de standaard en legt 
de lat erg hoog als het om compacte maar cor-
recte en complete routebeschrijvingen gaat. 
Rother brengt echter ook andere boeken uit, 
zoals grote, prachtige fotoboeken, die de con-
currentie soms ver achter zich laten. 
Soms twijfel ik echter of een publicatie in weer 
een ander format wel meerwaarde heeft. Zo 
vind je in Rothers groene serie (Wanderbücher) 
nauwelijks meer informatie dan in de rode gids-
jes, alleen wat grotere a� eeldingen in een iets 
groter boekje. En hoe zit het met die andere 
serie, Selection, waarvan Rother onlangs 
Höhenwege Wallis uitbracht? 
Deze serie is weer een slag groter, 23 bij 16 cen-
timeter, en presenteert een selectie aan wande-
lingen in een veel ruimer gebied dan wat je in 
een rood gidsje aantreft. In dit werk van veel-
schrijver Mark Zahel worden 40 schitterende 
panoramatochten van 1 of 2 dagen verspreid 

over heel het Zwitserse 
kanton beschreven. Ze zijn 
zoals altijd voorzien van 
mooie foto’s die vanwege 
het formaat en het kwalita-
tief hoogstaande drukwerk 
uitstekend tot hun recht 
komen. 
Ik vergeleek de wandelbe-
schrijvingen met die van 
een standaard rode of 
groene gids, en kon geen 
relevante verschillen ont-
dekken. De kaartjes (op 
schaal 1:50.000 en 
1:75.000) zijn wat groter afgedrukt en dus wat 
duidelijker te lezen, maar als wandelaar zul je 
toch altijd ook nog een topogra� sche kaart van 
je wandelbestemming op zak hebben. En dit 
boek is zwaarder en vooral groter dan een rode 
gids –twee maal zo groot, om precies te zijn – 
waardoor hij nog wel in de rugzak past, maar 
zeker niet binnen handbereik in een broek- of 
borstzak. 

Hoort de serie ‘Selection’ dan 
alleen maar mooi te staan 
wezen in je boekenkast? Een 
‘ko�  etafelboek’ is het ook 
weer niet, de insteek is immers 
louter praktisch en het beeld-
materiaal vooral illustratief. 
Tot slot kost Höhenwege Wal-
lis ook twee keer zo veel als 
een rood gidsje. Hierdoor kan 
ik me niet aan de indruk ont-
trekken dat deze serie een 
middel is op zoek naar een 
(commercieel) doel. Mis-
schien hoopt de uitgever dat 

je dit boek koopt om je vakantiedoel in Wallis te 
helpen kiezen. Maar daarna zul je, zoals altijd, 
toch weer een rood gidsje moeten aanscha� en 
om op je uiteindelijke bestemming al je tochten 
op zak te hebben. (Jonathan Vandevoorde)

Höhenwege Wallis – 40 grossartige Panoramarouten 
für 1 bis 2 Tage Mark Zahel, Bergverlag Rother, 
ISBN 9783763331284, € 24,99

In haar nieuwste boek, Doch-
ters van de bergen – Sterke 

vrouwen uit Iran, Ladakh, Oost-
Turkestan en Tibet, beschrijft 
geoloog en bergbeklimster 
Myra de Rooy vier eigenzinnige 
en sterke vrouwen: de Iraanse 
Azar, de Ladakhse Dolma Tse-
ring, de Oeigoerse Rebiya 
Kadeer en de Tibetaanse non 
Phuntsog Nyidron. Allen zijn 
het vrouwen die zich niet lieten insnoeren 
door de beperkingen die hun als vrouw wer-
den opgelegd door politieke, godsdienstige 
en culturele machten. Myra neemt ons met 
haar levendige en persoonlijke stijl mee op 
reis door de landen van herkomst van de 
vrouwen, waarbij zij overdenkt waar zij zelf 
stond in de tijd dat deze vrouwen zich tegen 
de onderdrukking in ontwikkelden. Dat doet 
zij omdat zij beseft “dat contacten leggen 
slechts mogelijk is door je innerlijk te tonen 
en gedachten te delen.” Dat leidt ertoe dat 
de lezer dat als vanzelf ook gaat doen. Daar-
mee overstijgt Dochters van de bergen het 
standaard reisverslag. 
Drie van de vier vrouwen zijn inmiddels naar 

het buitenland vertrokken, 
omdat de grond hen thuis te 
heet onder de voeten werd. 
Azar ontvluchtte het Iran van 
Khomeiny en woont in Neder-
land, waar zij nu restaurant 
Teheran drijft. Rebiya is door 
China verbannen en leeft 
tegenwoordig in de VS en 
Phuntsog Nyidron woont in 
Zwitserland na vijftien jaar 

gevangenschap in een Chinese cel. Myra is 
inmiddels de toegang tot Tibet ontzegd door 
de Chinese autoriteiten. Dolma, die de eer-
ste vrouwenorganisatie in Ladakh heeft 
opgericht, woont nog steeds in Ladakh. 
Haar huis is als een tweede huis geworden 
voor Myra. “Jij hoort bij ons”.
Dochters van de bergen is een fraai vorm-
gegeven, gebonden boek van 400 pagina’s 
en met prachtige fotogra� e van Myra’s 
hand. Je leest het in één adem uit. (Marcia 

van Bijnen)

Dochters van de bergen – Sterke vrouwen uit 
Iran, Ladakh, Oost-Turkestan en Tibet 
Myra de Rooy, DATO, ISBN 9789462260931, 
€ 29,95

FOTOWANDEL GIDS?

Uitgeverij Terra heeft een boek uitgebracht 
met foto’s van de Italiaanse fotograaf en 

bergbeklimmer Vittorio Sella (1859-1943). De 
prachtige zwart-wit uitgave verdient in letterlijk 
(afmetingen ca. 30 x 36 cm) en � guurlijk opzicht 
het predikaat ‘monumentaal’.
Vanaf zijn twintigste klom en fotografeerde 
Sella in de Alpen en maakte hij tochten naar 
Alaska, de Kaukasus en Afrika. Op zijn vijftigste 
maakte hij nog deel uit van een K2-expeditie. 
Gedurende alle expedities waaraan Sella deel-
nam, vond meteorologisch, geologisch en bota-
nisch onderzoek plaats. In het Nationaal Park 
Gran Paradiso in Italië is de Rifugio Sella naar 
hem vernoemd.
De fotogra� sche opnamen zijn om verschillende 
redenen de moeite meer dan waard. Om te 
beginnen vanuit klimatologisch oogpunt: aan de 
hand van Sellas foto’s wordt duidelijk welke 
grote veranderingen gletsjers de afgelopen 
eeuw hebben doorgemaakt. De opnamen van 
de bergbeklimmers en de etnische bewoners 
van de verschillende streken geven eveneens 
een prachtig historisch beeld van die tijd.  
Maar ook in esthetisch opzicht is het werk van 
Sella prachtig. Het spel van lijnen en schadu-
wen, de wisselende e� ecten van licht, mist en 
wolken en de menselijke � guren vormen steeds 

een prachtige com-
positie waar hij diep 
over had nagedacht. 
Hij wilde met zijn 
fotogra� e de emotie 
vastleggen die hij als 
bergbeklimmer zo 
goed kende. In zijn 
dagboek over de 
expeditie van 1889 
in de centrale Kaukasus schrijft hij: “De wens 
om met de donkere kamer het vluchtige beeld 
vast te leggen, om het licht van het panorama 
waarheidsgetrouw weer te geven, nog minuti-
euzer dan het oog kan onderscheiden en de 
geest korte tijd kan vasthouden. Een exacte 
notie van de bewonderde vergezichten blijft 
niet hangen in onze geest. We voelen dat we 
daarboven sterke emoties hebben ervaren, 
maar we onthouden alleen verward de ware 
kenmerken van het spektakel dat onze zintui-
gen heeft betoverd. Fotogra� e helpt ons bij het 
selecteren, speci� ceren en zelfs idealiseren van 
de elementen van waaruit zo’n mooie bergscè-
ne bestaat.” (Anne Geert Bosma)

Vittorio Sella – Pionier in de Bergfotografi e 
Redactie: Angelica Sella, Terra, ISBN 9789089896193, 
€ 59,50

MONUMENTAAL FOTOBOEKCULTURELE RIJKDOM

Sinds 1997 zijn in Noorwegen de pelgrimsroutes naar 
Nidaros (de middeleeuwse naam van Trondheim) 

opnieuw toegankelijk gemaakt voor de wandelaar. Het 
Olavs pad vanaf Oslo is de langste en de belangrijkste. De 
populariteit van het Olavspad is groeiende, maar het pad is 
nog altijd een oase van rust. Omdat er nagenoeg geen 
Nederlandstalige informatie over deze Noorse pelgrims-
route was, heeft Ria Warmerdam letterlijk én � guurlijk de 
stoute schoenen aangetrokken. Zij wandelde in 2013 met 
een vriendin de 643 kilometer lange pelgrimsroute. Hier-
mee trad zij in de voetsporen van de middeleeuwse pelgrims 
die op weg waren naar het graf van de heilige Olav.   
De 192 pagina’s tellende wandelgids Het Olavspad – van 
Oslo naar Trondheim neemt de wandelaar mee door boerenland, langs Mjøsa, het grootste 
meer van Noorwegen, door het bosrijke Gudbrandsdal, de hoogvlakte Dovre� ell, het Trond-
heim� ord en de kathedraal van Nidaros. De gids is in full colour en rijk geïllustreerd, 
beschrijft 33 etappes en aanbevolen deeltrajecten en laat de hoogtepro� elen en kaartjes 
van de hele route zien. Bij elke etappe is de afstand, het percentage asfalt en de schoon-
heid met een gradatie van 1 tot 5 sterren aangegeven. Op de gedetailleerde kaarten zijn 
per etappe de daar aanwezige accommodaties, winkels en horeca vermeld. Een leuk bijko-
mende aspect zijn de achtergrondverhalen bij de bezienswaardigheden.
Het Olavspad is goed gemarkeerd. Op enkele trajecten waar de markering ontbreekt of 
onduidelijk is, staat op de kaartjes een gevarendriehoek. Hier is het dus even goed opletten. 
Ria Warmerdam heeft Het Olavspad geschreven met een warm hart voor de natuur en cul-
turele rijkdom van de oude pelgrimsroutes. (Astrid van Amerongen)

Het Olavspad – van Oslo naar Trondheim Ria Warmerdam, Op Vrije Voeten, ISBN 9789082251005 € 24,90

ICELAND – THE SOUTHERN 
HIGHLANDS
THE BEST HIKING TRAILS BETWEEN 
LANDMANNALAUGAR AND SKÓGAR
Handzaam boekje met gedetailleerde 
beschrijvingen en goede kaartjes van vijf 
meerdaagse trekkingroutes, vijf dagwan-
delingen in Landmannalaugar, drie dag-
wandelingen in Thórsmörk en Gothaland 
en nog diverse andere kortere routes. Aan-
rader voor wie van plan is alleen in het 
uiterst spectaculaire (en populaire) zuiden 
van IJsland te wandelen. 

Uwe Grunewald, publicatie in eigen beheer, 
ISBN 9783981525410, € 17,95
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