
Pakken sneeuw en hopen steentroep in de Schobergroep 

 

L’HOMME NE SE CONSTRUIT QU’EN POURSUIVANT CE QUI LE DEPASSE. 

André Malraux 

 

14.07.13: carefully balanced on the edge of a hole in time (Lawrence Weiner, Language 

pieces) 

 

Well I stand up next to a mountain 

I chop it down with the edge of my hand 

Well I stand next to a mountain 

I chop it down with the edge of my hand 

I pick up all the tiny pieces and make an island 

might even raise just a little sand, yeah 

 

Jimi Hendrix, Voodoo Chile 

 

De ganse heenreis straalt de romige moerasspirea als de koningin der weiden. Eindeloze rijen 

heuvels rijgen zich aan elkaar. 

De Felbertauerntunnel is gesloten wegens een instorting, casu quo instortingsgevaar, waardoor 

wij een omweg van tweehonderd kilometer aan onze Lederhose krijgen in het zicht van de 

eindmeet. We stallen onze wagen op de verrassend drukke Parkplatz Leibnitzbachbrücke 

(1.656 m). De waarschuwing van Bob Dylan in Subterranean homesick blues indachtig (“Don’t 

follow leaders, watch parkin’ meters”) schakelen we onze GSM’s uit. 

We slaan onmiddellijk na de brug rechtsaf. De Ed.-Jordan-Weg loopt gedwee de Leibnitzbach 

achterna. Aan het houten kruis dat Leibnitzalm (1.908 m) domineert, zijn we halfweg. Als we ons 

verfrissen aan Sophienquelle, is de Hochschoberhütte (2.322 m) binnen handbereik. We zijn 

een uur geleden vertrokken. 

Onze gids heet Patrick Laszlo. Hij is drieëndertig  jaar oud. Zijn voorouders waren Sudeten-

Duitsers die in Hongarije woonden en in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog  uitgedreven 

werden. Hij snuift tabak. Zijn lijfspreuk is sicher zum Höhepunkt. Benieuwd of hij ook over iets 

anders dan klimtechnieken kan praten. 

Tijdens de winter kookt de Hüttenwirt voor F1-coureurs in Monte Carlo. Als bewijs toont hij een 

foto met Thierry Boutsen aan zijn zijde. Zijn Hochschoberpasta is waarlijk een culinair 

hoogstandje. 

Aangezien (…) paden niet alleen maar middelen zijn om een ruimte te doorkruisen, maar ook 

manieren van voelen, zijn en weten (…) (Robert Macfarlane, De oude wegen, p. 37) zullen we elke 

nieuwe dag opdragen aan één van onze dierbare zintuigen!   

 

15.07.13: is gewijd aan de geur 

 

Trust I seek and I find in you 

Every day for us something new 

Open mind for a different view 

and nothing else matters 

 

Metallica, Nothing Else Matters 

 

Een zoel windje blaast in ons aangezicht en veegt onze beslommeringen weg.  

“Goed weer tot op de top,” 

orakelt Patrick. We schuifelen over duimbrede richels en sleuren ons tussen de kalkblokken van 

Kleines (2.597 m) en Langes Schöberl (2.831 m) uit. Steenpuin molesteert onze wankele 

voeten. De grond ruikt naar ijs, een vage en doorzichtige geur. Het zonlicht flikkert in de brilglazen 

van onze gids, als hij ons de Grossglockner en de Grossvenediger aanwijst. Op de 

Staniskascharte (2.936 m) blazen we voor het eerst uit. We zijn aandachtig stil. Het is alsof de 



koude massiviteit van het gesteente zich door onze huid verspreidt. We happen ijle lucht. Gruis 

plakt in het zweet ons aanschijns. Als we te dicht bij de rots in de sneeuw trappen, zakken we tot 

onze lies in een grimmige schacht. De schrik slaat zijn vleugels uit. Ons blikveld vernauwt zich tot 

de voetstappen van onze voorgangers. We harken de laatste twintig van de 

drieduizendtweehonderdveertig meter over een smalle graat. De tweedimensionele top 

transformeert in een piramide. Met zijn vieren bengelend aan het Gipfelkreuz van de 

Hochschober, roepen we elkaar Bergheil toe. Wat het uitzicht op drieduizendtweehonderdveertig 

meter in ons wakker maakt, is te machtig om te bevatten. In de diepte rust de Lienzer Hütte uit 

achter een pallisade van zirbebomen. 

Een rood stippellijntje op de kaart is in werkelijkheid een Schneerinne, die zich steil naar beneden 

stort. Luc heeft geen stijgijzers. Dat wordt dus improviseren! Achteruit naar beneden krabbelen, 

bijvoorbeeld, op handen en voeten, wandelstokken horizontaal in de sneeuw geprangd. Jos is 

stand alone en stampt treden in de sneeuw. Erik, Luc, Noëlla en Patrick vormen een strak 

aangelijnd ropeteam. Onze handen verstijven. We beseffen dat angst geen onschuldig gevoel is. 

Saharazand kleurt de sneeuw lekstokroze. Spinnetjes wervelen vrolijk rond de putjes die onze 

sticks achterlaten. Het Alpenklokje priemt door de sneeuw. Een eeuwigheid later struinen we 

schouderbreed naar beneden. 

De Franz-Keil-Weg kronkelt eindeloos. Zijn gele richtingaanwijzers vermelden geen tijdsduur. Met 

kleine pasjes dalen we af in een koboltengebied, Gartl genaamd. Achter elke uitloper van 

Mirnitzschmeid volgt een nieuwe heuvelrug. Door het dikke sneeuwdek is ook de Debantbach 

het noorden kwijt. De Lienzer Hütte (1.977 m) is weggeslopen. We zijn negen uur en half op 

pad. Terwijl kinderen  hun hart ophalen in schommelende boomstammen, neemt Noëlla plaats op 

een ijzeren troon en laat haar gedachten de vrije loop: 

Drieduizenders  met  kalvariebergen … Requiem…uithouding …tot de 
limiet …in het oranje … in het rood . 
Sneeuwvelden  tot  2000 m…steil  steil  steil… stijgijzers …achterwaarts 
afdalen … sticks… trappen  maken… dwangarbeid . 
Driehonderd  procent  geconcentreerd … rotsklimmen… geen kabels 
…Schartes… hoe  geraken  we  hier naar  beneden ? … zekeren . 
Teamwork …. Ruhetag…. Leren  om  zalig  te  niksen . 
Bergpanorama’s …. decor wow ! … koningsblauwe meren….watervallen 
…Murmeltiere…. gemzen  
Huttesfeer…. Back  to  basics…. ver  van  het  dal … alleen  de  bergen …..  
Geen  toegang  in  het  circus  van  bergtoppen  zonder  zware  fysieke 
inspanning  en  mentale  overwinningen…. één  met de  natuur  
Hier lijkt  alles  eenvoudig  en  toch  bijzonder  moeilijk ! 
 

16.07.13: is gewijd aan het geluid 

 

Yes, there are two paths you can go by  

But in the long run  

There's still time to change the road you're on  

And it makes me wonder 

 

Led Zeppelin, Stairway To Heaven 

 

Na honderd meter Nossberger-Weg is de stramheid uit onze spieren verdwenen. De rotsen 

glinsteren van het vocht. Op tweeduizendtweehonderdvierendertig meter kantelt het landschap. 

Als onze gids de wandelkaart openspreidt, lijken de paden op slagaders in een mensenlichaam.  

Even later echoot zijn stem in de open ruimte: 

“Prikstokken opbergen.” 

Door in de sneeuw te nadrukkelijk op onze sticks te steunen, brengen we ons lichaam uit balans. 



Stilte daalt als stof op ons neer als we Steinkar traverseren. Onze ademhaling zakt tot diep in 

onze borst. 

Voor Noëlla en Erik stopt de Genusskletterei op de Niedere Gradenscharte (2.796 m). Vanop dit 

zadel lijkt het wel of de Keeskopf (3.081 m) niks te maken wil hebben met de Weiswandspitzen 

(2.906 m, 2.896 m en 2.916 m). Aan de andere kant van de graat nodigt de Eissee ons uit om de 

geheimen van ons spiegelbeeld te ontdekken. Het water glanst als de rugveren van een 

ijsvogeltje. Noëlla en Erik schuiven naar de Adolf-Nossberger-Hütte (2.488 m). Jos, Luc en 

Patrick klauteren naar de top van de Keeskopf (3.081 m). De vijf Klammerköpfe (3.163 m, 

3.159 m, 3.125 m, 3.108 m en 3.076 m) grijnzen vanachter hun kantelen. Ijsgrijs water gulpt 

over koperkleurige stenen, ketst doorheen een spekgladde sleuf en plenst bruisend op de kale 

rotsbodem. We zijn zeven uur onderweg. 

In de Grosser Gradensee (2.474 m) pinkelen zonnesterretjes aan en uit, als noodsignalen uit 

een verzonken universum. Jos laat het water enige seconden over zijn voeten rimpelen. Beelden 

van de voorbije beklimming spoelen aan. Een kleine vos landt knisperend op een zode wilde tijm 

en klikt zijn vleugels dicht. Als het laatste zonlicht uiteindelijk verdwijnt, daalt de duisternis niet 

van boven neer, zoals in de stad, maar stijgt vanaf de grond op en overspoelt de Adolf-

Nossberger-Hütte als een zwarte vloeistof. 

 

17.07.13: is gewijd aan de smaak 

 

We gotta get out of this place 

If it's the last thing we ever do 

We gotta get out of this place 

'cause girl, there's a better life for me and you 

 

The Animals, We Gotta Get Out Of This Place 

Bij de foto-voor–de-hut kijken de in het ochtendlicht gedoopte Klammerköpfe mededogend op 
ons neer. Met nog slechts drie paar stijgijzers is een beklimming van de Hornscharte (2.958 m) 
en de Kreuzkopf (3.081 m) uitgesloten. Patrick reikt ons de Klammerscharte (2.930 m) aan als 
anspruchsvoll alternatief. Voor we het goed beseffen, trekken we bibberende diagonalen in een 
Schneerinne. Na een kwartier loopt het zweet tappelings over ons gelaat. Na een halfuur kleeft 
onze tong tegen ons gehemelte. Na een uur zwalpen we over een rotswal. Na twee uur hijsen we 
ons op de Klammerscharte. Achter de bergpas glimt Gössnitzkees ijzig. Vijfhonderd meter lager 
sjokken twee schimmige steenbokken voorbij. De Kleiner Hornkopf (3.188 m) houdt de zon 
gevangen.  

„Rust!“ 
ordonneert Patrick. Een andere touwgroep vervoegt ons. We spreken af dat zij het spoor trekken. 
Hun onervarenheid spreekt boekdelen. Onze glimlach verdampt. Dwaze gedachten bespringen ons. 
Ondertussen likt de wassende zon aan de sneeuw. We storten ons in de diepte met een leeg 
hoofd. Hoe verder we afdalen, hoe zwieriger we door de bocht gaan. Beneden lijkt het alsof we 
vanonder een donsdeken uitgekropen zijn.  
Het laatste uur filteren de droogte en het stof door ons bloed, kruidig als nootmuskaatpoeder. 
De Elberfelderhütte (2.346 m) waakt over de Roter Knopf (3.281 m) en zijn gebruikers. De 
schemering dooft de contouren van een ooi die zich op een richel vastgelopen heeft. 

18.07.13: is gewijd aan het zicht 

 

This is a thing I've never known before, it's called easy living 

This is a place I've never seen before, and I've been forgiven 

Easy living, and I've been forgiven 

since you've taken your place in my heart 

 

Uriah Heep, Easy Living 

 

Als we opstaan, lijkt de ochtend onbeweeglijk. Jos en de gids zijn al twee uur onderweg. Hun doel: 

de top van de Roter Knopf halen voor het begint te regenen. Ons objectief: zonnekloppen, nu 



een weersverandering uitblijft. Als door een onzichtbare draad wordt een marmot weggesleurd 

achter een platte rotsblok. Voor een naïeve Nepalese landschapsschildering reciteren we: 

 “Om mani padme hum (o, kleinood opgeborgen in de lotusbloesem), moge Jos en Patrick 

behouden wederkeren.”  

Hollanders zijn onverbeterlijke brulboeien. We negeren hen straal. Om tien uur dertig stormen Jos 

en Patrick de hut binnen. Missie geslaagd, in een recordtempo. Zelfs de Hüttenwirt kijkt ervan op. 

In een straal van vijf meter rondom de hut puzzelen wij een mooi bloemenlijstje in elkaar. 

 

Nederlandse naam Latijnse naam kleur 

Alpenereprijs Veronica alpina L. violetroze 

Alpenhoefblad Homogyne alpina (L.) 

Cass 

zachtroze 

Alpenklokje (ook 
Kleine kwastjesbloem 
genoemd) 

Soldanella pusilla 

Baumg. 

fuchsiapaars 

Alpenlavas (ook 
Dwergmoederkruid 
genoemd) 

Ligusticum mutellina 

(L.) Crantz 

donkerroze 

Alpenvergeet-me-
nietje 

Myosotis alpestris 

Schmidt 

vaalblauw 

Alpenvrouwenmantel Alchemilla alpina L. geelgroen 

Biggenkruid Hypochaeris uniflora 

Vill. 

boterbloemgeel 

Blauwe monnikskap Aconitum napellus L. donkerpaars 

Broedbistorta Bistorta vivipara L. parelmoer 

Eenbloemige 
hoornbloem 

Cerastium uniflorum 

Clairv. 

grauwwit 

Goudgele ganzerik Potentilla aurea L. goudgeel 

Rondbladige gentiaan Gentiana orbicularis L regenboogblauw  

Gewoon Alpenroosje 
(ook Roestbladig 
Alpenroosje 
genoemd) 

Rhododendron 

ferrugineum L. 

rozefuchsia 

Leeuwentand Leontodon montanus 

Lam. 

paardebloemgeel 

Margriet Leucanthemum halleri 

Duccom. 

sneeuwwit  

Nagelkruid Geum reptans L. boterbloemgeel 

Bergboterbloem  Ranunculus montanus 

Willd. 

boterbloemgeel 

Dwergsleutelbloem Primula minima L. fuchsia 

Stekelige vederdistel Cirsium 

spinosissimum (L.) 

Scop. 

advocadogroen 

Stersteenbreek Saxifraga stellaris L. hagelwit 

Vetkruid Sedum alpestre Vill. okergeel 

Piramidezenegroen Ajuga pyramidalis L. licht bordeauxrood  

 

We nodigen Noëlla uit om een gepaste gedenksteen uit te kiezen. We bieden zelfs aan om hem 

proper te maken en in haar rugzak te stoppen. Zij gaat er niet op in. De regenwolken stomen 

langs ons heen. De Hüttenwirt, die mentor was van Patrick tijdens zijn opleiding als berggids, 

maakt ons deelachtig aan zijn levensfilosofie: 

 “Berge faszinieren und die Bergwelt, wundersamer Ort für Abenteuer und Erlebnis, aber 

auch ein raum der Freiheit, der Stille und der Einkehr in sich selbst. So werden Berge zu Orten der 

ganz persönlichen Auseinandersetzung.”  

Het nooddruftige schaap haalt ons terug naar het hier en nu. In het schemerdonker verliest de 

Roter Knopf zijn scherpte. We worden omsingeld door de stilte. 

 



19.07.13: is gewijd aan het tasten 

 

Yes, and how many years can a mountain exist 

Before it's washed to the sea 

Yes, and how many years can some people exist 

Before they're allowed to be free 

 

Bob Dylan, Blowin' In The Wind 

 

De lucht is zo fris als ochtenddauw op de regenboogblauwe Gentiaantjes. De Roter Knopf 

beklaagt het arme schaap, dat ten dode opgeschreven is omwille van zijn eigen voortvarendheid!  

De Tramerbach druppelt op de Wiener Höhenweg en verdwijnt tersluiks in het gootputje van 

Tramerkar. We poten onze wandelstokken neer met rustige regelmaat. In gespreide slagorde 

bereiken we het Kesselkeessattel (2.926 m). De Gernat-Röhr-Bivak houdt opendeur. We laten 

het tweekoppige Böses Weibl (3.121 m) links liggen en golven om de zwerfkeien van 

Peischlachkesselkees heen. Een cumulustoren en rookringen zetten ons aan tot spoed. De 

alpiene gordel, de kreupelhoutgordel, de subalpiene gordel en de bovenste berggordel deinen 

voorbij. Tschadinalm wemelt van de kleuren. In ons hoofd maken we het volgende lijstje op. 

 

Nederlandse naam Latijnse naam twijfel kleur 

Alpenaster Aster alpinus L. neen roodlila 

Alpenbosrank Clematis alpina (L.) 

Mill. 

neen lavendelpaars  

Alpenzuring Rumex alpinus L. ja licht kaki 

Baardig klokje (ook 
Harig klokje 
genoemd) 

Campanula barbata L. neen licht violet 

Bergels (ook Groene 
els genoemd) 

Alnus viridis (Chaix) 

DC. 

ja grasgroen 

Bosooievaarsbek Geranium sylvaticum 

L. 

neen fuchsiapaars  

Eenzijdig wintergroen 
(ook Ramischia 
genoemd) 

Orthilia secunda L. ja lichtgroen 

Gele gentiaan Gentiana lutea L. ja ananasgeel 

Globebloem (ook 
Europese trollius 
genoemd) 

Trollius europaeus L. neen goudgeel 

Grootbloemige 
gentiaan 

Gentiana clusii Perr. 

Et Song. 

ja diepblauw  

Kleine ratelaar Rhinanthus minor L. ja boterbloemgeel 

Scheuchers klokje Campanula 

scheuchzeri Vill. 

neen fuchsiapaars  

Kruisdistel Eryngium spinalba 

Vill. 

ja zilvergrijs 

Turkse lelie Lilium martagon L. neen oudroze  

Rapunzel Phyteuma 

hemisphaericum L. 

ja paarsblauw 

Stengelloze silene Silene acaulis L. neen roodroze 

Bergwegbree Plantago atrata Hoppe ja vaalwit  

Witte nieswortel Veratrum album L. neen komkommergroen  

Scheuchers wollegras Eriophorum 

scheuchzeri Hoppe 

ja donsvedertjeswit 

Vanilleorchis Nigritella nigra Rich. neen bordeauxrood  

 

In Kals-Ködnitz genieten we trots van het wazige silhouet van de Grossglockner. Twee Sint-

Jansvlinders fladderen in schaduwformatie over de wegberm. Aan de aar van de Bergwegbree 

bengelt een traan. Ons hart is licht na vijf uur en half stappen. 



Een taxi voert ons naar het Landgasthof Bad Weiherburg. Erik haalt zijn wagen op. In de Tour 

wint Rui Costa, een Portugees; Jan Baekelants en Bart De Clercq strijden mee in de voorste 

gelederen. We toasten op het succes van onze tocht met prosecco aus tiefen Keller. De glazen 

hebben een merkwaardig gedraaide hals. Wat een zaligheid, leven in het nu! 

In de finale van het biggenspel blijkt nog maar eens dat de lompste boeren de dikste pattaten 

oogsten. We besluiten Feierabend met een Zirbejenever. Op de lalala-wijs van Beertje Colargol 

zoeken we welgemutst ons bed op. 

 

20.07.13: those who don’t believe in magic, will never find it (Roald Dahl) 

 
Get your motor runnin'  
Head out on the highway  
Lookin' for adventure  
And whatever comes our way  
Yeah Darlin' go make it happen  
Take the world in a love embrace  
Fire all of your guns at once  
And explode into space  
 
I like smoke and lightning  
Heavy metal thunder  
Racin' with the wind  
And the feelin' that I'm under  
Yeah Darlin' go make it happen  
Take the world in a love embrace  
Fire all of your guns at once  
And explode into space  
 
Like a true nature's child  
We were born, born to be wild  
We can climb so high  
I never wanna die  
 
Born to be wild  
Born to be wild 
 

Steppenwolf, Born To Be Wild 

 

Voor het achtste jaar op rij stellen we vast dat de bezieling, de nieuwsgierigheid, de vriendschap 

en het vertrouwen zijn ons tot een hecht team smeden.  

Ondanks de rock and roll in ons lijf vergelijken we ons graag met een symfonisch orkest, waarover  

Judith van der Wel (Goede raad uit het Koninklijk Concertgebouworkest, deBuren, programma 

2013, sept/okt/nov/dec) spits opmerkte: 

(…) De muziek moet tot haar recht komen en daaraan worden eventuele 

persoonlijke kwesties ondergeschikt gemaakt. Zo weten veel orkestleden zichzelf 

te overstijgen. (…) In het Westen hebben wij alles wat we willen, misschien nog 

wel meer, maar de wereld staat op het punt om zichzelf te vernietigen. Dat komt 

door die kakafonie, door het gebrek aan een gezamelijk 

verantwoordelijkheidsgevoel. Vrijheid is relatief. In een orkest kan een 

orkestlid niet spelen wat hij wil, hoe goed hij ook is. Mijn vrijheid stopt niet waar ik 

dat wil. Mijn vrijheid stopt waar jouw vrijheid begint. Als we meer op deze 

manier zouden denken, zouden we beginnen te functioneren als een orkest. Musici 

moeten naar elkaar luisteren en kijken, ze moeten samen ademen en samen 

spelen. Dat is precies wat de wereld van nu nodig heeft. (…) Zo komen er twee 

raadgevingen uit het orkest: enerzijds, luister naar elkaar, probeer elkaar te 

naderen omwille van iets dat je ego overstijgt, of dat nu schoonheid is, het geluk 

van je familie of het welzijn van de aarde; anderzijds, koester je eigenheid. Weet 

wat voor jou van fundamentele waarde is en daag jezelf uit, ook als je daarvoor 

nieuwe manieren moet zoeken. (…). 



 

        Noëlla, de punctuele rapporteur 

        Erik, de snedige chroniquer 

        Jos, de stomende regisseur 

        Luc, de bevlogen redacteur. 

 


