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GRANDE TRAVERSATA DELLE ALPI

p 26 april 1915 werd in het ver-
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dat Italië Zuid-Tirol en Trentino zou
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de ondertitel van dit zojuist verschenen
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twee van alleen Zuid-Tirol en Tren-

Iris Kürschner en Dieter Haas, in feite gelijk: veel
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Entente (Frankrijk, Verenigd

tino; en laat je daarbij niet in de war

valleien in het (noord-)westen van Italië werden

“Echte Gastfreundschaft […] abseits des touris-

Koninkrijk en Rusland) op de Cen-

brengen door Ladinische namen (de
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derde taal in de streek): Anpezo is

ven. De Grande Traversata delle Alpi – kortweg
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Hongarije en Duitsland). Zo ont-

Cortina d’Ampezzo.

GTA – is een bijna duizend kilometer lange wan-

tische kaasboeren, herders en herbergiers

stond het vierde Europese front

Het zijn geen van beide wandel-

delroute die deze valleien met elkaar verbindt,

verraadt dat de auteurs een echte sympathie

van de Eerste Wereldoorlog. Mili-

boeken. Alleen Alpenfront nodigt

waarbij trekkers in herbergen in het dal logeren

voor deze mensen hebben opgebouwd.

tair werd het een fiasco: de Italia-

uit tot een stadswandeling (bijv. in

in plaats van in een hut op de berg. Deze moe-
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nen veroverden op het Habsburgse

Meran of Sexten) en geeft aardige

dige poging om met ecotoerisme de dorpen
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suggesties voor bergwandelingen

weer leefbaar te maken, kreeg de laatste jaren

siast met Photoshop omgegaan is. Achter in het

kilometer breedte op een front dat

zoals naar de Paternkofel, Monte

van Piero di Luca, de man die voor
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boek staat ter referentie een autowegenkaart
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de dood van Sepp Innerkofler uit
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len, neem dan Alpenfront ter hand

bergsportgeheugen. Deze

half jaar verandert de frontlijn

kiest voor een persoonlijke benadering. Ze
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de liefde van de auteurs voor hun onderwerp
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niet makkelijk, want de vaak schok-
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ten, Krieg in den Bergen en Die
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Alpenfront einst und jetzt. De laatste
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Op dertig spectaculaire wandelingen over

een klettersteiguitrusting nodig is. Hoogte-
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en fotomateriaal, elke tocht uitvoerig beschre-

vanzelfsprekende Nepalese gelatenheid

Opzet en uitstraling van het boek verlan-
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wat dit duo zo sterk maakt.

worden er een beetje door opgezogen.

van vroeger die het verhaal van de oorlog tot

Nog een praktisch ingestoken gidsje van
Robert Weijdert, alweer nummer 5 in
de Met uitzicht op-reeks. In totaal meer
dan vijftig dagtochten (waaronder ook
kindertochten), trektochten en beklimmingen rondom Aosta, een steeds populairder wordende vakantiebestemming.

LOPEN OVER DE GRENS

aarnaast is er bij uitgeverij Bruckmann uit

ven wordt aan de hand van boeiende anekdotes

60

authentiek.” Ik denk dat ik niet de enige ben die

Dolomiten – Krieg in den Bergen
Michel Wachtler en Günther Obwegs,
Athesia, ISBN 9788882668365, ong.
€ 16,90

GRANDE GUERRA III

D

risme, geen woestenij, geen fastfood, maar

Die Alpenfront einst und jetzt – Auf den
Spuren des Gebirgskrieges 1915-1918
Hans-Joachim Löwer en Udo Bernhart,
Athesia, ISBN 9788882669621, € 26,99

MET UITZICHT OP
DE GRAN PARADISO

Auf alten Kriegspfaden durch die Dolomiten
Eugen E. Hüsler, Bruckmann Verlag GmbH, München,
ISBN 9783765454325, € 22,95

Lopen over de grens – Great Himalaya
Trail door Nepal
Katja Staartjes, Lecturis,
ISBN 9789462260283, € 35,95

BERGEN magazine

61

