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de beklimming van de noordwand van de eiger 
is als een museumbezoek in het verticale. 
roeland van oss en zijn vrienden Mark en dave 
klommen op de wand van de ene naar de andere 
historische locatie, zoals de hinterstoisser 
traverse, het dodenbivak en de witte spin.

M
et een hoogte van 1800 meter torent de Eigernoordwand 
uit boven het Zwitserse toeristendorp Grindelwald. Het is 
een historische wand; een van de laatste ‘problemen’ van 

de Alpen met zoveel dodelijke ongelukken, dat er in 1936 en 1937 
zelfs een wettelijk verbod gold om er te klimmen. Een jaar later, 
op 24 juli 1938, volgde de wereldberoemde eerstbeklimming door 
Andreas Heckmair, Ludwig Vörg, Heinrich Harrer en Fritz Kasparek. 
Adolf Hitler buitte de sportieve prestatie van deze Duits-
Oostenrijkse gelegenheidscoalitie schaamteloos uit voor zijn 
propagandamachine. Het was nog maar enkele maanden geleden 
dat hij de Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland had geforceerd. 
Het succes van de ingezetenen van zijn Groot-Duitse Rijk kwam 
hem op dat moment goed uit. De klimmers zelf hadden het zich 
niet gerealiseerd; zij waren louter gefixeerd op het beklimmen van 
de wand. Toen de Duitsers Heckmair en Vörg de Oostenrijkers 
Harrer en Kasparek onderweg inhaalden besloten ze gezamenlijk 
verder te gaan. Uiteindelijk waren ze vier dagen onderweg. 
Tegenwoordig worden er snelheidsrecords van zo’n tweeënhalf 
uur gevestigd. Wij zitten tussen deze uitersten in.

Stipjes
In de vroege ochtend van 19 april staan we onder de enorme 
wand. Een beetje nerveus zoals bij alle tochten, maar misschien 
toch iets meer dan anders. Dit is niet zomaar een beklimming, dit 
is De Noordwand.

Eergisteren hebben we hem bestudeerd: er lag nog veel sneeuw 
en we besloten die een dag extra de tijd te geven om te zetten. 
Bovendien konden we dan ook het spoor door de wand beter 
bestuderen. Vanaf Kleine Scheidegg zagen we verschillende 
touwgroepen in de wand, als stipjes op een grote muur. 

locatie eigeR

In de Goedentraverse. Kwartsspleet.
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En terwijl zij de rotsen en het ijs trotseerden, zaten wij op het terras 
en genoten in stilte. Gespannen voor wat vandaag zou komen.

Af en toe zak ik weg in de sneeuw, het spoor is nog niet goed 
genoeg aangevroren. Rechts boven me zie ik de wand. Ik voel de 
angst voor steenslag, maar ik hoor niets en er liggen geen stenen 
onder de route. Mijn lichaam is gespannen, de ademhaling snel. Ik 
voel me onrustig, iets zegt me dat ik hier zo snel mogelijk vandaan 
moet. Ik houd mezelf voor rust te bewaren; er is geen reden tot 
paniek. De condities zijn goed, andere touwgroepen zijn ons deze 
week al voorgegaan en er ligt een spoor. Ik kijk omhoog, ik haal 
diep adem. Nu gaat het gebeuren!
Onze eerste stappen in de wand. De zwarte hemel is bezaaid met 
sterren en de dorpjes in het dal liggen er rustig en vredig bij. Het 
spoor geeft ons richting en zo klimmen we vrij eenvoudig en snel.
Terwijl in de verte de hemel langzaam oplicht, gaan we richting de 
eerste rotsen. De Moeilijke spleet is de eerste van verschillende 
moeilijke lengtes in de wand. Het is een dertig meter hoge 
rotsband met een scheur erdoorheen, waar enkele oude verroeste 
haken hangen om het geheel af te zekeren. Eigenlijk niet al te 
moeilijk, maar met een grote rugzak, stijgijzers en in de 
ochtendschemer ook niet heel eenvoudig. Ik trek mijn 
handschoenen uit om zoveel mogelijk houvast te krijgen: de 
eerste meters gaan nog wel maar daarna slaat de kou genadeloos 
op mijn handen. Vervolgens bereiken we door sneeuw en mixed 
terrein de Hinterstoisser traverse. 
Andreas Hinterstoisser maakte deze traverse in 1936 en ontsloot 
daarmee de rest van de wand, en zo de hele klim. Hij maakte gebruik 
van zijn klimtouw, dat hij als touwtraverse inzette. Door slecht weer 
werd zijn groep genoodzaakt om te draaien, maar de inmiddels 
verijsde traverse bleek in omgekeerde richting niet te klimmen, zelfs 
niet met behulp van een touw. Pogingen om anders af te dalen, 

mislukten. Het weer verslechterde en de hele groep zat twee dagen 
vast in de wand. Uiteindelijk werden drie van de vier klimmers door 
een lawine de diepte in getrokken. Alleen Toni Kurz, overleefde de 
lawine, maar hij hing hulpeloos aan het touw. Vanuit het dal was 
inmiddels een grote reddingsactie gestart. De redders konden Kurz 
tot op spreekafstand naderen, maar ze slaagden er niet in zijn leven 
te redden. Kurz overleed langzaam, hangend aan het touw. 
Tegenwoordig is de traverse voorzien van een vast touw. 

Dodenbivak
Het is bijna onwerkelijk om in deze Eigernoordwand met al zijn 
heroïsche verhalen te klimmen. Ik had me voorbereid op steenslag 
en lawines, maar het is eerder het tegenovergestelde. De wand is 
‘vredig’ en rustig, onderling maken we grapjes; we zijn 
ontspannen en kunnen zelfs genieten. 
Aan het einde van het tweede sneeuwveld klimmen we nog een 
hardere lengte door de rots en zo komen we in het Dodenbivak. Dit 
bivak dankt zijn naam aan twee Duitse klimmers die er in 1935 zijn 
doodgevroren in een sneeuwstorm van drie dagen. Zij klommen 
een directe en moeilijke route in het onderste deel van de wand 
terwijl het weer slechter werd, zo slecht dat ze uiteindelijk vast 
kwamen te zitten in de wand. De wolken ontnamen ieder zicht en 
niemand weet precies wat er gebeurd is. Na de storm durfde een 
ervaren piloot het aan met zijn vliegtuig dicht bij de wand te 
komen om zo de twee klimmers te zoeken. Hij trof ze aan in het 
‘Dodenbivak’, bewegingsloos en tot hun knieën in de sneeuw. De 
jaren erna probeerde niemand deze route te herhalen: die van 
Hinterstoisser werd gezien als het ‘logische begin’ van de wand.
Nu geldt het Dodenbivak als een van de beste bivakplekken in de 
wand: er zijn enkele kleine plateaus en de overhangende rots 
boven het bivak biedt relatieve veiligheid. Ook zijn er boorhaken, 
iets wat ik in deze wand niet verwacht had.

De beste plek voor een bivak onderweg. De noordwand van de Eiger met Kleine Scheidegg op de voorgrond.
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We nemen een korte pauze om even bij te komen; het is inmiddels 
half elf en we zitten goed op schema. Een slok en een hap, even 
zitten om de benen te ontspannen en genieten van de korte rust. 
Langzaam dringt de entourage tot ons door: het uitzicht, de 
grootsheid van deze wand en de geweldige klimhistorie waar we nu 
middenin staan. Maar veel tijd hebben we niet voor dit soort 
bespiegelingen. We willen door. Hoe ver zullen we komen vandaag? 

Bespiegelingen
Vanuit het Dodenbivak klimmen we nog honderd meter verder 
naar links voordat we bij de Rampe komen: een minder steil stuk 
rots in deze bijna loodrechte wand.
Ik ga als eerste en het is heerlijk klimmen: de rots is vast doordat 
de temperatuur onder nul is en er ligt genoeg sneeuw om snel over 
dit terrein heen te gaan. Zo klimmen we enkele touwlengtes en 
komen uit bij de Watervalschoorsteen. Ook hierover had ik 
angstaanjagende verhalen gehoord: stromend water, gladde rotsen 
en moeilijk te klimmen. Zo schreef Jürgen Wellenkamp die in 1952 
met Karl Blach de wand beklom, dat zijn touwgenoot ‘zwemmend 
en proestend’ door de waterval onhoog kwam. Bij ons is de rots 
droog en het ziet er ook nog klimbaar uit. Maar schijn bedriegt: er 
valt weinig af te zekeren en met mijn stijgijzers schraap ik over de 
aflopende rots, op zoek naar houvast. Net voordat er een stuk rots 
onder mijn voeten wegbreekt - hier toont de Eiger zich zoals ik hem 
verwacht had - heb ik gelukkig een tussenzekering kunnen 
plaatsen. Met mijn handen voorkom ik de val. Dave klimt de tweede 
lengte en hij moet zijn grote rugzak afdoen om boven te komen. 
Mark en ik klimmen achter hem aan en zo komen we bij de 
Brokkelige richels, waar alles los lijkt te liggen. 
Het is een gemakkelijk stuk van de route waar we naar rechts 
traverseren, terug naar het midden van de wand. Maar het is 
zenuwslopend, omdat elke steen lijkt te bewegen. Haken 

ontbreken en het is nauwelijks af te zekeren. Juist nu de opperste 
concentratie hard nodig is, neemt die bij ons af. Het is al drie uur, 
de lange dag laat zich gelden. 
We weten alle drie wat hierna komt: de Godentraverse. Vlak 
daarvoor is de laatste mogelijkheid voor een fatsoenlijk bivak. Tot 
aan de top ligt alleen maar steiler terrein zonder ook maar één 
plek om te kunnen zitten of liggen.
De beslissing is snel genomen. Het weer is goed, we hebben onze 
slaapzakken bij ons en we willen liever de volgende dag in vol 
daglicht op de top komen. Na ons besluit worden we alle drie een 
stuk rustiger, meer ontspannen. We smelten sneeuw, genieten 
van het uitzicht en maken grapjes. Het klimmen is gedaan voor 
vandaag en we komen zeer waarschijnlijk morgen op de top.
Hoewel dit de beste mogelijkheid voor een bivak is, betekent het 
niet dat er veel plaats is. Ik begin met het uithakken van een 
kleine richel en na een kwartier zit ik op de rots. Wat mijn bed 
moet voorstellen is een richel van dertig centimeter breed bij een 
meter lang. Oneffen en met een bodem van ijs. Liggen gaat niet, ik 
kan alleen maar zitten. Mijn voeten bungelen over de rand, met 
ruim duizend meter lucht eronder. Maar ik krijg mijn rust. 

Witte spin
 De volgende ochtend beginnen we met de Godentraverse. Enkele 
honderden meters horizontaal klimmen, met ruim duizend meter 
lucht onder je. Het moment waarop je dichter bij de goden bent 
dan gebruikelijk.
Het is weer mijn beurt en dus ga ik voorop, niet moeilijk maar wel 
spannend. De rotsen zijn glad en er is weinig houvast, de grepen zijn 
allemaal slecht of brokkelen af - echt Eigernoordwand-terrein zoals 
ik het verwachtte. Schrapend met mijn stijgijzers klim ik verder, 
terwijl ik vertrouw op de smalle randjes. Af en toe vind ik een oude 
haak, maar vaak ook niet en moet ik gewoon maar door. Zo klimmen 

Aan het begin van de Rampe.Hinterstoisser traverse.
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we drie touwlengtes door totdat we bij de ‘Witte spin’ aankomen. 
Eiger en Witte spin zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, niet in 
de laatste plaats door de gelijknamige titel van het boek dat 
Heinrich Harrer in 1958 publiceerde. Het is het hoogste sneeuwveld 
dat als een witte spin tegen de wand is geplakt. Zo zagen toeristen 
dat in de jaren ‘30 van de vorige eeuw als ze met ontzag naar de 
noordwand keken. Er werd zelfs een vergelijking gemaakt met een 
spinnenweb, dat de gehele noordwand van de Eiger voorstelde. De 
spin zat in zijn net en wachtte op zijn prooi, de klimmers… 
Ook hierover had ik enge verhalen gelezen en gehoord: hard 
blank ijs, lawines, steenslag, om er maar een paar te noemen. 
Maar alles valt mee en het is bijna een genot om te klimmen.   
De sneeuw die er ligt, is goed en er is niks van steenslag of 
lawines te bekennen. Ik zeker Dave en Mark naar me toe en 
samen klimmen we verder richting de uitklimspleten. 
Die zitten vol met ijs en dat maakt het klimmen voor ons veel 
gemakkelijker. Op een mooi plateau vind ik tot mijn verbijstering 
weer een boorhaak. Enerzijds een prettig gevoel omdat de haak 
ons veiligheid biedt. Anderzijds ben ik verbaasd omdat ik in een 
wand met zoveel historie geen moderne boorhaken had verwacht. 
In de loop der jaren zijn er bij reddingsacties en 
filmwerkzaamheden diverse haken aangebracht.

Servus
Dave neemt het vanaf hier over en klimt de laatste drie lengtes. 
Een daarvan is de Kwartsspleet: een steile gladde versnijding die 
naar het Corti-bivak leidt.
Hier verbleef de Italiaan Claudio Corti drie dagen in afwachting van 
zijn redding in 1957. Hij was de eerste klimmer in nood die van 
bovenaf met een staalkabel gered werd. Terwijl de plaatselijke 
berggidsen niet in een redding geloofden, verzamelde zich een 
internationaal gezelschap van veelal vooraanstaande klimmers dat 
vastbesloten was Corti en zijn klimmaat Stefano Longhi te redden. 

Onder hen was ook de Nederlander Tom de Booij. Na negen dagen 
in de wand te hebben gezeten, kon Corti worden gered. Voor Longhi 
kwam de hulp te laat; hij overleed aan onderkoeling en uitputting. 
Zijn levenloze lichaam heeft nog twee jaar in de wand gebungeld.
Terwijl ik Dave zeker, worden we ingehaald door een andere 
klimmer. Hij beweegt zich snel en efficiënt over de rotsen, alsof hij 
de route al vaker heeft geklommen. Als hij naast mij staat, neemt 
hij niet eens de tijd om te stoppen. In het voorbijgaan kan er net 
een Servus af. Pas dan dringt tot mij door dat hij alleen is, zonder 
touw en zonder enige zekering.
Later die dag horen we dat het de Zwitser Daniel Arnold was, die 
probeerde het nieuwe snelheidsrecord in de wand te vestigen. Hij 
klom de route uiteindelijk in 2 uur en 28 minuten, wat nog steeds 
de snelste tijd ooit is. Het oude record was van Ueli Steck, die de 
route in 2 uur en 48 minuten klom. Hij maakte daarbij geen gebruik 
van de vaste touwen in de wand en hij klom de route in de winter. Er 
is nog steeds een discussie over de vergelijking van beide records.
Wij klimmen achter hem aan; al binnen enkele ogenblikken is hij 
echter uit het zicht verdwenen. Na nog twee lengtes vangen we 
zon. We zijn blij met de warmte op ons gezicht na ruim 24 uur in 
de schaduw te hebben geklommen. Het uitzicht wordt met elke 
stap grootser, naar alle kanten kunnen we steeds verder kijken, 
honderden kilometers. Over het ijs klimmen we naar de topgraat, 
een smalle sneeuwrichel met steile afgronden aan beide kanten. 
Nog vijf minuten concentreren en dan is er niets meer hoger. Aan 
alle kanten gaat de berg naar beneden. We zijn er!

Eindelijk staan we op de top van de Eiger. Een berg van nog geen 
4000 meter, maar met een van de meest indrukwekkende 
noordwanden uit de klimgeschiedenis.
Ik voel me trots en blij, maar ook opgelucht dat we veilig boven 
zijn gekomen. We hebben een van de grootste iconen van de 
bergsport beklommen! 

Vol trots gaan we over de graat naar de top.


