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Tekst Mark Sebille

Der berg ruft

Film van Luis Trenker
94 min, zwart/wit, 1938
Muziek Giuseppe Becce

Deze film, gebaseerd op Carl Haensels boek “Kampf ums 

Matterhorn”, kan je een plaats geven in de rij van historische 

monumenten. Het was voor zijn tijd een absolute kaskraker die de 

bergen verheerlijkte en waarrond een verhaal werd gebouwd met 

de nodige dramatiek. Het is belangrijk om de film goed te kaderen 

in zijn tijd. Nazi-Duitsland en Oostenrijk waren in ’38 net één land 

geworden, ook DAV en ÖAV waren eengemaakt, en een sterke Führer 

voerde grote zuiveringen door. Het volk stond onder grote druk. Het 

snakte daardoor gretig naar afleiding, en een romantisch drama om 

de Matterhorn ging er in als gesneden koek.

De verhaallijn volgt de gebeurtenissen rond de Matterhorn in 1865. 

Tegen de achtergrond van de harde agrarische leefomstandigheden 

in de hogere almen verzamelen zich enkele Engelse avonturiers 

om te proberen de Matterhorn vanuit Zermatt te beklimmen. Luis 

Trenker speelt hier bovendien zelf de rol van Jean-Antoine Carrel.

Luis Trenker is een monument in het Duitstalig Alpengebied. Zowel 

als schrijver, acteur en als cineast maat hij deel uit van het collectief 

patrimonium. De lijst van zijn films is lang, wetende dat hij 98 jaar 

werd, jong begon en ook lang actief bleef. Trenker was bovendien 

ook een goed klimmer, geboren 1892 in St-Ulrich in Gröden, toen 

nog een bescheiden bergdorp in het hart van de Dolomieten, die 

toen nog helemaal bij het Keizerrijk Oostenrijk-Hongarije hoorden. 

Tot op zekere hoogte was Trenker ongetwijfeld een politiek 

opportunist. Hij was officier bij de Kaiserjäger ten tijde van de eerste 

wereldoorlog en werd gewond in 1917 nabij Nauders. Na WOI hoorde 

hij als Zuid-Tiroler noch bij Duitsland, noch bij Oostenrijk maar 

zijn boeken en films bleven er razend populair. Die heldenstatus 

gebruikte Trenker naar het hem goed uit kwam. Het Nazisme zinde 

hem helemaal niet, maar hij paaide hen wel als hij de nodige 

middelen zocht om zijn films te maken. Uiteindelijk deed hij gewoon 

zijn zin en hij liet zich nooit echt voor hun kar spannen. De bijnaam 

“rebel in het Derde Rijk” werd hem vaak opgespeld, maar ook dat is 

lichtjes overdreven.

De Reichsfilmkammer had aanvankelijk kritiek op het internationale 

karakter van de film, er was namelijk een Engelse coproducent in 

betrokken. Toch kreeg de film het predicaat “Kunstlerisch Wertvoll”.

De vrouwelijke hoofdrol werd het filmdebuut voor Heidemarie 

Hatheyer, maar alle scènes met haar werden voor de Engelse versie 

van de film een tweede keer opgenomen met Joan Gardner.

Kort na de release in 1938 volgde de glansprestatie van vier andere 

zonen van het derde rijk: Heckmaier, Harrer, Vörg en Kaspareck 

beklommen als eersten de Eigerwand. De grote belangstelling van 

de kranten hiervoor gaf ook het succes van deze film een extra boost. 

De soundtrack is van de hand van de Italiaanse componist Giuseppe 

Becce, die vaak samenwerkte met Trenker. Becce’s muziek klinkt 

Wagneriaans. Bij momenten zelfs héél erg Wagneriaans, maar laat 

dat ook één van de sterkhouders van deze film zijn.

Dit zwart-witte kunstwerkje vind je gratis op Youtube. Bekijk het nu 

of hou het voor de lange winteravonden bij het haardvuur. Het zijn de 

Zwitserse Alpen zoals we ze vandaag niet meer aantreffen.

https://www.youtube.com/watch?v=NimUduE3D8g

Het World Wide Web bevat een overvloed van boeiend beeldmateriaal uit de geschiedenis van 
de bergsport. In deze column proberen we er maandelijks een parel uit te halen en deze duiden 
tegen een bredere achtergrond.
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