
 

 

 

 

 

 

 

I. Intro 

“Mispoes, kudde gnoes. Doe u geen 

zeer, holenbeer. En geloof mij, het 

wordt alleen maar steiler, hijgende 

sabeltandtijger!” Zo racete jouw 

voorouder op een dag omhoog. 

Ontsnapt! Anders was je hier nu niet. 

Dat was dan misschien recht omhoog 

een boom in zoals de Twa of Korowai 

het vandaag doen, of zoals de 

orangutan, de verticale klimkampioen 

van de dieren. Maar misschien 

ontsnapte onze held niet een boom in, 

maar steile rots op? Technische 

verticale rots! Waarop geen enkel 

ander groot beest omhoog kon. En wie 

weet leidde het staan op zandsteen-

regletjes sommige oermensen ertoe 

om geleidelijk rechtop te gaan lopen? 

Nog beter dan de orangutan?  

Maar antropologen waren nog niet 

bezig met zo een rotsklim-rechtloop-

hypothese. En de meeste online artikels 

verkondigen dat we pas zijn beginnen 

klimmen op een zwoele zomeravond in 

het jaar 1492. Antoine de Ville hees zich 

toen over de rand van de Mont Aiguille,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in de wolken boven het dorpje van 

Chichilianne. Daar is het klimmen 

gestart volgens de heersende 

internetlegenden. Als je wilt weten wie 

achter dit idee zit? Wikipedia natuurlijk. 

’s Werelds grootste encyclopedie zette 

Mr. De Ville vanaf 2017 helemaal 

bovenaan de rotsklimchronologie, met 

alle gevolgen van dien. Elk recent artikel 

praat Wikipedia intussen na. 

Maar vind je daarentegen online 

magazines van voor 2017 dan beweren 

die nog rigoureus dat het rotsklimmen 

begon met 2.400 jaar oude Chinese 

aquarellen die klimmende mannetjes 

tonen met touw. Alleen bestonden 

aquarelschilderijen zo lang geleden nog 

niet. Bovendien was er gewoonweg 

nooit een bron voor het schuldige 

Chinese weetje dat vanaf 2006 op 

Wikipedia(1) voor een goeie 11 jaar lang 

het klimmende internet influisterde. 

Totdat iemand de bewering terecht 

verwijderde waarop het geverifieerde 

Franse stukje faits divers zichzelf tot het 

nieuwe ‘klimbegin’ kroonde. 



II. Proxy-Bronnen 

Maar voor een ‘begin’ haal je er liever 

de oudste bronnen bij: Homo-fossielen. 

Veel zou je daar niet van moeten 

kunnen dragen want zelfs al is uw 

autokoffer te klein voor een crashpad, 

dan nog passen daarin waarschijnlijk 

wel alle Paleolithicum-botten en 

tanden die we ooit vonden van de 

mens, zonder dat je moet opletten bij 

het dichtslaan van de koffer. Zitten er 

dan ergens tussen: 300.000 jaar oude 

Homo Naledi beenderen, gevonden in 

2014 door speleologen die afdaalden in 

grotten in de Zuid-Afrikaanse Malmani-

Dolomieten. Die vondsten indiceerden 

recent dat die oermensen geen 

probleem hadden om in en uit een 12-

meter-diepe schacht te klimmen(2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We weten ook dat onze verre 

voorgangers graag in grotten woonden. 

Misschien wel omdat die grotten vaak 

omringd werden door klimrotsen? Het 

Maasgebied herbergt bijvoorbeeld niet 

alleen onze vertrouwde klimmassieven. 

De Waalse valleien zijn ook beroemd 

voor ontelbare prehistorische grotten-

vondsten met uitzonderlijk veel 

Neanderthalers, mammoetbeenderen 

en kunst. En die schattenkamers van 

grotten zijn vlakbij ons: Spy, Scladina, 

Fonds de Fôret (Trooz), Naulette 

(Lesse), de Viroinvallei en sites waar 

ook geklommen wordt: Trou Magritte, 

Chaleux, Trô Cwaheur/Schmerling 

(beter gekend als Awirs-noordwand), 

Montaigle, Goyet... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petroglief die archeologen aantroffen in de grot in het klimmassief van Chaleux boven de Lesse  

(paleo-art.naturalsciences.be, 2022) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mont-Aiguille in het voorjaar: een blik naar 

beneden, halfweg de historische route. 

Eigen foto, 2022. 



In 1991 vonden alpinisten meer dan 

knokkels en kunst. Ze stootten op een  

46-jarige die zijn quasi-intacte hand 

omhoog stak uit de Similaun gletsjer 

waarin hij al 5.300 jaar lang ingevroren 

zat, allemaal sinds een dag dat hij 

helemaal alleen verdween in het 

godverlaten hoge rijk van vrieskou en 

sneeuw. De zwaargewonde Ötzi trok in 

zijn laatste 32u vanuit het dal de Alpen 

in met zijn (toen state-of-the-art) 

bronzen bijl, zijn gerecycleerde 

aftandse pijlpunten en zijn borst vol 

tatoeages. Misschien waren we voor 

1492 dus toch meer dan een 

arcadegame-figuurtje dat slechts 

horizontaal linksrechts bewoog, en 

daarbij af en toe sprong? 

Tussen de Naledi en Ötzi enerzijds, en 

Antoine anderzijds, moeten er zeker 

nog stukjes klimgeschiedenis bewaard 

zijn. Maar de mondelinge overlevering 

leert ons niet veel. Die gaat vandaag 

niet verder dan wie er in onze klimclub 

twee generaties geleden het snelst een 

Kurt Albert’ke(3) deed. We vertrouwen 

dus best op het schrift: het oudst 

gekende werd 4.600 jaar geleden in 

Sumer in steen gebeiteld en vertelt de 

hymnen van de Kesh tempel. 4.100 jaar 

geleden schreven bollebozen het epos 

van Gilgamesj neer. Zo zou de 

godkoning bijvoorbeeld Mount Mashu 

opklauteren. Ook later volgende 

geschriften bleven lang alleen gewijd 

aan goden en koningen, en die gingen 

leeuwen schieten en vertelden niks van 

eventuele verticale rotsklimmetjes. 

De Egyptische en Mesopotamische 

beschavingen bloeiden niettemin 

millennia lang. Ondertussen leerden ze 

daar in het Midden-Oosten steeds 

beter touw maken. Wist je dat 

Cleopatra al dichter bij onze tijd was 

dan bij de bouw van de piramide(4)? Ik 

zeg het jou:  vroeg of laat ontdekt 

iemand hiëroglyfen die een klimverhaal 

vertellen. 

Maar niet de Egyptenaren, Babyloniërs 

of zelfs Grieken zorgen voorlopig voor 

het oudste bekende klimverhaal dat 

millennia heeft overleefd… 

III. Directe bronnen 

Alex Lowe, Megos en Honnold weten 

het misschien niet, maar ze zijn 

vernoemd naar de eerste grote naam 

die in de klimgeschiedenis opduikt. 

2.350 jaar geleden trok Alexander de 

Grote door het sprookjesachtige 

Perzische rijk. Zijn leger stak de ijle 

hoogten van de Hindoekoesj over en 

passeerde de Ijzeren Poorten. Deze 

smalle kloof bracht het gezelschap naar 

de drie laatste Sogdiaanse bolwerken 

die balanceerden op wolkenkrabbende 

rotswanden. Vooral Ariamazes’ burcht 

leek onbegonnen werk. Alexander 

beloofde daarom bakken prijzengeld 

voor de soldaten die het snelst naar de 

schijnbaar onbereikbare top klommen. 

Ook duizend jaar latere Koranteksten 

zullen ernaar verwijzen: 32 soldaten 

vielen te pletter volgens de toenmalige 

overlevering (die uiteindelijk het eerst 

werd opgeschreven door historicus 

Arrian een paar eeuw later). 30 anderen 



hadden wellicht beter opgelet tijdens 

het vak ‘kasteel beleggen’ en geraakten 

à vue bovenaan de kliffen. Het 

verstomde verzet stemde meteen in 

met onderhandelingen en Alexander 

trouwde met de mythische prinses 

Roxana die daar in de wolken woonde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze woorden klimmen en kliffen 

stammen vanuit een tijd niet lang 

daarna, wanneer het Oergermaans 

ontwikkelde. De Romeinen spraken 

liever geen Barbaars en gebruikten het 

woord ascendere. De woorden uit 

beide talen vloeiden later over naar het  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Nouvelle Géographie 

Universelle, La terre et 

les hommes', Édition 

Élisée reclus, Parijs, 

1881, pagina 503. 

De Ijzeren Poorten van 

Sogdië. 



vroege Engels. Intussen prees een 

zekere Claudius Galen in een Latijnse 

tekst het touwklimmen als een goeie 

turnles. De goede turnlessen weerhield 

het Romeinse Rijk er dan toch niet van 

ineen te storten. Uit de chaos doemde 

na vierhonderd jaar het quasi-Europese 

rijk van Karel de Grote op, met 

hoofdstad in Aken. 

Dat Frankische rijk verviel al snel in 

verdeeldheid door broedertwisten. 

Europa werd een hutsepot van feodale 

heren, Christelijkheid en Vikinginvallen. 

Daaruit gingen enkele welvarende 

kloosterordes maar ook zelfstandige 

steden stilaan oprijzen. In Florence, 

Milaan, Venetië en Rome raakten 

intellectuelen nostalgisch naar de 

klassieke oudheid toen er tijd was voor 

kunsten, uitvinders en rock ’n roll 

filosofen. En! Ze begonnen heel wat 

meer neer te pennen. Petrarca schreef 

bijvoorbeeld over zijn bergwandeling 

naar de top van Mount Ventoux. 

Buiten Europa was het in de wereld – 

ondanks het uitblijven van die 

Renaissance – niet stil. Op plaatsen 

waar zelfs de berggeiten niet geraken 

vinden we vandaag nog steeds 

onontdekte petrogliefen en rots-

schilderingen van de Luo-Ye, de Pueblo-

indianen(5) en de Tellem(6). Verdwaalde 

geitenboeren stoten nog steeds op 

huisjes halfweg een rotswand in 

Oman(7), Azerbeidzjan(8), en Guyaju(9). 

En boven de 6000m kunnen we – als we 

goed zoeken – zeker nog een Inca-schat 

vinden. Maar een uitgebreider bewaard 

klimverhaal vinden we pas echt in 1492. 

IV. Nieuwe wereld 

In 1492 reist de Franse koning alleszins 

door de Dauphiné. Zijne ongeletterde 

majesteit vangt op dat een Ligurische 

kapitein op dat eigenste moment de 

woeste golven van de oceaan 

doorklieft, gebrand op het onmogelijke: 

Indië bereiken via de ‘verkeerde’ 

zeilrichting, het westen. Consensus in 

de wetenschap geloofde al lang in de 

theorie. Maar niemand die tot nog toe 

gek genoeg was voor de praktijk. De 

onbekende tocht over de grenzeloze 

Atlantische oceaan…. Niemand zou er 

aan beginnen, niet met de duurste, 

nieuwste en meest volgeladen 

zeeschepen, en niet met de wind 

continue in de zeilen. Niemand.. 

behalve nu één bende zotten. 

Die expeditie – lijnrecht het 

onmogelijke in – bleek gesponsord door 

collega’s van de reizende Karel VIII: 

Isabella I van Castilië (en Ferdinand II 

van Aragon). “Ik moet ook iets zot 

lanceren” moet de 22-jarige Karel(10) 

gedacht hebben en hij riep snel een 

wedstrijd uit met een prijzenpot voor 

de eersten die hun vlag plantten 

bovenop de Mont Inaccessible (oftewel 

Mont Aiguille). Die berg had hij zien 

opdoemen in zijn tocht langs de 

Vercors. Nog voordat Columbus op een 

Caraïbisch eiland strandde stond er 

effectief volk bovenop de tafelberg.  

Het zijn militaire beleggingstechnieken 

(en veel lef) die Antoine de Ville en zijn 

bende omhoog hielpen doorheen die 

labyrintische westwand. Maar waar 

hebben we dit nog gehoord? Een  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koninklijk idee, een klimwedstrijd, grof 

prijzengeld en militaire beleggings-

technieken? Juist, Alexander de Grote 

was de Franse koning 1800 jaar voor.  

Karel VIII sponsorde het avontuur waar 

de geschiedenis voor de eerste keer de 

naam van een van de rotsklimmers 

onthoudt.  

We hadden nochtans oudere namen 

kunnen kennen van rotsklimmende 

Paaseilanders. Maar hoewel de 

generaties mondeling heel netjes de 

namen doorgaven van stamhoofden 

die de Takata Manu wonnen, 

onthielden ze niet de namen van de 

echte deelnemers die streden voor hun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stamhoofd. Ze moesten door de 

kolkende zee zwemmen, zich voorbij de 

eenzame rotspunt van Moto Nui 

haasten, wachten om het eerste 

Manutara-ei te stelen op een rotsig ei-

land, terugzwemmen tussen de haaien, 

om zich uiteindelijk met wat geluk aan 

de duizelingwekkende 300-meter-hoge 

kliffen te wagen van de Orongo-krater, 

en ten slotte daarboven als eerste in 

een heilig dorpje het ei af te leveren. 

Kortom: de beklimming van de rots in 

de Vercors was onverminderd episch, 

gedurfd en misschien zelfs elegant, 

maar de beklimming is bezwaarlijk het 

bigbang-verhaal van het klimmen te 

noemen. 

Mont Aiguille, lichtjes overdreven. 

Claude-François Menestrier, 1701. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mont-Aiguille: naar beneden komen is ook 

nog niet zo makkelijk. Eigen foto, 2022. 



Notities 

(1): De vermelding van 1492 op de 

Wikipedia-pagina wordt sinds recent 

genuanceerder aangehaald. De 

encyclopedie bewijst zich nog steeds als 

een interessante hulpbron ondanks 

dingetjes zoals: “Grand Capucin is een 

grafieten berg” (2009-2019). Maar het 

is niet dat alledaagse journalistiek het 

beter doet: Knack heeft de gewoonte 

om bij elk artikel over de Mont Everest, 

de Ama Dablam af te beelden, zie 

bijvoorbeeld op 8 december 2020: 

https://weekend.knack.be/lifestyle/rei

zen/hoogte-van-mount-everest-

vastgelegd-op-precies-8-84886-

meter/.  

(2): De wetenschappelijke bron is: 

https://elifesciences.org/articles/9561 

(3): Voor een Kurt Albert’ke moet je iets 

drinken terwijl je op één hand hangt. In 

de jaren 1980 figureerde Kurt Albert 

namelijk in een reclameshoot waarvoor 

hij free solo Devil’s Crack klom in 

Frankenjura en vervolgens (voor de 

reclameposter) poseerde met een 

goeie greep in de ene hand en een volle 

Maßkrug in de andere. 

(4): ..of toch de piramiden van Gizeh, de 

bekendste. 

(5): De Pueblo-indianen zijn beter 

bekend als de Anasazi, een 

onvriendelijke naam die ze (net als de 

bewoners van Yosemite) kregen van 

doodsbange stammen. 

(6): De Tellem zijn vernoemd door het 

volk dat hen wegjoeg van de  

 

Bandiagara-kliffen. Catherine Destivelle 

klom er in de jaren ’80. 

(7): BBC Travel maakte in 2019 als eerste 

een duidelijke reportage over deze 

plaats die nog steeds bewoond wordt 

door afstammelingen van de Al Shariqi 

stam. Dit volk kwam eeuwen geleden in 

de regio en zocht een veilige plaats in 

een onwelkome regio. 

(8): Parigala (letterlijk: sprookjeskasteel) 

zou uit een rotswand gehouwen zijn, 

driehonderd meter boven de grond. Je 

vindt het in de Kaukasus nabij Georgië. 

(9): Dit versterkte rotsdorp ziet er uit als 

een poppenkast in een doorgesneden 

rotsheuvel. Er is niks over geweten en 

het complex bevindt zich tussen Beijing 

en Mongolië. 

(10): Ondanks zijn neus voor avontuur 

krijgen we weinig nieuwe avonturen-

producties nog van Charles VIII, want 6 

jaar later stoot hij zijn hoofd tegen een 

deur en sterft. 

Wetenschappelijke studies van het 

laatste jaar vermoeden dat de stoot 

niet de eigenlijke oorzaak was. 

Wikipedia vermeldt eenzelfde 

hoofdstoot-doodsoorzaak voor Louis 

III. Nu is deze vermelding wel een 

verdraaiing van wat enkel een monnik  

er een eeuw later, na diens dood, 

cryptisch en belerend over schreef in de 

Annalen van St-Vaast.  
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