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ACTUEEL                                                                                                                                               
                                                                                                                                              

/IN MEMORIAM...

 

      

Is het eervoller om te sterven in de strijd voor nog meer roem en zelfvoldoening? Als er al een antwoord bestaat, dan is het niet eens relevant. 

Neen, je beklimt een berg omdat je voelt dat je dat moet doen. En dat verlangen is net iets sterker dan het besef dat het fout kan gaan. Want 

slagen is het voorrecht van iemand die durfde te dromen en de wilskracht had om die droom te doen uitkomen. De rest is lotsbeschikking en 

onze vervaldatum kunnen we niet kiezen.

Niemand durfde in 1938 aan Anderl Heckmair te vragen of hij die (eerste) Eigerwandbeklimming wel dacht te overleven. En niemand heeft ooit 

aan Walter Bonatti, toen die al zwaar ziek was, gevraagd of hij niet liever veertig jaar eerder in de bergen als een held was gestorven.

Foto Robbins © Tom Frost                                                                              Foto Steck © Ludovic Péron 

In anderhalve maand verloor de klimmerswereld twee van haar helden. Grote helden, levende legenden. 
Twee rotsen die het klimmen ingrijpend hebben veranderd, elk in hun eigen tijd. Royal Robbins groeide op in 
Californië. Hij werd de pionier van het “bigwallklimmen” en een paus van de clean climbing beweging. Ueli 
Steck groeide op in de schaduw van de Eigerwand, die hij al op z’n achttiende voor de eerste keer beklom. 
De Eiger werd zijn speeltuin en laboratorium. Robbins was al vele jaren ziek en stierf op tweeëntachtigjarige 
leeftijd in zijn woning in Modesta (CA) met zijn vrouw Liz aan zijn zijde. Ueli Steck stierf in zijn meest gelief-
de arena, op het hoogtepunt van zijn kunnen. Zijn dood kwam als een donderslag bij heldere hemel, terwijl 
het even onbegrijpelijk is dat iemand een dergelijk parcours überhaupt kon overleven. Maar iedereen sterft 
uiteindelijk, of het nu in je eigen bed is of tijdens een beklimming. Enkel voor wie achterblijft, kan het mogelijk
een verschil maken. We hoeven niet eens te weten wat er door Ueli’s hoofd ging in de laatste seconden van 
zijn bewustzijn. Zijn vrouw Nicole heeft hem honderden malen zien vertrekken voor een beklimming, met 
veel vertrouwen, maar altijd met een portie ongerustheid. En Ueli was zich daar terdege van bewust.
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“Een eerste beklimming is een creatie, net als een 
schilderij of een muziekstuk maken. Een klimlijn 

vinden vereist vaak uitzonderlijke creativiteit.“

 Tekst Mark Sebille

 

ROYAL ROBBINS
3 FEBRUARI 1935 - 14 MAART 2017

 hangjongeren van LA

Royal Robbins hoorde tot een generatie jonge rebellen die in de 

fifties de Amerikaanse steden ontvluchtten. Ze vonden mekaar in de 

granietrotsen om er hun tijd te verdoen aan nutteloze dingen zoals 

rotsen beklimmen. Al in 1952 klom Royal Robbins op Tahquitz Rock 

een nieuwe route die voor opzien zorgde. De “Open Book” werd 

5.9 (6a Franse quotatie) gequoteerd en zorgde voor een nieuwe 

standaard in free climbing. Robbins werd daarmee het boegbeeld 

van de nieuwe generatie. Groot van gestalte, ietwat slungelachtig, 

maar hyperbeweeglijk en vol humor. In 1957 klom hij als eerste de 

Northwestface van de Half Dome en in ’60 de tweede beklimming 

van The Nose in 7 dagen (Warren Harding deed er twee jaar voordien 

nog 47 dagen over). In 1961 opende hij de beruchte Salathé Wall op 

El Capitan, die nog lang als de moeilijkste bigwall-route overeind 

bleef. Robbins kwam ook meermaals naar de Alpen en opende in ’62 

samen met Gary Hemming de American Direct op de Aiguille du Dru. 

In 1963 trouwde hij met Liz Burkner die hij had leren kennen in 

het iconische Ahwahnee Hotel in Yosemite Park. De twee werden 

onafscheidelijk. In ’68 lukte hem de eerste solobeklimming van 

de Muir Wall, eveneens op El Capitan. Robbins had snel een vaste 

groep klimmers rond zich die zijn visie deelden, de meest prominente 

tijdgenoten waren Tom Frost, Yvon Chouinard en Chuck Pratt en 

werden vaak de Great Four genoemd. Met hun vieren openden ze in 

‘65 de North American Wall op El Capitan. Tot 1978 reeg Robbins de 

premières aan mekaar, zowel in Yosemite Valley als op Devils Tower, 

Mount Hooker of Castle Rock. 

Robbins hanteerde strikte ethische regels in relatie tot de rotsen 

en zwoer al in de vijftiger jaren de boorhaak af. Verwijderbare 

zekeringspunten hadden absolute voorrang op slaghaken en 

samen met Yvon Chouinard ontwikkelde hij nieuwe tools. Zijn 

visie beschreef hij in twee handboeken: Basic Rockcraft (1971) en 

Advanced Rockcraft (1973), zeg maar de tweedelige bijbel voor de 

bigwallklimmer. 

Voor Robbins was klimmen zoals kunst: “de beslissing waar je een 

haak slaat is van cruciaal belang en kan de hele verdere compositie 

veranderen, net zoals een woord in een gedicht of een penseelstreek 

op een doek.” 

Vanaf 1978 kreeg Robbins toenemend last van Arthritis Psoriatica, 

een aandoening met chronische gewrichtsontsteking die klimmen 

stilaan onmogelijk maakte. Hij begon een tweede loopbaan als 

extreem kayaker en ook hierin realiseerde hij nog tal van premières, 

meestal in Californië en Chili. In ’79 begonnen Royal en Liz met een 

“travel & outdoor outfit” kledinglijn. Hun producten waren toen al 

“duurzaam” hoewel het begrip pas een halve eeuw later zou worden 

uitgevonden. 

UELI STECK               

4 october 1976  - 30 april 2017

De snelle bengel uit het Emmental

Ueli Steck groeide op in het Berner Oberland en begon als 

twaalfjarige te klimmen. Hij kreeg een opleiding tot dakwerker en 

bleef dat ook tot hij ver genoeg stond om professioneel klimmer te 

worden. Ueli vestigde zich met zijn gezin in Ringgenberg, op een half 

uur van de Eiger. Die noordwand zou de rode draad blijven doorheen 

zijn hele loopbaan. Ueli voelde zich goed tussen zijn vrienden maar 

klom dolgraag alleen. 

In 1999 klom hij de Eiger-Lauperroute solo in vijf uur. In de Heckmair-

route verpulverde hij in 2007 het record van Habeler & Messner tot 

3u54 om een jaar daarop nog sneller te gaan tot 2u47. Hij stelde dat 

in 2015 nog scherper tot 2u22 50’. Toen ik hem in november nog 

ontmoette, stond zijn Eiger-teller al op zesendertig beklimmingen, 

waarvan meerdere nieuwe routes. 

Ueli Steck liep door een bergwand zoals niemand het ooit voordeed. 

Zijn techniek was mogelijk gemaakt door de technische ontwikkeling 

van de klimuitrusting, waaraan Ueli overigens actief heeft 

bijgedragen. Maar hij was vooral snel. Héél snel. Op de vraag naar 

de zin van die snelheid antwoordde hij lachend ”dat het toch leuker 

is om ’s avonds thuis te kunnen eten en slapen dan te moeten 

bivakkeren in de wand”. En snelheid kan soms ook de veiligheid ten 

goede komen.

Vanaf de eeuwwisseling trok hij steeds vaker buiten Europa, naar 

Alaska, Peru en Pakistan, maar vooral naar Nepal. Hij hield van 

Nepal en bouwde er stevige vriendschapsbanden. In 2001 klom 

hij er een nieuwe route in de Pumori westwand. In 2009 volgden 

nog solo beklimmingen van de Gasherbrum II en de Makalu, twee 

jaar daarop de Shishapangma, solo door de zuidwestwand. In 

oktober 2013 ging hij alweer solo door de Annapurna zuidwand en 

terug in achtentwintig uur, een nieuwe mijlpaal in het alpinisme. 

Na die tocht beloofde hij zijn vrouw Nicole in de toekomst geen 

solobeklimmingen meer te doen met dergelijk groot risico. “Ik ben 

dit keer te ver gegaan, een bepaald moment had ik aanvaard om te 

sterven. Dat gevoel is onwezenlijk.” 

Het palmares van Ueli Steck is te lang om hier op te sommen. Hij 

was een zeer berekend klimmer, iemand die met de beide voeten 

stevig op de grond stond. “Je ziet mijn successen wel, maar niet de 

talloze keren dat ik teruggekeerd ben. Als ik me onzeker voel, keer ik 

altijd terug. Ik wil niet roekeloos zijn”.

De beklimming in 2015 van alle 82 vierduizenders in 61 dagen, 

zonder zich tussen twee toppen op mechanische wijze te verplaatsen, 

had een mooi klapstuk kunnen zijn om zijn carrière af te sluiten. 

Maar Ueli bleef dromen en het verlangen om de grenzen opnieuw 

te verleggen was groot. En wij dachten dat hij onsterfelijk was. ▲

“Ik ben iemand met een tekort aan zelfvertrouwen. 
Maar in de bergen is dat plots anders, want klimmen, 

dat kàn ik. En een solo vind ik altijd heerlijk.”


