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Tekst en foto's Mark Sebille

De moederschoot aan de Elbe
We gebruiken vandaag de naam Elbsandstein, of Labské Pìskovce 

in het Tsjechisch, voor een gebied dat veel ruimer is dan enkel de 

rotsen langs de Elbe. Het is een gebied dat zich uitstrekt vanaf 

Dresden tot over de Tsjechische grens bij Dêcin. Zowat twintig 

miljoen jaar geleden vormde de zee hier een uitgestrekt labyrint 

in zandsteen, gevormd en geërodeerd tot talrijke torenachtige 

formaties. De Elbe en haar zijrivieren meanderen hier van Noord-

Bohemen naar Saksen. Vandaag is dit gebied ondergebracht in twee 

nationale parken in twee landen die op de grens naadloos in mekaar 

overgaan. 

Met de jaren is men het Duitse gedeelte Sächsischen Schweiz gaan 

noemen en over de grens Böhemischen Schweiz, eigenlijk Ceské 

Švýcarsko. 

De rotsen van Elbsandstein bestaan uit vele honderden kleine torens 

die over het algemeen vlot toegankelijk zijn. Het was een eeuw 

geleden al een populair wandelgebied voor de burgers van Dresden. 

Na de eeuwwisseling kwamen ook sportievelingen op de rotsen een 

uitdaging zoeken.

In het Duitse deel begon het sportklimmen meer dan honderdvijftig 

jaar geleden. In Tsjechië begon alles enkele decennia later. 

De eerste beklimmingen werden in 1864 opgetekend, enkele turners 

uit Schandau klommen toen tot de top van de Falkenstein. Het 

kleine dorpje Rathen werd het centrum van waaruit de rotsen werden 

ontsloten. In 1874 beklommen Otto Ewald Ufer en Hans Frick er als 

eersten de Lokomotive Mönch. Elf jaar later kwam Hugo Kurze er 

enkele rotsen beklimmen zoals de Nonne en de Kleine Gans. 

In 1990 ontdekte de grote Oskar Schuster de rotsen aan de Elbe. 

Maar Schuster was geen echte sportklimmer, hij zag het eerder als 

een ideaal oefenterrein voor zijn alpine beklimmingen in de Alpen en 

later in de Kaukasus.

Er werd in die tijd nog geklommen met een alpine techniek waarbij 

uitsluitend gebruik gemaakt werd van barsten en schouwen. De 

klimmers van toen wisten dat de gespijkerde bergschoen enkel zo 

gebruikt kon worden en hij niet geschikt was voor het subtielere werk 

op de verticale wanden. 

Oskar Schuster was de eerste die er de lichte klimschoenen met 

hennepzool introduceerde. Voor alle duidelijkheid, dat was geen 

schoen die ontwikkeld was voor de rotsklimmers maar die eigenlijk 

gemaakt werd voor de dakdekkers.

DE VOORGESCHIEDENIS VAN  HET SPORTKLIMMEN - deel 2
In een nieuwe reeks gaan we eerst op zoek naar de prille ontstaansplekken, zeg maar de broed-
plaatsen, van het sportklimmen.
Niemand heeft ooit het klimmen uitgevonden. Net zoals niemand het lopen of het zwemmen 
heeft uitgevonden. Maar elke vorm van klimmen heeft toch ergens een bakermat, een soort 
moederschoot, waar de discipline is ontstaan en waar ze zich ontwikkelde. Voor het sportklimmen 
kunnen we spreken van een drietal belangrijke groeiplekken. Fontainebleau was daar al één van, 
een andere wieg is Elbsandstein.
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Een nieuw kantelmoment kwam er in 1903. Op 7 juni klommen 

Albert Kunze en Oliver Perry-Smith de Lokomotive Esse in de vrije 

wand. Dat was ongezien. We kunnen die datum beschouwen als de 

start van het echte sportklimmen in Elbsandstein. 

De lichte hennepschoen was erg populair, maar er werd ook al 

blootsvoets geklommen. De rotsen zijn er niet scherp, en aan de 

voet van de wanden ligt er vaak een natuurlijk zandtapijt. De blote 

voetzool had een veel beter contact met de wand en leende zich 

meteen tot vrij klimmen.

In 1905 beklommen Perry-Smith en Rudolf Fehrmann de Barbarine, 

een iconische naaldrots. Er kwam nu een periode aan waarin dit duo 

de ene na de andere moeilijke route opende. 

Perry-Smith klom nu en dan ook solo. Wanneer hij op de Affenstein 

als eerste het naar hem genoemde “Perry-riss” had geklommen 

werd zijn prestatie door anderen op ongeloof onthaald. Waarop hij de 

volgende dag de route opnieuw klom en ietsje onder de top in grote 

witte letters “PERRY” schilderde. En dat is vandaag nog zichtbaar.

De musketon is in Elbsandstein pas ingevoerd in 1913, tot dan 

moesten de klimmers zich aan elke ringhaak uitbinden, het touw 

door de ring steken en zich vervolgens weer inbinden. Vandaag is 

zoiets volslagen ondenkbaar.

Rond 1903 waren al ongeveer vijfhonderd klimmers gekend in het 

gebied. Op 1 maart 1911 beslisten de vijftien bestaande klimclubs om 

samen de Sächsische Bergsteigerbund (SBB) te stichten die vanaf 

dan controle hield op de ontwikkeling van het klimmen in dit gebied. 

De SBB was na 1945 verboden tijdens de DDR-periode maar ze werd 

in ‘90 opnieuw geactiveerd.

“Vrij klimmen” heeft in Elbsandstein een volwaardige invulling 

gekregen. Er zitten relatief weinig haken en de bestaande 

verankeringen zijn diep in de rots geslagen. Gewone slaghaken voor 

kalk of graniet houden hier niet, friends of hexie’s al evenmin. Wel 

kan je hier en daar in de talrijke gaten een bandsling hangen. Het 

gebruik van magnesium is hier verboden, het zou een destructieve 

inwerking hebben op de zandrots. Die is door haar structuur overigens 

nooit glad geklommen en het klimmen op natte rots is hier verboden. 

Op enkele markante delen, zoals rond de Basteibrücke en op de 

Herkulessaüle of de Barbarine is er een verbod op het openen van 

nieuwe routes, maar klimmen op bestaande is nog altijd toegestaan.

Elbsandstein is, net als Fontainebleau en de Salève, een gebied waar 

wandelaars en klimmers terzelfdertijd hun hart kunnen ophalen, 

zonder mekaar voor de voeten te lopen. Dat was in 1903 al zo en dat 

is vandaag nog steeds zo.


