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Tekst en foto's Sebastiaan Verbeke                                

“Ok, rustig blijven. Rationeel de situatie overzien. Wat zijn de feiten? Ja, de rots is brokkelig. 
Ja, de grepen bewegen. Nee, ik zie de volgende haak niet. Maar ik zit al hoog genoeg, ik heb 
een solide haak aan mijn enkels en het terrein is overhangend. Uitbrekende stenen zullen niet 
op mijn zekeraar vallen, maar in de poel water, twintig meter onder mij.” 
Dat ging door mijn hoofd  tijdens de eerste lengte van Crane Creux (9L, 7B/A0+) in een ver-
geten, doch magische grot in de Franse Jura. 

“Als ik alles afweeg, is het ergste dat kan gebeuren een diepe val in de lucht. Ik ga ervoor..." 
 
Ik steek mijn arm in de barst, werk mijn voeten omhoog en begin te dulferen op de holle plak 
rots. Eerst stampen tegen de volgende voetsteun. Klinkt het niet hol? Ok, dan rustig belasten. 
Voel ik de greep bewegen? Nee, er dan maar gewoon volledig op staan. Dat herhaalde ik voor 
nog een tiental meter tot de relais...

DE HOLLE SCHEDEL 
VAN DE SARRAZINE
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artif-gerief

Zo  begint onze beklimming van Grotte de Sarrazine, een gigantische 

overhangende grot van bijna 200 m hoog en zeker 60 m horizontaal 

overhangend. Door het midden van dit natuurlijke gewelf loopt onze 

route: Crane Creux (Nl: holle schedel), een oude artif route met een 

mix van wat vrij klimmen en een bolt-ladder tot boven.  We zijn met 

zijn vieren naar hier afgezakt om ons  aan deze onbekende parel van 

het artificieel klimmen te wagen. Kasper, Koen en ik  keken hier al 

lang naar uit. Gunnar hebben we slechts twee dagen voor vertrek 

ingelijfd om onze groep te vervolledigen. Her en der leenden we wat 

ladders, jumaars, daisy chains en sky hooks. Genoeg om ons door 

deze route gesleurd te krijgen, hoopten we. Want de topo is vaag, 

gaande van 5c/A0 tot 7b & A3. Hoopvol vertrokken we met enkel 

standaard multipitch- en basis "artif-gerief" (1), een geïmproviseerde 

light weight haulbag en zelfs een stoel! Met z’n vieren samen hebben 

we 180m touw bij, wat zou moeten volstaan voor een eventuele 

noodrappel tot op de bodem van de grot. 

(1)  Dat zijn: ladders om in omhoog te wandelen, daisy chain (bandlus 

met kleine lusjes), een paar skyhooks en onze goede vriend: de fifi-

haak om in de lusjes van de daisy chain te haken zodat je op elke 

lengte kan hangen .

Aan de relais van de eerste lengte voegt Kasper zich bij mij. Hij en 

Koen klommen via een andere start. Als ik hem hoor, dan blijkt dat 

de lengte met losse stenen nog helemaal niet zo erg was. Hun eerste 

lengte had wel vaste rots, maar de enkele haken die er stonden 

waren voornamelijk pitons van bedenkelijke kwaliteit. Het was 

kiezen tussen Scylla en Charybdis. Gunnar neemt de lead voor de 

volgende lengte (6c/A0). 

Een combinatie van guano, doorsijpelend water en een weinig 

gefrequenteerde route maakt dat vrij klimmen nagenoeg onmogelijk 

is. Ladders worden bovengehaald en het noodzakelijke artiffen 

begint. Dat belooft voor de volgende lengte, 7b… Gelukkig brengt 

vaste, droge rots soelaas en we cruisen vlot verder. De ijzige wind 

houdt zich gedeisd, de relais is op goede haken, nootjes en gedroogd 

fruit gaan vlot naar binnen. De sfeer zit er dik in. En dat mag ook 

wel, want nu komt de mentale crux. Een totale afstand van bijna 70 

m horizontaal dak valt nog te overwinnen. We raken bijna geen rots 

meer aan en zijn voortdurend aangewezen op onze geliefde ladders. 

Wat een machtig gevoel is dat, hier te hangen in het ijle. 
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traag, heel traag

Gestaag vorderen we. En wie al eerder artif klom, weet dat ik met 

gestaag eigenlijk traag bedoel. Want artificieel klimmen gaat tràààg. 

Het is zeker niet ongewoon voor de voorklimmer om bijna een uur 

over zijn lengte te doen. En met dat traag klimmen komt ook wachten 

en lang zekeren. Het is hier dat onze stoel goed van pas komt! Het 

urenlang aanhoudende hangen in onze klimgordels zou gewoon 

bijna niet te houden zijn. En aan de relais komen we nog verrassing 

tegen: er hangen vaste schommels die als stoel dienen! Van een 

luxe hangstand gesproken. Ons eigen big wall stoeltje maakt het 

extra gezellig om met meerdere aan de relais te hangen. Terwijl 

Gunnar als eerste zijn weg zoekt door het plafond, hangen wij maar 

rustig te bengelen in onze schommels. Menig toerist kijkt verbaasd 

naar boven. « Ils sont fous, ces grimpeurs » horen we. We besluiten 

die kleine bewegende stipjes daar beneden onder ons gelijk te 

geven. Dit is toch echt een zotte plaats waar we ons bevinden. Op 

een schommel, 150 m boven de grond in het midden van een van 

Europa’s grootste overhangen. We willen onze bewonderaars laten 

weten dat alles in orde is hierboven en dat ze fier mogen zijn op hun 

Franse land. Dus laten we met zware basstem de eerste strofen van 

het Franse volkslied door de grot galmen. Een kerkdienst is er niets 

bij! 

oude, roestige haken

Gunnar is ondertussen aan het einde van de lengte, waar ook hij 

zijn stoeltje weet te bemachtigen. Na de bevrijdende ‘départ’ begin 

ik hem te volgen. Nu merk ik pas dat de bolt-ladder die Gunnar 

voorklom toch niet te onderschatten is. Stevig heen en weer zwieren 

op oude, krakende, roestige haken om nipt de volgende dynamisch 

in te klikken, hoorde er bij. No big deal voor Gunnar, maar ik voel 

dat  de spanning in mezelf zich toch opbouwt. We hebben nog een 

tweetal uur daglicht over voor de laatste lengte en die moeten we 

echt halen. 

De touwen zouden nu misschien niet tot op de grond reiken en naar 

een andere tussenstand rappellen zou door de gigantische overhang 

niet mogelijk zijn. Er  is dus maar één optie en dat is uitklimmen. 

Onder vrolijke aanmoedigen van de rest van het team begin ik aan 

de laatste lengte. Het eerste stuk gaat vlot. Vrij klimmen is hier niet 

mogelijk en de haken staan kort genoeg bij elkaar om te artiffen. 

Maar dan wordt het terrein minder en minder steil en worden de 

haken steeds schaarser. En plots zit ik vast. Ik geraak niet verder. De 

volgende haak staat te ver en de rots is te nat om vrij te klimmen. De 

regen van de vorige dagen maakt dat water nog steeds door spleten 

van de kalksteen sijpelt en her en der weer tevoorschijn komt. Na 

lang de rots af te speuren naar opties bemerk ik plots boven me een 

klein muurvarenplantje. Aha, dat plantje moet ergens zitten waar 

een gaatje in de rots zit. Ik pak mijn skyhook, stap verder omhoog 

in de ladders en reik zo hoog als ik kan. Ik mocht geen centimeter 

kleiner zijn of ik raakte er niet bij, maar plots zakt de skyhook weg 

in het gaatje. De verlossende, hoge plaatsing stelt me in staat om de 

volgende haak te bereiken. “Nu zit het erop”, zeg ik tegen mezelf. 

“Die laatste tien meter zullen wel vlot gaan.” 
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PRAKTISCHE INFO

Materiaal
- Comfortabele gordel 

- 15-20 setjes per cordée 

- Optioneel: lichte haulbag of stevige rugzak + haultouw 

  + traxion 

- Multipitch-materiaal 

- Artif-materiaal voor A0 + 1 skyhook 

- Prussiktouw om eventueel achter te laten 

- Stoeltje voor de hangstanden 

- Hoofdlampen 

Slapen
Er zijn campings in de buurt, maar in november zijn ze reeds 

gesloten. Wij opteerden voor de gezellige koffer van de auto 

of een krappe tent. Je mag niet op de parking zelf staan maar 

een paar honderd meter voor de parking is een plaats waar het 

waarschijnlijk wel toegelaten wordt. 

Approach
10min vanaf de parking via een duidelijk aangeduid toeristenpad. 

De avond voor onze beklimming checkten we de approach al in 

het donker. Wanneer de sterrenhemel plaats maakte voor een 

diepe, zwarte leegte boven ons, voelden we het immense dak 

drukkend boven ons hangen. Achter de grot komt een zijrivier 

van de Lison van onder  de rotsen tevoorschijn. Bij ons was  het 

een ministroompje, maar in andere omstandigheden kan  het 

een heuse stroming zijn… Wees gewaarschuwd en neem een 

touw mee om over de rivier te spannen.

‘Relais ok!’

Met een combinatie van vrij klimmen, setje-trek en in ladders staan 

werk ik me naar boven tot ik weer even vast zit, maar deze keer 

letterlijk. Ik heb me in een smalle schoorsteen gewurmd waar ik mijn 

hoofd niet eens kan draaien. Als een slang wiggel ik schouder per 

schouder omhoog. Ik hang wat musketons aan de zijkant van mijn 

gordel, want achteraan belemmeren ze me te veel. Om niet terug 

naar beneden te schuiven, houd ik mijn lichaam voortdurend onder 

spanning. Van die twee uur daglicht, blijft nu nog maar een klein uurtje 

over en er moeten nog drie anderen naar boven klimmen. Ik kan nipt 

de volgende haak bereiken en clip mijn ladder erin. Probleem is dat 

de haak buiten de schoorsteen op de wand staat en ik een meter diep 

in die barst gekneld zit. ’Het heeft  nu lang genoeg geduurd. Ik reik 

opzij naar een trede van de ladder en laat mijn lichaam ontspannen. 

Onmiddellijk schuif ik uit te barst, pendel opzij op de ladder en 

probeer mijn grip op de trede niet te verzwakken. Mijn lichaam zwiert 

naar buiten en belandt met een doffe plof terug tegen de wand. De 

laatste tien meter zijn in zicht en ik zie het beukenbos boven me. 

Natte rots, losse rots. Ik maak me geen zorgen en geniet met volle 

teugen van die laatste klimmeters. Met nog een dik half uur zonlicht 

over kan ik ‘Relais ok!’ naar beneden roepen! 

Niet veel later verschijnt ook Gunnar met een brede glimlach over 

de rand. Twee van de vier zijn boven. Terwijl Kasper als derde 

tevoorschijn komt, verdwijnt de zon definitief. Het is plots pikdonker 

en Koen hangt moederziel alleen te wachten, wanneer we beseffen 

dat hij waarschijnlijk geen hoofdlamp bij zich heeft. Plots dus toch 

nog een laatste stuk actie om de dag af te sluiten. 

Gunnar bindt een touw rond de boom en daalt af in de leegte om 

voor Koen licht in de duisternis te spelen. Langzaam zakt hij in zijn 

lichtbubbel naar beneden totbij Koen, die hem vrolijk toezwaait. 

Na al wat nachtelijke klimavonturen had die zich erop voorbereid: 

zijn hoofdlamp staat op zijn helm en hij  is rustig naar boven aan 

het klimmen. Gunnar houdt hem nog gezelschap en 11 uur nadat 

we beneden vertrokken, staan we met z’n vieren boven. De touwen 

worden opgeschoten, het laatste water wordt opgedronken en de 

klimschoenen worden uitgetrokken. Zo mogen er nog avonturen 

volgen! 


