82

Jelle Staleman
beklom ze allemaal

Foto Rubendario.nl

vierduizenders
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Het is 2006 wanneer ik Martijn Seuren en Joey Ligtervoet in Visp ontmoet. Het is
zo’n druilerige dag waarop iedere ambitieuze alpinist depressief wordt. Die dag
ontstaat het plan om een poging te doen de Aletschhorn (4192 meter) te beklimmen.
Geld hebben we niet, dus kiezen we de goedkoopste optie: zonder liften en lopend
vanuit het dal. We rijden naar het einde van het Lötschental om daar op de camping
te overnachten. De volgende dag willen we doorlopen naar de Hollandiahütte.
Tekst Jelle Staleman

Rik van Odenhoven en Jelle op de Hinter Fiescherhorn.
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k kijk op tegen Martijn. Hij heeft met een lange vijfdegraads
beklimming in de Dolomieten en een stuk of twintig 4000’ers
al behoorlijk wat ervaring. Ik heb moeite om klimmaatjes te
vinden met dezelfde ambities. Martijn is net als ik vastbesloten
om zo veel mogelijk in de bergen te zijn en misschien zelfs berggids
te worden. Ik ben blij dat ik Martijn ben tegengekomen; eindelijk
een maatje met dezelfde motivatie, passie en bevlogenheid.
Daar in de druilerige regen in de tent inspireert Martijn me voor
het eerst met zijn plan om alle 82 4000’ers van de Alpen te
beklimmen. Voor mij is zijn plan nogal een ver-van-mijn-bedshow,
aangezien ik pas drie keer op een eenvoudige 4000’er heb
gestaan. Martijn lijkt vastbesloten om ze allemaal te doen! We
hebben het nog de hele avond over alle mooie tochten die we
ooit nog eens willen doen.
De volgende dag regent het nog steeds en laten we het plan om
de Aletschhorn te beklimmen, varen.

Colton MacIntyre op de Pointe Walker: de moeilijkste
In oktober 2011 zitten Niels van Veen en ik strak uit Nederland
– en dus niet geacclimatiseerd – in de Refuge de Leschaux.
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Vertwijfeld kijken we naar de indrukwekkende noordwand van
de Grandes Jorasses en de nog indrukwekkender schaduw die
de wand op de gletsjer werpt. Het plan is om de Colton MacIntyre
op de Pointe Walker (4208 meter) van de 1200 meter hoge wand
te klimmen.
Vanaf de hut zien we de route perfect liggen. De ijscondities in
de wand lijken verre van optimaal, maar het weer is perfect.
Onze ambitie en de slechte condities vormen een contrast met
het maken van een objectieve beslissing of het verstandig is in
te stappen. We schatten in dat het altijd mogelijk is af te dalen.
De volgende dag stappen we met veel spanning de route in.
Het eerste deel van de route is met 50 graden steil ijs relatief
makkelijk. De steile ijsgoten gaan daarom redelijk vlot en een
klein ijsveld brengt ons bij de Alexiavariant en tevens de crux
van de route. De normale crux van de route bestaat uit gortdroge
granieten platen zonder enige mogelijkheid om af te zekeren en
is dus onbeklimbaar.
Met enige spanning, maar vol motivatie, begint Niels met zijn
professionele afwashandschoenen aan de lengte. De altijd
innovatieve klimmer denkt met zijn afwashandschoenen zijn
handen droog te houden. Maar mede doordat ze twee maten
te groot zijn, vraag ik me af of het klimmen er nu echt veel
makkelijker op wordt? Op het gedeelte waar het ijs het dunst
is, staat hij behoorlijk lang te klooien. Hij moppert wat en ik
hoor hem steeds duidelijker hijgen. In een vlaag van emotie
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Foto Jelle Staleman
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Foto links Jelle op de Aiguille du Jardin. Foto midden Martijn Seuren
en Jelle op de Arête du Diable. Foto rechts Peter Moelands op de
Grande Rocheuse.

Rik van Odenhoven en Jelle op de Gross Fiescherhorn.

roept hij: “Dit is misschien wel het moeilijkste wat ik ooit heb
geklommen!” Gezien de ervaring die Niels heeft, breekt mij het
angstzweet uit voor wat nog komen gaat…
Ik klim de lengte na en ben ervan overtuigd dat het terrein licht
overhangt. Mijn rugzak trekt flink aan mijn schouders en mijn
onderarmen gaan helemaal de verzuring in. Met moeite houd ik
grip op mijn ijsbijlen. De ijsboren die ik uit het ijs draai, zitten
vaak maar een paar centimeter in het brosse ijs, ik krijg heel veel
respect voor Niels dat hij dit heeft voorgeklommen. Opgelucht
staan we 90 minuten nadat Niels aan de lengte begon weer naast
elkaar, boven de crux.
Die opluchting verdwijnt al snel als we het terrein voor ons zien.
Door de variant moeten we nu weer over een dun ijsveld en
vervolgens over rots naar de originele lijn terugklimmen en dat
ziet er erg lastig uit. We denken aan omdraaien, maar het ijs is
zo dun dat we geen mogelijkheden zien om af te dalen. Omhoog
lijkt de enige optie. We klimmen zo een lengte of drie al traverserend door. Elke 50 meter kunnen we één of twee twijfelachtige
zekeringen leggen, om het over standplaatsen maar niet te
hebben. De spanning vreet bij mij de nodige mentale en fysieke
energie. Waarom doe ik dit eigenlijk?

Bivak
Vanwege de slechte condities hadden we gerekend op een bivak
en dat blijkt geen misrekening, alleen… Waar kun je bivakkeren?
Na 800 meter klimmen, bevinden we ons op het laatste sneeuwveld voordat het mixed deel richting de Pointe Walker begint en
zijn we nog geen bivakplek tegengekomen. We hakken het ijs weg
om een plateau te maken, maar overal is het ijs te dun en komen
we na 10 centimeter rots tegen. Beteuterd kijken we elkaar aan,

het lijkt er even op dat we staand moeten bivakkeren…
Na een uur zoeken en hakken vinden we uiteindelijk toch een
plekje waar we een plateau van 40 centimeter kunnen maken.
Hakkend geef ik een keer of drie aan dat ik toch echt heel nodig
een grote boodschap moet doen en vraag Niels of hij het touw
aan de kant kan leggen. Niels heeft daar geen boodschap aan
en zegt dat ik mijn billen maar even samen moet knijpen terwijl

De spanning vreet de nodige
mentale en fysieke energie
hij stoïcijns doorhakt. Dit verandert als ik meld dat ik nu echt
boodschappen ga doen. Het touw krijgt de volle laag terwijl
Niels het nu met stress binnenhaalt. Gelukkig zijn de afwashandschoenen wel weer makkelijk schoon te maken. In een soort
Formule 1-kuipstoeltje brengen we bibberend de nacht door.
Na een brakke nacht met temperaturen van -10 graden Celsius is
het de volgende dag nog steeds perfect weer. We klimmen weg
van het sneeuwveld en het klimmen wordt nog delicater. Met onze
stijgijzers zoeken we grip op de gladde platen. IJs is nergens
meer te vinden en ik vraag me af of we wel goed zitten. Ik zit er
mentaal behoorlijk doorheen omdat het woord ‘zekeren’ hier
nogal relatief is. Als ik op de standplaats aankom, zie ik dat Niels
stand heeft gemaakt op één minuscuul nutje en een ijsboor die
misschien vijf centimeter in het ijs is gedraaid. Betere opties
waren er niet…
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Toppensnellen
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Foto Dennis van der Ham
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1 Arie Eijkelenboom en John Potappel op
		 de Jungfrau.
2 	Ruben Bosman op de Zinal Rothorn.
3 	Roy Beekman op de Schreckhorn.
4 Patrick Hendrix, Henri Barelds en Jelle
		 op de top van de Weisshorn Oostgraat.
5 	Rik van Odenhoven op de Finsteraarhorn.
6 	Dougal Tavener op de Mönch.
7 	Jelle en Rik van Odenhoven op de
Gross Fiescherhorn.
8 	Niels van Veen op Pointe Walker.
9 	Jonas Vandermaessen op de Matterhorn
Noordwand.
10	Hubert Gogl op de Liskamm
overschrijding.

6

8
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De grote Bergschrund, een soort gletsjerspleet aan de voet van
een wand, is lastig om overheen te komen, maar eenmaal op de
col begint het grote genieten. Martijn en ik zijn goed op elkaar
ingespeeld en daardoor gaat het klimmen lekker vlot. De indrukwekkende alpiene ambiance op deze tocht is fantastisch. Martijn
is met een tussenstand van een stuk of zestig 4000’ers ook blij
dat hij weer een flinke stap dichterbij zijn doel is.
Foto Niels van Veen

Foto Jelle Staleman

4000’ers als berggids
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De duivelsgraat op de Mont Blanc du Tacul: een stapje
dichterbij
In juli 2012 komt mijn grote droom uit, als ik het laatste examen
van de berggidsenopleiding afrond. Die zomer beklim ik als gids
een stuk of vijftien verschillende 4000’ers. De meeste van de
toppen zijn relatief gezien niet erg moeilijk en het zijn vooral veel
sneeuwtoppen. Ik ben daarom blij dat Martijn eind augustus belt
met de vraag of ik zin heb om de uitdagende Duivelsgraat op de
Mont Blanc du Tacul (4248 meter) te doen. De Duivelsgraat bevat
in totaal vijf 4000’ers en behoort tot een van de mooiste graatoverschrijdingen die je in de Alpen kunt maken. Martijn wil de
tocht ook graag doen, zodat hij weer een paar 4000’ers heeft
voor zoals hij dat noemt, zijn ‘verzameling’.

4

7

Deze hele ervaring, de slechte condities en misschien ook het
feit dat ik mentaal niet zo sterk was, maakt dat deze tocht voor
mij de moeilijkste is die ik ooit heb geklommen. Niet ondanks,
maar dankzij de moeilijke omstandigheden is het een onvergetelijke ervaring. Dit avontuur leidde tot een mooie band met Niels.
Achteraf gezien, nu dat alles goed is gegaan, voelt deze tocht als
een overwinning op mezelf.
De Pointe Walker was pas mijn vijftiende 4000’er, maar door deze
succesvolle beklimming en overwonnen moeilijkheden begon bij
mij ook het idee te dagen om ze allemaal te beklimmen.

De angst overheerst
Ondanks dat ik door mijn mentale gesteldheid vrijwel alles
naklim, kan ik me niet ontspannen. Het plezier is voor mij
allang verdwenen en de angst overheerst. Niels lijkt ook niet
geheel ontspannen, maar staat er sterker en positiever in dan
ik. Nadat we eindelijk de uitklim van de Walkerpijler bereiken,
wordt het terrein makkelijker. De laatste delicate lengte naar de
top klimmen we in het donker en nadat ik door de sneeuwluifel
ben geklommen, word ik omhelsd door Niels. We hebben het
gehaald! We zijn beiden zo blij dat er tijdens het lachen een
traantje wordt weggepinkt. We dalen af naar het colletje tussen
de Pointe Whymper en Pointe Walker voor een ijskoud maar
koninklijk bivak.

Tijdens mijn werk als gids beklim ik steeds meer 4000’ers en
eind 2012 heb ik er al een stuk of dertig gedaan. Langzaam
realiseer ik me dat het ook voor mij mogelijk is om ze allemaal te
beklimmen. Nadat ik een zomer een aantal maal dezelfde route
op de Mont Blanc heb beklommen, merk ik dat ik meer plezier
heb in het gidsen van voor mij onbekende bergen. In de keuze
voor die onbekende bergen komen dan ook steeds meer 4000’ers
in beeld. Daarmee wordt de droom van Martijn ook mijn droom.
Om deze droom te realiseren, ga ik op zoek naar gemotiveerde
mensen die het niveau hebben om 4000’ers te beklimmen. In de
Himalaya is het gebruikelijk dat gidsen een topbonus uitbetaald
krijgen als klanten de top halen. Om mensen te werven voor mijn
nog onbeklommen 4000’ers besluit ik daarom mijn klanten een
topkorting te geven. Al snel blijkt dat veel mensen het leuk
vinden om zo samen met mij die droom te verwezenlijken.

Verschrikkelijk nieuws
Het is juli 2015. Ik krijg het verschrikkelijke nieuws te horen
dat Martijn bij het beklimmen van zijn laatste 4000’ers is
omgekomen. Er gaat een enorme schok door de klimwereld
en ik ben zelf even helemaal de weg kwijt. Ongeloof en verdriet
overheersen. Ik vraag me serieus af of ik nog wel door wil gaan
met klimmen. Zonder echt te weten hoe ik hiermee om moet
gaan, vlucht ik de Alpen in en stort ik me die zomer volledig op
mijn werk.
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Foto boven Jelle op de Lenzspitze.
Foto rechts Jelle op weg naar de Aiguille du Jardin.

Juni 2016, het nieuwe klimseizoen begint. Samen met Peter
Moelands doe ik een (voor mij derde) poging op de Aiguille
du Jardin (4035 meter). Het plan is dit keer om via het Couloir
Armand Charlet de Jardin te beklimmen en vervolgens de Grande
Rocheuse te overschrijden met eventueel nog de Aiguille Verte,
om vervolgens via het Whymper Couloir af te dalen. Beide couloirs
zijn zuidgeoriënteerd en zeer afhankelijk van de condities. Te
vroeg in het jaar is er kans op lawinegevaar, te laat in het jaar
vormt de groeiende Bergschrund een onbeklimbare uitdaging en
is er kans op steenslag. Er zijn veel factoren die op ‘groen’ moeten
staan, voordat je überhaupt aan een dergelijke beklimming kunt
beginnen. Onvoldoende veiligheidsmarges in het couloir maakten
in 2014 en 2015 dat ik moest omdraaien.
Om 1:00 uur ’s nachts vertrekken we uit de hut en om 4:00 uur
staan we onder aan de route. De sneeuw is hard, het is relatief
koud en de Bergschrund is makkelijk te passeren. Dat motiveert!
Na een lengte van ongeveer 70 graden steil ijs die we uitzekeren,
volgt een couloir van ongeveer 50 graden waar we aan ‘lopende’
zekering gaan. Het ijs is hard en Peter heeft moeite om zijn
kuiten te ontspannen en gaat behoorlijk stuk. Maar alles gaat
lekker vlot en we staan om 7:00 uur op de col! Volgens de topo
is het nog 30 minuten naar de top van de Aiguille du Jardin en

Met moeite besluit ik 20 meter
onder de top om te draaien
is het makkelijk tweedegraads terrein. Ik kijk gespannen naar
het stuk dat nog komt, want er lijkt veel sneeuw op de graat te
liggen. Ik klim het gemengde terrein, maar kom moeilijk vooruit.
De graat is zeer geëxponeerd en met elk stukje dat ik klim, moet
ik een meter sneeuw weggraven. De losse sneeuw ligt op gladde
granieten platen en ik heb geen materiaal om in de grote spleten
te zekeren. In 30 minuten ben ik misschien 15 hoogtemeters
verder gekomen.
Het is inmiddels warm geworden en de beruchte afdaling van het
Whymper Couloir ligt nog voor ons. In het dal heb ik besloten dat
ik daar absoluut niet later dan 9:00 uur wil afdalen, wat eigenlijk
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De Aiguille du Jardin: de crux

al behoorlijk laat is. Met heel veel moeite besluit ik om een
meter of 20 onder de top om te draaien. Ik baal als een stekker,
maar dit is het enige juiste besluit. Peter begrijpt het en met de
overschrijding van de Grande Rocheuse is zijn dag geslaagd.
Rond 9:00 uur starten we met abseilen. Ondanks mijn teleurstelling
ben ik blij met de beslissing die ik heb genomen. Ik had gehoopt
alle 82 4000’ers in 2016 te hebben beklommen. Maar omdat de
Jardin de rest van de zomer niet meer in conditie is, moet ik nog
een jaartje wachten.

dus extra groot als de beklimming soepel verloopt en ik
eindelijk op de top van de Jardin sta!

verbleken door de fantastische uitzichten, de voldoening
en de kameraadschap die de bergen brengen.

De Finsteraarhorn: de laatste

In april 2017 doe ik met Ruben van Duin een nieuwe poging.
Met lood in mijn schoenen dalen we met de ski’s de Vallée
Blanche af, om voor de zoveelste keer de aanloop naar de
Refuge de Couvercle te doen. Ik heb moeite om mezelf te
motiveren. Waarom doe ik dit eigenlijk? Ik klim toch voor mijn
plezier? Waarom zou je vier keer naar dezelfde berg teruggaan
als je hem al bijna beklommen hebt, terwijl er zoveel andere
mooie bergen te beklimmen zijn? Van de 82 4000’ers heb ik er
nog vijf niet beklommen en de Jardin is daarvan nog de lastigste.
De overige 4000’ers liggen vlak bij elkaar en kun je alle vier in
twee dagen beklimmen. Alleen doordat de Jardin voor mijn
gevoel het laatste loodje is, weet ik me nog te motiveren om een
volgende poging te doen. De voldoening en de opluchting zijn

Terugblik

Toen ik eenmaal besloot om alle 4000’ers van de Alpen te
beklimmen, deed ik dat uit passie en plezier. Bij de beklimming
van de laatste 4000’ers veranderde dat gevoel, omdat ik soms
het gevoel kreeg dat het ‘moest’. Natuurlijk was ik de enige die
mezelf die druk oplegde. Ik heb me ontelbaar veel keren afgevraagd of ik er niet mee zou stoppen en waarom ik mezelf toch
zo’n druk oplegde. Telkens kwam toch de drang om weer een
nieuwe top te beklimmen. Ik heb het simpelweg nodig om een
doel voor ogen te hebben en daarvoor te gaan. Zonder doel
word ik stuurloos en onrustig. Het voelde daarom heel vreemd
om de laatste 4000’er te hebben beklommen. Omdat daarmee
ook mijn doel verdween. De laatste beklimming voelde bijna als
een teleurstelling, maar het zorgde ook voor grote opluchting.
Eigenlijk toch heel cliché kan ik nu achteraf zeggen dat het niet
om het doel op zich ging, maar om de weg ernaartoe. En die was
fantastisch! Anders dan bij veel andere sporten kun je in de
bergen van niemand verliezen, behalve van jezelf. De bergen zijn
naar mijn idee de hardste maar ook de mooiste manier om jezelf
te leren kennen en hebben op mij een soort mediterend effect.
Een betere plaats om tot rust te komen is er voor mij niet.

Later die zomer beklim ik de laatste 4000er. Op de top van
de Finsteraarhorn toveren Rik van Odenhoven en Ruben van
Duin een halve liter (alcoholvrij) bier tevoorschijn en dat
smaakt goed. Het uitzicht is overweldigend en ik ben gigantisch
opgelucht om de laatste 4000’er te beklimmen.

Vlak voordat ik mijn allerlaatste 4000’er beklom, waren Henk
Vink en Elio Schijlen mij net voor om als eerste Nederlanders
alle 4000’ers van de Alpen te beklimmen, waarmee ik hen
hartelijk feliciteer. Een knappe prestatie! Al had ik had natuurlijk
gewild dat mijn klimmaatje en goede vriend Martijn dat als
eerste zou hebben gedaan...
In totaal stond ik 138 keer op een 4000’er. Van de 82 4000’ers
beklom ik er 48 als gids en 34 met vrienden, en zijn sommige
klanten inmiddels ook vrienden geworden. De weg ernaartoe
was er een met vele contrasten. Ik had veel momenten van
angst, spanning, verdriet en teleurstelling, maar de meeste

Foto boven Dennis van
Hoek, Martijn Seuren
en Jelle op de Barre des
Écrins Zuidgraat. Foto
onder Rik van Odenhoven,
Ruben van Duin en Jelle
op de Finsteraarhorn,
nummer 82!
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