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ondanks alle klimiconen die de wereld inmid-
dels kent, is er geen mens op aarde te vinden 
die reinhold Messner (1944) kan evenaren. niet 
alleen bedwong hij alle hoogste bergpieken ter 
wereld, hij deed dit ook geheel op eigen kracht. 
Met deze prestaties liet hij zowel de klimelite als 
de wetenschap verbijsterd achter. “Klimmen met 
hulpmiddelen is geen klimmen, dat is concur-
rentievervalsing. wie de top niet op eigen kracht 
weet te bereiken, hoort daar ook niet thuis.” Een 
stellige overtuiging waarmee de klimpurist de 
gemoederen van vriend en vijand tot op de dag 
van vandaag bezighoudt.

REINHOLD 
MESSNER 

ik en veel mijn generatiegenoten klommen niet om 
onszelf te bewijzen , we klommen omdat we uit  
wilden vinden hoe zwak en breekbaar we waren

’S wErELdS bEStE, bEroEMdStE En 
MEESt bESproKEn bErGbEKLiMMEr
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toen Reinhold Messner in 1986 bovenop de 8516 meter 
hoge Lhotse, de op drie na hoogste berg ter wereld, stond 
was hij de eerste mens die alle veertien pieken boven de 

8000 meter had beklommen. “De Lhotse was mijn laatste keer 
op een achtduizender. Ik wist namelijk dat ik vanaf dat moment 
alleen nog maar in herhalingen kon vallen,” begint Messner 
zijn verhaal. “Behalve dat ik in de bergen alles over mezelf te 
weten ben gekomen, heb ik vooral geleerd om de oerkrach-
ten van Moeder Natuur te respecteren. In dat opzicht lijkt de 
Mount Everest vandaag de dag wel op een circus. Klimtoeris-
ten wanen zich dankzij de modernste klimmaterialen, zuur-
stofflessen, tentenkampen, internet en sherpa’s echte berg-
beklimmers. Deze commerciële toestanden hebben echter 
niets met het echte alpinisme te maken.” Ondanks dat hij met 
deze overtuiging meer vijanden dan vrienden heeft gemaakt, 
geven  Messners ongelooflijke klimprestaties hem toch recht 
van spreken. Om je een indruk te geven: in 1975 beklom hij op 
eigen kracht - dus zonder traditionele klimexpeditiemiddelen 
zoals dragers, basiskampen, vaste touwen en zuurstofflessen 
- de 8086 meter hoge Gasherbrum I. Drie jaar later stond hij 
zonder zuurstof op de Mount Everest, een prestatie die artsen 
vooraf voor onmogelijk hadden gehouden. Datzelfde jaar deed 
hij er letterlijk nog een schepje bovenop door als eerste klim-

mer solo een achtduizender, de Nanga Parbat (8126 meter), te 
bedwingen. “Een berg zonder gevaar is geen echte berg. Pas 
als je het gevaar aan den lijve hebt ondervonden, kom je als 
klimmer in contact met het wezen van een berg. Anders kun 
je net zo goed thuisblijven.” Messner, inmiddels 67 jaar oud, 
heeft zijn mening nooit onder stoelen of banken gestoken. Iets 
wat hem tot op de dag van vandaag niet altijd in dank is afge-
nomen. Mede dankzij talloze media-optredens is hij niet alleen  
's werelds grootste bergbeklimmer maar ook de beroemdste 
van allemaal. 

geboren bergbeklimmer
Reinhold Messner groeide op in Zuid-Tirol, in het Italiaanse 
dorpje Villnöss. Hij werd al op jonge leeftijd door zijn vader mee 
de bergen ingenomen. “In die tijd was er niet zoveel te doen 
voor kinderen. Ons dorp was omsloten door bergen, een voet-
balclub of zwembad waren er niet, dus het enige dat overbleef 
was bergbeklimmen. Het was voor mij een manier om boven 
de kleine wereld van mijn dorp uit te stijgen.” Het zou niet lang 
duren of Messner klom zijn vader voorbij en op zijn 20e behoor-
de hij, samen met zijn twee jaar jongere broer Günther, tot de 
beste rotsklimmers van Europa. De Italiaan specialiseerde zich 
met name in razendsnelle solobeklimmingen, waarbij hij vaak 

KLiMtoEriStEn wanEn zich danKziJ dE ModErnStE  
KLiMMatEriaLEn, zuurStoffLESSEn, tEntEnKaMpEn,  
intErnEt En ShErpa’S EchtE bErGbEKLiMMErS, Maar dit 
circuS hEEft niEtS MEt hEt EchtE aLpiniSME tE MaKEn
int
circu
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alleen het hoogstnoodzakelijke richting de top meenam. “Ik 
trok soms dagenlang de Dolomieten of de Alpen in zonder eten 
mee te nemen. Dit scheelde niet alleen in gewicht, waardoor 
ik sneller kon klimmen, ik leerde ook het uiterste uit mezelf 
te halen, zowel fysiek als mentaal. Ik wilde klimmen zonder 
hulpmiddelen om de verhouding tussen mens en berg niet te 
verstoren.” Nadat Messner eind jaren ’60 zijn studie architec-
tuur had afgerond ging hij als leraar op een middelbare school 
aan de slag, zodat hij in zijn vrije tijd kon blijven klimmen. Het 
duurde echter niet lang voordat de klimmende leraar het be-
nauwde klaslokaal voorgoed zou verruilen voor weidse uitzich-
ten in het Himalayagebergte, de plek op aarde met de hoogste 
bergpieken ter wereld.

tragisch succes
In 1969 kreeg Reinhold Messner samen met zijn broer Günther 
een uitnodiging om mee te gaan op een Duits-Oostenrijkse 
klimexpeditie in Pakistan, naar de Nanga Parbat, met 8126 
meter de op acht na hoogste berg ter wereld. Het zou een 
keerpunt in zijn leven worden. Het plan was om de onmogelijke 
loodrechte zuidwand van de Himalaya-reus te beklimmen. Na 
maar liefst veertig dagen klimmen bereikten de mannen een 
hoogte van 7350 meter. Door het slechte weer werden ze  echter 

gedwongen om dagenlang in hun krappe tentjes te bivakkeren. 
Reinhold, die het wachten spuugzat was, besloot toch om een 
solopoging te wagen, op weg naar de top en dus naar roem. 
Günther, die in eerste instantie in het kamp zou achterblijven, 
kon uiteindelijk niet verkroppen dat zijn broer misschien al-
leen op de top zou staan en zette de achtervolging in. De broers 
klommen uiteindelijk samen verder en omhelsden elkaar aan 
het einde van de middag op de top van de Nanga Parbat. De 
inhaalrace had echter zoveel van Günthers krachten gevergd 
dat hij niet meer via dezelfde route durfde af te dalen. Reinhold 
besloot daarom via de minder steile, maar nog nooit beklom-
men westelijke Diamir flank af te dalen. 
Ze werden ingehaald door de duisternis en moesten noodge-
dwongen de nacht in de ‘death zone’ doorbrengen. “Het was 
de zwaarste nacht van mijn leven,” vertelt Reinhold. “Om niet 
te bevriezen probeerden we elkaar wakker te houden en zo-
veel mogelijk onze tenen te bewegen. Als je gaat slapen is het 
op die hoogte zo gebeurt met je.” De beide broers overleefden 
de nacht en begonnen bij het eerste licht aan de lange afda-
ling. Reinhold, die fitter was dan Günther, stippelde de koers 
uit en liep voorop. Toen hij na een paar uur ging zitten om uit 
te rusten, merkte hij dat zijn broer was verdwenen. Urenlang 
zocht Reinhold tevergeefs naar Günther. Gedreven door zijn 

iK hEb aLtiJd zondEr 
huLpMiddELEn wiLLEn KLiMMEn 
oM dE vErhoudinG tuSSEn MEnS 
En bErG niEt vErStorEn
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 oerinstinct om te overleven daalde hij uiteindelijk de berg af 
waar hij in het dal werd opgevangen door een bergvolk. Het on-
geval zou zijn leven veranderen. Reinhold verloor behalve zijn 
broer zes tenen en drie vingertoppen. Ironisch genoeg werd 
Messner door de beklimming van een van de moeilijkste berg-
wanden ter wereld in een klap een beroemde en - door de dood 
van zijn broer - tevens omstreden alpinist.

Klimrevolutie
Eenmaal hersteld besefte Messner dat hij nooit meer zou kun-
nen rotsklimmen, waardoor hij besloot zich volledig toe te leg-
gen op het klimmen in het hooggebergte. “De Nanga Parbat 
was een keerpunt in mijn leven,” zou Messner later verklaren. 
“Ik realiseerde me dat ik niet het eeuwige leven had en dat 
ik er alles uit moest zien te halen.” Toen tijdens een tweede 
 Himalaya expeditie in 1972 weer een van zijn klimpartners, dit 
keer op de Manaslu (8156 meter), de dood vond nam Messner 
een drastisch besluit. Hij zou voortaan op eigen kracht, in alpi-
nestijl, de hoogste bergen op aarde beklimmen. Dus geen dra-
gers, tentenkampen, vaste touwen, boorhaken en vooral geen 
zuurstof. Hij wilde weer klimmen zoals hij in zijn jonge jaren 
had gedaan; met alleen een rugzak zo snel mogelijk omhoog 
‘vliegen’. Alpinisme teruggebracht tot de essentie. 
Door op deze manier in 1975 de Gasherbrum I (8086 meter) 
en in 1978 de Mount Everest te beklimmen – volgens klimpu-
risten de eerste ‘echte’ beklimming van de hoogste berg op 
aarde – ontketende Messner een revolutie in de klimwereld. 
Zowel alpinisten als artsen en natuurwetenschappers waren 
er vooraf van overtuigd dat een achtduizender niet zonder extra 
zuurstof beklommen kon worden. Vooraanstaande fysiologen 
verklaarden zelfs op televisie dat het menselijk lichaam boven 
de 8000 meter, in de ijle lucht niet op eigen kracht kon over-
leven. Maar Messner vertrouwde op zijn eigen ervaringen. Zo 
was hij in 1977 al eens met een vliegtuig zonder drukcabine 
over de Everest gevlogen. “Ik voelde me niet super, maar ik kon 
zonder noemenswaardige problemen gewoon foto’s maken van 
de top.” Op 8 mei 1978 stonden Messner en zijn klimpartner, 
de Oostenrijker Peter Habeler, op de Everest  Hij kwam, zag en 
overwon de hoogste top op aarde en liet de wetenschap verbijs-
terd achter. Messner was in een klap beroemd over de hele we-

reld. Een paar maanden later verbaasde hij de wereld opnieuw 
door als eerste mens solo een achtduizender te beklimmen (de 
Nanga Parbat) en in 1980 had hij weer een primeur door in zijn 
uppie naar de top van de Everest te klauteren, slechts gewa-
pend met een rugzak. “Ik denk dat mijn generatie de laatste is 
geweest die uit echte hooggebergte klimmers bestond. Ik en 
veel mijn generatiegenoten klommen niet om onszelf te be-
wijzen, we klommen omdat we uit wilden vinden hoe zwak en 
breekbaar we waren. Voor mij was het bereiken van de bergtop 
zelf ook nooit de belangrijkste drijfveer. Overwinning of neder-
laag telde niet, het ging altijd om de strijd. Door deze strijd op 
een eerlijke manier aan te gaan, ben ik erachter gekomen hoe 
kostbaar het leven is.“

eerbetoon aan de bergen
Na tientallen succesvolle klimexpedities in de Himalaya achter 
zijn naam te hebben geschreven, nam Messner eind jaren ’80 
het besluit om zijn aandacht op de horizontale wereld te rich-
ten. Zo trok hij te voet door Tibet (op zoek naar de mythische 
Yeti), de Gobi- en Takla Makan-woestijnen en doorkruiste hij 
Antarctica en Groenland. Een val van zijn eigen kasteelmuur – 
Messners avonturen hebben hem dankzij zijn talloze boeken, 
artikelen, films en publieke optredens geen windeieren gelegd 
– maakte in 1995 voorgoed een einde aan zijn expeditiedrift. Na 
een kort politieke carrière – als Zuid-Tiroler zat hij van 1999 
tot 2004 voor de Italiaanse Groenen in het Europarlement – 
is Reinhold Messner uiteindelijk aangeland in wat hij zelf de 
zesde en laatste fase van zijn leven noemt; biologische boer en 
oprichter/directeur van vijf Messner Mountain Musea (MMM), 
deels gevestigd in oude kastelen die zich in het hart van de 
Dolo mieten bevinden. Het eerste MMM werd in 1996 opgericht, 
de laatste opende haar deuren afgelopen zomer. “Ik heb mijn 
leven lang in de bergen doorgebracht en ben teruggekomen 
met veel kennis, verhalen, ervaringen en kunstvoorwerpen die 
ik nu in mijn musea aan de rest van de wereld wil laten zien.”

“Of ik ergens in mijn leven spijt van heb gehad? Nee, ik denk 
dat als ik het over zou mogen doen, ik alles weer precies het-
zelfde zou doen. Voor mij is er geen verschil tussen falen en 
succes, zolang je iets maar vol overgave doet.”
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Scan de QR-code en 
bekijk de trailer van de 
indrukwekkende film 
Nanga Parbat (2010). 
Op GetSalt.com (TV) 
hebben we de ‘making 
of Nanga Parbat’ in  
vier delen gezet.
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messner mountaIn museum (mmm)

Als eerbetoon aan de bergen én een manier om zijn eigen 
ervaringen te delen, richtte Messner in het hart van de  
Dolomieten een vijftal bergmusea op. De hoofdzetel is Schloss 
Sigmundskron in Firmian. In dit museum kom je alles over 
de geschiedenis van het bergbeklimmen te weten, de relatie 
tussen mens en berg door de eeuwen heen en de religieuze 
betekenis van bergen. Het MMM Juval in Naturns houdt zich 
vooral bezig met de magie van de berg met veel aandacht 
voor Tibetaanse kunst. In het ondergronds aangelegde MMM 
Ortles in Vinschgau heb je het idee dat je in een gletsjerspeet 
rondloopt. De tentoonstelling is hier gericht op de geschiede-
nis van het ijsklimmen en Arctische expedities. In Reinholds 
nieuwste museum, het MMM Ripa, draait alles om  
bergvolkeren. messner-mountain-museum.it

ik heb mijn leven lang in de bergen doorgebracht en ben teruggeko-
men met veel kennis, verhalen , ervaringen en kunstvoorwerpen die ik 
nu in mijn musea aan de rest van de wereld wil laten zien .


