
We spreken met Wilco af bij hem thuis 
in Voorst. Na een lange rit met het 
openbaar vervoer komen wij eindelijk aan 
bij zijn huis. Een fantastische boerderij, 
grotendeels gebouwd door zijn vrouw en 
hemzelf komen wij al snel te weten. Na 
wat verteld te hebben over de Almanak 
gaat de dictafoon aan en begint het 
interview.

Voordat je professioneel bergbeklimmer 
werd heb je nog gestudeerd. Eerst de 
HTS en toen een technische Master..
Dat klopt, maar ik heb die Master nooit 
afgerond. Ik volgde alleen de vakken die 
ik interessant vond. Ik wist eigenlijk toen 
al dat ik niets met mijn studie wilde gaan 
doen. Ik wilde veel liever van mijn hobby 
mijn beroep maken. 
Hier was natuurlijk niemand uit mijn 
omgeving heel enthousiast over. Je hebt 
in Nederland niet eens bergen! Gelukkig 
kwam mijn goede vriend Cas van de Gevel 
naar mij toe met de volgende woorden: “Je 
mot helemaal niks in het leven, het enige 
wat je mot aan het eind van de rit is tussen 
zes plankjes de grond in.” Daardoor ging 
ik nadenken. Van wie moet ik nou wat? 
Mijn ouders? De maatschappij? En toen 
dacht ik “fuck it” ik haal eruit wat erin zit.

Bergbeklimmen is een gevaarlijke sport. 
Eén misstap en je belandt in een 
mijlendiepe afgrond. Waarom neem je 
steeds weer het risico? 
Als je zo specialistisch bezig bent als 
wij, met de grootste budgetten, de beste 
apparatuur en de meest vaardige klimmers 
om je heen, dan denk je dat jij zelf buiten de 
statistieken valt. Ik was bereid die risico’s 
te nemen, omdat ik ervan overtuigd was 
dat ik de boel kon controleren.Daarnaast 
is het klimmen ook in zekere zin een soort 
verslaving. Je begint samen met een 
team aan een uitdaging. Elke tegenslag 
maakt je sterker en elk succes geeft je 
meer zelfvertrouwen. Je zit dan volledig 
in je eigen kracht en niets of niemand kan 
je dan nog tegenhouden. Geen berg is dan 
te hoog! Ik gun iedereen dat te ervaren, je 
moet heel sterk luisteren naar je innerlijke 
intuïtie. 

Je hebt een geweldig huis, een vrouw en 
een kind maar toch ga je de zwaarste berg 
ter wereld beklimmen, de K2, waar het 
eerder al gruwelijk mis is gegaan. (Wilco 
werd in 1995 tijdens het klimmen geraakt 
door een vallend rotsblok en moest per 
traumahelikopter geëvacueerd worden.)
Ja, dat was een ongeluk en dat lag buiten 

Wilco van Rooijen is een Nederlandse bergbeklimmer die bekend staat als de enige 
Nederlander die op eigen kracht, zonder extra zuurstof de Seven Summits beklom. 
Dat zijn de hoogste bergtoppen van elk continent. Daarnaast beklom van Rooijen de 
roemruchte K2, een berg die reeds vele klimmers het leven heeft gekost. Naast zijn 
expedities houdt hij zich bezig met het welzijn van de natuur en duurzaamheid. De 
laatste jaren probeert hij een project op te zetten waarin hij met een auto op zonne- 
energie naar de Zuidpool wil rijden. Dit allemaal om de wereld bewuster te maken van 
het verval van de natuur.

"Geen berg is 
dan te hoog”

Op de achtergrond de K2; volgens ve-
len 's werelds gevaarlijkste berg

et hoogste punt
Wilco van Rooijen



mijn vermogen. Dat schrikt mij niet af 
om het nog een keer te gaan doen. In 
tegendeel, ik ga dan juist nadenken over 
hoe ik dat soort incidenten in het vervolg 
kan voorkomen. Als ik na het ongeluk in 
1995 had gezegd “ik stop ermee” dan zou 
ik toegeven dat ik de K2 onderschat had, 
maar dat is helemaal niet het geval. Ik 
ben nog steeds gek op die berg, maar de 
natuur is oppermachtig. Je moet risico’s 
nemen, want doe je dat niet, dan zal je 
heel veel moois missen. Natuurlijk ga je 
dan ook op je bek, maar als je een risico 
neemt en je bereikt ook wat, dan zal je 
veel trotser en meer voldaan zijn achteraf.

Je zoontje zit nu nog op de basisschool, 
maar stel dat hij over twintig jaar naar 
je toe komt en zegt: “Pa, ik ga de K2 
beklimmen.” Wat zou dan jouw reactie 
zijn?
Aan de ene kant zou ik het super vet 
vinden en ik zou nog meegaan ook! Nou 
ja niet naar de top, maar wel gewoon om 
controle te houden. Aan de andere kant 
wil je als vader natuurlijk niet dat je zoon 
dingen gaat doen waarvan je weet dat het 
mis kan gaan. Toch weet ik dat wanneer 
ik het hem zou verbieden dat ik dan zou 
handelen uit egoïsme, want ik weet wat 
het klimmen mij gebracht heeft. 

En dat gun ik hem van harte! Weet je, 
laat het hem maar zelf uitvinden. Ik ga 
met hem mee, maar niet naar de top. Die 
heb ik al een keer bereikt en voor mij is 
het avontuur daar dus al klaar. Ik ken de 
statistieken, waarom zou ik het lot moeten 
blijven tarten? Ooit gaat dat een keer mis…

De keren dat je de K2 beklom, maakte je 
het jezelf wel lastig. Op hoogtes boven 
de 8000 meter is ademen veel lastiger, 
daarom gebruiken veel klimmers extra 
zuurstof tijdens de klim. Jij deed dat 
bewust niet. Waarom was de K2 op zich 
niet al uitdaging genoeg?
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Dat is omdat ik er heilig van overtuigd 
ben dat er veel mis gaat, juist door die 
zuurstof. Flessen raken leeg, slangen 
bevriezen en andere klimmers jatten zelfs 
flessen. Als je om een van die redenen 
zonder zuurstof komt te zitten op grote 
hoogte, dan ben je de lul. Het is dan 
net alsof ik je strot dichtknijp. Bijna alle 
klimmers die met zuurstof klommen bij 
mijn expeditie lazerden naar beneden en 
zijn er niet meer.Ik wil niet afhankelijk zijn 
van zo iets onbenulligs als lege flessen of 
technisch falen, daarom gebruik ik geen 
zuurstof. Het is dan misschien wel wat 
zwaarder maar ik kan wel op mijn eigen 
hebben en houden vertrouwen.

Kun je ons meer vertellen over hoe je van 
onschuldige bergwandelaar uitgegroeid 
bent tot de professionele klimmer die 
uiteindelijk de K2 beklom?
Ik ging dus vroeger altijd met mijn ouders 
op vakantie naar de bergen, naar een 
camping. Totdat ik op een dag zo’n fout 
blaadje over caravans van mijn vader 
las. Daarin stond dat je een rondje om de 
Mont Blanc kon lopen. Dat leek mij wel 
wat, dus samen met een vriend ben ik dat 
de zomer daarop gaan doen. 

Maar toen wij met onze wandeling bezig 
waren kwamen we onderweg twee 
meiden tegen die hetzelfde rondje aan het 
lopen waren. Zij vertelden ons dat zij de 
tocht maakten als voorbereiding op een 
klimcursus die zij gingen volgen. Ik was 
meteen geïnteresseerd en heb me toen ik 
thuis kwam ook aangemeld. Tijdens die 
cursus ging er een wereld voor mij open. 
Ik leerde met touwen klimmen, afdalen en 
alles wat er verder bij komt kijken. Vanaf 
toen ben ik steeds vaker gaan klimmen. 
Op een gegeven moment ook buiten het 
seizoen. Ik werkte toen al als instructeur 

in Oostenrijk. Niet omdat dat een ambitie 
van mij was, maar meer omdat je er een 
vergoeding voor kreeg en zes weken in de 
Alpen kon zitten. In deze tijd ontmoette ik 
ook Cas van de Gevel. We werden bevriend 
en vaak gingen wij samen op pad. Tijdens 
onze beklimmingen hield Cas steeds een 
dagboek bij en schreef hij verhalen. Deze 
verschenen dan later in tijdschriften over 
bergsport. Door deze verhalen trokken 
wij ook de aandacht van Ronald Naar, 
een grote naam in de klimsport. In 1995 
organiseerde hij een expeditie naar de 
K2. Dus wij, jonge honden, meldden 
ons aan. En wonder boven wonder 
werden wij uitgekozen om mee te gaan. 
Uiteindelijk bleek dat Ronald ons wilde 
gebruiken als technische klimmers die 
de route aanlegden voor hem. Zo kon hij 
gemakkelijker de top bereiken. Tijdens 
deze tocht raakte ik zwaargewond door 
een vallend rotsblok. Ik kon de expeditie 
niet afmaken, maar Ronald bereikte de 
top met zuurstof, en Hans van der Meulen 
(mijn grote held) zelfs zonder zuurstof! 
Een tijd ging voorbij waarin ik samen met 
Cas veel andere bergen beklom tot ik mij 
weer aanmeldde bij een andere expeditie 
naar de top van de K2. Ook die keer haalde 
ik de top niet omdat ons kampement van 
de berg was gewaaid.

Denali in Alaska: een van de Seven 
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Maar in 2008 is het uiteindelijk toch 
gelukt!
Ja, ik dacht: “Er zit maar een ding op, 
ik moet zelf een expeditie opzetten en 
mensen om mij heen verzamelen.” Dus 
ging ik samen met Cas aan de slag. We 
stelden een groep samen en gingen bij 
bedrijven langs voor sponsoring. Na 
maanden voorbereiding waren wij er klaar 
voor en begon de expeditie. Drie zware 
maanden van keihard werken en afzien, 
maar uiteindelijk toch de top bereikt met 
Cas! 
Onze harten liggen bij het klimmen en wij 
hebben altijd onze dromen gevolgd, ook al 
waren de risico’s nog zo groot. Cas en ik 
hebben elkaar op grote hoogte gebracht, 
omdat wij veel bij elkaar losmaken, wat 
anders nooit naar boven was gekomen. 
We zijn allebei door het oog van de naald 
gekropen en hopen allebei nooit meer 
zoiets mee te maken. Ik heb misschien 
geen tenen meer, maar kijk wat het mij 
allemaal gebracht heeft. Ik heb alles te 
danken aan de bergen!

In 2014 verscheen er een documentaire 
(Hemelbestormers) op de televisie over 
één van jouw expedities. Na de uitzending 
was er veel kritiek op hoe jullie als team 
onderling met elkaar omgingen. 
De documentaire was oorspronkelijk 
anderhalf uur langer. Omdat dit niet paste 

binnen het tijdslot van de NPO hebben ze 
erin lopen knippen. Daardoor verloor de 
documentaire al zijn nuances en kwam 
alles snoeihard over. Vervolgens zijn 
mensen via Twitter gaan reageren vanuit 
de luie stoel. Het was best lastig, maar 
ik heb er ook veel van geleerd. In eerste 
instantie reageerde ik altijd alsof het mij 
niets deed. Maar als je dan ’s avonds in 
bed ligt begint het toch aan je te knagen. 
Gelukkig kwam er toen een kennis naar 
me toe die zei “joh, praat eens met hem, 
dat is een man die leiderschapstrainingen 
geeft en dat soort dingen, misschien kan 
hij je helpen.” Die man vertelde me dat ik 
niet moest twijfelen aan mezelf: je hebt 
jouw waarheid en de waarheid van een 
ander, er is geen “echte” waarheid. Kijk 
naar de wetenschap, mensen zeggen 
daarover dat het de waarheid is, maar 500 
jaar geleden dacht de wetenschap nog 
dat de aarde plat was. Dat geeft maar aan 
dat er geen echte waarheid is en dat je 
moet uitgaan van jouw waarheid, daarvan 
kan niemand zeggen dat hij niet waar is.

Heb je nog tips voor de studenten van 
nu?
Maak een keuze, want dan wordt het 
leven zo veel makkelijker. Dan weet je 
waarop je je moet focussen en waar je 
doel ligt. Daarmee kan je ook succes en 
geluk vinden. Dus wees ambitieus en zorg 
dat je onderweg ook genoeg lol maakt. 
Aan de andere kant moet je ook niet te 
ambitieus worden. Het kan ook heel klein 
zijn. Het grootste geluk dat ik heb is dat ik 
dankbaar ben.
Als iets in je zit laat het er dan uit, dan komt 
de rest vanzelf en komt alles wel goed! En 
probeer te genieten! Dat is de bedoeling!

Puncak Jaya in Indonesie: de hoogste 
berg van Oceanie


