
                           

CULTUUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          

42

“Nieuwe ethiek,  nieuwe structuren, 
                                              nieuwe doelen...”

Frans Van den dries (VBV),                                                    Mon De Mayer (ATB)                                                                                           Eddy Abts (BAC)                                                                                  Jean Bourgeois (CAB)                                                                           

De zeventiger jaren zouden zich kenmerken door grote alpine pres-

taties, zowel in de Ardennen als in de Alpen en daarbuiten. Alpinis-

me in België was nu geen nationale aangelegenheid meer. Individu-

ele klimmers namen zelf initiatieven en boekten hun successen in 

eigen naam, niet meer in naam van de club en al helemaal niet meer 

in naam van de natie. 

Naarmate de bevolking, en vooral jongeren, meer begonnen te rei-

zen werd ook de bergsport almaar populairder. De clubs voerden elk 

hun eigen beleid maar voor het eerst werd er ook voorzichtig sa-

mengewerkt. Ook kwam er een periode aan waarin de clubs, al dan 

niet onder druk van de subsidiërende overheid, een eerste fase van 

professionalisering zouden doorvoeren, zowel in de interne structuur 

als in hun vormingsprogramma’s. Maar nog voor het zo ver was werd 

er hevig gediscussieerd over de ethische kant van het klimmen, en 

ook dat was geheel nieuw. 

La Guerre des Pitons

Op de Ardense rotsen voltrok zich rond 1969 een krachtmeting 

tussen twee kampen met een tegenstrijdige zienswijze op de bevei-

liging van de rotsen. Er groeide een nieuwe visie op het gebruik van 

de haken, of beter gezegd het niet-gebruiken ervan. Haken moesten 

er zijn voor de passieve beveiliging van de klimmer en niet voor 

de actieve voortbeweging. Met andere woorden, een haak is geen 

trede en geen greep. Deze evolutie was niet enkel bij ons waar te 

nemen, ook in de Alpenlanden groeide die nieuwe visie. Lyonel 

Terray had zich al laten ontvallen dat hij nergens in Europa een 

‘jardin d’escalade’ kende met zo veel haken als in Freyr. In 1968 

publiceerde Reinhold Messner in enkele magazines zijn manifest 

‘Mord am Unmöglichen’ waarin hij onder andere pleitte voor een 

zuiverder vorm van klimmen, met ‘respect voor het onmogelijke’. 

Daarmee werd de grote toename van het gebruik van boorhaken, 

waarmee je uiteindelijk om het even welke passage kon overwinnen, 

fel bekritiseerd. Zijn standpunt zou veel stof doen opwaaien maar 

bevatte elementen die tot vandaag nawerken, ook in België. In 

Oostenrijk en in de Dolomieten werd het nieuwe vrij klimmen ‘die 

Rotpunkt Bewegung’ genoemd. Bij ons sprak men van ‘grimper 

en jaune’. De term komt van Claude Barbier, waarbij hij bepaalde 

haken geel schilderde om duidelijk wou maken dat die haak er wel 

was voor je veiligheid maar dat de route geklommen moest worden 

zonder hem actief te gebruiken. 
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Voor een niet-Alpenland heeft België een 
opvallende rol gespeeld in de geschiedenis 
van het alpinisme. In een vijfdelige reeks 
onderzoekt Klim- en Bergsport Magazine de 
hoogten en laagten van die geschiedenis.
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 Tekst Mark Sebille  

Waarom geel? Barbier wou een opvallende kleur en dacht eerst 

aan roze. Het verhaal luidt dat hij aan Eddy Abts gevraagd had om 

een pot roze verf mee te brengen. Eddy had in zijn ouderlijk huis 

vergeefs gezocht naar roze verf en bij gebrek daaraan verscheen hij 

uiteindelijk ter plekke met een gele en een rode pot. Het werd dan 

maar geel. De kleur van de haken verdween snel maar de term is 

blijven bestaan. 

Het viel op dat de actieve dialoog op dat moment niet meer door de 

clubs gevoerd werd, maar door de toonaangevende klimmers. Claude 

Barbier was het boegbeeld van de nieuwe visie en hij richtte samen 

met zijn medestanders de GBA (Groupement Belge d’Alpinistes) op 

als een los verband van klimmers. Samen zouden ze hun ideeën 

voor een zuiverder klimsport proberen door te drukken. Vrijwel alle 

GBA-leden waren ook lid van de Club Alpin. Zij argumenteerden 

terecht dat iemand die een haak als greep of als trede gebruikte, 

de route eigenlijk in een lagere moeilijkheidsgraad klom. Een 

bijkomend gevolg was volgens hen dat sommige klimmers zich aan 

routes waagden die eigenlijk boven hun niveau waren, er vervolgens 

in moeilijkheden geraakten, en daardoor een gevaar vormden voor 

de andere klimmers. 

Helaas sloot niet iedereen zich aan bij de nieuwe benadering. De 

tegenstanders begonnen op eigen initiatief verwijderde haken weer 

in te slaan waarna de GBA’ers die op hun beurt opnieuw verwijderden

of afzaagden, zodat in de discussies meermaals de term 

‘pitonpsychose’ viel. Het bestuur van de CAB stond er verweesd bij 

maar liet grotendeels begaan. 

De nieuwe Belgische context

Sportverenigingen, dus ook de Alpenclubs, werden tot in de zestiger 

jaren gesubsidieerd door het NILOS, Nationaal Instituut voor de 

Lichamelijke Opvoeding en de Sport (INEPS in het Frans), dat nog 

een nationale (tweetalige) administratie was. Vanaf 1969 werd deze 

dienst gesplitst in het BLOSO voor de Nederlandstalige- en ADEPS 

voor de Franstalige gemeenschap.

Als gevolg van de staatshervorming werd vanaf 1977 de subsidiering 

van sportfederaties uitsluitend een gemeenschapsbevoegdheid. 

Dat had wel wat gevolgen voor sommige federaties die nu dienden 

te kiezen voor de ene of de andere taalgroep, òf te splitsen in een 

Nederlandstalige- en een Franstalige vleugel met afzonderlijke 

rechtspersoonlijkheid. Verdere voorwaarden waren dat ze een eigen 

werking en een boekhouding konden voorleggen, èn dat ze actief 

waren in minstens drie provincies. De ‘Vlaamse Sectie van het 

Oesterreichische Alpenverein’ zou in een buitengewone algemene 

vergadering op 10 januari 1976 haar naam veranderen in de ‘vzw 

Vlaamse Bergsportvereniging (VBV)’ maar ze bleef haar band met 

Innsbruck koesteren. Hun leden bleven tegelijk ook lid van het ŒAV. 

“Nieuwe ethiek,  nieuwe structuren, 
                                              nieuwe doelen...”

Frans Van den dries (VBV),                                                    Mon De Mayer (ATB)                                                                                           Eddy Abts (BAC)                                                                                  Jean Bourgeois (CAB)                                                                           
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Op 13 juni 1978 werd de opdeling van CAB en BAC officieel afgerond 

waarbij Joseph De Rouck voorzitter werd van de BAC en Paul De 

Ghenst van de CAB. 

De relatief kleine sectie Antwerpen (klein in verhouding tot sommige 

Waalse secties) van de CAB moest nu als ‘vzw Belgische Alpenclub 

– Nederlandstalige Vleugel’ op eigen benen staan en ging eveneens 

haar provinciale secties uitbouwen, maar ook zij hield de band met 

de grote Franstalige broer warm. 

De VBV begon in 1978 haar eigen blad ‘Echo’ vorm te geven. Bij de 

BAC ontving men de ‘Revue’ van de Club Alpin, waar vanaf 1961 

een Nederlandstalige ‘stencil’ werd aan toegevoegd. Rond 1963 

begon BAC ook met een eigen blad ‘Berg Op Berg Af’, werd afgekort 

tot ‘Boba’. Kwatongen bij de andere clubs spraken toen wel eens 

schaterend over ‘Broek op Broek Af’, maar de BAC hield vol en de 

BoBa bevatte alsmaar betere artikels. 

De clubs boden hun leden ook nog een extra tijdschrift aan. Zo kregen 

de VBV-leden al lang het blad ‘De Bergvriend’ (van de Nederlandse 

Bergsportvereniging) en het ‘Mitteilungen des Œsterreichische 

Alpenverein’ meegestuurd. CAB-leden kregen met de Revue dan 

weer het CAFmagazine bijgevoegd.

Vanuit het BLOSO werd grote druk uitgeoefend om in Vlaanderen 

tot een fusie te komen van de BAC en de VBV maar dat werd in 

beide verenigingen formeel verworpen. Hoewel beide clubs volgens 

hun statuten apolitiek waren zouden  ideologische gevoeligheden 

hardnekkig stand houden. Ook de vraag om speleologie bij één 

van de Alpenverenigingen onder te brengen werd herhaaldelijk 

afgewezen. 

Naast de twee Alpenclubs en de Natuurvrienden was er in 1971 in 

Vlaanderen nog een buitenbeentje bij gekomen. In Leuven werd de 

‘Leuvense Universitaire Alpen Klub’, kortweg LUAK, opgericht. LUAK 

was uit de universitaire speleoclub gegroeid en de leden waren 

aanvankelijk allemaal aangesloten bij de BAC. Na enkele jaren 

koos men voor de neutraliteit en konden hun leden bij de club van 

hun keuze aansluiten. Met LUAK wilde men op een gezellige, lees 

studentikoze, wijze intensief aan alpinisme doen. Hieruit zijn enkele 

sterke figuren naar voor gekomen zoals onder meer Marc Boedts, 

Miel Van Camp, Jan Vanhees en Philip Cornelissen.

Grote prestaties

Meerdere klimmers bewezen zich in die zeventiger jaren met 

glansprestaties. Ze allemaal opsommen is hier niet aan de orde want 

de lijst zou nooit volledig zijn. Claude “Claudio” Barbier had reeds 

in de zestiger jaren grote ogen gegooid in de Dolomieten. Op 24 

augustus 1962 lukte het hem om in de Drei Zinnen vijf noordwanden 

in één dag solo te klimmen. De Italianen droegen hem op handen en 

adopteerden hem als ‘Il divino Claudio’. Barbier wordt gerekend bij 

de allergrootste rotsklimmers ooit. 

Ook Jean Bourgeois was een vaste speler in de voorlijn van het 

extreemklimmen. Samen met Vincent De Waele klom hij in 1974 de 

‘nose’ op El Capitan in Yosemite Valley. Langs Vlaamse kant was 

Renaat Van Malderen de absolute voortrekker met onder meer de 

Eiger Noordwand (1971 met Vincent De Waele). Ook Franky Boeye 

klom in ’73 al de Eigerwand op negentienjarige leeftijd. Jacques 

Collaer, Jean Bourgeois, Eddy Abts, Arnould ’t Kint, Johan De 

Schepper, Marc Debaecke, Jean-Marc Arnould, Bernard Gijsen en 

vele anderen noteerden grote prestaties, elk op hun eigen manier en 

op hun eigen terrein.

Nogmaals, deze opsomming is vluchtig en onvolledig. Ons verhaal 

is een vogelvlucht over anderhalve eeuw Belgisch alpinisme. Veel 

klimmers of prestaties worden hier niet vermeld, net zoals veel 

bestuurders en medewerkers, die nochtans gedurende vele jaren 

hun vrije tijd vrijwillig aan de club hebben besteed, niet altijd met 

naam worden vermeld.

De successen van na 1960 vielen niet uit de lucht. Ze waren het 

resultaat van enerzijds individueel talent en anderzijds goede 

structurele opleidingsprogramma’s. Het zwaartepunt van die 

successen lag dichter bij de BAC en CAB dan bij de VBV. Maar, zoals 

ik al vaker heb vermeld, veel klimmers waren lid van meer dan één 

club zodat het zinloos is om in hokjes te denken. De VBV begon haar 

imago van wandelclub geleidelijk af te schudden toen Frans Van den 

Dries er in ’77 het voorzitterschap op zich nam. Hij was de eerste 

voorzitter die uit de kern van rotsklimmers kwam en legde mee de 

basis voor een latere opleidingsbeleid. 

 

Jacques Collaer                                                   Claudio Barbier met Lionel Terray in het Massif des Aiguilles (Mt-Blanc)                                    Chris Bonnington en Claudio Barbier   op de Mont Aiguille (Vercors)                     Michel Fagot in Freyr.
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Jacques Collaer                                                   Claudio Barbier met Lionel Terray in het Massif des Aiguilles (Mt-Blanc)                                    Chris Bonnington en Claudio Barbier   op de Mont Aiguille (Vercors)                     Michel Fagot in Freyr.

Begeleiding en vorming van de actieve leden is ook cruciaal voor een 

veilige sport. Aan Vlaamse kant werkte Eddy Abts voor BLOSO een 

volwaardige opleiding uit  tot hulptrainer en trainer bergbeklimmen. 

Het was zijn verdienste dat hij de Belgische Alpenclub, de Vlaamse 

Bergsportvereniging en de Natuurvrienden constructief kon doen 

samenwerken aan die opleiding. Aan Waalse kant (ADEPS) had 

Jacques Collaer het in dat opzicht gemakkelijker omdat de CAB 

daar alles bleef domineren. Maar een nòg grotere bijdrage in de 

vorderingen van de nieuwe generatie had Michel Fagot. 

Le Camp des Houches

Als je Michel Fagot niet kende dan had je in hem nooit een klimmer 

gezien. Met zijn kleine gestalte, zijn discrete en gereserveerde 

houding was hij niet meteen een opvallende figuur. Hij was leraar 

en Jezuiet, en dat laatste was niet onbelangrijk om zijn methodiek 

te begrijpen. Michel dacht op elk moment ver vooruit, in Chamonix 

kende hij iedereen en iedereen kende Michel. Hij had geklommen 

met Lionel Terray, met Rebuffat en met veel van hun tijdgenoten. En 

hij nodigde de grote Franse klimmers ook uit in Freyr. 

Vanaf 1960 organiseerde hij in Les Houches, bij Chamonix, 

zesendertig jaar lang een ‘kamp’ dat zich mettertijd spreidde over 

de volledige zomervakantie. Hij kon hiervoor beschikken over 

het plaatselijke schooltje dat elke zomer werd heringericht met 

slaapzalen, een keuken en een refter. De sfeer hield het midden 

tussen een berghut en een jongerenkamp.

Fagot kon als geen ander onderhandelen met de plaatselijke 

autoriteiten en wist de grootst mogelijke kortingen op de 

respectievelijke kabelbanen en de bergtrein af te dingen voor 

zijn klimmers. Ook met het ‘Bureau des Guides’ bouwde hij een 

vertrouwensband op zodat dagelijks iemand van het gidsenkorps 

langs kwam om de klimmers informatie te verstrekken bij hun 

plannen. Er werden geen collectieve activiteiten georganiseerd 

maar zijn systeem liet elkeen toe om op eigen tempo te groeien, 

overeenkomstig zijn of haar mogelijkheden. Elke namiddag had er 

een vast patroon. Wie plannen had moest het tijdig aan Michel laten 

weten, die besliste of je zijn goedkeuring kreeg. Op klokslag vier uur 

was er de algemene briefing waarbij hij met zijn cassetterecordertje 

het weerbericht afspeelde van zowel de gemeente Chamonix als dat 

van de luchthaven van Genève. Dan duidde hij de globale situatie 

en viel de beslissing over wat kon en wat niet kon. Michel Fagot had 

een olifantengeheugen, hij wist van elkeen nog precies wat ze het 

jaar voordien hadden gepresteerd en hij kon iedereen bijzonder goed 

inschatten. Hij waakte ook scrupuleus over de veilige terugkeer van 

zijn jongeren. 

‘Notre Centre’, zoals hij het altijd met trots noemde, stond enkel 

open voor leden van CAB en BAC, maar als een buitenstaander 

eenmaal zijn vertrouwen had gewonnen kneep hij ook daarvoor een 

oogje dicht. Daar was ik zelf een levende getuige van. Zijn formule 

was uniek en allicht niet meer dupliceerbaar, de tijden zijn veranderd 

en er bestaat ook geen tweede Fagot. Hij was sinds 1961 lid van 

het bestuur van de CAB en van ’62 tot ’74 secretaris van de sectie 

Henegouwen. Michel Fagot overleed in 2004. Niemand anders 

heeft zoveel verdienste aan de palmaressen die tussen ’60 en ’99 

werden opgebouwd door zowel Vlaamse als Waalse klimmers. Het 

oude schooltje is intussen geen school meer en heet nu ‘Gite Michel 

Fagot’, een eerbetoon dat kan tellen. Het is nog steeds, nu in privaat 

beheer, een perfecte uitvalsbasis voor tochten in het ruime Mont-

Blancgebied. 

De tragediën 

De bergen dulden ons, maar eisen nu en dan hun tol. En lang 

niet altijd staat de tol in verhouding tot de gemaakte fout, als er 

al een fout was. Op 27 mei 1977 wordt het levenloze lichaam van 

Claude Barbier aangetroffen onderaan de Paradou, bij Yvoir. Het zal 

altijd een mysterieus ongeval blijven. In 1978 kent een Groenland-

expeditie van de Natuurvrienden een noodlottige afloop. Mon de 

Mayer, Dré Beuckelaers en Oscar D’Hollander verongelukken, Luc 

Beccu overleefde de val met zware verwondingen. In 1982 maakte 

Jean-Michel Stembert, de wonderboy van de CAB, een fatale val 

tijdens een solo van de ‘Pichenibulle’ (7b+) in de Gorgue du Verdon. 

Daniel Bogaert kwam in het voorjaar van 1985 om het leven bij een 

slechte landing na een deltavlucht in het Hoggargebergte. Wim 

Smets werd in 1987 door een lawine gegrepen op de Yerupaja in 

Peru. Frans Dekens wordt op een gletsjer door een bliksem dodelijk 

getroffen. Renaat Muys verongelukte in Peru en daarnaast lieten 

nog tal van onbekende klimmers hun leven in de bergen. Ook op de 

Ardense massieven hebben zowat alle clubs wel iemand vroegtijdig 

verloren.

Hoe meer zielen hoe minder vreugde

Er kwamen ook steeds meer klimmers naar de rotsen aan de Maas en 

de Ourthe. De overbevolking op zonnige weekends kwam noch het 

plezier, noch de veiligheid ten goede. Waar de CAB in de tachtiger 

jaren in Freyr en Sy nog weinig moeite deed om haar exclusiviteit 

op te eisen waaide er tegen 1990 snel een heel andere wind langs 

de rotsen. Klimmers van andere clubs werd steeds vaker beleefd 

gevraag om de rotsen te verlaten. 

Een korte opflakkering van de ‘cluboorlog’ zal uiteindelijk 

leiden tot de noodzakelijke afspraken tussen alle concurrerende 

klimverenigingen. Hierover meer in de volgende aflevering.

“Klimmen was nu een individuele aangelegenheid 
geworden, zonder nationale gevoelens.....”



    De majestueuse Dhaulagiri - 8172 m (Himalaya)                                                        
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Nieuwe expedities: steeds verder, steeds hoger

Het was een maatschappelijk verschijnsel dat steeds meer mensen 

verder de wijde wereld in trokken. Dat kon enerzijds door onze 

toenemende economische welstand, anderzijds door de steeds 

grotere beschikking over vrije tijd. Voor onze klimmers was dat 

een gelegenheid om de lat almaar hoger te leggen. In landen als 

Nepal, Pakistan en Peru groeide de toeristische infrastructuur jaar na 

jaar, alpinisme werd er een economische factor en er ontstond een 

premature ‘expeditie-industrie’. 

Franky Boeye trok in 1974 al een eerste keer naar de Andes. Het zou 

vooral een verkenning worden met de beklimming van de Nevado 

Artesonraju, 6025 meter, als afsluiter.

In 1976 kwam er voor het eerst een expeditie naar de Andes waar 

zowel leden van de BAC als van de VBV aan deelnamen. Frans Van 

den Dries was expeditieleider maar de alpine leiding zat bij Franky 

Boeye. Meerdere klimmers bereikten de top van de Huascaran, 6768 

meter. De expeditie was een succes op sportief vlak, maar sleepte 

een donkere schaduw met zich mee op menselijk vlak. 

Maar de expedities volgden elkaar nu met regelmaat op. In ’77 trok 

Jacques Collaer met een CAB-ploeg naar de 5959 meter hoge Mount 

Logan (Canada) terwijl André Heidiger naar de Ruwenzori ging. In 

’78 haalde het team onder leiding van Léon Jeusette, alweer CAB, 

de 7134 meter hoge top van de Lenin Peak (Pamir).

In 1979 was een volledig VBV-team succesvol op de Ancohuma, 

6427 meter, in de Cordillera Real (Bolivië).

Enkele kernleden van de Andesexpedities van 1976 en ’78 droomden 

al vòòr het succes op de Huascaran van een Himalaya-expeditie. 

Eddy Abts groeide uit tot de stuwende kracht achter deze plannen 

maar zij bleven nog lang embryonaal. Grootste onzekerheden 

waren enerzijds de financiële haalbaarheid, anderzijds de te volgen 

administratieve en diplomatieke weg. De praktische organisatie 

van een expeditie werd toen nog niet gecontroleerd door enkele 

invloedrijke agentschappen zoals dat vandaag loopt. (zie ook Klim 

en Bergsportmagazine van september 2015)

Een vroeg plan om een Vlaams-Nederlandse expeditie in de steigers 

te krijgen werd snel weer afgevoerd. De Nederlanders gingen dan in 

1981 op eigen houtje naar de Annapurna I, zonder succes. 

De keuze viel uiteindelijk op de noordoostgraat van de Dhaulagiri 

I, 8172 meter, zesde hoogste berg ter wereld, waarvoor Abts een 

vergunning had bekomen voor de lente van 1982. De Dhaulagiri had 

de reputatie om de moeilijkste van de ‘lagere’ achtduizenders te zijn. 

Het zou een expeditie worden die onafhankelijk van de drie clubs tot 

stand kwam.

Op 12 maart 1982 verliet een karavaan met meer dan tweehonderd 

mannen en vrouwen het stadje Pokhara. Acht klimmers, een kok, 

een logistiek assistent en twee artsen, vergezeld van vier sherpa’s 

en een grote horde dragers. Het duurde toen nog drie volle weken 

om met die karavaan de Mayangdigletsjer te bereiken om er op 

4550 meter hoogte het basiskamp te installeren. 

In die tijd liet Nepal slechts één expeditie toe per flank van de berg, 

men kon dus opteren voor een ‘pré-monsoon’ of een ‘post-monsoon’ 

permit, later kon facultatief ook een winterpermit worden toegekend. 

Op 5 mei bereikten Philip Cornelissen en Rudy Van Snick en sherpa 

Ang Phurba de top. De volgende dag volgden ook Jan Vanhees, 

Lut Vivijs en Marnix Lefever. Een derde cordée met onder meer 

expeditieleider Abts kwam op zeven mei in zwaar stormweer terecht 

en moest omkeren op een hoogte van 8050 meter. Op geen enkel 

moment heeft het team zuurstof gebruikt.

Deze eerste achtduizender was een mijlpaal voor het alpinisme in 

België, al was dat meer symbolisch dan sportief. Dat Lut Vivijs als 

allereerste vrouw op de top van de Dhaulagiri stond gaf de prestatie 

nog extra glans. Het was geen een huzarenstuk op alpinistisch of 

klim-technisch vlak, daarvoor was de gekozen route te weinig 

uitdagend. Maar het was wel de eerste keer dat vanuit Vlaanderen 

een ‘grote’ expeditie werd georganiseerd op een voor die tijd 

behoorlijk professionele wijze. Waar vroegere expedities nog voor 

een groot deel werden gefinancierd met eigen inbreng en, bij wijze 

van spreken, de verkoop van stickers en pannenkoeken werd hier 

voor het eerst met solide sponsors gewerkt en waren er exclusieve 

mediacontracten. 

Dit eerste succes op een achtduizender werkte bijzonder inspirerend 

en stimulerend op de aankomende generatie en ze gaf een enorme 

boost aan tientallen nieuwe projecten. Tegelijk plaatste ze hier te 

lande voor het eerst alpinisme op de kaart van de sportsponsoring. 

Deze expeditie was een springplank voor de verdere carrière van 

de meeste van haar leden, maar ook zij sleepte op menselijk vlak 

een donkere schaduw achter zich. Dat topklimmers bij voorrang 

individualisten zijn en geen ploegsporters was nog maar eens 

bewezen.  ▲

“De Dhaulagiri-expeditie van 1982 plaatste 
voor het eerst alpinisme op de kaart van de 

sportsponsoring...” Franky Boeye was ongetwijfeld de meest veelzijdige en eigenzinnige
klimmer van het laatste kwart van de twintigste eeuw.                                                             


