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Tekst Mark Sebille

DE GESCHIEDENIS VAN  HET SPORTKLIMMEN - deel 1
In een nieuwe reeks gaan we eerst op zoek naar de prille ontstaansplekken, zeg maar de 
broedplaatsen, van het sportklimmen. Het zijn de plaatsen waar het er om ging een bepaalde 
hindernis te overwinnen, zonder de gehele beleving van de bergen. Een eerste aflevering brengt 
ons naar de bossen van Fontainebleau waar honderd jaar geleden elke zondag een groepje jonge 
Parijse klimmers verzamelde om er te oefenen op lage rotsblokken en, ook toen al, om er te 
netwerken.

Le groupe de Bleau 
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les Rochassiers

Het klimmen in Fontainebleau was zelfs al veel vroeger begonnen. In 

1874 was de Club Alpin Français gesticht en een jaar later de sectie 

Parijs. Er was al sporadisch sprake van klimmers op de rotsblokken 

aan het einde van de negentiende eeuw maar dat waren individuele 

initiatieven. Na 1900 kwamen er steeds meer en het informele groepje 

noemden zich rond 1907 le groupe des Rochassiers. Ze hadden geen 

reglementen, geen bestuur en al evenmin een ledenlijst, maar ze 

waren allemaal lid van de CAF en ze respecteerden de notoriteit van 

Jacques Wehrlin en Pierre Le Bec. 

In 1910 vond in Parijs een wereldtentoonstelling plaats en in de 

marge daarvan werd ook een Congrès International d’Alpinisme 

georganiseerd. Die plande toen een uitstap naar Fontainebleau voor 

de geïnteresseerden. In het jaarboek van de CAF lazen we volgend 

verslag:  ”Les bois de Larchant où se dressent d'énormes rochers à 

pic, qui se trouvent précisément être le champ d'exercice habituel de 

la section de Paris. Quelques-uns d'entre eux ont de douze à quinze 

mètres de hauteur et leur ascension est un petit tour de force rendant 

nécessaire l'usage de la corde”.

Met of zonder touw, er werd toen geklommen in keurig pak met hemd 

en das, hoed en spijkerschoenen. Nochtans waren ze in de ogen 

van de overheid maar een groepje anarchisten die al te vaak heibel 

maakten in de trein uit Parijs. Velen onder hen waren studenten die uit 

de Parijse burgerij kwamen. Sommigen kwamen al aan op zaterdag 

en kampeerden in de buurt van Le Cuvier Châtillion. Er werd enkel op 

zondag geklommen. Zij die meer tijd hadden exploreerden minutieus 

het gebied om de interessantste delen te selecteren. In 1913 vervoegt 

Jacques de Lépinay de groep. Hij is amper 17 en verbaast iedereen 

door te klimmen op sportschoenen met een hennepzool. Lépinay 

opent in 1914 la Prestat, de eerste IV route. 

De oorlog doet de groep uiteen vallen aangezien vrijwel iedereen 

gemobiliseerd werd. Hun boegbeeld Jacques Wehrlin sneuvelde in 

’16, Paul Chevalier raakte zwaar gewond maar herstelde. In 1919 

richte Chevalier samen met Jacques de Lépinay in Parijs de Groupe 

de Haute Montagne op.

La Belle Epoque des Bleausards

Na de oorlog verscheen er een nieuwe generatie rond de blokken 

van Fontainebleau. Zij organiseerden zich veel formeler dan 

de Rochassiers en noemden zich Le Groupe de Bleau, voor de 

buitenwereld les Bleausards. Ditmaal werden er voorwaarden 

opgelegd om er bij te horen maar de sociaal verplichte dresscode 

van voor de oorlog begon af te brokkelen. Hun nieuwe voortrekker 

was Octave “Bobi” Arsandaux, een man met veel humor die hun 

blad illustreerde met pittige cartoons. Bobi was de beste klimmer 

van dat moment die jammer genoeg op vijfentwintigjarige leeftijd om 

het leven kwam op de Aiguille Verte. Hij had toen al respectabele 

premières op zijn naam staan, waaronder de noordwanden van Les 

Droites en l’Aiguille d’Argentière.

In 1929 vernam Pierre Allain via zijn vaste klimpartner Robert 

Latour over het bestaan van de Bleausards: “… que l'on grimpe à 

Fontainebleau sur de petits rochers que fréquentent quelques 

initiés !!!”. Pierre Allain (°1904) werd toen al gezien als de grote 

belofte van het Franse alpinisme. Allain was niet enkel een briljant 

klimmer (première Petit Dru noordwand), hij bracht vooral een grote 

vernieuwing op gang inzake uitrusting en hij ontwikkelde de geheel 

nieuwe klimtechniek “à la varappe”. Hij liet de eerste dubbelwandige 

donsvesten voor klimmers aanmaken  en ook de asymmetrische 

musketon in aluminium is zijn uitvinding. Ook Jean en Raymond 

Leininger, en Henri Brenot, de uitvinder van de jumar, waren notoire 

Bleausards. In 1936 stuurde Frankrijk een eerste expeditie naar de 

Karakoram. De helft van de tien expeditieleden waren leden van de 

Groupe de Bleau: Pierre Allain, Marcel Ichac, Jean Leininger, Jean 

Deudon en Jean Carlier. 

In de jaren ’30 testte Pierre Allain voortdurend zelfgemaakte 

klimschoenen uit in verschillende materialen en begon die vanaf 

1948 te commercialiseren. Hij is daarmee de vader van de huidige 

sportklimschoen die tot lang in de zeventiger jaren kortweg des “PA” 

genoemd werden. Ook hier bij ons sprak iedereen van PA’kes. Pierre 

Allain werd 96 jaar, zijn betekenis voor het rotsklimmen en alpinisme 

kan nauwelijks overschat worden.

Zo was Fontainebleau decennia lang een incubator van nieuwe 

ideeën. Een ontmoetingsplaats waar cordées werden gevormd en 

waar ook andere samenwerkingen ontstonden. Zo hebben sommigen 

bij Bleau hun latere vrouw gevonden en hebben nog anderen er 

zakelijke deals gesloten. Ook de cineasten Marcel Ichac en Jacques 

Ertaud ontmoetten elkaar bij de Groupe de Bleau wat na WOII tot een 

langdurige professionele samenwerking leidde (o.a. met Les Etoiles 

de Midi en tal van films voor Jacques Cousteau). 

Na de tweede Wereldoorlog was de groep officieel ontbonden maar de 

invloed van de Bleausards in het Franse alpiene wereldje bleef lang 

nawerken en vormde bij momenten het Parijse tegengewicht tegen 

de invloed van de Chamoniards. De leden die de oorlog overleefden 

bleven in vriendschap verbonden en tot in de late tachtiger jaren 

hielden ze nog geregeld reünies. Être Bleau, c’était pour la vie…

Bij Editions du Mont Blanc verscheen dit jaar een schitterend boek 

“Fontainebleau, 100 ans d’escalade”, 312 pag. Auteurs zijn Gilles 

Modica (GHM) en Jacky Godoffe, met een voorwoord van Catherine 

Destivelle.

“Fontainebleau was decennia lang een 
incubator van nieuwe ideeën..."


