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IN MEMORIAM...

 

      

Twee “wijzen” hebben afscheid genomen van dit leven, toevallig op dezelfde dag. Tom Frost was ooit één van die vier musketiers van de 

zuivere klimsport, die in Yosemite Valley “the magic four” werden genoemd. Tom kan nu Royal Robbins vervoegen, die vorig jaar overleed, en 

Chuck Pratt die al in 2000 heenging. Van dit viertal blijft Yvon Chouinard, die deze maand tachtig wordt, nog alleen achter. Tom vocht al enkele 

jaren tegen prostaatkanker en overleed thuis in zijn geliefde Oakdale, Californië, na een complicatie. Hij was tweeëntachtig.

Jeff Lowe, de man met duizend premières, leed al zestien jaar aan een destructieve vorm van ALS. Hij zou in september achtenzestig zijn 

geworden en overleed thuis in Ogden, Colorado, met zijn dochter aan zijn zijde. Een jaar geleden ontving hij nog een Piolet d’Or als Lifetime 

Achievement Award.

Allebei waren ze behalve klimmer ook designer van hardware. Maar ze waren vooral allebei designers van een zuivere klimsport. 

Jeff Lowe © Lowe                                                                                                   Tom Frost © Wikimedia Commons

“An old mountaineer is a good mountaineer”. Het is een oude uitspraak waarvan de auteur niet gekend is. 
Maar een cliché dat de tand des tijds doorstaat bevat ontegensprekelijk een grond van wijsheid.
De bergsport kent geen Goden, wel Wijzen. Het zijn diegenen die niet enkel hun eigen leven leefden maar 
ons iets nalieten dat onze sport een betere toekomst zou geven. En het duurt meestal een heel mensenleven 
om die fase van wijsheid te bereiken. 

Tekst Mark Sebille
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IN MEMORIAM...

“Door zijn ziekte begreep Jeff beter dan ooit 
wat echte liefde is, 

en hoe belangrijk onze planeet is”

 

tom frost
30 juni 1936 - 24 augustus 2018

De “piton-engineer” uit Californië

Tom Frost was geboren in Hollywood en studeerde in ’58 af als 

ingenieur aan de Stanford University. Hij was er lid van de Stanford 

Alpine Club waarmee hij in Yosemite verzeilde en er “slechte 

vrienden” maakte. Hij zou daardoor nooit een loopbaan als ingenieur 

opbouwen maar zijn jeugd verdoen aan nutteloze dingen zoals 

rotsen beklimmen. Met Robbins, Pratt en Joe Fitschen lukte hem 

in ’91 de tweede beklimming van de “Nose” en hetzelfde jaar een 

première in de noordoostwand van Disappointment Peak in de Grand 

Teton met Yvon Chouinard.  

Het jaar daarop volgt de première van de Salathé Wall, alweer met 

Robbins en Pratt. In Chamonix klom hij als eerste de zuidwand van 

l’Aiguille du Fou, met John Harlin, Stuart Fulton en Gary Heming 

en in ’64 volgde de belangrijkste première: the American Wall op El 

Capitan, met Chouinard, Robbins en Pratt. De kranten blokletterden 

toen “For the first time in the history of climbing, Americans lead 

the world”.

Frost was ook een geprezen fotograaf en werd wel eens de Cartier-

Bresson van de bergfotografie genoemd.

Schreef ik eerder dat hij niet als ingenieur door het leven wou gaan? 

Helemaal fout, hij omschreef zichzelf als een “piton-engineer”. 

Al in ’59 werden Frost en Chouinard ook zakenpartners en ze 

brevetteerden een ultrafijne piton die ze hadden gemaakt voor een 

zeer fijne barst in de Kat Pinnacle, in die tijd de zwaarste artificieel 

geklommen route. 

Frost werkte zijn hele leven aan specifiek klimmaterieel met Great 

Pacific Iron Works en Chouinard Equipment. In het begin van de 

zeventiger jaren kwamen ze tot inzicht dat hun haken eigenlijk de 

rotsen beschadigden. Ze werkten daarom aan een nieuw concept 

van beveiliging dat ze Hexentrics noemden, de eerste generatie 

klemblokjes. Dit werd hun eerste grote succes.

In 1975 verkocht Tom zijn aandeel in het bedrijf aan Yvon en hij ging 

als designer engineer werken voor Lowe Alpine Systems van zijn 

vriend Jeff Lowe. Na ’97 runde hij zijn eigen fabriek Frostworks Ltd. 

In 1963 beklom Tom Frost als eerste de Kangtega (6782m) samen 

met onder meer Edmund Hillary. In 1986 keerde Frost nog eens 

terug naar de Kangtega om er een nieuwe route te openen, samen 

met…? Jeff Lowe.

Het lijkt wel of ze toen al afgesproken hadden om ooit samen aan 

hun allerlaatste klim te beginnen.

RIP Jeff en Tom. Never stop climbing.

“Yvon was the idea man, 
Tom was the engineer”

jeff lowe              

13 september 1950 - 24 augustus 2018

De vader van het moderne ijsklimmen

Jeff Lowe was een visionair alpinist die minstens duizend premières 

in de Rocky Mountains, in de Alpen en in de Himalaya op zijn naam 

heeft. Hij koos rigoureus voor de alpine stijl en voor fair climbing, 

en hij bekritiseerde fel het gebruik van boorhaken bij het klimmen. 

Tegelijk introduceerde hij het moderne ijsklimmen in Amerika en 

verlegde de grenzen van mixed climbing.

Lowe was in Utah geboren maar woonde nagenoeg zijn hele leven 

in Colorado. De Rockies waren zijn leerschool en op zevenjarige 

leeftijd werd hij de jongste beklimmer van de Grand Teton. Met 

opvallende creativiteit beklom hij als tiener bevroren watervallen 

en steile sneewgeulen. Hij onderscheidde zich ook als een goed 

observator en merkte snel dat de alpine uitrusting van die tijd voor 

veel verbetering vatbaar was.

Al vrij jong had hij de firma’s Latok Mountain Gear en Cloudwalker 

opgericht en met Latok bracht hij de allereerste Softshell-jassen op 

de markt.

In 1967 stichtte hij samen met zijn broers Greg Lowe en Mike Lowe 

het bedrijf Lowe Alpine Systems. Het was het begin van een zakelijk 

imperium dat het concept van de rugzak herdacht en een revolutie 

van de ijs-uitrusting op gang bracht.

Een overzicht van zijn beklimmingen is onmogelijk op te sommen 

in deze ruimte, maar een bijzondere uitschieter is zijn Eiger-route.

In de winter van 1991 klom hij solo in negen dagen de Metanoia, een 

nieuwe direct-route in de Eiger noordwand, zonder één boorhaak 

te gebruiken. Zijn vrienden hebben hem met een helikopter van de 

top moeten halen omdat er een winterstorm op komst was. Deze 

negen dagen durende Odyssee had hem ingrijpend veranderd. Hij 

omschreef zijn ervaring als een vacuüm dat hem nieuw perspectief 

op het leven heeft gegeven, eindelijk in harmonie met zijn omgeving. 

Het maakte hem filosofischer en hij zou nooit meer iets doen wat 

hem geen vreugde zou verschaffen.

Ondanks vele pogingen werd de Metanoia pas voor het eerst 

herhaald in december 2016 door Stephan Siegrist en Thomas Huber. 

Zijn prestaties mogen we fenomenaal noemen, zelfs naar de normen 

van vandaag.

Jeff Lowe was ongetwijfeld de meest invloedrijke klimmer van zijn 

generatie. Hij werd tot erelid gekozen van zowel de American Alpine 

Club als de British Alpine Club. 

   


