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Het verhaal situeert zich in de nieuwe evolutie die het alpinisme 

krijgt in de jaren vijftig van vorige eeuw. Men begint bepaalde 

bergen en wanden bewust in de winter te beklimmen omwille van de 

bijkomende uitdaging. En die is er, denk maar aan de kortere dagen, 

de extreme koude, het isolement en de grotere aanwezigheid van 

sneeuw en ijs in de wanden en de daaruit voortkomende lawines. 

Daar staat tegenover dat sommige wanden, waar in de zomer een 

groot gevaar bestaat voor steenslag, in de winter net veiliger worden 

omdat het ijs de losse structuren fixeert.

Alleszins is de klimmerswereld erg verdeeld over de nieuwe trend. 

Pas de volgende generatie zal die evolutie ernstig nemen.

Kerstmis 1956

We keren even terug naar Chamonix anno 1956 waar het lot van 

twee jonge klimmers, een Parijzenaar en een Brusselaar, een van de 

somberste verhalen over bergbeklimmen schrijft.

Ze zijn drie- en vierentwintig jaar oud en wagen zich aan iets dat 

niemand al van hen had verwacht: de Mont Blanc beklimmen via 

de Brenvapijler in het diepste van de winter. François Henry, alias 

“petit François” is student geologie aan de ULB in Brussel, hij is een 

vriend van Jean Lecomte en hij is zeker niet onervaren. François 

Vincendon is een Parijse student, op dat moment heeft hij al het 

brevet van aspirant-guide. Volgens zijn vrienden is hij vooral een 

goed rotsklimmer maar heeft nog niet veel winterervaring en is op 

dat moment onvoldoende getraind. Hetgeen hen naam en roem kan 

opleveren draait echter uit op hun ergste nachtmerrie. 

24 december, Chamonix maakt zich klaar voor de Kerstnacht en de 

twee klimmers bereiken de kleine Refuge de la Fourche. Het is al een 

tiental dagen prachtig weer en ze gaan er van uit dat het nog even zo 

blijft. In de kleine hut worden ze vervoegd door een Italiaanse cordée, 

het blijkt de grote Walter Bonatti te zijn met een klant, Silvano Gheser. 

Het viertal brengt er samen de kerstnacht door. De Italianen willen 

in de Brenvawand een moeilijker route klimmen, la Voie de la Poire.

Tragedies zijn nieuwsfeiten voor de massamedia. Het zijn brood en spelen waar hun lezers of 
kijkers gretig van smullen. Sommige bergtragediën zijn zelfs gesneden koek voor bestsellers of 
groots opgevatte filmproducties. 

Op Kerstdag zijn beide cordées al vroeg onderweg, en aan de Col 

Moore splitsen hun wegen. Na enkele uren besluit Bonatti dat de 

condities in de wand lang niet zijn zoals hij had gehoopt, en hij beslist 

de doorsteek te maken naar de Brenvapijler om alsnog die dag uit de 

wand te geraken. Daar verwachtte hij dat het Frans-Belgische duo al 

een stuk hoger zou zijn maar stelt tot hun verbazing vast dat ze lager 

zitten. Henry en Vincendon klimmen dus veel te langzaam. 

Beide cordées klimmen onafhankelijk van elkaar verder. Tegen de 

avond, ze bevinden zich nog een honderdtal meter onder de Col de 

la Brenva, slaat het weer plots om en ontsteekt er een storm die hard 

op hen inhakt, ze zullen dus met hun vier bivakkeren in de meest 

penibele omstandigheden. Het sneeuwt de ganse nacht. 
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Op 26 december liggen de hellingen er zwaar bij met een onstabiele 

laag verse sneeuw waardoor afdalen onmogelijk is, noch via de 

Brenva, noch direct naar Chamonix. Bonatti is voldoende ervaren om 

meteen te concluderen dat de enige uitweg langs boven is, dus via 

de top van de Mont Blanc om vervolgens af te zakken naar de refuge 

Vallot, de kleine schuilhut op 4362 meter hoogte. De vermoeide 

studenten verliezen in de storm de fittere Italianen uit het oog. 

Bonatti en Gheser bereiken de top en wat later vinden ze beschutting 

in de Vallot. 

Vincendon en Henry nemen de fatale beslissing om bij het invallen 

van de nacht opnieuw te bivakkeren in plaats van te blijven 

doorstappen. Ze maken zich de illusie dat ze de volgende dag langs 

de noordwand zullen kunnen afdalen naar de vallei. Op dat moment 

bevinden ze zich nog op ongeveer 4600 meter. 

Ongerustheid

In de vallei is men inmiddels vijf dagen zonder nieuws, er wordt alarm 

geslagen maar het weer is te slecht om wat dan ook te ondernemen. 

Uiteraard vindt iedereen dat er toch ìets moet gebeuren en de 

blikken richten zich naar de Compagnie des guides de Chamonix. 

Wie is beter geplaatst dan zij? Maar het is Kerstmis en de Compagnie 

blijkt doof te zijn, om uiteenlopende redenen. Sommigen vinden 

dat klimmers die alles zonder gids willen doen nu maar eens op de 

blaren moeten zitten. Anderen herinneren zich nog al te goed dat hun 

collega René Payot, vader van vier kinderen, bij een vergelijkbare 

reddingsoperatie op de berg om het leven kwam. Een heldendaad 

kan nu eenmaal geen vader en echtgenoot vervangen en dus is hun 

keuze snel gemaakt. 

Bergreddingsdiensten steunen op dit moment nog steeds op 

vrijwilligers en het skiseizoen draait nu op volle toeren. De overheid 

wijst dan naar de militaire opleidingsschool die nabij Chamonix 

gelegen is, die hebben ook goed opgeleide instructeurs en beschikken 

in Le Fayet over enkele Sikorsky S-55 helikopters. 

Vandaag is dat een vanzelfsprekendheid, maar in ‘56 hebben ze nog 

geen ervaring met de inzet van helikopters in dit soort situaties. Het 

leger vindt de heli’s niet geschikt om in te zetten op die hoogte. De 

nieuwe generatie van de Alouette zou dat wel aankunnen maar die 

toestellen staan allemaal in Algerije, waar Frankrijk op dat moment 

ook nog oorlog aan het voeren is. Enkele toestellen laten terugkomen 

zou tijdrovend zijn en dat om “twee onverantwoorde waaghalzen” 

te gaan redden. Men vraagt tenslotte aan de constructeur om een 

Alouette uit te lenen voor de redding, maar in het Frans bestaat er 

een uitdrukking “on ne prête qu’aux riches”. De firma wil geen risico 

nemen, op dat moment zien ze de commerciële opportuniteiten van 

hun helikopter voor reddingsoperaties nog niet, en een eventueel 

ongeval van dat toestel op de Mont Blanc zou een desastreuze 

impact kunnen hebben op hun orderboek…

De volgende ochtend, 27 december, maakt Walter Bonatti zich 

grote zorgen over de twee jongeren maar hijzelf draagt tegelijk ook 

de verantwoordelijkheid voor zijn klant, die is de uitputting nabij en 

begint ernstige bevriezingsverschijnselen aan de voeten te vertonen. 

Het weer is nu goed, om 10 uur beslist hij om af te dalen via de Arrête 

de Bionnassay, de tijd wordt kostbaar. Het lukt hen om de Rifugio 

Gonella te bereiken, na nog een vreselijke nacht op de Glacier du 

Dôme en een val van Bonatti in een gletsjerkloof waar hij maar met 

de grootste moeite op eigen kracht uit geraakt.



34

Inmiddels in de vallei vertrekken drie vrijwilligers met de eerste 

dienst van de kabelbaan om de vermoedelijke afdaling route van 

de jongeren tegemoet te gaan en het leger krijgt de opdracht om 

verder te verkennen waar ze zich exact bevinden. Er vinden drie 

helikoptervluchten plaats met de Sikorsky die hen niet opmerken 

rond de top of langs de mogelijke afdaling routes. Ook een klein 

vliegtuigje, een Auster 5, zoekt vruchteloos. 

Dat die vluchten niets opmerken is bijzonder vreemd want om 

kwart voor twee ’s middags heeft de berggids Marcel Simond ze 

wél opgemerkt met een verrekijker vanaf het bergstation van de 

téléférique de Planpraz. Ze bevinden zich loodrecht onder de top, 

iets boven de Rochers Rouges. Andere waarnemers bevestigen dit. 

Simond blijft ze volgen tot de nacht valt. Ze dalen erg traag en hij kan 

ook duidelijk zien dat er één is die vaak valt. 

Op 28 december, de jonge klimmers hebben er al hun derde bivak op 

zitten, hervat Marcel Simond zijn observatie en stelt hetzelfde vast 

als de dag voordien, één die vrij energiek het spoor maakt, de tweede

die vrijwel elke tien meter valt. Later zal blijken dat het de Parijzenaar 

is die door onvoldoende conditie zijn vriend mee in de dood heeft 

getrokken.

Een helikopter heeft ze eindelijk opgemerkt en dropt proviand, 

dekens en de instructies om zich in de richting van de Dôme du 

Goûter te begeven om ze te kunnen evacueren. 

Vanaf de volgende dag begint het drama een complexe thriller te 

worden, want de helikopter met de redders aan boord crasht in de 

sneeuw, niet heel ver van de klimmers. Er waren er eerst twee in 

nood, nu zijn er tien in nood. En wat nog ontbrak: er is voor meerdere 

dagen stormweer op komst.

Lionel Terray, de held van de Annapurna in 1950, is woedend omwille 

van de onverschilligheid van de gidsen en maakt zich klaar om te 

voet een redding op te zetten met de hulp van enkele persoonlijke 

vrienden uit Genève en vrienden van de slachtoffers. Dit is een 

kaakslag voor de Compagnie, waar hij nochtans deel van is. Het zal 

nadien nooit meer goed komen tussen Terray en de Compagnie.

De hele wereld kijkt mee

     

De buitenlandse media hebben er ook al lang weet van en zijn in 

grote getallen afgezakt naar Chamonix, de redding wordt nu een 

nationale prioriteit want de reputatie van Frankrijk staat op het spel. 

Het land lijkt niet in staat om twee mensen te gaan redden op een 

berg terwijl de hele wereld er staat op te kijken. Ook de politieke druk 

vanuit Brussel is groot.

De overheid wil nu tegen iedere prijs tenminste de hulpverleners 

gaan redden.

Die mannen hebben inmiddels de twee klimmers kunnen bereiken en 

ze brengen hen naar het wrak van de heli. Ze zijn niet meer in staat 

om zelf te stappen en kunnen nu enkel proberen daarin te overleven 

in afwachting van nieuwe hulp. Inmiddels zijn er in Chamonix toch 

enkele Alouettes aangekomen en zodra mogelijk vertrekken zij om 

de reddingswerkers op te halen. 

Op de plek waar het wrak zich bevindt kan geen helikopter landen en 

de redders moeten naar een plateau een stuk hogerop gaan. Eén van 

hen vecht enkele dagen voor zijn leven en verliest meerdere vingers, 

maar hij zal het overleven. 

Nu de twee klimmers nog. 

In Chamonix stellen enkele verlichte geesten dat ze, als ze nog 

in leven zijn, al zeker hun armen en benen zullen verliezen, en of 

dat nog het leven waard is? En vooral of je daartoe ook nog andere 

mensenlevens mag riskeren?

Zodra het weer het toelaat zal een helikopter de plek nog enkele 

malen overvliegen maar ze zien geen teken van leven meer en de 

beide klimmers worden dood verklaard. Tien weken later gaan twee 

groepen redders op zoek naar hun lichamen.



REquiem

Jean Vincendon en François Henry zijn uiteindelijk niet nutteloos 

gestorven. Alle Alpenlanden hebben het met argusogen gevolgd 

en hebben er uit geleerd. Door dit drama gaat Frankrijk in 1957 

meteen over tot de oprichting van Les pelotons de gendarmerie 

de haute montagne (PGHM), dat zich als professioneel korps gaat 

specialiseren in het uitvoeren van reddingsacties in het gebergte. 

De andere Alpenlanden volgen dit voorbeeld.

Over het drama is veel proza geschreven, er zijn verschillende 

toneelstukken rond gemaakt en het drama staat centraal in Yves 

Ballu’s boek “Naufrage au Mont Blanc” uit 1997. Ook Walter 

Bonatti komt er uitvoerig op terug in zijn boek “Montagne di una 

vita” dat in 1995 verschijnt.

Op de gemeentelijke begraafplaats in Chamonix herinnert een 

gedenkplaat aan de roemloze dood van de twee jonge klimmers. 
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