
Het is 1987. Een idee is geboren: een geheel uit Nederlandse 
vrouwen samengestelde expeditie. Het doel is de oosttop 
van de Chamlang in Nepal, 7290 meter, slechts eenmaal 

eerder beklommen door een expeditie van de Brit Doug Scott. 
Nepalezen gaan alleen mee voor sjouwwerk naar het basiskamp 
en een enkele Sherpa voor transport van spullen naar hogere 
kampen en voor de verzorging in het basiskamp. De vrouwen 
klimmen zonder Sherpagidsen.
Een jaar later gaan ze werkelijk op pad. Initiatiefnemer Myra de 
Rooy, expeditieleider Frederike Bloemers, Gerda de Groene, Janka 
van Leeuwen, Marjolein Meere en Annet Boom, die zich als minst 
ervaren klimmer vooral richt op haar taak als expeditie-arts. 
De plannen worden lacherig en wat denigrerend ontvangen. De 
expeditie krijgt sponsors die ‘passen’ bij de vrouwen: huidverzor-
gingsproducten en OMO – een “jong, modern en dynamisch was- 
middel voor de vrouw van deze tijd”, hoofdsponsor wordt het 
nieuwe koffiemerk Rosta van Douwe Egberts. “Een stevige krachtige 
koffie. De klimsters zijn op grote hoogte zeker van een stevige kop 
koffie”, aldus de reclamefolder. 

Warme vrouwenlichamen
De groep verbindt zich voor media-aandacht aan De Telegraaf, de 
krant waarvoor geen superlatief te veel is: “Een keiharde training 
in overleven. Een gevecht met de natuur. Geen uitdaging te gek, 
geen berg te hoog. De vrouwen zwoegen en geven het uiterste”, 
schrijft de verslaggever die meegenomen wordt op trainingskamp 
in de Alpen. “Drie warme vrouwenlichamen houden je in leven”, 
staat in chocoladeletters in de krant. Het is een citaat van de 
expeditieleider over een eventueel bivak dat dreigt als ze de hut 
niet halen vanwege de slechte conditie van de verslaggever. De 
zes vrouwen krijgen veel aandacht. Goedele Liekens, de Belgische 

seksuoloog met een eigen televisieshow, is vooral geïnteresseerd 
in het toiletgebruik op grote hoogte. En voor de mooie plaatjes 
moeten de vrouwen met een pak OMO abseilen vanaf de Utrechtse 
Domtoren. Dan zijn de zes “koffiedames” (NRC) klaar voor actie 
op hun “theekransje op 7000 meter” (Limburgs Dagblad). 

Mooi document
Uiteindelijk beklimmen vijf van de zes vrouwen de Chamlang,  
de ‘sneeuwwitte vogel’ in de buurt van de Makalu. Myra de Rooy, 
geoloog, fotograaf, schrijver en bergbeklimmer, weet er na 29 
jaar een spannend en onderhoudend verhaal over te schrijven, 
gebruikmakend van de dagboeken van de klimmers. Afwisselend 
schrijft ze over verleden en heden, waarbij allen terugkijken op 
hun onderneming in 1988. Het is een mooi document geworden 
over de eerste en tot nu toe enige Nederlandse vrouwenexpeditie. 
En rijkelijk voorzien van foto’s van de expeditie.

De Chamlang had, zo concludeert De Rooy, een onuitwisbare 
invloed op het leven van de deelnemers. En het zorgde voor een 
levenslange vriendschap, ondanks de fricties die er ook waren 
op de berg. Iedereen heelhuids terug en bovendien succesvol, 
dat was belangrijk. Bergbeklimmen niet als spel met de dood of 
waaghalzerij, maar volgens De Rooy eerder als een levenslustige 
dans met de vrijheid. 

Veel klimboeken hebben een heroïsch tintje. Ze gaan meestal over inspanningen en  
tegenslagen voordat het doel wordt behaald, vaak de top van een berg. De schrijvers 
verkeren nog in een roes en zitten vol bergadrenaline als ze hun avonturen op papier  
zetten. Veel tijd en ruimte voor enige reflectie is er dan vaak niet. Myra de Rooy doet  
het anders en schrijft na bijna dertig jaar een boek over de beklimming van de Chamlang  
door Nederlands eerste vrouwenexpeditie. 

Eerste Nederlandse 
vrouwenexpeditie naar 
de Chamlang (1988)

Win een gesigneerd exemplaar!
Alle zes vrouwen van de expeditie hebben een exemplaar van 
het boek gesigneerd, dat wij mogen verloten. Wil je kans maken 
op dat exemplaar? Stuur dan voor 1 november 2017 een e-mail 
naar hoogtelijn@nkbv.nl onder vermelding van Win Chamlang.
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Foto boven Myra de Rooy na een 
lawine tussen Cornercamp en 
Bergschrundkamp. Foto links Rust in 
het basiskamp na het uitzoeken van 
materiaal. Foto midden Myra de Rooy 
in de noordwand. Foto rechts De 
expeditieleden, v.l.n.r: Annet Boom, 
Myra de Rooy, Marjolein Meere, 
Frederike Bloemers, Janka van 
Leeuwen en Gerda de Goede.
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