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Ze was de eerste Nederlandse vrouw die de top van 
Mount Everest bereikte. Een van haar vele beklimmingen 
en expedities. Maar ook een droom die uitkwam, of beter 
gezegd: die zij zelf liet uitkomen. “Je gaat een enorme 
confrontatie aan met de natuur, maar ook met jezelf. Zowel 
fysiek als mentaal. De hoogte, de moeilijkheidsgraad, de 
band die je opbouwt met je teamgenoten, het grenzeloze 
vertrouwen dat je moet hebben. Alles bedekt met een 
soort spiritueel besef dat je de natuur ontmoet in de meest 
extreme vorm.” Onlangs is haar derde boek verschenen, 
‘Lopen over de grens – Great Himalaya Trail door Nepal’.  Een 
prachtig verslag in beeld en woord dat de lezer meeneemt op 
haar meest avontuurlijke expeditie ooit: in 2011 liep zij samen 
met haar man Henk Wesselius 2000 kilometer langs de grens 
van Nepal en Tibet, van west naar oost.

Oostenrijk, 2200 meter
“Toen ik studeerde ging ik in de zomer met een paar vrienden mee 
naar Oostenrijk, de bergen in. Het was liefde op het eerste gezicht. 
Het afstand nemen van het dagelijkse leven, de indrukwekkende 
natuur, het fysieke bezig zijn. Ik ging vervolgens ieder jaar  en van het 
een kwam het ander. Ik zag mensen op een gletsjer en dat wilde ik 
ook. Dus ik deed een cursus bergsport en van lieverlee leerde ik steeds 
beter klimmen.”

Himalaya, 6500 meter
“In 1994 ging ik voor het eerst naar het Himalayagebergte en ging 
6000 meter hoog. Ik bleek heel goed tegen hoogte te kunnen. Dat 
weet je van tevoren nooit. Een jaar later stond ik op Mera Peak in 
Nepal, op  6500 meter hoogte, met een spectaculair uitzicht op de 
Everest. Ik denk dat zich toen al min of meer de droom in mijn hoofd 
nestelde over het hoogste punt van de wereld. Maar het was zo’n 
onbereikbaar ideaal dat ik geen moment serieus overwoog een poging 
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te wagen. De Everest was voor topklimmers, waartoe ik mijzelf niet 
rekende.” 

Cho Oyu, 8201 meter
“Mijn eerste 8-duizender. Zo noemen we de bergreuzen boven 
de 8000 meter. Er zijn er 14 in de wereld. De organisatie Snow 
Leopard organiseerde een expeditie naar de Cho Oyu en dat ging 
me boven verwachting goed af. Het is een fijne 8-duizender om mee 
te beginnen, technisch niet zo lastig. Opeens stond ik op de top, een 

groot plateau waar je nog een eind door moet lopen voor je ziet waar 
je bent. Een fenomenaal uitzicht op, wederom, de Everest.  Dit was 
een beslissend moment, daarna liet ik de droom echt toe.”

Mount Everest, 8848 meter
“In 1999 was het zover, Mount Everest. Ik ging mee met een 
commerciële expeditie, wat in dit geval betekende dat ik met een 
gezelschap van 19 onbekenden op pad ging. Het was qua teamgevoel 
wat teleurstellend, maar we bereikten de top. Althans, een deel van 
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het team. Bij zulke topbeklimmingen zijn er altijd afvallers. Dat kan niet 
anders; blessures, hoogteziekte, ongevallen. Je wilt en kunt niet te lang 
op een top blijven, daarvoor zijn de omstandigheden veel te extreem. 
We stonden daar met een man of zes. De rest startte de afdaling, 
maar ik bleef iets langer  om te wachten op een teamgenoot zodat ik 
een foto van hem kon nemen op de top, en was een minuut of tien 
helemaal alleen op het allerhoogste topje van de wereld. Je kunt je 
niet voorstellen wat een bizar en onwerkelijk gevoel dat is. Ik besefte 
ten volle dat ik op dat moment de hoogste mens op aarde was. Heel 
bijzonder.” 

Naar beneden
“Wat veel mensen zich niet realiseren is dat het doel van je expeditie 
niet alleen het behalen van de top is. Ik bedoel, je moet ook weer 
terug, pas dan ben je succesvol. Bij de afdaling gebeuren de meeste 
ongelukken. Afdalen is moeilijker en gevaarlijker. Je bent vermoeider 
en minder geconcentreerd dan toen je omhoog ging, de zwaartekracht 
speelt een grotere rol en de beloning van de top heb je al gehad. In 
die zin valt er niet veel eer meer te behalen. Maar het is geen keuze. Je 
moet, anders kom je niet levend terug. Er zijn behoorlijk wat mensen 

die de top hebben bereikt maar de thuiskomst niet. Dat geldt niet 
alleen voor de Everest natuurlijk.”

Moeilijkheidsgraad
“Je zou denken dat de hoogste top het ultiem haalbare is. Maar dat is 
niet waar. De hoogte wel, maar de weg ernaar toe kan verschillen. Bij 
iedere beklimming geldt dat de weersomstandigheden een belangrijke 
rol spelen in de moeilijkheidsgraad. Maar ook andere factoren. 
Hoeveel is er bekend van zo’n berg, is de weg al min of meer voor 
geplaveid of moet je zelf zoeken naar begaanbare stukken. Hoe is je 
teamsamenstelling? Zijn er voldoende kampplekken? En hoe lang ga je 
erover doen? Je kunt niet lang op grote hoogte overleven, daarvoor 
is er te weinig zuurstof. En het weer kan omslaan, sneeuwstormen, 
lawinegevaar. Allemaal complicerende factoren waardoor je steeds 

“Het doel is niet alleen het 
behalen van de top.”
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weer voor de keuze staat: gaan we door, stellen we de route bij of 
gaan we terug? We hebben  wel eens op 8140 meter, 50 meter onder 
de top,  de keuze gemaakt terug te gaan. Een ontzettende anti-climax 
want je hebt keihard gewerkt en je zult nooit weten of je het wel of 
niet gehaald zou hebben als je door was gegaan. Maar op dat moment 
luister je naar je intuïtie en die zei omkeren.”

“Het aller moeilijkste is de hoogte. Boven 7000 meter kun je echt niet 
meer goed functioneren, je lijf heeft alle zuurstof nodig om de primaire 
processen gaande te houden. Longen, hart en hersenen moeten 
extreem werken en het resultaat is alsnog belabberd. En dat is dan het 
moment om die topinspanning te leveren. Je moet het echt heel erg 
graag willen om het te kunnen. Maar volgens mij geldt dat voor zoveel 
dingen in het leven.”

Gehaald, en dan? 
Je stelt steeds nieuwe doelen. Na de Everest was mijn droom een 
zelfstandige expeditie opzetten, met een zelf samengesteld team. Dat 
gebeurde in 2004, naar de Gasherbrum 1 in Pakistan. Het halen van 
die top was in verschillende opzichten een groter hoogtepunt dan de 
Everest. Naarmate ik ouder word verschuiven mijn dromen ook wel. 
Ik ben nu 51 en het beklimmen van een 8-duizender is een gepasseerd 
station. Ik zou het fysiek nog wel kunnen, hoewel ik er  harder en 
langer voor zou moeten trainen. Op een gegeven moment is het mooi 
geweest. Er komen zeker nieuwe uitdagingen en de passie voor de 
bergen blijft en die is op vele manieren te ervaren. 

Nepal, ‘restricted areas’
“Misschien wel het avontuurlijkste dat ik ooit heb gedaan, en waar ik 
trouwens ook de meest intense angstmomenten heb gevoeld, was de 
Himalaya trekking langs de grens van Nepal, van west naar oost. Een 
tocht van 140 dagen, 2000 kilometer plus 125.000 hoogtemeters, 
waarin ik samen met mijn man Henk Wesselius en Nepalese 
reisgenoot Chhiree Sherpa door grotendeels onontgonnen streken van 

“Op dat moment luister je 
naar je intuïtie.”
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Nepal trok: bergen, jungle, kloven, gletsjers.” Ze doet er verslag van in 
haar onlangs verschenen boek ‘Lopen over de grens’. 

De paralellen
“Wat me in de bergen bezig houdt of wat ik daar ervaar, zijn thema’s 
die me ook in het gewone dagelijkse leven bezig houden. De bergen 
hebben mij bijvoorbeeld geleerd wat vertrouwen ècht is. En het 
vermogen om te accepteren dat bepaalde situaties nou eenmaal zijn 
zoals ze zijn. Een boeddhistische inslag, die me verder brengt. Ik zie in 

Himalaya trekking langs 
de grens van Nepal

het bedrijfsleven ook veel paralellen. Het belang van samenwerken, 
werken met bezieling, teamgeest, keuzes maken,  je top bereiken. Ik 
hoop met alle kennis en ervaringen die ik in de bergen heb opgedaan 
mensen te inspireren. In de vorm van lezingen, boeken, coaching.”

“De bergen hebben mij geleerd 
wat vertrouwen ècht is.”
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Thuis komen
“De bergen zijn vanaf mijn eerste ontmoeting in Oostenrijk een 
constante factor in mijn leven geweest, en dat zal ook zeker zo blijven. 
Maar ik ben ook andere dingen meer gaan waarderen. Thuis komen 
bijvoorbeeld. De smaak van sinaasappel, de warmte van een douche. 
Wij zijn in 2004 verhuisd van Castricum naar Okkenbroek. Over 
keuzes maken gesproken: dit was er zo één. Henk en ik wandelden 
het Marskramerpad van Oldenzaal naar Deventer. Op de Holterberg 
zeiden we tegen elkaar dat we in deze omgeving maar moesten gaan 
wonen, zo mooi, zo rustig. Ons pad liep door Okkenbroek waar 
een huis te koop stond. Het kon haast geen toeval zijn, er hingen 
boeddhistische gebedsvlaggetjes in de tuin. En het bijzondere is, ik heb 
nooit eerder zo’n thuisgevoel gehad als hier.”

www.katjastaartjes.nl

boektrailer

Filmpjes: (tap to play)

auteur Katja Hogenes  fotografie Katja Staartjes (copyright foto’s en films: Katja Staartjes)

astrid
Sticky Note
dit zijn links naar je website en naar de boektrailer




