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Tijdens haar studententijd ontdek-
te Katja Staartjes (56) bij een trek-
tocht in de Alpen dat haar passie in
de bergen ligt. ,,Ik ben echt geval-
len voor de bergen. Voor het je
nietig voelen in die gigantische
natuur. En voor de combinatie van
die schoonheid met het fysieke van
het klimmen. Het leven in de ber-
gen is heerlijk simpel. Je hebt een
helder doel en alles zit in één rug-
zak. Je neemt afstand van al het
andere en dat zorgt dat je kunt
reflecteren.’’ Ze beklom in de loop
der jaren een aantal van de aller-
hoogste bergen, liep de 2000 kilo-
meter lange Great Himalaya Trail

en was in 2015
getuige van de
allesverwoesten-
de aardbeving
in Nepal. 

De wereld telt
er veertien;
bergen van meer
dan achtdui-
zend meter
hoog. De ultie-

me veertien voor bergbeklimmers.
Een expeditie naar zo’n reus neemt
minimaal twee maanden in beslag.
Je moet steeds een stap terug om
twee stappen voorwaarts te komen
en hoogteziekte, onderkoeling en
andere gevaren liggen continu op
de loer. Als team moet je blinde-
lings op elkaar kunnen vertrou-
wen, goede samenwerking is cruci-
aal. ,,Je bent afhankelijk van elkaar
in de meest extreme omstandighe-
den. Dat verbindt intens.’’

In 1998 beklom ze als lid van een
Nederlandse expeditie haar aller-

eerste ’achtduizender’: de Tibe-
taanse Cho Oyu van 8201 meter.
Een jaar later stond ze dus als
eerste Nederlandse vrouw op de
top van ’s werelds hoogste: de
Mount Everest.

Plan B
Dat ze in 2008 op de Manaslu
belandde, was eigenlijk toeval. Met
een team van vier klimmers onder
wie zijzelf en haar man Henk Wes-
selius, en een fotograaf stond ze op
het punt een expeditie te onderne-
men naar een andere gigant: de
Shisha Pangma (8013 meter) in
Tibet. Vlak voor hun vertrek bra-
ken echter onlusten uit en de Tibe-
taanse grenzen gingen op slot. In
korte tijd beraamden ze een plan
B: ze weken uit naar de Manaslu. 

Toen ze na enkele weken van
voorbereiding en acclimatisatie
vanuit het basiskamp op 4800
meter na een loodzware tocht hun
hoogste kamp opsloegen op 7450
meter, bleken niet de zware om-
standigheden op de berg, maar de
gezondheid van een van de klim-
mers het grootste obstakel om de
top te bereiken. ,,Een van de team-
genoten raakte onderkoeld’’, ver-

telt ze. Ze deden nog een poging
om met een deel van het team
alsnog naar de top te klimmen,
maar besloten op driehonderd
meter van dat doel terug te keren.
,,Het belangrijkste blijft altijd om
allemaal veilig beneden te komen.’’

Datzelfde jaar nog onderneemt
ze, alleen met haar man, een twee-
de poging. ,,We waren niet alleen
op de berg, er waren andere teams,
maar we klommen met zijn
tweeën, zonder extra zuurstof.’’ Op
slechts dertig meter onder de top
besluiten ze opnieuw af te haken.
,,We hadden de Nederlandse pri-
meur op de berg kunnen hebben,
maar het risico was te groot. De
condities op de berg maakten dat
er vijftig procent kans was dat we
het niet zouden overleven. Dat
risico wil je niet nemen.’’ 

Bedrijfsleven
’Zo is het op een achtduizender’,
schrijft ze op haar website. ’Alles
moet kloppen om de top te halen.’
Teamgeest speelt daar een heel
belangrijke rol bij, maar ook leider-
schap en het omgaan met verande-
ring en tegenslag. Allemaal meta-
foren die ook van toepassing zijn

op het bedrijfsleven. Om die reden
is ze sinds een aantal jaren veelge-
vraagde spreker en coach en
schreef ze verschillende boeken
over het onderwerp, zoals onlangs
’Topteams’, dat op de longlist voor
de nominatie Managementboek
van het jaar 2020 is beland. 

Klimmen doet ze ook nog steeds
jaarlijks, hoewel de achtduizenders
wat minder hoog op de prioritei-
tenlijst zijn komen te staan. ,,In de
loop der jaren is het zo langzamer-
hand niet meer logisch steeds
hogere en moeilijker doelen te
stellen.’’
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Nietig
temidden
van de
giganten

Tot twee keer toe deed
ze een poging en tot

twee keer toe moest ze met de
top in zicht afhaken. Katja
Staartjes was in 1999 de eerste
Nederlandse vrouw op de top
van de Mount Everest, maar de
8163 meter hoge top van de Ma-
naslu in Nepal wist ze niet te
bereiken. Over haar twee expe-
dities naar deze op zeven na
hoogste berg ter wereld, over de
ingrijpende beslissing niet door
te gaan en wat dat met je doet,
vertelt de voormalig Alkmaarse
vanavond in theater De Vest in
’Manaslu2 - Berg van de Ziel’. 

Bergbeklimster
Katja Staartjes in
theater De Vest 

Theater
Bergbeklimster Katja Staartjes met de première
van haar multimediale theatershow ’Manaslu2 -
Berg van de Ziel’. Vanavond 20 uur, De Vest
Alkmaar. Kaarten via www.theaterdevest.nl. 


