Klimmer, ski- en berggids Roeland van Oss

‘Een goede

klimmer
’
top niet

haalt vaak de

Vanuit het stille café in het oude stadscentrum van Chamonix is door de
ruiten een grijze lucht te zien. Sneeuw dwarrelt naar beneden; de toppen
van de bergen – overal om ons heen – zijn verborgen in de mist. Een goede
dag om te rusten. Ook op zijn rustdag draagt hij sportieve kleding: een
capuchontrui met het merk van een zijn sponsors voorop, een outdoorbroek,
stevige schoenen. Morgen zal hij klanten mee uit skiën nemen, de dag erop
staat er ijsklimmen op het programma, daarna wacht er een werkweek in
Davos. “Dan ben ik één dag thuis en dan een week in berghutten.”
Tekst Roanne van Voorst Beeld Thomas Bekker

R

oeland van Oss – lang postuur, 39 jaar oud, vrolijke, open
blik – heeft een drukbezette agenda door de verschillende
banen die hij combineert: allereerst is hij professioneel
bergbeklimmer. Hij heeft verschillende grote routes op zijn naam
staan, zowel in de Alpen als buiten Europa – Peru, Rusland, Alaska,
Nepal. Daarnaast is hij een van de weinige Nederlandse gediplomeerde berg- en skigidsen.
Zijn basis is dit stadje in Frankrijk, gelegen aan de voet van de
Mont Blanc. Hiervandaan gidst hij het hele jaar door groepen
door de Alpen en ver daarbuiten, op ski’s, te voet en aan touw.
Is hij niet in de bergen, dan geeft hij lezingen over zijn werk.
Of hij werkt aan zijn documentaire; die moet een tegengeluid
bieden voor de vele sensationele krantenkoppen over ongelukken
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in de bergen. Hij maakt zijn film niet om meer klanten te werven,
benadrukt hij, hij heeft werk genoeg, voor deze zomer is hij al
bijna volgeboekt. Nee, met zijn film beoogt Van Oss een ander
doel: hoewel hij zich ervan bewust is dat de bergsport gevaarlijk
kán zijn, gelooft hij dat het in de bergen lang niet zo gevaarlijk is
als de media het soms doen overkomen. En die boodschap moet
verspreid worden.

Gevaar
Het onderwerp gaat hem duidelijk aan het hart, loopt als een
rode draad door ons gesprek. Hij laveert daarin tussen twee
standpunten, die allebei evenzeer ‘waar’ voor hem lijken te
zijn: enerzijds is er de erkenning van het gevaar dat aan de
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Wie is Roeland van Oss?
toppoging. Dat zijn geen alpiene klimmers. Die lopen achter een
gids aan, maar weten niet hoe je moet overleven op die enorme
hoogte.” Hij zet zijn glas groene thee neer, staat van tafel op om
een tafereel uit te beelden dat hij niet al te lang geleden in een
basiskamp zag: een vrouwelijke klimmer die zich letterlijk liet
aankleden door haar gids, omdat ze zelf duidelijk niet wist hoe dat
moest. Armen gespreid – de gids deed haar de gordel om. Voeten
een voor een omhoog – de gids bond zijn klant de stijgijzers om.
Zo afhankelijk van een gids is een klant niet vaak, geeft Roeland
toe, maar het voorbeeld geeft wel aan wie er zoal op de beroemde
bergtoppen rondlopen. Hij gaat weer zitten, beide handen om het
theeglas. “En de bergsport krijgt de schuld. De bergen krijgen
de schuld.” Het theeglas gaat weer neer. “Misschien moet dat
wel mijn volgende film worden. Met een cameraman naar een
achtduizender. Laten zien dat er tussen die vele klimmers veel
relatief beginnende klimmers zijn.”

Verkeerd beeld
Is die onervarenheid niet allang bekend? Hij trekt een vertwijfeld
gezicht, schudt zijn hoofd. “Onder klimmers wel, maar onder het
grote publiek niet. Het stoort me al jaren dat telkens als er een dode
valt, er in kranten wordt geschreven dat zo iemand stierf ondanks
zijn bergervaring. Terwijl: als je de naam van de overledene even
zou intikken op Google, je al snel te weten zou komen dat hij dus
helemaal niet zoveel ervaring had. Dat hij bijvoorbeeld nog nooit
zo hoog is geweest, of überhaupt weinig heeft geklommen, of
niet is getraind om ingewikkelde, zelfstandige beslissingen te
nemen in de bergen. Maar helaas nemen de meeste journalisten
die moeite niet.”

bergsport kleeft, anderzijds de overtuiging dat het risico om te
overlijden in de bergen buitenproportioneel wordt uitvergroot in
populaire media.
Eerst dat eerste perspectief maar: de gevaren. Want ja, natuurlijk
weet hij dat het gevaarlijk is om op duizenden meters hoogte te
klimmen, of om een technisch ingewikkelde alpiene beklimming
te doen. “Maar hoe gevaarlijk het is, hangt enorm af van je ervaring.
Er vallen bijvoorbeeld veel doden op Mount Everest, maar ik durf
te zeggen dat het gros van de mensen die de beklimming daar
doen, gewoon niet ervaren genoeg is voor een verantwoorde

64 | HOOGTELIJN 3-2018

Hij neemt die moeite wel. Omdat hij wil weten wat er in de
bergen gebeurt, vanuit zijn rol als berggids, als klimmer en als
mens. En dus kruipt hij na het lezen over bergongevallen achter
de computer. Misschien doen andere klimmers hetzelfde, oppert
hij, maar schijnbaar is er bijna niemand die na zulke drama’s
tegen journalisten durft te zeggen dat een ongeval misschien
wel grotendeels te wijten was aan iemands eigen, gebrekkige
vaardigheden. Roeland haalt zijn schouders op: “Over de doden
niets dan goeds, zoiets zal er wel achter zitten. En met het oog
op de verdrietige achtergeblevenen is dat begrijpelijk, maar de
keerzijde van die houding is dat er in de publieke opinie een
beeld ontstaat van de bergen als levensgevaarlijk, en van
professionele bergbeklimmers als adrenalinejunkies.” En dat
beeld klopt pertinent niet, vindt hij. “Voor onervaren klimmers
is een expeditie inderdaad levensgevaarlijk. Maar ga ik, of een
andere geoefende alpinist de bergen in, dan is dat risico al veel
kleiner.”
Hij maakt de vergelijking met een operatie. Zijn hand maakt
een snijdende beweging – op tafel ligt een onzichtbare buik
die met de haal van een mesje wordt opengehaald. “Voor mij
is opereren ingewikkeld en daarmee risicovol. Ik heb geen
idee wat ik moet doen, zeker niet als er iets mis gaat. Maar
voor iemand die hiervoor heeft gestudeerd, hier jaren voor
oefende, is het risico dat er iets fout gaat, al veel minder groot.
Daarbij: als er desondanks iets misgaat, kent een arts technieken
die hij kan gebruiken om die problemen op te lossen. Net zoals
ik die heb in de bergen.”

Restrisico
En toch kunnen er altijd dingen fout gaan, ook voor professionals.
“Er is altijd restrisico aanwezig; rotsval, plotseling omslaand
weer. Of ijs, dat loskomt.” Dat laatste gebeurde hem in 2016 in
Nepal, bij de beklimming van de 1400 meter hoge noordwand
van de in totaal 6440 meter hoge Cholatse. Tweehonderd
meter voor de top haakte hij zijn ijsbijlen in stevig uitziende
sneeuw en maakte vervolgens een val van ruim vijftig meter.
Hij brak een wervel, kneusde en brak verschillende ribben,
en liep heel veel blauwe plekken op. “Mijn klimpartner en
ik moesten samen naar beneden zien te komen. Dat ging
moeizaam, 23 uur later werden we pas door een helikopter
gered. Maar het is natuurlijk eigenlijk ongelooflijk dat ik er zo
goed vanaf ben gekomen”, zegt hij.
Naast fysieke ongemakken hield hij er ook wat angst aan over.
“Bij de eerste beklimmingen die ik deed na mijn ongeluk was
ik onzekerder dan anders. Het hielp me dat ik een tijd geleden
met Ueli Steck kon spreken over het ongeval. Dat was hier in
Chamonix, niet lang voor zijn dood. Ueli had dezelfde berg drie
keer beklommen en beaamde wat ik al dacht, maar toen nog
niet zeker wist: dat ik geen fout had gemaakt in mijn klimmen,
dat dit een ongeluk was waar ik eigenlijk niks aan had kunnen
doen. Het was pech.”
Dat bevestigde wat hij ergens natuurlijk allang wist: hij is een
kundige klimmer, met veel kennis. Uitermate voorzichtig, ook.
Voelt een beklimming niet goed, dan keert hij om. “En ik denk
dat dat ook nodig is, om een goede klimmer te zijn. Misschien
moet je wel vaker omkeren dan dat je de top haalt. Dat is
onderdeel van het vak. Alleen ziet het publiek die kant van ons
beroep meestal niet; die zien alleen de geslaagde toppogingen,
of de doden.”

Omkeren
De beslissing om ergens in te stappen, om om te draaien of om
juist door te ploegen als het zwaar wordt, is slechts deels een
rationele inschatting, vertelt Roeland. “De rest is puur intuïtie.”
De rationele inschatting maakt hij door vooraf informatie over
een beklimming te vergaren: hij zoekt online naar verhalen
over een rotswand, bekijkt topo’s, luistert naar de verhalen
van klimmers die hem voorgingen. De details leren hem waar
de gevaren schuilen, en of hij technisch voldoende onderlegd
is om dit te kunnen klimmen. Die zoektocht naar informatie
eindigt pas onderaan de rots. “Daar is het: kijken, logisch
nadenken. Hoe ziet de rots eruit, wat doet het weer, hoe voel
ik me fysiek? Als ik op dat moment nog serieus twijfel, is het
nee.” Omkeren dus.

Roeland van Oss (1978) is een Nederlandse klimmer,
ski-en berggids. Hij haalde diploma’s als sportleraar (ALO),
NKBV-kliminstructeur en skileraar. In 2012 slaagde hij als
zevende Nederlander ooit als UIAGM-berggids. Momenteel
volgt hij een Masterstudie Management Wetenschappen.
2007-2017 Vele moeilijke beklimmingen in de Alpen. Onder andere noordwanden van
de Piz Badile, Grosse Zinne (Hasse Brandler+Comici), Eiger-Matterhorn
(6.55 uur) Grandes Jorasses, Les Droites (3x), Dent Blanche.
2008
K2 (omgedraaid op 7100 meter).
2013
Moonflower, Mount Hunter, Alaska (1e Nederlandse beklimming).
2015
Cassingraat Denali, Alaska (22,5 uur, 2e Nederlandse beklimming).
2016
Solobeklimming Royal Traverse Mont Blanc (41 kilometer,
5000 hoogtemeters in 15 uur).
2016
Cholatse Noordwand, Nepal (val op 6200 meter, omgedraaid).
2017
Peak Lenin als gids, samen met 1 klant op de top (7134 meter).

door die rationele inschatting in mijn hoofd nog eens door te
nemen. Als ik weet dat het moet kunnen, kan ik zo de angst
opzijzetten. Maar deze keer niet.” Hij vormt een cirkel met zijn
handen, ter grootte van een voetbal en houdt de bal voor zijn buik.
“Dit voelde ik. Zwaar.” Hij besloot te luisteren naar dat gevoel,
vertelde zijn klimmaatjes dat hij niet durfde, naar huis zou gaan.
Zij gingen wel. “Natuurlijk voelde dat in eerste instantie als falen.
In je eentje teruglopen, nadat je al die plannen hebt gemaakt,
voorbereidingen hebt getroffen. En zij durfden wel! Maar later werd
bevestigd dat mijn beslissing de juiste was. Die middag lieten
mijn klimpartners me weten dat het een vreselijke beklimming
was geweest. Ze hadden de top niet gehaald, veel tegenslag
gehad, de ene had een flinke val gemaakt… Daarna wist ik nog
zekerder: die intuïtie van mij, daar moet ik naar luisteren, die
heb ik nodig als klimmer.”
Roeland van Oss bij het
beeld van Jacques Balmat,
de eerste beklimmer van de
Mont Blanc, samen met
wetenschapper HoraceBénédict de Saussure,
die een beloning
uitloofde voor de
eerste beklimmer.

Maar ook als zo’n rationele inschatting uitwijst dat een project
voor hem in theorie haalbaar en veilig zou moeten zijn, stapt
hij weleens ergens niet in. “Als ik een klomp in mijn maag
heb liggen die niet weg wil, draai ik om. Ook zonder duidelijke
reden.”
Hij beschrijft een keer waarin hij die beslissing nam. Hij zou
een beklimming doen met twee anderen. De hele weg naar
de rotswand toe, voelde hij zich onrustig. “Een flinke wand is
altijd intimiderend, maar meestal kan ik dat gevoel wel verkleinen

HOOGTELIJN 3-2018 |

65

‘Ik wil mensen
aan het eind van
de dag weer blij
en gezond in het
dal afzetten’

Ontroerd

Lijn van de route

Niet alleen in het klimmen is hij bewust en waakzaam voor onnodig
risico, zo werkt hij ook als gids. “Als klanten mij benaderen omdat
ze in drie dagen de Mont Blanc willen beklimmen, verkoop ik ze
nee. Dat vind ik te kort. Ik eis een week de tijd voor zo’n tocht; ik
wil kunnen zien hoe iemand klimt, diegene kunnen trainen en
voorbereiden op wat er komt. Ik wil tijdens de tocht aandacht
en geduld kunnen opbrengen als mensen bang of onhandig zijn.
Dat vind ik misschien nog wel belangrijker aan mijn vak, dan de
technische aspecten, al word je als jonge berggids nauwelijks
opgeleid in sociale vaardigheden en zie ik veel gidsen die hun
klanten schreeuwend en mopperend omhoogjagen. Maar zo
wil ik het niet.” Hoe dan wel? Hij beschrijft een recente ervaring,
met een klant op Peak Lenin (7134 meter) in Kirgizië. Die, na het
aanlopen over de steppe en eenmaal aan de voet van de berg, al
met een brok in zijn keel had gezegd dat de expeditie wat hem
betreft nu al geslaagd was. En hij beschrijft een andere recente
ervaring, waarbij hij met een klant op de top van de Mont Blanc
stond. Voor de zoveelste keer in zijn leven, maar nog steeds met
tranen in zijn ogen. “Wij allebei, helemaal ontroerd. Dat gevoel
wordt nooit normaal.”

Zijn liefde voor de bergsport staat los van prestigieuze toppen.
“Ik selecteer mijn beklimmingen meestal op de lijn van een
route. Als die er mooi uitziet,” – zijn ogen schitteren, hij trekt
met zijn vingers een kaarsrechte lijn omhoog in de lucht – “alsof
hij ervoor gemaakt is om te klimmen, dan wil ik hem klimmen, of
het nu een bekende route is of helemaal niet.” Zo ging dat toen
hij in een berghut in Chamonix een foto van een Nepalese berg
aan de muur zag hangen. Een berg met die lijn waar hij zo van
houdt: scherp, recht, duidelijk. Roeland zocht ernaar op internet,
vond hem en hij bleek onbeklimbaar. “Maar die berg ernaast, de
Cholatse, was wel degelijk beklimbaar, en de lijn zo mogelijk nog
mooier!”
Dat werd dus zijn nieuwe project.

Top is bijzaak

Het hele verhaal

Maar eigenlijk is het bereiken van die top bijzaak. Hem huur je in
om veilig weer beneden te komen, niet om per se boven te komen.
“Ik bied een dienst en die dienst is niet: piekjes aftikken. Die dienst
is een mooie ervaring hebben, buiten zijn, dingen leren en als
alles meezit, bereiken we daarbij een top. Maar als het weer niet
meewerkt, of als ik denk dat een plan bij nader inzien niet veilig
of haalbaar is, dan zoek ik een alternatieve route. Dat is mijn taak,
want ik wil mensen aan het eind van de dag weer blij, moe, maar
gezond in het dal afzetten. Zijn klanten het daar niet mee eens, dan
geef ik ze met liefde het nummer van een andere gids. Er lopen er
hier voldoende rond die risico’s nemen om de klant op de top te
krijgen. Ik niet, zo klim ik niet en zo gids ik niet.”

Dit jaar wil hij onder andere terug naar Alaska voor een beklimming,
en daarnaast een achtduizender beklimmen met zijn vriendin.
“Ik ben niet eerder zo hoog gekomen, maar we zijn beiden
ervaren klimmers en ik heb er vertrouwen in. En anders heb ik
weer wat materiaal verzameld voor een lezing.” Hij legt uit: “Ik
laat weleens een topfoto aan een publiek zien. Dan wordt er ge-oht
en ge-aht. Maar wat die mensen zich meestal niet realiseren, is
dat ik daarvoor nog drie pogingen heb gedaan en drie keer ben
teruggekeerd. Dat soort foto’s zie je meestal niet in lezingen.”
Hij laat ze daarom juist wel zien. Een lach: “Dat wekt meestal wat
minder ohs en ahs op, maar dan zien mensen tenminste wel het
hele verhaal.”

Beroemde, historische routes klom hij ook. Uit nieuwsgierigheid,
of uit verlangen, nadat hij er al zoveel mooie verhalen over las: de
K2, Moonflower in Alaska, de noordwanden van de Droites en de
Eiger. “Maar die beroemde Eiger was dus niet de mooiste route
die ik ooit klom.” Lijn niet scherp genoeg?” Hij glimlacht. “Wel
gaaf, en zwaar, maar een rommelige lijn, inderdaad.”
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