ANNE VAN GALEN

EEN BEETJE MEER LEF.I
Anne van Galen kan bogen op een bergs port carriere met een aantal
beklimmingen waarvan de meeste mensen aileen maar dromen, zoals de
Peuterejgraat ap de Mont Blanc, de Salbitwestgraat en de Meijezuidwand.
Ze is dE! eerste Nederlandse vrouwelijke mountain leader en woant sinds
vorig jaar ~n de Alpen. Buiten zijn, de natuur, dat is haar levensader.

extreems gaat doen. I ~ gaal met een

e ziet veel mensen die kinderen I,rijgen en dan niet mE'er

J

:'l.lOc,O.ll~CJ)

naar de bergen gu,,,l, Ik dacht: i k wil grzta<: een Idn", maar

Van Galen was in 7.008 de eerste Neder

wandelgids op pad am iels Ie zien wat ie

landse vrouw die het diploma voor

anders misschien niel zie(."

In de Alpen wonen. Ous verhuisde international mountaii',

mountain leader haalde, een internalio

Wat dan? "Dat ku n je lol op grate hoogle z

leader en NKBV-hoofdinst ructeur Anne van Galen met haiJr

naal erkende lilel voor bergsportproJes

invullen. )e moet als wandelgids een bee
ie eigen stempel op je tochten drukken;

_. ja: ik wil ook heel graag in de bergen ll!n." De oplossjng~

partner en haar pasgeboren dochtertie naar Les VigrI2,)U)\, een

sionals. I n Nederland is het beroep relalief

piepklein dorpie aan de oostka,' I van de Ecrins ir', de Franse

ollbekend, maar in FranLriik, Zwitserland

moet Largen dat ie een beelje herkenba,

Alpen. Vanuit hel dorpje ("We kijken uit over het dal van de

en Groot Britlannie is het vlij normaal am

bent. Voor de een betekent dat misschien (

voor een wandeltocht in het hooggebergle

Je de nad ru k legt op [open door Schotland

is, werkt ze aan de verbouwing van het !luis, een oude kruide

een moun/OIiI leader- of occompognateur

orienteren, voor de ander zijn het bloemE

Durance..:') begeleidt

j"

bergwandeltochlen. /-\Is ze niet op pod

nierswinkel annex boerdl~ Iii.

en moyenne montagne of Wonderleiter oJ

ties en bergma'lIlollen lerwiil weer iema

Het is Van Galen in een notendop: prakllsc h, ged reven en niet

in ,;2woon Nederlands: wandelgids - I n Ie

anders de nadruk rnisschien wellegt op

bang voor een uitdaglng, "H et is avont uur, het vergllets va n

schake len, "I k ben geen berggids die

glaci,'logic of geologie."

mezelf. Ik !loud er wei van om een beetje m'n grenzen op te

mensen naar de top kldt," legt ze uit. "je

Van Galen volgde de opleiding in Wallis i

:loeken. Ik Idim natuurlijk r,i,l omdat ik heel erg van op de bank

gaat niet met een wandelgids op pad

ZWltserland, vertel! leo "Wal ik leuk vind

zitten houd - dat geldt ook VOOI de rest van m'n leven,"

omdal je iets h(>.!1 moeilijks of heel

aan de Zwitserse opleiding is dal er heel
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veel verschillende aspect en langskomen.

op dal moment. Ln er kwam een hoogle

In februari heb ik bljvoorbeeld een NI<BV-~neeuwschoentocht

Niet aileen orientatie en veiligheid en
EHBO, maar ook natuur en cultuur. Dill is
voor mij echt een verrijking. Landscha(tsle
sen bijvoorbeeld: hoe lees je het landschap
aar je middenin staat - bijna een beelje

raar sociologie van de universiteit van Bern
die les gal over hoe de men en in

bef"leld in de Ecrins. Dat is het gebied van de Vaudois, een
middeleeuwse religieuze ~roeperillg die zich daar uit angst voor
vervolging had teruggeliur<ken. Hoog, afgelegen, slechl bereik

filosofisch. Het is een opleiding in Wallis,
dus dan richt je ie ook op dingen die in
Wallis interessanl zijn." Lachend: "Wijn
maken en wijn proeven biivoorbeeld. Er
kwam op een bepaal moment ook een

Zwitserland vfoeger leefden. We kropen
met hem de kelder in van oude mensen in
hel i otsche:'lal, we gingen een verlalen
mijn i;: waar oude werkluigen lagen weg
te roesten, we zagen hooisrhuurljes uit d,_'
dertiende ePI'w. Enorm inspirerend."
Waar legt Van Galen zelf de nadruk als ze
op pad is? "Ik ben veel met de historie van

bekende Zwitserse sagenverteller langs.
Dan moesten we zelf ook een oude sage
vertellen. je denkt in het begin misschien:

het landschap bezig. Wie waren hier
vrot'p,er? Hoe is dil gpnruikl? Wal doen we

wat raar, maar het is heel verrijkend
geweest - ook voor mijn werk in Nederland

Ull

nu? Uat vind ik interessanL Ik ben van hUis
dassica, Ik heb dus wei eer beelje
terugkijkneiging.

baar.
Ais je in een dorpjr <lIs Dormillouse komt, aan de oostkant van he!
gebied, dan zi"t het ,'I te.l;enwoordi:; allemaal reuzenidyllisch en
reuzenmooi uit. maar er Zit een v('r!1aal achter vall mensen die
werden vervolgd en opgesloten en vermoord. Niet dat het nou
zo'n leuk verhaal i~, "m te verlellen, maar het is wei wa,oIdevol om
te welen."

He! idee om de opleiding tot mountain leader te volgen, groeide
langzaam. "Ik kreeg steeds mee! hel g~'voel dat ik niet de hele
dag achler de computer of aan ..en wrgadertafl'i wilde zitten. Ais
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ie in Nederland een baan

van veenig uur hebl, dan wordt hel al

ze samen met een gecertificeerde coach,

ze. "Je kunl wei met al je eollega's

initiatiefneemsters van Cimolrnrnink, een
netwerk V",, kllmmende vrouwen,

gauw vijl1ig uur. Als je dJn ook nog eens met de <\,io op-en-neer

vertelt

gaa\, kom je nooit meer buiten. Terwijl ik dat wei heel erg nodig

een weekendje teambuilding doen in een

genoemd naar de Nederlandse Alpenpio

heb. Naluur is een soort levensiJder.

hot,·; in Nun::,peet, maar ik gelooJ niet dat

nier Jeanne Irllnllnk. Is hel verschil tussel

Ik liep al heel erg lang met het gevoel dat ik naM de bergen wilde.

je mensen daar or dezelfde manier in

mannen en vrouwen in de bergen eeht ee

Ik kende de Franse opleiding tot accompagnateur, dus [oen dachl

beweging krijgl als in de bergen." Het

item 7 "Heb je even?", vraagt ze !aehend.

dat is wat ik moet gaan doen. Niet in een keer, hoar." Van

brengt wei praklische problernen met zieh

"Het is een beetje gevaarlijk om uitspra

denken naar doen heef! nag wei een jaar of zes, zeven gekost.

mee, erkent ze. Nlet iedereen heeft Zln in

ken te doen, wZ!nt voor je het weet heb je

I k:

Waarom heeft Van Galen, met een niet onaanzienlijke slaal

van

dienst als klimster, niet gekozen Vaal' een berggidsenopleiding?
"Ik vind Ilet enorm leuk om moeilijke routes te klimmen, maar dal

een bergwandeling met z'n eollegs's en,

de ene of de andere groep tegen je in hel

net zo belangrijk, niel iedereen is er

hmnas gejaagd, maar als ik met een vrou

;esehikt voor. "Maar de ma nier waarop we

een moeilil ke roule Idim, dan kriigen we i
sncl hl'el vee I cr,·r/ils. Dan welen mensen

wit ik eigenlijk voor mezelf houden.

In

Ik heb voordat ik de opleiding ging doen, een periode gehad dOlt ik

Waarom ga je binnen zitten als je met

oh, hel is door e''::1 vrouw geklommen. AI'

steeds extremere dingen ging doen. Nou ia, extreem - hoe

"Ikaar moet overlcl',gen? Waarom zou je
met I:'n drieen in een klein vergaderkamer·

je die/" Ifde route met eell man klimt, dan
denkt iedereen al snel dat je alles

oogkleppen op. 'Waar is de route?' Door de opleiding tot wandel

tje waar geen daglichl komI gaan zillen?

nageklornmen hebt."

gids ben ik op een heel andere manier naar de bergen gaan kijken.

Waarom maak je niel gewoon een

Het was ook een beslissing voor de lange termiJn. Het is super

wandeling met elkaar? Dat heb ik

~)

mooi am te klimmen en met extreme routes bezig te zijn, maar ik

trouwens de laatste Jaren in m'n werk al

Het is, zegt Van Galen, interessant am na

wit dit werk als het even kan nog tot m'n zestigste doen"

zoveel mogelijk proberen te doen."

moeilijker hoe beter. Toen Hep ik eigenlijk door de bergen met

Nederland werken is veel te statisch.

met het werk - en de wijde blik - van wande Iglds. Daarvoor werkt
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te gaan waarom er zo weinig NederiandsE

vrouwen alpien klimmen. "Vrouwen

Op dit moment werkt Van Galen aon het opzettcn van trainingen
waar 7e haar ervaring als adviseur in het bednjfsleven combineert

.1.

C "a I~, I ~ T1 "
In ;;'008 was Va 11 Galen een van de

hebben vaak vee! stamina en veel
c:oorzellingsvermogen. ze zijn technisch

sus is vour vrouwen vaa k ge~;l sri mu Ie·
rende om8evin"" Als je d<1n loch meegaat.
en it.! bent de enige vrouw en je krijgt de
hele liid he! !"'voel dal je de groep
ophoudt - ja, d()n kljk jP de volgende keer
welu;r. D;:ln ga je niel meer. Begrijp me
goed: het is niE't zo dat vrouwen worden
lege ngehouden, maar wat in de bergsport
cursussen bel<tngrijk wordt geacht. sluit
niel aan bij wat vrOI.·:len doen"
Hoe is dat dan bij de cursussen die Van
Galen zel! leidl als hoofdinslrucleur hij de

NKBV? "Ik probeer er in rnijn CurSllssen
wei wa( mee te doen. Het is sowieso goed
dat er een vrouwelijke hoofdinstructeur is,
daar spiegel€'''' <lndere vrouwen zich
gemakkeliiker aan _Maar hoeveel
vrouwelijke alpl~ne instructeurs zijn er de
afgelopen vijftien jaar hij d~ NKBV Ult de
opleiding >;ekomen?"
Het zou volgens Van G<llen een goed idee
zljn als de NKBV speciaal

0.' vrouwen

,:('richte cursussen lOU aanbllden. "Ik zie
dat dal in andere I()nden ook :-;ebeurt. En in
bijn<l <llie l<lnden waar geklommen wr>rdt,
heb je speei.:llE' vroLiwenk!imdubs. In
I ngeland heb je de Pinnacle Clu b en in
DuitslJ nd heb je bij veel s"c'ies klimavon
den speciaal voor vrouwen, maar toen we
in Nede;land begonnen '"cet Cima Immink

:

werd daar on- ·.'.->Io-fe-Iljl, ZUll r op
gereageerd. Ook door vrouwen_" En dan,
lachend: "la, ik weet oOk niet waarom.
goed, daar ligt he! a!lemaal niet aan. Tach

Alsof het een enorme bedreiging is dat

is er iets waardoor vrouwen niet doorst roo

vrouwen ineens mel el kaa r gaan Idim men."

men in het alpienl< klimmen."
De verklaring ligt voor de hand: klimmen

vt

is, vooral in he! hooggeberg1e, een

Van Ga len kan bogell op een bergsporlcar

'~r'-)

anti,'

mannending. Ze zet een zware stem op:

riere met een aanl<tl beklimmingen

"Klimmen is iets dat heel veel moeile kost.

waarvan de meesle menSI)n aileen m:l:lr

Je moel afzien en ie moet met je stinksok·

dromen: de !'euterey in t.'::rale op de Mont

ken een week lang in een onderbroek

Blanc, de Salbit'_'lestgraat en de Meijezuid

lopen en elke ochtend Brinta mel water

wand, om een pilar roules te noemen. Op

elen. En dan met een loodzware rugzak zo

de vr",,?, of ze zichzelf ziet als een 'stoerl'

snel mogelijk naar boven lopen."

tante' moet .le h"I' d laehen. Dan antwoordt

Oat vertekende beeld van bergsport wordl

ze droogjes: "Id."

in Nederlandse bergsportcursussen k veel

"Ik I,an bij het klimnlE'n redelijk goed met

In stand gehouden, vindt Van Galen.

angst ortlgaan; ik houd cryan om m'n grenLen

"Terwijl het daar helemaa I niet om ZOLi

op te zoe ken. AI:; jf' dat 'sloer' noeml, dan

moelen draaien. Het gaat om risicoma

ben ik inderdaad een stoew tante.

nagement, het gaat eram hoe ie met ie

Sioer is wei altijd een v()n m'n woorden.

team je energie verdeelt. Hoe je met angst

Als ik iets leuk vindt, dan is het vaak

omgaat. Oat is a!lemaal veel interessanter

·stoer'. Dingen diE' net een beetje Illeer

dan stinksokken en Brinta, maar het komi

uitdaginv, ver<:en, iets meer lef, iets meer

in de opleidingen nauwelijks aan bod"

doorzettinesvermogen. JCI, fysiek en

"Laat ik het;:o zeggen: een bergsporlcLlr·

menta<ll. Daar houd ik wei van."' ...
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