
SALT zomer 201524
 

25SALT zomer 2015

interviewinterview

In de steek gelaten door haar ouders, gevlucht uit armoede en nu bovenop de 
hoogste berg van elk continent. Wasfia Nazreen (32) is zeker niet de eerste klimmer 
op de Seven Summits. Wel de eerste uit Bangladesh. Haar missie: het verstikkende 

keurslijf van de vrouwen en meisjes in haar thuisland voorgoed aan scherven slaan. 
Haar middel: klimmen, kajakken, rennen, fietsen. En die ene hoelahoep.  

“Geen betere school dan de natuur.”

Tekst Matthijs Meeuwsen 
Beeld archief Wasfia Nazreen f

klimster & activist Wasfia Nazreen 

Made in
Bangladesh      

Ngima Girmen Sherpa
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E
en ijsbijl, zuurstofmasker, satelliettelefoon, klimgordel, 
karabijnhaken, crampons… Het is de vaste paklijst voor 
iedereen die Mount Everest, de Elbroes of Denali wil 
beklimmen. Zo ook voor Wasfia Nazreen, de berggeit 

uit Bangladesh die de laatste drieënhalf jaar al zes van de 
‘Seven Summits’ wist af te vinken. Maar niet voordat de jonge 
vrouw keer op keer ook dat andere onmisbare bagagestuk had 
ingepakt: een opvouwbare hoelahoep. 
“Het idee ontstond min of meer per toeval toen een klimvrien-
din uit Alaska aan de voet van de Kilimanjaro, mijn eerste klim, 
een hoelahoep uit haar rugtas haalde”, vertelt Wasfia. “Dat 
speelgoed bracht me direct terug naar een van de allervroeg-
ste herinneringen uit mijn jeugd in Bangladesh. Toen ik klein 
was, bezocht een westers stel mijn dorp. Ik had nog nooit 
blanke mensen gezien en ook niet die gekke hoepel waarmee 
hun dochtertje aan het spelen was. Ze liet me het ook even 
proberen, maar een van de vrouwen uit mijn dorp begon 
direct naar me te schreeuwen. ‘Stop daarmee! Goede meisjes 
schudden niet met hun heupen!’ Nu denk ik: hoe kon ze zo 
vreselijk bekrompen en denigrerend zijn? Ik was nauwelijks 
zeven jaar. Ik had amper heupen. Maar in mijn omgeving dacht 
iedereen er zo over, dus ik geloofde toen oprecht dat die  
hoelahoep me een slecht meisje maakte.”
En zo eindigt Wasfia ruim twee decennia later bovenop het 
dak van zes continenten. Klimsuit aan. Sneeuwbril op. Brede 
glimlach. En maar dansen met die hoepel. Speur op Google 
Streetview de top van de Aconcagua in de Argentijnse Andes 
af – met 6962 meter de hoogste berg buiten Azië – en je ziet 
haar staan in de verte. Het vuurrode stipje met de hoelahoep. 
Rood-groen gestreept in de kleuren van haar moederland.
“Ik hoop niet dat het overkomt als een mediastunt of één  
grote middelvinger naar mijn verleden. Dat is het niet. Ik 
bracht die hoelahoep puur voor mijzelf mee omhoog; om de-
finitief af te rekenen met de denkbeelden waar ik als kind ook 
zelf in was gaan geloven. En als symbool voor al die andere 
meisjes in Bangladesh. Om terug te pakken wat van ons is 
afgenomen: het recht om te spelen.”

Duizend restricties
Want als er één ding buiten kijf staat, dan is het wel dat haar 
verhaal niet uniek is voor meisjes uit Zuidoost-Azië, benadrukt 

Wasfia. De moeder, met de noorderzon vertrokken uit een ge-
dwongen huwelijk. Het stigma wat de enige dochter hierdoor 
op 12-jarige leeftijd ten deel valt. De nieuwe stiefmoeder die 
haar verstoot. De tante die zich over haar ontfermt.  
Het ploeteren voor haar eigen schoolgeld.
“Kijk, Bangladesh combineert islamitische invloeden met 
de patriarchale samenleving die typerend is voor meerdere 
landen in de regio”, legt Wasfia uit. “Jongens worden van kinds 
af aan klaargestoomd om het hoofd van een gezin te worden. 
Meisjes worden meer gezien als een soort pakketjes die je als 
vader zo vroeg mogelijk van de hand moet doen door ze uit te 
huwelijken. Je jeugd is voor een meisje enkel het voorportaal 
van je trouwdag. Er is heel veel emotionele chantage. Mensen 
dreigden serieus tegen me dat mijn vader niet in de hemel zal 
worden toegelaten als ik niet snel zou trouwen.”

Buitenspelen
De ongelijkheid tussen beide geslachten betekent ook 
ontelbare ongeschreven regeltjes. “Als meisjes werden we 
niet geacht om te sporten. En mocht je dan toch een keertje 
badmintonnen, dan was de vraag of je boezem wel goed 
bedekt bleef door je omslagdoek vele malen belangrijker dan 
de vraag hoe je überhaupt zo’n shuttle raakt. Ik moest met 
duizend restricties rekening houden als ik alleen maar buiten 
wilde spelen. Maar waarom in vredesnaam? Buitenspelen is 
een geboorterecht van elk mens; of je nu man of vrouw bent.”
De kleine Wasfia probeert zich dan ook voortdurend los te 
worstelen uit het keurslijf. Ze sprint de heuvels van Chitta-
gong op – het enige reliëf in haar platte waterpasland – om al 
die slome pelgrims te verslaan op weg naar de boeddhistische 
tempels en soefistische heiligdommen op de toppen. Ze steelt 
stiekem de fietsen van dorpsgenoten als haar aan de lopende 
band wordt gewaarschuwd dat je door te fietsen je maagde-
lijkheid verliest. “Ik was een tomboy. Een rebel. Ik realiseerde 
me al op hele jonge leeftijd dat ik mijn eigen keuzes wilde ma-
ken. Ik weigerde te worden uitgehuwelijkt zoals mijn moeder.”
En zo belandt ze in de Verenigde Staten; het geld voor een 
vliegticket geleend van haar oom. Een Bengaals meisje van 17 
jaar. Twee volle koffers. En haar bindi, ‘het derde oog’, geverfd 
tussen haar wenkbrauwen. 

“Ik bracht die hoelahoep puur voor mijzelf mee omhoog;  
om definitief af te rekenen met de denkbeelden waar ik als 
kind ook zelf in was gaan geloven.”
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Nederigheid
Zes jaar lang studeert Wasfia in de VS; op een volleybalbeurs 
nota bene. Totdat ze in 2006 terugkeert naar Azië om als hu-
manitaire hulpverlener aan het werk te gaan tussen de  
Tibetaanse vluchtelingen in Dharamsala: een vlek op de kaart 
in de Indiase reep van het Himalayagebergte en het hoofd-
kwartier van de Tibetaanse regering in ballingsschap. Het is 
de plaats waar ze zal samenwerken met de Dalai Lama. En de 
plek waar haar liefde voor de bergen voorgoed zal opbloeien. 
“In Dharamsala is iedereen een klimmer. Al die Tibetanen 
hebben te voet de Himalaya moeten doorkruisen; velen zelfs 
zonder degelijke schoenen of kleding. Klimmen is gewoon 
onderdeel van hun cultuur, dus ik leerde als vanzelf de fijne 
kneepjes van de bergsport. Ik voelde me ontzettend op mijn 
plaats tussen die reusachtige pieken. Ik had echt het gevoel 
dat de wonden uit mijn jeugd genazen door simpelweg daar in 
de buitenlucht te zijn. De bergen zijn een heel spirituele plek 
voor mij.”
Onvoorstelbaar vindt ze het dan ook dat de media en een deel 
van het (professionele) klimcircus het vaak hebben over het 
bedwingen of zelfs veroveren van een berg. “Het is een heel 
hypocriete term. Je kunt de natuur niet veroveren. Iemand die 
Mount Everest bedwingt, bouwt rustig een huisje op de top 
en gaat er lekker wonen. Onmogelijk dus. Wat wij mensen dus 
doen is vijf seconden de top aanraken, zo snel mogelijk weer 
naar beneden gaan en de hemel op onze blote knietjes danken 
als we niet sterven op de terugweg. Je bedwingt een berg niet; 
je geeft je over aan een berg. Alleen nederigheid is op zijn 
plaats.” 

Verbannen
En Wasfia kan het weten. In 2007 wordt ze door de Chinese 
overheid voor het leven verbannen uit Tibet, omdat ze een 
foto van de Dalai Lama bij zich draagt. Ze keert terug naar 
Bangladesh, waar ze voor de non-profitorganisatie CARE trai-
ningen begint te geven aan 3.000 vrouwen en meisjes die zijn 
gered uit de seksindustrie. Als de geldstroom in 2010 opdroogt 
en het project instort, blijft Wasfia gefrustreerd en met een 
schuldgevoel achter. “Het was op dat moment echt een zooitje 
in Bangladesh. Zodra een buitenlandse organisatie vertrok, 
stortte al het werk als een kaartenhuis in elkaar. De 40-jarige 
verjaardag van onze natie zat er aan te komen, maar als ik 

in het buitenland vertelde dat ik uit Bangladesh kom dacht 
iedereen alleen maar aan overstromingen, corruptie, geweld 
en armoede. Ik wilde mijn landgenoten en de wereld laten zien 
waar iemand uit Bangladesh toe in staat is, als diegene de 
kans krijgt. Met name een vrouw.”

Gangreen
Wasfia besluit haar twee grootste passies samen te voegen: 
klimmen en activisme. Het eerste deel van haar plan: met de 
nationale vlag in haar tas de hoogste berg van elk continent 
beklimmen. Ze verkoopt de familiejuwelen uit haar bruidschat 
– trouwen is ze toch niet van plan – en steekt zichzelf diep in 
de schulden om haar expedities mogelijk te maken. Commer-
ciële klimoperators zijn uit den boze. Hoe kan ze de meisjes en 
vrouwen in Bangladesh immers opdragen om hun eigen beslis-
singen te nemen, als ze niet eens zelf haar eigen bepakking 
mee naar boven kan sjouwen? Zelfs Chomolungma – de Tibet-
aanse naam voor Mount Everest – beklimt ze op eigen houtje; 
slechts begeleid door één enkele sherpa. Het is een helletocht 
die in totaal drie maanden zal duren. Keer op keer heen en 
weer klimmen om het volgende kamp op te zetten. Ternauwer-
nood ontsnappen aan een lawine. De bevroren lichamen van 
bevriende klimmers die minder fortuinlijk waren. Het bloed 
ophoesten. De ijldromen. En dan toch het hoelahoepen op 
8848 meter.
“Maar hoe zwaar Mount Everest ook was, Denali in Alaska 
was helemaal een Big Mama”, lacht Wasfia. “Everest mag dan 
de hoogste berg op aarde zijn, maar Denali heeft de grootste 
landmassa en dus de meeste meters van voet tot top. De berg 
is ook lang niet zo gecommercialiseerd als Everest. Klimmers 
dragen alles zelf – een loodzware slee plus backpack – en de 
National Park Service heeft hele strenge regels: je moet zelfs 
je eigen poep weer mee naar beneden nemen en niemand 
komt je redden als je sterft in de zone voor de top.”
Pas tijdens haar derde expeditie slaagt Wasfia er in om voet 
te zetten op de top van Denali, ook wel Mount McKinley ge-
noemd. Een eerste poging wordt halverwege afgeblazen door 
voedselvergiftiging. De tweede klim eindigt zelfs nog een stuk 
desastreuzer als ze vlak voor de top twee weken komt vast te 
zitten in een sneeuwstorm, haar noodrantsoen begint op te 
raken en ze tot overmaat van ramp gangreen oploopt aan een 
bevroren vinger. Haar ringvinger gelukkig. 

“Ik had echt het  
gevoel dat de wonden 
uit mijn jeugd genazen  

door simpelweg in de 
buitenlucht te zijn”
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Trouwen is ze nog steeds niet van plan. “Maar Moeder Aarde 
heeft mijn vertrouwen nooit verloochend”, onderstreept ze 
dan ineens serieus. “Ja, zo zie ik deze planeet echt: als één 
groot levend wezen. En kijk wat wij haar aandoen: al dat 
afval op Mount Everest, de leeggeviste zeeën, de smeltende 
poolkappen. 
Ik zeg echt niet dat de aardbevingen in Nepal een gevolg waren 
van onze acties, maar ik weet wel dat je niet moet sollen met 
‘De Moeder’. Er komt een tijd dat de natuur terug zal slaan.”
De recente aardbevingen in Nepal betekenen ook een persoon-
lijk dieptepunt voor Wasfia. Verschillende vrienden, kennis-
sen en familieleden komen om. Zo ook haar beste vriend en 
klimmaatje Dan Fredinburg: de Google ingenieur waarmee 
ze ondermeer de Aconcagua in Argentinië beklom. “Mijn hart 
is gebroken”, mailt ze daags voor het interview. “Ik moet alle 
stukjes van mijn leven weer op zien te rapen en aan elkaar 
lijmen.”

Tweetrapsraket
En dus wordt haar hoelahoep binnenkort nog voor één keer 
opgevouwen om na talloze onvoorziene vertragingen ook  
eindelijk die laatste van de Seven Summits af te vinken: 
Puncak Jaya, het 4884 meter hoge tropenmonster in Papoea 
en de hoogste berg van Oceanië. In eigen land is Wasfia 
inmiddels een nationale beroemdheid. Natuurlijk, er zijn de 
bedreigingen van islamitische fundamentalisten, die oproe-
pen haar van een berg te gooien. En die ene landgenoot die als 
een dolle de Seven Summits probeert af te raffelen zodat niet 
een vrouw, maar een man uit Bangladesh de eerste is op de 
zeven toppen. Maar Wasfia laat het zo koud als een nacht in 
een sneeuwstorm.
“Sommige mannen in Bangladesh hebben nou eenmaal nog 
altijd te grote ego’s”, lacht ze. “Het overgrote deel van de  
reacties is echter positief. Ik ben al drie keer gebeld door een 
vader die zijn pasgeboren dochter naar mij heeft vernoemd.”
National Geographic riep haar in de tussentijd uit tot één van 
de tien meest inspirerende avonturiers van 2015. Maar Wasfia 
is alweer vol gefocust op die andere, veel belangrijkere missie 
van haar tweetrapsraket: haar eigen Ösel Foundation (Ösel 
betekent puurheid en helder licht in het Tibetaans). Het doel: 
vrouwen en meisjes in Zuidoost-Azië uit hun keurslijf bevrijden. 

Het middel: klimmen, kajakken, rennen, fietsen en andere 
outdoorsporten. 
“Steeds meer vrouwen in Bangladesh krijgen de laatste jaren 
de kans om naar school te gaan”, vertelt Wasfia. “Maar hoe 
belangrijk het ook is om je brein te voeden, het scholen van 
je hart is volgens mij minstens zo belangrijk. Ik geloof heel 
sterk dat er op dat vlak geen betere school is dan de natuur. 
Zelfvertrouwen kweken, voor jezelf op leren komen, groter 
durven dromen, sociale vaardigheden ontwikkelen, taboes 
durven doorbreken; dat zijn allemaal dingen die je kunt leren 
door uitdagingen aan te gaan in de natuur. Het zijn ook al-
lemaal dingen die ik zelf heb geleerd in de bergen. Maar ik had 
zo graag gewild dat iemand mij al veel vroeger mee de natuur 
in had genomen.”

Omslag
De eerste 50 studentes, voornamelijk uit sloppenwijken en 
van het platteland in Bangladesh, zijn inmiddels geselecteerd 
en zullen in september beginnen aan hun trainingen. Eigenlijk 
had het programma al eerder moeten beginnen, maar het 
project kreeg de laatste maanden een aantal flinke tegensla-
gen te verduren. Het tweede trainingscentrum, in Nepal, werd 
compleet verwoest door de aardbevingen. Wasfia kampt nog 
altijd met vele tienduizenden euro’s schuld. En de islamitische 
fundamentalisten die haar bedreigen, zouden hun woede ook 
wel eens op de studentes kunnen richten.
“Er zijn veel politieke spanningen momenteel in Bangladesh”, 
erkent Wasfia. “Maar ik richt me liever op de positieve ontwik-
kelingen. De vaders die inzien dat hun dochters ook het recht 
hebben om buiten te spelen en openlijk toegeven dat ze het 
beste voor hen willen. Vroeger was dat ondenkbaar. Maar er 
is echt een omslag gaande. Ik wil dat geen meisje meer hoeft 
mee te maken waar ik vroeger doorheen ben gegaan. Dat is 
waar mijn kracht vandaan komt. Het idee dat mensen bij het 
woord Bangladesh niet meer denken aan overstromingen en 
geweld, maar aan sterke, onafhankelijke vrouwen.” 

Meer Wasfia?

Volg haar avonturen op Twitter (@wasfia),  

Instagram (wasfianazreen) en Facebook (WasfiaNazreen). 

“Je bedwingt een berg niet;  
je geeft je over aan een berg.” 
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