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‘geeF NOOit OP’
8976 Meter. Het is een hoogteverschil dat je op onze aardkloot bijna 

onmogelijk op eigen kracht kunt afleggen, maar Annelie Pompe 

mag het in chocoladeletters boven haar CV printen. 8976 Meter: het 

verschil tussen haar wereldrecord freediven in 2010 en de top van 

de Mount Everest die ze een jaar later bedwong. Evenveel als 27 keer 

de Vaalserberg of pak hem beet, 80 Utrechtse Domtorens op elkaar. 

Niet dat mevrouw er genoegen mee neemt natuurlijk. Sinds haar duik 

van 126 meter door een Russische collega met één metertje werd 

overtroffen, is de Zweedse zeemeermin vastberaden om er een schep 

bovenop te doen. Non-stop trainde ze de afgelopen maanden in het 

Egyptische Dahab om ‘haar’ wereldrecord in de categorie ‘Variable 

Weight’ terug te pakken. Yoga, krachtwerk, cardio, ademhalings-

technieken; en dan uiteindelijk die sprong in het diepe. Een kleine 

drieënhalve minuut onder water. Naar beneden met 25 kilo aan extra 

gewicht. Een glimp van de bodem van de Rode Zee in haar duikbril. 

En meteen weer op eigen kracht terug omhoog met haar monofin en 

alleen een levenslijn als wegwijzer. Tevergeefs. 

“We hadden veel last van zwaar weer, golven en stromingen”, vertelt 

Annelie, opvallend opgewekt, weer terug in Göteborg amper een dag 

na haar laatste duik. “Uiteindelijk heb ik twee pogingen kunnen wa-

gen, waarbij ik beide keren tot 131 meter diepte kwam. Op het laatste 

deel van de terugweg kreeg ik echter een zogenaamde shallow water 
black-out. Je lichaam sluit de boel gewoon af door het zuurstofge-

brek. Ik ben meteen opgepikt door de veiligheidsduikers en begon 

eenmaal boven na tien seconden weer te ademen. Niks aan de hand 

nu.” En haar allereerste gedachte toen ze weer bij bewustzijn was?  

“Ik dacht serieus onmiddellijk: wanneer kan ik weer?” Lachend: “Ik 

bedoel het niet stoer, maar opgeven is gewoon geen optie. Ik weet 

dat ik het kan. Bovendien: waarom zou ik stoppen met iets waar ik zo 

vreselijk veel van geniet?”

  

‘ZOeK De stilte OP’
Het is het zaadje dat werd geplant tijdens haar jeugd aan de ruige 

Zweedse westkust. “Veel kinderen groeien op het voetbalveld op, 

maar ik was met mijn vader altijd in, op of bij het water te vinden.  

Hij deed ook aan freediven; al hadden we toen geen flauw idee dat 

het zo heette. Ik zag hem onder water verdwijnen en nam gewoon 

aan dat het de normaalste zaak van de wereld was. Ik was een 

waardeloze zwemmer, maar toen ik vijf was gaf hij me een duikbril en 

begonnen we wedstrijdjes wie het diepste kon.” Droogjes: “Uiteinde-

lijk heb ik gewonnen.” Een glimlach. “De natuur is mijn speeltuin.  

Altijd geweest. Het benauwt me om te lang in de stad te zijn en ik ge-

loof oprecht dat elk mens de rust en stilte van de natuur nodig heeft.  

Denk alleen al aan alle onderzoeken over patiënten die sneller op-

knappen met een uitzicht op een park. Stilte wordt onderschat in de 

westerse wereld. Als je stil bent begrijp je dingen beter. Het is geen 

toeval dat klimmen en duiken mijn passies zijn. Op een bergtop of 

zeebodem kun je bijna je hartslag horen.”

De Zweedse freedivester Annelie Pompe (31) is een dame met inhoud. Ze duikt met één hap 
zuurstof 131 meter diep, maar buffelt op het droge ook zonder ademnood de Mount Everest 
op. Toch is er één verslaving die beide passies doet verbleken: roadtrippen. Over stilte, de 
magie op de zeebodem en haar liefde voor de weg. Een gesprek in zeven levenslessen. 

Tekst: Matthijs Meeuwsen Foto’s: Fred Buyle  

hOge PieKen
diePe duiKen

AnnELIE POmPE

“Voor mij zit avontuur 
niet in adrenaline en  

machogedrag, maar in 
kalmte en bewustzijn.”
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‘Je liCHAAM KAN veel Meer DAN Je DeNKt’
Na haar studie werd ze scubaduiklerares in Thailand, maar de ‘ge-

luidsoverlast’ van de bubbels uit de persluchtflessen dreven de vro-

lijke bikkel al gauw terug naar haar eerste liefde. “Niets geeft me zo’n 

gevoel van vrijheid als duiken zonder uitrusting. Ik geniet elke keer 

nog net zo intens als tijdens die eerste 100-meter-duik in het ijskoude 

Zweedse water. Ik was volkomen gewichtloos en werd zo opgeslokt 

door het oneindige duister dat het voelde alsof ik het heelal in was 

geschoten. Er gebeurt daar beneden gewoon iets magisch met je. Je 

hebt het gevoel dat je voor het eerst echt leeft omdat je lichaam en 

geest volledig worden samengeperst door die innige omhelzing van 

de oceaan.”

En fysiek? Voelt die 12 atmosfeer aan miljoenen liter drukkend water 

niet aan alsof je elk moment uit je wetsuit zal knappen? “In de jaren 

’50 dachten wetenschappers inderdaad dat geen mens ooit dieper 

dan 30 meter zou kunnen duiken, maar ons lichaam heeft een waan-

zinnige trukendoos meegekregen van Moeder Natuur. Zodra iemand 

zijn adem vasthoudt, vertraagt onmiddellijk zijn hartslag om energie 

en zuurstof te sparen en na een tijdje vernauwen de bloedvaten in 

de ledematen zodat het hart, de longen en hersenen meer zuurstof 

krijgen. Bovendien worden er meer rode bloedcellen aangemaakt om 

zuurstof op te nemen en gaat er bloedplasma richting de longen om 

imploderen te voorkomen. Je lichaam is tot onverstelbare dingen in 

staat.”

‘OMArM De ANgst’ 
En toch zijn het haar mentale spierballen die de meeste training 

vergen, verzekert ze. “Freediven draait om zelfvertrouwen en je geest 

in bedwang leren te houden. De ideale gemoedstoestand is bijna een 

diepe meditatie. Er is geen toekomst. Geen verleden. Alleen het hier 

en nu. Als ik tijdens een duik ook maar een flinter angst of twijfel heb, 

is het onmiddellijk over. Daar ligt ook het probleem van de afgelopen 

dagen: ik voelde te veel druk om het wereldrecord te breken. Twee 

minuten terug omhoog zijn een eeuwigheid tot je volgende adem.”

Mooie theorie natuurlijk, maar hoe voorkom je in de praktijk in 

hemelsnaam dat je wordt verlamd door angst, wanneer je leven zo 

aan een lijntje hangt? “Angst is interessant, want je kunt je gedach-

ten pas controleren als je ze eerst leert kennen. Duw angst niet weg 

dus, maar zie het – hoe zweverig het ook klinkt – juist als een goede 

vriend. Ik ben jarenlang blijven steken rond de 80 meter diepte, tot ik 

besefte dat ik in mijn achterhoofd gewoon bang was om te sterven. 

Daarna herkende ik onder water wanneer dit gevoel opkwam. Zo van: 

hé, daar heb je hem weer. Gevolg: ik deed er in één klap tientallen 

meters bovenop.”

Het is een van de talloze lessen van de oceaan die deze diepzinnige 

dame ook in haar dagelijks leven continu toepast. “Als je angst in 

de ogen kijkt, zie je dat er vaak niets wezenlijks overblijft. Go with 
the flow. Vrijheid krijg je niet door meer spullen, geld en ego, maar 

door de durf om los te laten. Sinds ik mijn hebzucht voor ‘diepte’ heb 

beteugeld, duik ik dieper dan ooit.”

‘eeN AvONtuur Zit iN eeN KleiN HOeKJe’
Want zelfs in die extreme concentratie is er nog besef om te genieten 

van een nieuwsgierige diamantbaars of wat kakelbont koraal, bena-

drukt de goedlachse onderwaterfilosofe. Sterker nog: juist die flow 

zelf is het ultieme genieten. 

“Ik leef voor dat übergeconcentreerde gevoel onder water. Het 

misverstand is vaak dat zogenaamde extreme sporters volstrekte 

“Angst is interessant, want  
je kunt je gedachten pas  
controleren als je ze eerst  
leert kennen.”



24 SALT#3/juli-aug./2013 25SALT#3/juli-aug./2013 InTERVIEWInTERVIEW   

POMPe OF verZuiPeN
Meer Annelie? Momenteel wordt ze gevolgd 
voor een documentaire over haar leven dus 
houdt anneliepompe.com en haar blog  
deepeverest.se in de gaten voor updates en een 
stortvloed aan andere inspiratie.  
Op pompephotography.se vind je ook haar 
adembenemend mooie onderwaterfotografie, 
waarvan alle opbrengst terugvloeit in haar 
fonkelnieuwe Foundation Happiness (founda-
tionhappiness.se), dat wereldwijd initiatieven 
steunt voor de bescherming van bergen en 
oceanen. Onze outdoorfilosoof geeft tenslotte 
ook college via londonspeakerbureau.co.uk.

 adrenalinejunkies zijn, die willen voelen dat ze leven door de grens 

met de dood op te zoeken. Maar voor mij zit avontuur niet in adrena-

line en machogedrag, maar in kalmte en bewustzijn.”

Geen sponsorcontract van Red Bull dus, maar een kantoortijger of 

kamerolifant? Geen tijd voor een enkeltje Kamtsjatka omdat de kids 

naar muziekles moeten? Geen probleem, avontuur ligt volgens de 

Pompe Philosophy zelfs in de meest ingedutte Vinexwijk op de loer.

“Avontuur is een houding; je kunt het al vinden door anders naar het 

station te fietsen of een keer met een vreemde te praten. Het is altijd 

het makkelijkst om in je comfort zone te blijven, maar besef dan wel 

dat dit meestal je eigen keus is. Experimenteer. Durf. Volg je passies. 

Dat is al een avontuur op zich.”

Leven alsof elke dag de laatste is dus en over een maand met han-

gende pootjes en een lege bankrekening terug naar de baas? “Nee, 

maar ik probeer wel te leven alsof ik nog maar twee jaar te gaan heb. 

Sommigen vinden mijn levensstijl gevaarlijk, dom en respectloos naar 

het leven dat me is gegeven, maar die snappen er volgens mij weinig 

van. Persoonlijk vind ik het namelijk respectlozer om het leven aan je 

voorbij te laten gaan vanaf de bank, in plaats van het te koesteren, te 

genieten en te delen. Kijk, een nieuw wereldrecord was leuk geweest, 

maar ik geef veel meer om al die ervaringen en mensen die de afgelo-

pen maanden op mijn pad zijn gekomen. Het is een verschrikkelijk  

cliché, maar ik heb nog steeds geen flauw benul hoe ik al mijn plan-

nen in dit korte leventje ga proppen. Ik ben niet bang om te sterven, 

maar om niet de dingen gedaan te hebben die ik wil doen.”

‘DurF te DrOMeN’
En dus knalt haar weblog naast alle wonderschone freedivefoto’s 

ook haast uit zijn servers door een jaloersmakende hoeveelheid 

trailrun-, surf-, mountainbike-, sup- en kajakkiekjes. Maar de waterrat 

toont zich op het droge bovenal een doorgewinterde klimgeit. Als het 

Zweedse Kattegat in haar jeugd ’s winters te koud werd, verruilde ze 

immers onmiddellijk haar flippers voor crampons om haar outdoor-

heil hogerop te zoeken. Nog altijd stuitert ze, buiten dagen vol lezin-

gen en sponsorverplichtingen, zo non-stop heen en weer tussen haar 

favoriete ups and downs. Twee maanden freediven in Egypte en door 

naar Mount McKinley (6194 m) in Alaska. Weer onderduiken in de Golf 

van Akaba en dan terug in de klimmodus voor de Russische Elbroes 

(5642). Piek, duik, piek, duik, piek, duik… Leven met de cadans van een 

hartritmefilmpje. Niet de ideale voorbereiding voor de ultieme re-

cords misschien, maar wel the best of both worlds, zo vindt Annelie.

“Als tienjarige zat ik aan de buis gekluisterd toen het eerste Zweedse 

expeditieteam de top van Mount Everest bereikte, en dat moment 

ben ik nooit vergeten. Ik word alleen gemotiveerd door de lat zo hoog 

mogelijk te leggen. Mensen limiteren zich volgens mij veel te snel 

door te denken dat iets toch niet zal lukken. Je hoeft niet altijd voor 

het uiterste te gaan, maar zoek in ieder geval uit wat jou energie en 

motivatie geeft.”

En zo stond ze twintig jaar na die memorabele tv-uitzending ook 

zelf bovenop ’s werelds hoogste berg. “Het was een overweldigende 

vloedgolf aan emoties. Ik was zo uitgelaten, maar tegelijkertijd ook 

zo gebroken dat ik alleen maar wilde zitten en naar de horizon turen. 

Dat is een groot verschil met de zee: je hebt tenminste eens tijd om 

het uitzicht goed te laten bezinken.” Want over het algemeen ziet 

Annelie tussen klimmen en freediven vooral overeenkomsten. “Ik zal 

nooit kunnen kiezen tussen die twee en gelukkig hoeft dat ook niet. 

Allebei gaan over een gebrek aan zuurstof, een gevoel van vrijheid,  

jezelf leren kennen en ontzag voor de natuur. Maar beide vereisen 

ook een enorme dosis geduld. Ik denk dat de oceaan vergevingsge-

zinder is dan de Everest, maar nog steeds kan ‘ie je dromen zo aan 

flarden scheuren, zodat je ineens dagenlang moet wachten op je 

volgende recordpoging. Ongeduld is dan desastreus.”

‘ZOeK iNsPirAtie DiCHtBiJ,  
MAAr viND JeZelF ON tHe rOAD’
“Inspiratie? Bijna iedereen om mij heen is een inspiratiebron, maar 

mijn ouders nog wel het meest. Ze zijn de zestig gepasseerd, maar 

mijn moeder is nog altijd rustig aan het kajakken als mijn vader de 

zee in springt voor een freedive.”

En toch is er één passie die alle anderen onmiddellijk omver blaast, 

besluit ze dan. “Reizen is absoluut mijn grootste verslaving en wint 

het zelfs van ronddobberen in de zee of het eten van zoute drop op 

de flank van een berg. Een goede roadtrip is de ultieme manier om 

nog meer uit je leven te persen. Bovendien is de weg de ultieme plek 

voor reflectie omdat je halverwege bestemmingen en ervaringen 

hangt. Ik heb een theorie dat je jezelf pas vindt als je on the road 

bent, omdat je op een nieuwe plek bent met nieuwe mensen zonder 

enige verwachtingen of voorkennis. Je bent gewoon.”

Haar Skypeaccount staat dan ook standaard op locatie ‘The World’. 

Weer zo’n glimlach. “Ik ben zo veel mogelijk onderweg en probeer 

daarbij ook zo weinig mogelijk te slapen. Gemiste vliegtuigen, 

vreemde tussenstops, krakende bedden en ziekmakende gerechten; 

that is just the good stuff. Ik ben smoorverliefd op reizen en het geeft 

niet als de liefde niet wederzijds is. Ik zal toch nooit stoppen zolang 

er plekken zijn waar ik nog niet ben geweest.”

“Stilte wordt onderschat in de 
westerse wereld. Als je stil bent 
begrijp je dingen beter.”

Boek  
“Zonder enige twijfel 
Shantaram van Gre-
gory David Roberts. 
Deze roman uit 2003 
gaat over een man 
die ontsnapt uit een 
Australische gevange-
nis en via een krankzin-
nige roadtrip in India 
belandt. 

Muziek  
“Gek genoeg is Wel-
come Home van de 
Amerikaanse folkpop-
band Radical Face mijn 
ultieme roadtripliedje. 
Tijdens een van mijn 
klimexpedities in Tibet 
kwam de top in zicht 
op het moment dat 
ik naar dit nummer 
luisterde. Het voelde 
daadwerkelijk als 
thuiskomen.”

Film  
De duikfilm The Big 
Blue was een van de 
belangrijkste redenen 
om me op het freedi-
ven te storten, maar 
ik kies toch voor het 
drieluik van Lord of the 
Rings. De locaties uit 
de film brengen mijn 
gedachten altijd terug 
naar mijn  
allereerste roadtrip 
door Nieuw-Zeeland.” 
Plus: Frodo is ook de 
ultieme roadtripper.

POMPe’s PiCKs vOOr ON tHe rOAD


