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Zestig meter boven 
de grond weet ik het zeker: 
dit ga ik niet overleven.” 

Karina Hollekim, de vrouw

die uit de hemel viel
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Z
estig meter boven de grond weet Karina Hollekim het zeker: 

dit gaat ze niet overleven. Amper een halve minuut eerder 

is ze nog met een brede glimlach uit een ronkende Cessna 

gestapt op drieduizend meter boven het Zwitserse Meer 

van Genève. Het is een routinesprong zoals ze er al honderden heeft 

gemaakt. Een camera op haar helm. Gekleurde rook uit een fles aan 

haar enkels. En haar wingsuit wapperend tussen haar ledematen als 

het vel van een vliegende eekhoorn. De sfeer tussen haar kameraden 

is jolig. Ik leef mijn eigen droom, denkt Karina nog. Tot ze haar para-

chute uitrukt en het scherm niet goed opent omdat de lijnen verstrikt 

blijken te zijn. Tollend als een helikopterzaadje stort ze zonder enige 

controle met meer dan honderd kilometer per uur richting de aarde. 

Het is 20 augustus 2006 en de 30-jarige Noorse voelt nog net hoe haar 

onderlijf aan splinters wordt geslagen op het alpengesteente. Dan 

wordt alles zwart.

Magie van de vogels
“Als kind had ik al tig botten gebroken”, lacht ze, inmiddels zeven jaar 

later, vanachter een grote mok thee. “Een val tijdens het klimmen.  

Skiën tegen een boom. Of een sprong vanaf de tafel in ons opblaas-

badje. Tsja, de andere kleuters konden nog niet duiken, dus ik moest 

en zou het voordoen.” Grijnzend: “Ik was nogal een rusteloos meisje.”

Het is de opvoeding van vader Björn, zweert ze. Ze is nog geen drie als 

hij – de trainer van de Noorse paraglideselectie – voor haar beentjes 

twee gaten uit zijn rugzak knipt, en haar vanuit Oslo voortdurend 

meeneemt naar de bergen. Bungelend op zijn rug ontstaat zo de 

liefde voor de buitenlucht. Barbiepoppen zijn er niet in huize  

Hollekim, maar Karina heeft al een kamer vol outdoorspullen als  

ze nog nauwelijks droog achter de oren is.  

“De bergen waren mijn thuis. Ik wilde altijd hoger. Hoger pappa!  

En eenmaal op de top moest hij me echt vasthouden, omdat ik als 

een magneet naar de klif werd getrokken. Op een bergrand kun je de 

wereld overzien. Je voelt hoe de wind omhoog blaast uit het dal en 

hebt bijna het idee dat je zo kunt worden opgetild. Ik was volkomen 

gebiologeerd en kon er uren naar de vogels kijken. In mijn hoofd  

vertegenwoordigden ze alles waar vrijheid over gaat. Het was magie.  

Ik vroeg me constant af hoe het zou voelen om ook zelf van zo’n klif  

te stappen.”

Onzin, benadrukt haar kleuterjuf als Karina vertelt over haar droom 

om ooit zelf te vliegen. Vogels vliegen, mensen niet. “Maar ik was 

een eigenwijs kind; ik geloofde de juf gewoon niet. Ik had mijn vader 

gezien aan zijn paraglide. Mensen konden heus wel vliegen.”

Als een van ’s werelds meest getalenteerde skiërs en basejumpers leefde Karina Hollekim 
(37) haar eigen droom. Maar dan is er De Val en hangt haar leven ineens aan een zijden 
draadje. Met Salt blikt ze terug op de zwaarste, maar meest leerzame jaren van haar leven. 
“Zoek datgene waarvoor je iedere ochtend op wilt staan.”

Tekst Matthijs Meeuwsen Foto’s garth Milan/red bull Content Pool - vegard breie/Jubafilm - starshot

KARINA HOLLEKIM    
DE VROUW DIE UIT 
DE HEMEL VIEL
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Het huwelijk van haar ouders loopt al ten einde als ze in 1980 met  

zijn drieën op vakantie gaan. Karina zit op de achterbank, nog geen 

vijf jaar oud, als op de terugweg een tegenligger op hun auto knalt. 

Karina en haar vader blijven grotendeels ongedeerd, maar moeder 

Sidsel ontwaakt pas na vier maanden uit een coma. Ze is deels ver-

lamd, heeft ernstig hersenletsel en zwaar geheugenverlies. Als snel 

hangt het hele huis vol gele memobriefjes.

“Ik begreep zo al jong dat het leven geen enkele garantie biedt. Het 

ene moment kom je vrolijk terug van vakantie; en het volgende 

herken je je bloedeigen dochter niet eens. Dat besef heeft mijn latere 

keuzes zeker beïnvloed. Ik was vastberaden om elke druppel uit mijn 

leven te persen.”

“Het was niet eens de adrenalinekick, maar meer een innerlijke rust 
die ik op geen enkele andere manier kon bereiken.”

INTERVIEW   

innerlijke rust
Ze zoekt haar heil in het skiën. Op haar zestiende sleept ze de eerste 

sponsorcontracten in de wacht, en opnames waarin ze van de meest 

ontzagwekkende bergflanken schiet gaan al snel de hele wereld over. 

Karina is one of the guys. De onbevreesde blondine die er rustig nog 

een schep bovenop doet als anderen al lang en breed zijn afgehaakt. 

Na haar afstuderen probeert ze het vier maanden als computerpro-

grammeur, maar ze weet haar draai totaal niet te vinden. En dan 

krijgt ze voor haar verjaardag een parachutesprong cadeau en begint 

haar kinderdroom te jeuken als nooit tevoren.  

Ze heeft er nauwelijks 25 parachutesprongen op zitten als ze in 2000 

de beroemde basejumper Jeb Corliss ontmoet. Hij neemt haar mee 

naar Idaho – er van overtuigd dat ze al 250 sprongen heeft afgerond 

– waar ze samen basejumpen van een 160 meter hoge brug. Karina 

is verkocht. Jarenlang reist ze de wereld over om naast het skiën van 

bergen, bruggen en wolkenkrabbers te springen. Backflips, schroeven, 

schijnbaar eindeloos lang vlak langs de bergwand vallen. Zelfs in een 

wereldje vol waaghalzen stijgt haar ster in razend tempo.

“De fysieke uitdagingen van basejumpen stellen niets voor”, bena-

drukt ze. “Zelfs je oma kan van een 1000 meter hoge klif stappen en 

haar parachute openen. De echte uitdaging zit hem in je hoofd.  

Elke vezel in je lichaam vertelt je om niet te springen, maar door die 

angst gingen mijn hersenen ook beter werken. Ik kon sneller reage-

ren. Ik zag ook meer. De vogels die om je heen zweven, de scheurtjes 

in de bergwand. Het was echt die ultieme vrijheid waar ik altijd van 

had gedroomd. Het was niet eens de adrenalinekick, maar meer een 

innerlijke rust die ik op geen enkele andere manier kon bereiken.”

En dus blijft Karina voortdurend haar grenzen verleggen. 

Ze is ’s werelds eerste vrouw die op haar ski’s een basejump uitvoert 

(inclusief duizelingwekkende salto), maar kent tegelijkertijd de 

huiveringwekkende cijfers. Basejumpers hebben een 43 keer zo grote 

kans op een dodelijk ongeluk als parachutisten. Ze heeft de vrienden 

gezien die hun eigen dood tegemoet sprongen. Parachutes die niet 

openden. Windvlagen die ze als lappenpoppen tegen de bergwand 

kwakten.

“Het is een surrealistische ervaring om je beste vrienden te zien 

sterven, maar dan nog denk je als basejumper dat het jou niet zal 

overkomen. Je voelt je machtig. Als je de angst voor de dood kunt 

accepteren, stellen je dagelijkse sores ineens niets meer voor. Ik was 

bereid om te sterven voor mijn liefde voor de sport. Ik meende het. 

Tenminste, ik dacht dat ik het meende. Pas na mijn val leerde ik dat 

het leven veel te mooi is om zomaar op te geven.”

Nooit meer lopen
Ze wrijft even over haar buik en blaast lachend haar wangen bol. Ze 

is zwanger. Over drie weken is ze uitgerekend van haar eerste kind, 

maar ze blijft er rustig onder. “Ik heb begrepen dat er vrouwen voor 

mij zijn geweest die het ook is gelukt.”  

Dan serieuzer: “Ik heb altijd gezegd dat ik zou stoppen met basejum-

pen als ik een kind zou krijgen. Maar ja, we begrijpen inmiddels wel 

hoe kinderen ontstaan, dus ik had het waarschijnlijk nooit zo ver laten 

komen. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit een normaal leven zou 

kunnen zijn binnen gegleden. Dat was ook wat mijn basejump ‘mattie’ 

Jeb zei toen hij me de eerste keer opzocht in het ziekenhuis: ‘Je was op 

een destructief pad. Je begrijpt dat deze val je leven heeft gered, hè?’”

Ze wordt op die augustusdag in 2006 afgeleverd in het ziekenhuis 

van Lausanne met 25 breuken in haar benen en een rechterbeen dat 

ternauwernood van amputatie kan worden gered. “Ik heb geprobeerd 

die helse pijnen uit mijn geheugen te verwijderen, maar het lukt niet. 

Ik herinner me de nachten dat ik alleen maar kon schreeuwen van 

de pijn. De ochtend dat ik wakker werd en dacht dat ik in bed had 

geplast. Maar dan kijk je onder de lakens en zie je dat je drijft in een 

plas van je eigen bloed, dat langs de spijlen naar de grond druipt.” 

En toch verbleekt de fysieke pijn bij de boodschap die ze al op haar 

bord had gekregen toen ze na twee dagen uit haar coma ontwaakte. 

“Ik hoor het de chirurg nog zeggen: ik zou nooit meer kunnen lopen. 

Geen kans. Het was alsof mijn keel werd dichtgeknepen en ik met een 

bokshandschoen vol in mijn gezicht werd geslagen. Ik kon niet meer 

praten, heb hem geen enkele vraag meer gesteld. Hij liep gewoon 

mijn kamer uit en daarna kon ik nog enkel huilen.”
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In de eerste vier maanden volgen 14 operaties en in haar benen zitten 

al gauw meer schroeven dan in een gemiddelde gereedschapskist. Ze 

krijgt zoveel pijnstillers dat ze tot twee keer toe moet afkicken. En ze 

is vel over been: valt ruim twintig kilo af tot amper 47 kilo. “Maar elke 

keer als ik een donkere gedachte had, wist mijn vader de conversatie 

zachthandig te draaien naar iets positiefs. Hij brainwashte me. Heeft 

me gered. ‘Een olifant eet je stap voor stap’, zei hij. En het werkte.  

Natuurlijk waren er vreselijke dagen, maar ik dwong mezelf om voor 

het slapen altijd aan iets goeds te denken. Dat ik na zes maanden als 

een bezetene trainen weer zelf mijn sokken aan kon doen bijvoor-

beeld. Ik weigerde nog te denken aan die boodschap van de chirurg. 

Wacht maar, dacht ik. Ik zal wat laten zien.”

terug in de sneeuw
Het was een eindeloze weg, weet ze. “Het ongewisse is wat je redt. Als 

ik vanaf dag één had geweten waar ik doorheen moest gaan, had ik 

het waarschijnlijk niet gekund.” Maar na drie jaar kan ze weer lopen en 

na vier jaar is ze zelfs terug in de sneeuw. Eerst in een zitski, speciaal 

voor invalide wintersporters. Maar daarna al snel weer op haar oude 

latten. De tranen in haar ogen tijdens de eerste afdaling in het Noorse 

Hemsedal. Een buik vol vlinders; giechelend als een schoolmeisje. 

“Het was alsof je grote liefde van je is afgepakt, maar ineens weer 

bij je terugkomt. Ik leefde vroeger een droomleven. Maar het moest 

altijd beter, dus ik nam het ook voor lief. In een bepaald opzicht voelt 

het alsof ik opnieuw geboren ben. Ik ben nog steeds hetzelfde meisje, 

maar mijn perspectief is veranderd. Dat is het magische van het 

leven: alle dingen die je overkomen – klein, groot, goed, slecht – zijn 

de dingen die je vormen. Ik kan nu intens genieten van de kleinste 

dingen en de mensen om me heen.”

Als basejumper leefde ze egoïstisch, erkent ze. Maar nu reist ze juist 

de wereld over om als spreker anderen te inspireren. “Ik merk dat 

mensen universele lessen trekken uit mijn verhaal. Natuurlijk heb 

ik ook geluk gehad, maar ik wil laten zien dat we hoe dan ook tot 

extreme dingen in staat zijn als we onszelf geen grenzen opleggen.  

Het is een cliché, maar ik hoop dat mensen zich realiseren dat we 

maar één leven krijgen. Iedereen krijgt met ellende te maken, dus 

vind je passie en wees je er van bewust dat je altijd keuzes hebt.  

Zoek datgene waarvoor je iedere ochtend op wil staan.” 

INTERVIEW   

MEER KARINA?

Karina werd in de maanden voor en na haar beruchte val gevolgd door  

een camerateam, met als resultaat de indrukwekkende documentaire  

20 Seconds of Joy (2007, 60 minuten). Een andere aanrader is de gloed-

nieuwe – eveneens al bekroonde – documentaire Made of Steel  

(2013, 83 minuten), die haar volgt tijdens haar onwaarschijnlijke terugkeer 

op de Haute Route (downloaden via steepedge.com). Liever in real life? 

Karina geeft lezingen via londonspeakerbureau.co.uk. 

“Ik was vastberaden om elke 
druppel uit mijn leven te persen.”

DIY

Als episch centrum van de Noorse basejump scene was de berg Kjerag  

(1084 meter) jarenlang als een tweede thuis voor Karina en haar vrienden. 

Nog altijd springen honderden waaghalzen hier jaarlijks naar beneden, 

maar alleen met minstens 250 skydives op de teller mag je een poging wagen 

(meer info via basekjerag.com). Gelukkig zijn de woeste kliffen rond het 

omringende Lysefjord ook een droomdecor voor kajakkers, klimmers en 

bergwandelaars. Van juni t/m september loop je vanaf de parkeerplaats bij 

Øygardstøl (aan de Lyseweg tegenover Lysebotn) in zo’n vijf a zes uur heen 

en weer naar de top van Kjerag over een pittig pad en verschillende berg-

ruggen. Ook eens proeven van de Noorse sneeuw? Het mountainbikedorp 

Hemsedal verandert ’s winters in een van Noorwegens populairste skigebie-

den, waar ook Karina weer haar eerste afdaling maakte na haar val.  

Meer info: visitnorway.nl, lysefjordeninfo.no, hemsedal.com.

Zelf liep en skiede ze afgelopen jaar bijvoorbeeld de 180 kilometer 

lange Haute Route, door de diepe sneeuw over de alpenpas tussen 

Charmonix en Zermatt. “Die reis was een ijkpunt voor me”, glundert 

ze. “Alsof ik mijn gehandicapte lichaam achter me liet en eindelijk 

weer vooruit kon kijken. Ik kan waarschijnlijk nooit meer hardlopen, 

maar dat is niet erg: ik ben er nog. Ik heb een tweede kans gekregen 

op het leven en durf na al die jaren te zeggen dat ik dankbaar ben 

voor mijn val. Het heeft me een rijker mens gemaakt.” 

En het basejumpen? “Mijn dijbeen heeft zoveel bot verloren, dat nog 

een val – hoe klein dan ook – de volgende keer gegarandeerd ampu-

tatie betekent. Maar er is geen sprong waar ik spijt van heb en alle 

herinneringen pakt niemand me meer af. Bovendien ben ik er heilig 

van overtuigd dat ik ooit weer een weg vind om dat ultieme gevoel 

om te vliegen te benaderen.” Een knik naar haar bolle buik. 

“Maar nu heb ik even andere prioriteiten.”  

Benieuwd naar karina’s eerste afdaling op ski’s na haar herstel in 
2010? Scan deze pagina en zie hoe het geluk van het scherm spat. 


