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De meest vastberaden milieuactivist 
op aarde draagt een Speedo en een 
badmuts. Door lange afstanden te 

zwemmen op godsonmogelijke plekken, 
vraagt Lewis Pugh (45) aandacht voor de 

staat van onze oceanen.  
Over de pijn van het poolwater, selfies 

met schildpadden, de lessen van 
Mandela en de wolven in je kop. Een 
plons in het brein van een bezeten 

wereldverbeteraar. 

Tekst Matthijs Meeuwsen 
Beeld archief Lewis Pugh en Kelvin trautman f

De man die zwom 
op Mount Everest      

Lewis Pugh



SALT LENTE 201526
 

27SALT LENTE 2015

interviewinterview

H
et zijn drukke dagen in de badkamer van Lewis Pugh. 
Half januari en nog maar een maand te gaan voor de 
Brit naar Antarctica zal zeilen voor een serie van vijf 
ijskoude zwemexpedities. Trainen dus. En dan vooral 

middels visualisatie: zijn brein voorbereiden op de ontberingen 
in het verschiet. Avond in, avond uit.  
“Ik probeer mijn hoofd zover te krijgen dat-ie oprecht gelooft 
dat mijn badkuip de Antarctische Oceaan is”, vertelt Lewis.  
“Ik vul het bad met ijs. Mijn vrouw en ik gaan buiten de badka-
mer staan: beiden van top tot teen in expeditiekleding.  
Ik doe razendsnel mijn kleding uit en krijg van mijn vrouw mijn 
duikbril. Daarna mijn badmuts. Ik spring in het ijswater en zij 
gaat zitten op de badmat – zogenaamd het begeleidingsbootje 
– met een stopwatch. Één minuut. Twee minuten. Drie… Op een 
bord schrijft ze met een dikke stift de tussentijden. Tot ik bij 
de 18 minuten ben. ‘Ik kom eruit’, roep ik. Zij maakt zich klaar. 
Ze droogt me in twee seconden af en kleedt me in de zesde 
versnelling aan. We rennen samen de badkamer uit. En pas dan 
– eenmaal op het fictieve schip – mag ik uiteindelijk onder de 
hete douche. Elke avond exact hetzelfde.” 

Hij grijnst even. Maar dan weer zonder te knipperen: “Ik zeg 
altijd: ‘oefen niet totdat je iets goed doet, maar totdat je het 
niet meer fout kunt doen’. Aan de andere kant: je kunt trainen 
wat je wilt, maar hoe kun je jezelf in je badkuip in Kaapstad in 
vredesnaam voorbereiden op wat Antarctica daadwerkelijk op 
je bord kwakt?”

dromer
Het avontuur wond Lewis Pugh al om haar vingers voor de jon-
gen goed en wel droog was achter de oren. Hij groeit op in het 
Engelse graafschap Devon, geboortegrond der ontdekkingsrei-
zigers. Captain Scott. Sir Francis Drake. Sir Walter Raleigh. Hun 
standbeelden staan op elk dorpsplein. Thuis wemelt het van 
de vergeelde landkaarten en vuistdikke atlassen. Pa en moe, 
beide geschiedenisschrijvers, lezen bij het slapen gaan voor uit 
epische klimverslagen en vergeten pooldagboeken. En dan is er 
nog die neef van zijn vader: Lewis Griffith Pugh, de arts van Sir 
Edmund Hillary en Tenzing Norgay op hun historische beklim-
ming van de Mount Everest.

“Ik was een dromer”, herinnert Lewis zich. “Ik vond het de 
normaalste zaak van de wereld dat ik ooit in de voetsporen van 
deze mannen zou treden. Aan het eind van mijn tienerjaren 
waren de grote bergen van de wereld echter al beklommen. 
Maar de zwemwereld liep 50 jaar achter: vrijwel alle mijlpalen 
moesten nog getackeld worden.”
De familie Pugh woont inmiddels in Kaapstad als Lewis in 1987, 
amper 17 jaar, in drie uur naar Robben Eiland – zeven kilome-
ter verderop – zwemt. “Ik was een graatmager jongetje met 
nauwelijks training. Er liepen verschillende weddenschappen 
dat ik het niet zou halen. Maar toen mijn tenen aan de overkant 
weer het zand raakten, wist ik dat ik verkocht was.”
Lewis wordt militair bij de Britse Special Forces (SAS). Lewis 
wordt zeerechtadvocaat in Cambridge. Maar Lewis blijft vooral 
zwemmen. “Ik wilde grenzen verleggen. Verder zwemmen dan 
iedereen voor mij. Zeeën trotseren die niemand ooit had aan-
gedurfd. Water zo koud dat men het onmogelijk achtte dat je er 
überhaupt in kon zwemmen. Ik verruilde mijn veilige advoca-
tenleventje voor mijn droom: een soort zwemmende versie van 
Sir Edmund Hillary worden.”

Stoere zeemanspraat?
Lake Malawi. Kaap de Goede Hoop. Het Magdalenefjord. En 
natuurlijk de oversteek van het Engelse Kanaal (“Je kunt van de 
Noord- naar de Zuidpool zijn gezwommen, maar op verjaar-
dagen vraagt iedereen toch naar het Engelse Kanaal”). Water 
zo helder dat je het koraal kan tellen. Water zo zwart dat zelfs 
je vingers verdwijnen. Woeste golven, jankende windvlagen. 
Baden in de geschiedenis: torenflats aan turkooizen gletsjerijs 
die voorbij drijven en hun luchtbelletjes – 3000 jaar lang opge-
sloten geweest – laten knisperen als gepofte ontbijtgranen in 
je melk. Een eindeloze polonaise van rendieren die getuige is 
vanaf de oevers. “Zwemmen in de wilde natuur is zo onvoor-
stelbaar mooi”, benadrukt Lewis. “Mij zul je geen baantjes zien 
trekken in een zwembad. Als ik een veilig leventje had gewild, 
was ik wel gaan tennissen of golfen.”
Stoere zeemanspraat? Misschien. Maar noem Lewis geen adre-
nalinejunkie. “Ik doe niets voor de kick. Ik plan alles tot in de 
allerkleinste details. Ik heb verschillende familieleden verloren 
door verdrinking en hecht nogal waarde aan het leven. Hoe 
groot mijn liefde voor het water ook is; ik heb altijd geweten 
dat je de gevaren van de oceaan nooit moet onderschatten. 

Er is een haarfijne lijn tussen moed en domheid die je nooit 
moet overschrijden.”
De lijst van potentiële gevaren is immers lang, weet Lewis. 
Bevriezingsverschijnselen, hartfalen, muistromingen, politieke 
instabiliteit, scheepvaart, roofdieren. Glunderend: “In Antarcti-
ca maak ik me het meeste zorgen om zeeluipaarden. Ze hebben 
een kop als een komodovaraan en knarsen met hun tanden als 
koffiemolens. Het zijn schitterende dieren, maar zelfs als je er 
nog nooit één hebt gezien weet je direct dat ze levensgevaarlijk 
zijn. Zeker omdat ze een soort gespleten persoonlijkheid heb-
ben. Het ene moment komen ze poeslief een gedode pinguïn 
cadeau doen en het volgende moment zouden ze je het liefst 
naar de bodem van de oceaan sleuren.”

Massaslachting
En Lewis kan het weten. In 2005 maakte hij al kennis met de 
dieren tijdens zijn eerste zwemexpedities rond het Antarc-
tisch Schiereiland. Twee afstanden werden er afgeturfd in het 
ijskoude water: één kilometer – 18 minuten – bij Petermann 
Island. En één mijl – 30,5 minuten – bij Deception Island. Vooral 
die laatste staat voorgoed in zijn geheugen gegrift.
“Op het strand van Deception Island zie je nog steeds de ver-
roeste containers waar walvisjagers ooit het vlees in kookten. 
Ik stond er niet al te veel bij stil. Totdat ik eenmaal in dat 
heldere water lag en overal waar ik keek stapels en stapels vol 
walvisbotten zag. Kaken, ruggenwervels, ribben. Vele honder-
den skeletten lagen er. Macabere torens van bot – versteend 
in tijd door het koude water – zo hoog opgestapeld vanaf de 
zeebodem dat ze bijna boven de waterspiegel uitstaken. Ik 
was zo geshockt door dit tafereel dat ik onmiddellijk wilde 
stoppen met zwemmen. Ik verlamde. Ik kreeg ruzie met mijn 
begeleidingsteam, maar ze motiveerden me om door te gaan. 
De beelden van die massaslachting kreeg ik echter nooit meer 
van mijn netvlies. Walvissen zijn extreem belangrijk voor het 
leven in de oceaan. De gedachte dat we zulke wonderschone 
dieren bijna van de aardbodem hadden geveegd… Voor mij is 
het voorgoed een herinnering aan de potentiële dwaasheid van 
de mensheid.” 
Deception Island betekent dan ook een keerpunt in het leven 
van de aimabele Brit. Exit Lewis de avonturier, welkom Lewis 
de milieuactivist. Wereldleiders hangen aan zijn lippen. De Ver-
enigde Naties kronen hem officieel tot Patron of the Oceans. 

‘Als ik twijfel over twee verschillende  
wegen, overleg ik altijd met de 75-jarige 
versie van mijzelf.’



SALT LENTE 201528
 

29SALT LENTE 2015

interviewinterview

Hij inspireert schoolklassen en bedrijfsbobo’s van Azerbeidzjan 
tot Zimbabwe. Maar Lewis blijft bovenal zwemmen. Zijn onor-
thodoxe manier om aandacht te vragen voor de oceanen.

death zone
Een 'symbolic swim' van 1 kilometer bij de Noordpool bijvoor-
beeld in 2007. Water dat eigenlijk zee-ijs zou moeten zijn, maar 
door klimaatverandering in steeds grotere hoeveelheden 
smelt. Water van 1,7 graden onder nul: zeven graden kouder 
dan de zee waarin de drenkelingen van de Titanic voorgoed 
kopje onder gingen.
“Bij Antarctica was het water rond het vriespunt”, legt Lewis 
uit. “Dan lijkt -1,7 misschien een klein verschil, maar het is het 
verschil tussen het beklimmen van de Kilimanjaro of Mount 
Everest. Bij elke graad omlaag gaat de pijn in je lichaam expo-
nentieel omhoog. Het is zó onwaarschijnlijk koud.”
Maar hoe koud is koud nog in het universum van Lewis Pugh? 
“Stel je voor dat je op de allerkoudste winterdag uit je herinne-
ring op de trein naar Amsterdam staat te wachten. De tempera-
tuur dik onder nul. Een keiharde zuidwesterwind. Heb je hem?” 
Lachend: “Goed, op dat moment trek je al je kleding uit – denk 
niet aan de omstanders op het perron – en gooi je emmers 
ijswater over jezelf heen. Nou, het komt nog niet in de buurt 
van het water bij de Noordpool. Het is een hele andere schaal 
van kou. Zodra je daar de oceaan in springt, realiseer je meteen: 
ik zit in 'a death zone'.” 
Mensen die denken dat hij van het koude water houdt, kunnen 
er dan ook niet verder naast zitten, benadrukt Lewis. “Ik tole-
reer de kou. Maar enkel en alleen om mijn boodschap over te 
brengen. Ik ben geen sadomasochist; als je bij de Noordpool uit 
het water stapt zijn je vingers opgezwollen tot barbecuewor-
sten. Iedereen die zegt dat hij van zwemmen in ijswater houdt 
is een leugenaar of heeft het nog nooit gedaan.”

de wolf die je voedt wint
Verwacht bij Lewis dan ook geen snoeiharde sixpack. Hij heeft 
een lichaam als een bewapende bankkluis, maar zijn spieren 
gaan schuil onder een bescheiden buikje. Wie het poolwater 
wil trotseren, heeft wat spek nodig. Britse media doopten hem 
al tot the human polar bear.
Trainen doet hij door urenlang te zwemmen of – zijn andere 
grote liefde – kajakken op zee. Maar de grootste uitdaging zit 

altijd in zijn kop, benadrukt hij. “Een 'swim' moet mij vullen met 
zowel angst als enthousiasme. Neem nou de Noordpool: man 
ik was bang! Ik was zo bang dat ik zelfs mijn testament had op-
gemaakt. Ik dacht: als dingen misgaan, hoe lang duurt het dan 
voordat mijn bevroren lichaam die 4,5 kilometer naar de bodem 
is gezonken? Geloof me; er zijn een hoop pioniers waar men nog 
nooit van heeft gehoord, omdat ze het niet overleefd hebben.” 

Hij gaat verder. “Eenmaal in het water is het ook een drama 
voor je zintuigen. Je ziet niks: de zee is pikzwart en je bril 
beslaat in een kwestie van seconden. Je hoort niet goed: door 
die badmuts over je kop en je hoofd in het water. En je lichaam 
schreeuwt het uit van de pijn. Je probeert je alleen maar te 
concentreren op het leven. Het overleven.”
Voor twijfel of angst is er in het water dan ook geen ruimte 
meer. “Kijk, de Inuït spreken over twee wolven, die tegen je pra-
ten in je hoofd. De goede wolf zegt: ‘Lewis, je kan het. Je hebt 
getraind, je hebt een medisch team bij je. Dit is het moment 
in je leven dat je op moet staan. Je hebt gezien wat er gebeurt 
met de oceanen en dit is een unieke kans om de aandacht te 
trekken van wereldleiders. Ik wil dat je zo dapper mogelijk 
bent, Lewis. Je bent hiervoor geboren!’ Maar de slechte wolf 
begint daar natuurlijk doorheen te blaffen: ‘Heb je wel genoeg 
getraind, Lewis? Weet je zeker dat je het gaat redden? En zelfs 
al red je het, waarom denk je dat jij als simpele zwemmer in 
vredesnaam wereldleiders zou kunnen beïnvloeden? Waarom 
trek je niet gewoon weer je kleren aan, Lewis?’ De wolf die je 
voedt is de wolf die wint. Als je die tweede wolf niet zou horen, 
ben je knettergek. Maar op het moment dat je in het water 
springt moet je hem het zwijgen hebben opgelegd, anders sta 
je binnen tien seconden weer op de boot.”
Weer een lach. Gevolgd door een van zijn eigenzinnige tegel-
tjeswijsheden. “Als ik twijfel over twee verschillende wegen, 
overleg ik altijd even met de toekomstige, 75-jarige versie van 
mijzelf. Die man weet altijd wat ik moet kiezen.”

‘Er is een haarfijne lijn  
tussen moed en domheid.’



SALT LENTE 201530
 

31SALT LENTE 2015

interviewinterview

Sherpa’s
Ook niet te veel luisteren naar anderen dus, is het devies. 
“Ik zwem al bijna 30 jaar lange afstanden, en altijd zijn er wel 
mensen die denken dat je het niet moet doen.”
Zo ook in 2010, tijdens misschien wel zijn meest epische 
zwempartij tot op heden: in Lake Imja, het bergmeer van 
gesmolten gletsjerijs dat pas de laatste decennia is ontstaan, 
ruim 5000 meter hoog op de flanken van Mount Everest. De 
stomverbaasde sherpa’s. De diepgevroren lijken van eerdere 
bergbeklimmers, die naar beneden worden gedragen terwijl 
Lewis omhoog klimt. Dat melkachtige blauw van het meer dat 
er eigenlijk niet zou moeten zijn. En de training ter plekke die 
hem bijna fataal zou worden.
“Als ik normaal in ijskoud water zwem, zwem ik snel. Maar als je 
op Everest snel zwemt, raak je door het zuurstofgebrek onmid-
dellijk buiten adem. Tijdens de training zonk ik dan ook tot 
twee keer toe naar de bodem. Het was een constant gevecht: 
te snel en je verdrinkt, te langzaam en je sterft van de kou. 
Uiteindelijk heb ik maar de schoolslag gedaan, want borstcrawl 
kon ik niet genoeg ademen. De hele zwemtocht duurde bijna 23 
minuten, maar het leek wel 23 jaar. Mount Everest moet je niet 
plagen.

Slaapwandelen
Smeltende gletsjers. Leeggeviste wateren. Stranden vol plastic. 
Kaalgeslagen koraalriffen. En dagen varen zonder ook maar 
een haai of een walvis tegen te komen. Het zijn de momenten 
die hem droevig maken, maar het heilige vuur tegelijkertijd 
flink opstoken.
“Kijk naar de wereld. Terrorisme, de financiële crisis, ebola, 
Oekraïne, Syrië; er zijn zoveel belangrijke agendapunten. Overal 
komen mensenrechten in het geding. Maar zonder die proble-
men te willen trivialiseren: het grootste mensenrecht in de 
wereld is de wereld. Als we de staat van onze planeet vergeten, 
slaapwandelen we met z’n allen een ongekende catastrofe 
binnen.”
Hij geeft een voorbeeld. “Elk jaar worden er 100 miljoen haaien 
gedood. Laat dat getal eens even inwerken; dat zijn er meer 
dan een kwart miljoen per dag. Het beangstigende is: we zijn 
gewend geraakt aan oceanen zonder vissen. Toen een bruinvis 
een paar jaar geleden de Thames opzwom, renden mensen in 
het centrum van Londen hun kantoren uit of parkeerden ze 
hun auto terplekke op de weg om dat dier te kunnen aanschou-
wen. Het is zo verschrikkelijk treurig.”
Maar denkt Lewis daadwerkelijk een verschil te kunnen maken 
door zich in zijn Speedo te wurmen en in ’s werelds meest 
onmogelijke omgevingen een ellenlang baantje te trekken? “Ik 
blijf een positieve realist”, onderstreept hij. “En het is veel ge-
makkelijker om grote dromen te verwezenlijken dan kleine dro-
men. Grote dromen vereisen passie. En als je passie hebt, weet 
je anderen gemakkelijker te inspireren om mee te helpen.” 
Het is de echo van de Apartheidsstrijd uit zijn jeugd in Zuid-
Afrika. De stemmen van Nelson Mandela en Desmond Tutu: 
Grote Leiders die zelfs in de donkerste dagen het tij wisten te 
keren. “Niemand verwachtte destijds dat de veranderingen in 
Zuid-Afrika zo razendsnel zouden komen. Ik houd hoop. Je ziet 
de mentaliteit richting het milieu de laatste jaren draaien. Het 
moet alleen nog een stuk sneller.”

Schildpadden
En dus dobbert hij bij het drukken van deze Salt op een 
Zeeuws expeditieschip in de Rosszee van Antarctica om na de 
meest noordelijke wateren op aarde ook de meest zuidelijke 
te bedwingen. Zijn boodschap: de hele Rosszee, “een soort 
steenkoud Hof van Eden zo groot als Frankrijk, Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk samen”, moet worden uitgeroepen tot 
een 'Marine Protected Area'. Deze natuurparken op zee – waar 
zeevaart, visserij en ander menselijk ingrijpen aan banden is 
gelegd – zijn volgens Lewis een van de belangrijkste wapens 
om de teloorgang van onze oceanen tegen te gaan.
“Als ik tijdens een expeditie een 'Marine Protected Area' bin-
nenzwem is het alsof je van een woestijn een bloeiend bos 
binnenwandelt. Vorig jaar nog in de Arabische Zee; het ene 
moment zie je alleen maar een kale bodem, maar het volgende 
moment wemelt het ineens van de zeeschildpadden. Normaal 
kost een afstand van tien kilometer me een uur of twee, maar 
tussen die schildpadden heb ik er zeker twee keer zo lang over 
gedaan. Ik zei ook tegen mijn team: de tijd boeit me niet; ik heb 
nog nooit zoiets moois gezien. Let’s do a selfie!”   

de MeNSeLijKe ijSbeer
Meer Lewis? Op lewispugh.com 

vind je een zee aan informatie 

over de Britse waterrat. 

Ga naar GetSalt.tv om te 

luisteren naar zijn meesterlijke 

vertelkunsten; over zijn zwem-

expedities bij de Noordpool en 

op de Mount Everest. 

Of lees een van zijn boeken:  

21 yaks and a Speedo  

(152 pag., 2013) en Achieving 

the Impossible (352 pag., 2010).

‘Oefen niet totdat je iets 
goed doet, maar totdat je het 
niet meer fout kunt doen.'

‘Het grootste mensenrecht 
in de wereld is de wereld.’


