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D
e kou bijt in zijn tenen, snijdt omhoog langs zijn ruggengraat 

en steekt als duizenden naalden in zijn borstkas. Tenminste, 

dat is wat natuurlijk had moeten gebeuren. Maar als Wim 

Hof zich op een steenkoude winterdag in 1976 voor het eerst 

in het Zuider Amstelkanaal laat glijden, voelt hij er helemaal niets 

van. Wat dan wel? “Ik was volkomen ontspannen. Dit is het, dacht ik 

meteen. De kou dwingt je lichaam in de survivalmodus en pas buiten 

die comfortzone vind je jouw kracht. Ik was als in een roes. Die eerste 

keer lag ik er maar heel even in, maar het voelde zó machtig. Het 

water was fluweelzacht en ik was gewoon rustig aan het spelen met 

dat flinterdunne laagje ijs.” 

Maar wat beweegt een 17-jarige jongen uit Sittard überhaupt om op 

een zondagochtend zijn Amsterdamse kraakpand uit te lopen, het 

Beatrixpark in te sjokken en het water in te zakken? “Ik voelde me 

onbewust ontzettend aangetrokken tot die kou. Dat had ik altijd al 

gehad. Als 7- en 11-jarige was ik in Limburg al in levensgevaar in het 

ziekenhuis opgenomen omdat ik in slaap was gevallen in de sneeuw. 

En nu stond ik me weer uit te kleden bij het water, zonder dat ik 

eigenlijk een idee had waarom. In dat ijswater kwam er een bepaalde 

Hij rent op blote voeten marathons door de 

sneeuw, beklimt bergen in zijn boxershort en 

trekt zonder moeite baantjes onder het poolijs. 

Maar nu de kou voor hem geen geheimen meer 

kent, heeft Wim Hof (55) zich gestort op zijn  

nieuwe missie: de wetenschap bewijzen dat hij 

elke sterveling kan leren wat hij doet.  

De tussenstand? 1-0 voor iceman.

 Tekst Matthijs Meeuwsen Beeld Archief Wim Hof

ICEMAN 
WIM HOF

Henny Boogert
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loomheid over me heen. Het denken hield op; ik voelde alleen nog 

maar. Het voelde zo lekker dat ik de volgende dag meteen terug 

kwam. En die daarna. En die daarna. Ik leerde gaandeweg waar mijn 

lichaam toe in staat was. Verbaasd? Man, dat zijn geen ontdekkingen, 

maar implosies. Je lijf begint zich vanzelf met zuurstof vol te pompen, 

en met 25 diepe, intense ademteugen kon ik op den duur gemakkelijk 

vijf minuten onder het ijs verdwijnen. Voorbijgangers belden wel 

eens de politie omdat ze dachten dat er een lijk in het water lag.”

Winteryoga
Even een hap naar adem. Wim Hof wil best praten over oude koeien, 

maar dwaalt bij elke vraag toch alweer gauw af naar zijn eigen essen-

tie van het verhaal. Zijn gedachtegoed op een bierviltje? “Je kan meer, 

omdat je meer bent.” Sceptisch? Och, Wim ligt alweer op het gras in 

zijn Amsterdamse volkstuintje om te bewijzen waar zijn lijf op 55-ja-

rige leeftijd nog toe in staat is. Split links. Split rechts. Een minuutje 

balancerend op één hand terwijl hij als een kaarsrechte plank boven 

de vijver hangt. “En ik kan iedereen leren wat ik kan”, benadrukt hij. 

“Jullie ook. Deze winter wil ik kitesurfen in mijn korte broek. 

Of we introduceren winteryoga! Ja man, dan gaan we op zo’n fucking 

koude winterdag met zijn allen in korte broek het strand op. Weg met 

die winterdepressie. Nederland heeft misschien geen bergen, maar 

we zijn een outdoorland bij uitstek. De kou is hier de grootste natuur-

lijke kracht. Maak daar gebruik van!”

Knettergek
Nou vooruit, nog even terug naar het begin: die loodzware bevalling op 

20 april 1959, als pas lang na de komst van zijn eeneiige tweelingbroer 

André duidelijk wordt dat ook kleine Wim nog in zijn moeder verstopt 

zit. Het bed dat in allerijl weer naar de verloskamer wordt gereden. Die 

bevalling in een steenkoude gang nog voor de klapdeuren. Zijn blauwe 

gelaat. Kou en zuurstofgebrek; hij is nog nauwelijks op de wereld of hij 

heeft ze al overwonnen.

“Ik was volkomen anders dan mijn tweelingbroer”, vertelt hij. “Ik was op 

zoek; geen idee waarnaar eigenlijk. Ik liftte naar Marokko. Ging dwepen 

met vreemde culturen en verdiepte me in de meest vage esoterische 

disciplines. Ik probeerde karate, kungfu, yoga; en dook op mijn twaalfde 

al in de hindoeïstische, boeddhistische en sofistische literatuur.” 

Nog steeds flirt hij met andere culturen. Hij luidt een gong als hij zijn 

tuinhuisje binnenloopt en is vanaf zijn fleecedeken met tijgerprint 

(“van de Wibra of zo”) omringd door boeddhabeelden en andere 

exotische souvenirs van zijn reizen naar warmbloedig Afrika en Azië. 

Maar buiten regeert de kou en wacht de ultieme lakmoesproef van 

‘de Methode Wim Hof’. Zijn eigen ice bucket challenge: een grote, 

plastieken kuip waarin hij bezoekers van top tot teen laat plaatsne-

men in een bad vol ijs. 

“Mijn zoektocht stopte op het moment dat ik op die ene zondagoch-

tend in het Beatrixpark het koude water leerde kennen”, benadrukt 

Hof. “Ik noem de kou altijd mijn warme vriend. Hij is ongenadig, 

maar wel rechtvaardig. Het is zo’n mooie leraar; alle kennis over mijn 

lichaam heb ik gekregen van de kou. En die oerkracht zit al in je, hoor. 

In iedereen. Wat we kunnen is geweldig, maar we beseffen het ons 

niet omdat ons lichaam zo vervreemd is geraakt van zijn natuurlijke 

mogelijkheden.”

En zijn omgeving dan? “Och, mensen vonden me knettergek. Dat is 

ook logisch. Mijn familie vond me altijd al een rare snuiter, want ik 

had geen enkele behoefte om met de stroom mee te gaan. Ik voelde 

me vervreemd van de maatschappij en ging steeds meer de natuur in. 

Ik was die excentriekeling met zijn eigen stekkie tussen de treurwil-

gen waar niemand me zag.”

Klimmen in stilte

De twintig jaar die volgen zijn vooral een ontdekkingstocht naar 

de grenzen van zijn kunnen. Elke dag zwemmen in de kou. Een hele 

winternacht buiten mediteren. Hof vertrekt naar Spanje, waar hij als 

berginstructeur ook op blote voeten en met ontbloot bovenlijf de 

meest duizelingwekkende rotswanden begint te tackelen. “Ik ben 

een klimmer”, schrijft hij in zijn eerste boek Klimmen in stilte uit 

1998. “Klimmen is mijn gereedschap. En het is geen kwestie van lef, 

zoals veel mensen denken. Het is ook geen willen winnen; ik ben geen 

sportman en het is ook niet mogelijk om te winnen van de natuur. Een 

berg laat je toe of wijst je onverbiddelijk af. Als ik boven ben houd ik 

mij stil, er is geen ontlading. Het is geen prestatie, het is verstilling. 

Het verlangen naar leeg en één worden.”

Het eerste kantelpunt in zijn leven komt als zijn Spaanse vrouw 

zichzelf van het leven beroofd en hem hulpeloos achterlaat met vier 

“Alle kennis over mijn lichaam heb ik gekregen van de kou”
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jonge kinderen. Niet veel later is er dat eerste berichtje over zijn 

koude capriolen in het AD – na een telefoontje van Hof zelf – dat de 

weg naar wereldfaam in één klap openbreekt. Op zijn 39e staat hij in 

Parijs een half uur in een glazen bak gevuld met ijsklontjes. Amper 

twee weken later verdubbelt The Iceman in Hollywood die tijd zelfs 

alweer. Steeds weer is er dat “heerlijke gevoel in het ijs.” Behalve als 

hij de concentratie verliest en op zijn omgeving begint te letten. Hof: 

“Dan krijg ik het ineens bizar koud.”

Nog eens 18 wereldrecords volgen, al is er behalve een onbekende 

Chinees niemand die de strijd überhaupt met hem aangaat. “Ik vond 

het te gek. Ik werd behandeld als een VIP. Dan zit je ineens naast 

Serena Williams in de grootste Amerikaanse talkshows.” Al snel hangt 

Hof zelfs aan één vinger aan een luchtballon, dus natuurlijk kun-

nen ook de bedrijfsongelukjes niet uitblijven. Hij wordt in Finland 

bewusteloos uit het water gevist als hij het wak niet ziet na 50 meter 

zwemmen onder het poolijs. Hij beklimt de Mount Everest in korte 

broek en op sandalen, maar moet 1400 meter onder de top opgeven 

vanwege bevroren tenen. Hij zit onder de blaren als hij in de Nami-

bische Sossusvallei – in de hitte ja! – een marathon uitrent zonder te 

drinken.  “Het was een beetje een machoding”, geeft hij later toe in 

interviews. Maar ook: “Na elke recordpoging kreeg ik huilbuien. In het 

lege huis riep ik haar naam.”

Terwijl zijn ster rijst, begint Hof zich dan ook steeds meer te ergeren 

aan zijn zelfverkozen status als “circusact”. Als hij – op de dag dat 

zijn moeder dood blijkt te zijn neergevallen – wordt gebeld om zich 

te laten onderzoeken door de Amerikaanse arts en survivalexpert 

Kenneth Kamler, bereikt zijn leven het tweede kantelpunt. “Ik was er 

altijd al van overtuigd geweest dat ik mijn capaciteiten aan iedereen 

kan leren. Ineens had ik mijn nieuwe missie gevonden: ook weten-

schappelijk bewijzen dat onze natuur hiertoe in staat is.”

Jomanda

Hij gaat even thee zetten, maar praat honderduit verder vanachter 

zijn gasstelletje. Een gesprek met Wim Hof is een gesprek met een 

ongrijpbare man. “Positieve PH-waarde, neurotransmitters, You got 
it man, alkalisch, Moeder Aarde, nervus vagus, hormoonhuishouding, 

verlichting, fuck yeah, serotonine…” Soms klinkt hij als een volleerd 

medicus, dan weer als een motivatiecoach, maar hij loopt ook zeker 

het gevaar om versleten te worden voor een soort alternatieve na-

tuurgeneesheer. “Heer verlos ons van Wim Hof”, luidde onlangs nog 

een column van een Nederlandse wetenschapsjournalist. 

“De chronische cynici proberen me constant in de kwakzalverhoek te 

drukken”, weet Hof. “Maar ik wil helemaal geen Jomandatoestanden. 

Ik wil wetenschap! Zonder wetenschap zijn we niets.”

Zijn claim to faim: hij zou iedereen kunnen leren om door ademha-

lingsoefeningen en meditatietechnieken invloed uit te oefenen op 

zijn of haar zenuwstelsel, en zo ook op de lichaamstemperatuur en 

het immuunsysteem. Onzin, roept de wetenschap jarenlang. Totdat 

het Radboud UMC in Nijmegen dit voorjaar de resultaten openbaart 

van een onderzoek onder 24 gezonde jongemannen. De helft is vier 

dagen door Hof getraind in de ijskoude Poolse winter. De andere helft 

niet. Maar allen worden ze achteraf geïnjecteerd met endotoxine: 

een onschuldig bestanddeel van de celwand van bacteriën dat door 

het immuunsysteem wordt aangezien als ziekteverwekker. Het 

resultaat: Hof zijn mannen blijven tijdens het injecteren hun adem-

halingsoefeningen uitvoeren en voelen zich achteraf nog kiplekker, 

terwijl de andere twaalf rillend en met flinke griepverschijnselen in 

hun ziekenhuisbed liggen. Het is een conclusie die meteen de meest 

vooraanstaande wetenschapsbladen als PNAS en Nature haalt. “We 

hebben nu voor het eerst heel duidelijk, onomstotelijk, aangetoond 

dat een mens dus wél in staat is om zijn autonome zenuwstelsel en 

zijn immuunrespons op een vrijwillige manier te beïnvloeden”, ver-

klaart prof. Peter Pickers van het Radboud UMC. “En dat was echt iets 

waarover in de tekstboeken staat: dat kan niet.”  

Hof: “De champagne ging open, maar ik kon alleen maar huilen. Dit is 

nog maar het begin van de onderzoeken.”

Kilimanjaro

Hoewel de onderzoekers van het Radboud Hof al meermaals waar-

schuwden dat de uitkomsten geen valse hoop mogen geven aan men-

sen met auto-immuunziekten of zelfs kanker, stromen zijn volkstuin-

tje en workshops juist steeds vaker vol met patiënten uit die hoek. 

“De wetenschap is zo snel als een trage schildpad, maar ik ga geen 

dingen beloven die prematuur zijn”, verklaart hij plechtig. “Ik wil 

geen Jezusfiguur zijn; mijn methode is geen dogma. Maar ik probeer 

deze mensen wel te helpen hun capaciteiten te leren kennen.”

Afgelopen januari beklimt hij met 25 anderen zo in 48 uur de Kiliman-

jaro in Tanzania. Slechts twee keren er om. Een prestatie die vooraf 

voor onmogelijk werd gehouden, niet in de laatste plaats omdat 

verschillende deelnemers kampen met MS, reuma of kanker. Hof 

verbaast het daarentegen al lang niet meer. De volgende beklimming 

staat alweer op het programma. “In Polen stonden ze bovenaan de 

berg bij -27 de Harlem Shake te dansen.” 

En de toekomst? Hij droomt van een centrum waar het wetenschap-

pelijk onderzoek naar zijn koude kunstjes een extra duw in de rug 

krijgt. Hij boert goed, geeft hij toe. Maar hij woont ’s zomers zonder 

morren in zijn Amsterdamse tuinhuisje, zodat er kan worden ge-

spaard voor die droom. De eerste docenten die zijn methode eigen-

handig aan anderen moeten kunnen leren zijn al opgeleid. Een van 

hen wist hem zelfs al ruimschoots te verslaan tijdens een wereldre-

cordpoging ijsduiken in Leeuwarden. 

“Je ziet dat mensen weer steeds meer een hang naar de natuur 

krijgen”, besluit hij. “Outdoor staat voor mij dan ook voor ‘buiten de 

comfortzone’. Daar liggen immers de antwoorden en voel je weer 

die essentie en mogelijkheden van je eigen wezen terugkomen. Het 

draait niet meer om mij. Ik ben alleen dat zwijn dat wroet naar de 

truffels van de kennis. Ik wil die antwoorden op onze vragen weten-

schappelijk onderbouwen.”  

Nog één praktische tip van the Iceman? “Altijd koud afdouchen”, bezweert Hof. “Door oppervlakkig ademhalen benutten we nog niet de helft 

van ons potentieel, maar onder een koude douche gaan die lichamelijke mechanismes vanzelf werken.” Anders nog iets?  

Kijk op innerfire.nl voor workshops, boeken en reizen van Hof zijn ijsimperium. Of houd onze website in de gaten voor een sessie winteryoga 

met de meester, hopelijk later dit jaar. 

“Ik wil helemaal geen  
Jomandatoestanden.  
Ik wil wetenschap!”

DIY


