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 ZATERDAG 2 FEBRUARI 2019 - CULTUUR EN MEDIA

KIJK MAMA, ZONDER TOUW: ALEX HONNOLD BEKLOM EL CAPITAN ZONDER HULPMIDDELEN (EN LIET

ZICH DAARBIJ FILMEN VOOR EEN DOCUMENTAIRE)

‘Je doet het perfect, of je sterft’
Alex Honnold lijkt wel gek: hij overwon zonder touw of andere beveiliging een bijna één
kilometer hoge granieten bergwand. PETER VAN DER PLOEG

Krijgt u ook al hoogtevrees bij het kijken naar de foto? © Jimmy Chin/national geographic
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‘Laten we hopen dat het een dag wordt met weinig zwaartekracht’, zegt filmer Jimmy Chin met een strak
gezicht net voor Alex Honnold begint aan zijn klim van El Capitan, in Yosemite Park, Californië. Dat is een
ijzingwekkend stuk graniet dat verticaal bijna een kilometer de hoogte in steekt, en waar je je ogenschijnlijk
nergens goed aan kunt vasthouden. En toch klimt Honnold daar binnen een paar uur als een hagedis tegenop.
Zonder touw. Het werd vastgelegd met een adembenemende documentaire, Free solo
(https://www.youtube.com/watch?v=hEm_dHvSoPU).

Free soloing, soleren, is bergbeklimmen zonder enige manier van zekering of bescherming. Een fout maken
kan niet. Wat soleren aantrekkelijk maakt, zijn de vrijheid en snelheid. Veilig klimmen kost veel meer tijd.
Honnold beklom in enkele uren wanden waar op de conventionele manier soms wel dagen overheen gaan.
Bovendien is een behaalde solobeklimming volgens Honnold het benaderen van perfectie. ‘Je doet het perfect, of
je sterft’, zegt hij in de film.

Spoiler: Honnold heeft het overleefd. In Amsterdam vertelt hij – ruimzittende hoodie, piekhaar, een beetje
vermoeid maar vrolijk – hoe leuk het is om het publiek op de film te zien reageren. ‘Bij de première in New York
werd er heel erg gelachen toen ze zagen hoe ik met een spatel rechtstreeks uit de pan eet. Maar in Yosemite, bij
een vertoning voor de klimmersgemeenschap, moest niemand daar om lachen. Daar eet iedereen met een spatel.’
Maar er zijn ook universele dingen, zegt hij. ‘Iedereen vindt het klimmen moeilijk om naar te kijken.’

Sociaal incapabele Alex

Dat is het zeker. De film volgt Honnold tijdens zijn voorbereiding van twee jaar op de solobeklimming van ‘El
Cap’ en het engste is dat hij tijdens die oefenklimpartijen met touw met grote regelmaat valt. Diezelfde route
moet hij tegen het einde van de film zonder touw doen. ‘Dat is wat soleren zo interessant maakt. Als je als
klimmer wat wilt leren, val je normaal gesproken de hele tijd’, vertelt Honnold met zijn diepbruine ogen wijd
opengesperd, de irissen bijna net zo donker als zijn pupillen. ‘Met soleren kan dat niet. Je moet je grenzen wel
verleggen, maar dan ruimschoots binnen een gezonde marge. En dat is wat het voor mij zo mooi maakt: mezelf
uitdagen, maar net niet te ver. Of dat het geheim is van mijn succes weet ik niet.’ Hij lacht. ‘Het houdt je in elk
geval langer in leven.’

Honnold leerde als sociaal onhandige puber soloklimmen. Een gesprek aangaan met klimmers die hij niet
kende, vond hij nog enger dan maar gewoon in z’n eentje te gaan klimmen. En je hebt een maatje nodig om elkaar
te zekeren, dus zat er weinig anders op dan soleren. ‘Ik herinner me hoe ik vijftien jaar geleden eens op een
kampeerplaats in een klimgebied stond. Het had net zó veel gesneeuwd (hij houdt z’n hand een eindje boven de
tafel). Ik kende niemand en ik wilde liever niemand aanspreken die ik niet kende, dus ik ben alleen richting de
klimroutes gegaan op de fiets. Veertig kilometer fietsen en daarna nog een heel eind hiken door de sneeuw. Toen
ik eindelijk bij de berg was, was ik zo moe dat ik gewoon al m’n eten heb opgegeten en ben teruggegaan. Ik had
me natuurlijk moeten voorstellen, dan konden we samen klimmen. Veiliger, makkelijker en beter. Maar de
jongere ik dacht: ik moet gewoon sterker worden zodat ik sneller kan fietsen.’

Elke beweging ingestudeerd

Het is misschien niet zo vreemd dat hij vaak te horen krijgt dat hij gek is. ‘In Free solo kun je zien hoeveel
voorbereiding er aan zo’n klim voorafgaat en de moeite en zorg die ik daarin steek. Veel mensen zien vaak alleen
een korte video op Youtube, die denken dan dat ik gewoon naar een berg loop en er tegenaan klim. Maar ik klim
al twintig jaar en heb deze route uitgebreid geoefend en elke beweging uit mijn hoofd geleerd. Het is echt een stuk
bewuster dan het lijkt. Ik denk: hoe meer mensen deze film zien, hoe minder er zullen denken dat ik gek ben.
Maar misschien ben ik te optimistisch.’

Angst kent hij bijna niet – dat bleek ook uit een MRI-scan van zijn hersens – maar hij is wel bang voor de
dood. ‘Net als ieder ander. Ik denk dat ik gewoon net iets beter besef wat ervoor nodig is om daadwerkelijk te
sterven. Met soleren is het risico dat je doodgaat niet per se groter. Het risico is dat je valt en vrijwel zeker sterft,
maar dat gedeelte kun je door voorbereiding zo’n beetje minimaliseren tot bijna nul. Ik maak daarom
onderscheid tussen de consequentie en het risico. De consequentie is bijna altijd honderd procent. Maar het
risico is naar mijn gevoel bijna nul.’

© NRC Handelsblad

‘Free solo’  loopt vanaf woensdag in de cinema. Een recensie vindt u in de dinsdagkrant.
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