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MANNENZAKEN
Harry Kikstra klom langs het lijk van zijn teamgenoot…

DE HOGE TOL
VAN DE HIMALAYA
Dramatisch slecht weer, gezondheidsproblemen, zelfs de dood
van een van zijn expeditieleden – niets weerhoudt Panorama’s
avonturier Harry Kikstra ervan als tiende Nederlander ooit de
top van Mount Everest te halen. Een gruwelijk relaas van een
vrijwillige martelgang. ”Are you not dead yet?”
TEKST EN FOTO’S HARRY KIKSTRA

Harry Kikstra op de
top van Mount
Everest. Het is 2 juni
2005, 13.45 uur.
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MANNENZAKEN

Ik overleefde Mount Everest

R

uim twee maanden na uit
Nederland te zijn vertrokken,
sta ik eindelijk op 2 juni 2005
op de 8850 meter hoge top
van de wereld. Het uitzicht is
fabuleus maar ik kan er niet lang van
genieten. Ik voel mijn keel dichtzitten
en door ziekte en vermoeidheid realiseer ik me dat ik verder weg van veiligheid ben dan waar ook op aarde.
De problemen begonnen op 20 mei
2005. Ik had de hele nacht niet geslapen door een kwalijke hoest en voelde
me beroerd en misselijk. Ik was toen al
op 7000 meter hoogte, klaar om de
zogenaamde death zone in te gaan; het
gebied boven de 7500 meter hoogte
waar geen mens langer dan twee dagen
kan overleven. Extreme stormen, temperaturen tot -40 ºC en een luchtdruk
van nog maar 30 procent vergeleken
met zeeniveau halveert je denkvermogen en stopt je spijsvertering. Zelfs
met goed weer en gebruik van extra
zuurstof houdt het lichaam er simpelweg mee op als je daar te lang blijft.
Met mijn belabberde fysieke gesteldheid de death zone ingaan was zelfmoord. Teleurgesteld daalde ik af naar
6400 meter hoogte waar een bezorgde
dokter Andrey me volstopte met pillen, variërend van smakeloos tot goor.
De volgende ochtend schudde hij aan
mijn tent met de bemoedigende vraag
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”Are you not dead yet?” Ik antwoordde ontkennend en vertelde hem hoe ik me voelde.
’Afdalen naar het basiskamp’, was zijn zeer
dwingende advies. Ik baalde. Het liefst was
ik achter mijn mede-expeditieleden, de Sloveense vrienden Victor Mlimar en Marko
Lihteneker, aangegaan naar 8850 meter.
Maar nu zag het ernaar uit dat mijn tweede
poging de Everest te beklimmen opnieuw
zou gaan mislukken. Tijdens mijn afdaling
naar het basiskamp op 5200 meter kreeg
ik een sms op mijn satelliettelefoon: ”Victor
en Marko hebben de top gehaald!” Zij wel.

ABC, het Advanced
Base Camp op
6400 meter.

zuurstoffles aan. Nog geen vijf uur na
vertrek bereikten we ons kamp op
7700 meter hoogte, temidden van
dreigende wolken die met veel herrie
voorbij raasden. Een dag later werd het
weer nog grimmiger, en we passeerden
de 8000-meterlijn in een sneeuwstorm. De hoogte hakte er keihard in.
Toch waren weten we binnen vijf uur
bij de half verwaaide tenten op 8300
meter. We besloten diezelfde nacht
omhoog te gaan, omdat de wind
’s nachts vaak wat afneemt en je graag
de zware tocht naar beneden begint bij
daglicht. Maar op de afgesproken tijd
stormde het zo hard dat we elkaar nauwelijks door de radio konden verstaan.
Omhoog gaan zou gekkenwerk zijn,
maar nóg langer in de death zone blijven ook. Klimmer Nate hield het, net
als Robert de dag voordien, voor
gezien en ging terug. Zelfs expeditieleider Alex gaf het op. Met hun zuurstofflessen konden wij een dag langer
blijven. De overblijvers besloten het
die nacht nog één keer te proberen.
Om 01.00 uur de allerlaatste poging.

Toch naar de top
Op 25 mei voelde ik me iets beter. Ik
besloot het, ondanks alles, toch te gaan
proberen. In zesenhalf uur liep ik
samen met een aantal yaks de ruim 20
kilometer en 1200 meter omhoog tussen metershoge ijsschotsen terug naar
het Advanced Base Camp. Vier dagen
later nam de wind iets af en vertrokken
Nate & John (Verenigde Staten), Alex
& Dimitry (Rusland), Lorenzo &
Robert (Groot-Brittannië), de sherpa’s
en ik richting top. Binnen vier uur
klommen we naar 7000 meter. De volgende dag zette ik op 7400 meter, vlak
voor het begin van de death zone, mijn

Droom wordt nachtmerrie
In het basiskamp aangekomen hing er
een merkwaardige spanning. Iemand
zei: ”Victor is terug. Marko is verdwenen.” Ik keek omhoog. Zelfs hier,
hemelsbreed ruim 16 kilometer van de
top, zag ik de opgekomen wolken
alweer rond de top stormen. Die nacht
kwam Marko niet naar beneden. Tevergeefs zochten onze sherpa’s alle
tenten in het kamp af.
Onze onzekerheid werd een dag later
weggenomen door een paar Chinese
klimmers. Honderd meter onder de
top hadden ze een lijk zien liggen.
Iedereen was ontdaan van het nieuws.
De mogelijkheid dat je kunt sterven is
iets dat elke klimmer accepteert. Tegelijkertijd is het net als bij een inbraak
of een brand: het overkomt alleen

anderen. Nu kwam het wel heel dichtbij. Ziek van de antibiotica ging ik op
bezoek bij mijn Noorse buren. Ik probeerde mijn zinnen te verzetten door
een dvd te bekijken van een zorgeloze
reis naar Uganda met mijn goede
vriend Romke. Ik dacht dat het zou
helpen als ik de realiteit van die dag
zou ontkennen. Het hielp niet.
Toen kwam Victor in het basiskamp
terug. Hij zag er uit als een stervende,
vermagerd en 10 jaar ouder dan zijn
38 jaar. Ik omhelsde hem stilzwijgend
en zag verdriet en machteloosheid in
zijn ogen. Praten kon hij niet. Wilde
hij niet. En wat moest ik zeggen tegen
iemand die direct na het verwezenlijken van zijn mooiste droom zijn ergste
nachtmerrie had beleefd door zijn
beste vriend te verliezen.
Die avond dronken we met zes man op
de klim van Victor en Marko. Het
meest indrukwekkende moment was
de toost zonder woorden, of geklink
van glazen. De Russische toost voor
‘degenen die niet meer terugkeerden’.

Sherpa Lakcha, die
samen met mij
naar de top ging,
in ABC.

Op een ladder die
over een diepe
gletsjerspleet hangt
op 7050 meter.

Elke stap een gevecht
Uitgerekend die nacht vergat sherpa
Lakcha me te wekken. Ik schrok tien
minuten voor het geplande vertrek
wakker. Op dat moment had ik al
aangekleed en gereed moeten zijn.
Haastig probeerde ik mijn tenen en
binnenschoenen te verwarmen. Tot
overmaat van ramp begaf onze radio
het. Ik kon niemand waarschuwen dat
Lakcha en ik later zouden starten.
Later bleek dat Lorenzo nóg later was
gestart; ook hij zou de top niet halen.
De maan was nog niet opgekomen en
het was aardedonker toen we richting

de touwen klommen. De ijzige wind
beukte op ons in en het duurde uren
voordat ik mijn tenen weer warm had
gewiebeld. Regelmatig moest ik mijn
handen tegen mijn lichaam verwarmen omdat ze gevoelloos waren.
Na een paar uur bereikten we de topgraat, waar de wind zo mogelijk nog
harder woei. We gingen er vol tegenin. Elke stap was een gevecht. Dit
gebied zou Lorenzo’s Waterloo worden; hij moest opgeven omdat zijn oog
begon te bevriezen.
De First Step, een stuk verticaal rotsklimmen, viel me zwaar. Dat was nog
niets vergeleken met de Second Step.
Op het steilste stuk van de 20 meter
hoge rots stond een ladder, maar alleen
om daar te kunnen komen had ik al
mijn krachten en techniek nodig.

Bevroren in een schreeuw
Boven aangekomen moest ik minuten
lang hyperventileren voordat ik weer
wat zuurstof binnenkreeg. Het was
weliswaar licht geworden maar de
wind bleef meedogenloos. Even overwoog ik op te geven. Toen zag ik dat ik
vlak achter de andere overgeblevenen
zat. En ik ging door. Vlak boven het
volgende klimstuk, de Third Step, zag
ik een afwijkende vorm in de sneeuw
liggen. Het leek op een mannequin van
Bever Zwerfsport, maar dan ondersteboven met de armen gespreid en de
voeten op een rots. Het gelige gezicht
was letterlijk bevroren in een schreeuw
en naar me toegekeerd. Marko. Hij lag
midden op het pad, nog geen 100 verticale meters onder de top. Ik wilde het
ontkennen. Hij lag daar vast niet echt.
Hij was vast niet dood. Ik keek de
andere kant op en klom door.

De vele tenten van
kamp Noordcol op
7060 meter.

Yaks, de lokale
grazers, rusten
naast de
’IJshaaienzee’ op
6300 meter onderweg naar ABC.

Ik wil het navertellen
En nu zit ik eindelijk, na een paar keer
bijna van het steile stuk onder de top
weggeblazen te zijn, te genieten van het
mooiste uitzicht op aarde. Als tiende
Nederlander ooit. Everest, Chomolungma of Sagarmatha, allemaal namen
voor de enorme rots die nu geheel onder mij ligt. Voor mij de zesde van de
seven summits die ik in mijn leven wil
beklimmen. Alleen Antarctica nog te
gaan. Terwijl Sherpa Lakcha en ik wat
foto’s van elkaar maken zie ik vijf van
de zes hoogste bergen ter wereld met
geen andere levende ziel in de buurt.
Maar het moeilijkste moet nog komen; ik wil dit graag navertellen. De
meeste dodelijke ongelukken gebeuren op de terugweg. Ik voel dat het
ademen zwaarder wordt, zelfs met
extra zuurstof. We moeten afdalen.
De afdaling blijkt inderdaad veel
zwaarder dan de klim.
Na elke paar stappen stort ik in de
sneeuw of op de rotsen. Dan moet ik
minutenlang uitblazen tot ik minder 
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Klimmers komen
langzaam boven de
wolken uit op een
hoogte van 8000
meter.

duizelig ben. Ik kom weer langs het
lichaam van Marko en besef nu pas dat
ik hem hier moet achterlaten. Elke
eigen stap kost moeite, ik zou nooit
nog eens 80 bevroren kilo’s extra kunnen dragen. Mijn hoofd vult zich met
leegte als ik de dood letterlijk in de
ogen kijk. Marko was sterker dan ik,
kom ik wél beneden?
De abseil van de Third Step zou eenvoudig moeten zijn. Maar het kost me
zoveel energie dat ik serieus twijfel of
ik het ga overleven. Er komt gewoonweg niet genoeg zuurstof in mijn
lichaam, mijn keel zit dicht.
Bij de afdaling van de Second Step zie
ik de afgrond beneden waar je terecht
komt als je een foutje maakt. Er liggen
een aantal ’pakketjes’. Voorgangers die
één stapje verkeerd deden.
In de eerste poging vinden mijn stijgijzers geen houvast en met een uiterste
krachtinspanning trek ik me weer op
naar boven. Pas de tweede keer vinden
mijn voeten de juiste rotspunten en
terwijl mijn hakken boven een afgrond
van 3 kilometer hangen, klim ik naar
de ladder en vervolg mijn weg.
Urenlang zweef ik op de rand van
bewustzijn, ik moet me enorm verzetten om ’even’ te gaan slapen. Mijn
hoofd weet dat ik dan nooit meer wakker zal worden maar mijn lichaam wil
rust.
Als de zon ondergaat zie ik het kamp
liggen. Toch duurt het nog een paar
uur voordat ik een tent in strompel en
eindelijk wat water kan drinken, 23
uur na vertrek. Maar ik hoor de touwen en tentstokken knappen en wissel
van tent omdat deze de afgrond in
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dreigt te glijden. Ik dommel af en toe
wat weg, maar schrik dan in paniek
weer wakker en hoest de longen uit
mijn lijf. Gelukkig komt er veel troep
uit mijn keel zodat er weer wat zuurstof naar binnen kan.
Alle tenten zijn enigszins of geheel
kapot en ik lig in mijn donspak voor
een grote scheur in het doek om de
koude wind buiten te houden. Zo gaat
mijn derde nacht op 8300 m langzaam
voorbij terwijl ik het idee heb dat elke
ademhaling mijn laatste kan zijn.
De volgende dag gaan Lakcha en ik
verder naar beneden; zo mogelijk nog
meer uitgeput dan gisteren. Pas na
vier dagen, aan het eind van de middag, verlaat ik definitief de death zone.
Sherpa’s komen me een kilometer
lager bij de rotsen ophalen. Omdat ik

constant omval op het vlakke maar
donkere paadje besluiten ze me de
laatste paar honderd meter te dragen.
Ik heb geen energie en trots meer over
om me te verzetten.
Als ik na middernacht het Advanced
Base Camp binnen kom, spuit de dokter me gelijk vol met Dexamethason
en enkele andere boosters om mijn
lichaam weer op gang te krijgen. Mijn
symptomen na vier dagen death zone
zijn: een dichte keel door een bronchitis en de weer opgekomen ontsteking,
een onregelmatige hartslag en duizeligheid door uitputting en een hersenoedeem, hallucinaties en slapeloosheid. De arts zegt dat het ’een
sprookje’ is dat ik leef. Ik geloof hem.
Vijf dagen later ben ik weer thuis; veilig ónder zeeniveau. Volgende uitdaging: Antarctica... 
Harry’s filmpje vanaf de top van Mount Everest
zien? Surf naar www.panorama.nl

DE KICKS VAN HARRY KIKSTRA
Harry Kikstra is fulltime avonturier, fotograaf en bergbeklimmer. Hij organiseert expedities -onder andere
naar de Kilimanjaro, Aconcagua en Mount Everest- en
verkoopt deze via zijn website www.7summits.com. Ook
schrijft hij momenteel zijn tweede klimgids over de seven summits, de hoogste toppen van de zeven continenten, waarvan hij nu met de Everest de zesde heeft beklommen. Hij levert fotoreportages en geeft lezingen op
verzoek.

Marko Litheneker, een dag
voordat hij ABC verliet om
nooit meer terug te keren.

