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‘Ze blijven me verbazen, die solitaire ijsbergen in de Arctische zeeën. Hoe vaak 
heb ik ademloos staan kijken en wachten tot er twee van die kolossen op elkaar 
botsten. De geluiden die je dan hoort zijn overweldigend. Maar vaak glijden ze op 
een mysterieuze manier langzaam maar zeker langs elkaar heen.’ 
Het zijn dergelijke natuurverschijnselen die een onuitwisbare indruk hebben 
gemaakt op Camille Seaman. De Amerikaanse fotografe kreeg in 1999 een gratis 
vliegticket naar Alaska aangeboden en werd daar gebeten door de Arctische  
travel bug. Tussen 2003 en 2011 reisde ze jaarlijks af naar beide polen, aan boord 
van wetenschappelijke expeditieschepen. ‘In de winter ben ik naar Antarctica 
gegaan, in de zomer naar de Noordpool. Mijn gezelschap bestond uit antropo-
logen, geologen en mariene biologen die allemaal flink in de buidel moesten  
tasten om erbij te zijn. Gelukkig werkte ik altijd op de boten als scheepsfotograaf 
dus hoefde ik me geen zorgen te maken over voedsel en onderdak.’ 

IJs onder druk
De mooiste beelden van haar reizen bundelde Seaman recentelijk samen in het 
fotoboek Melting Away: Images of the Arctic and Antarctic. Bijzondere aandacht 
kregen Spitsbergen en Groenland, haar favoriete plekken op en rond de Noord-
pool. ‘Als je zo ver in het noorden bent als in Spitsbergen, voelt alles als een 
droom door de stilte en het onwerkelijke, vaalgele licht van de hemel. Vooral de 
Kongsfjordgletsjer is van een onbeschrijfelijke schoonheid. De ijsbergen daar  
krijgen, doordat ze worden samengedrukt, een prachtige turkooizen kleur.’
Seamans boek maakt ook duidelijk dat die natuur onder grote druk staat omdat 
het smelten van de ijskappen, als gevolg van klimaatverandering, in steeds rapper 
tempo plaatsvindt. ‘Mijn laatste reis naar de polen brak mijn hart. Het smelten 
van het ijs begint steeds vroeger in de lente en in het najaar duurt het juist langer 
voordat alles weer dichtgevroren is. Hierdoor zie je bijvoorbeeld dat ijsberen 
steeds verder uit hun oorspronkelijke territorium trekken en in contact komen 
met mensen, wat vaak nadelige gevolgen heeft voor mens én dier. Tijdens mijn 
laatste bezoek aan Spitsbergen werd er een Britse tiener aangevallen en gedood 
door een uitgehongerde ijsbeer.’
Het ene na het andere wetenschappelijk onderzoek staaft Seamans eigen obser-
vaties. Volgens recente berekeningen is er sinds 1992 van beide poolgebieden 
ruim 4000 miljard ton ijs verdwenen. Dat is 2,5 miljoen keer het voormalige World 
Trade Center dat in zee verdwijnt. Eén gevolg daarvan is de stijging van de zee-
spiegel met 1 centimeter in de laatste twintig jaar. Een ander is het verdwijnen 

Negen jaar lang trok Camille Seaman met  
expeditieschepen naar de Noord- en de  
Zuidpool. Haar reizen brengen de fotografe  
tot een ijzingwekkende conclusie in het  
nieuwe fotoboek Melting Away.

Scheepsdokter John Palmer kijkt aan boord 
van de Kapitan Khlebnikov naar twee 
gigantische ijsbergen die op het punt staan 
tegen elkaar aan te botsen in de buurt van 
het Antarctische Franklin Island.

Een SMELTENDE wereld
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van ijs op Groenland, waardoor de grond vrijkomt voor exploitatie. Daarnaast  
is het zorgelijk dat er door smeltend ijs meer methaan vrijkomt in de atmosfeer.  
Dit versnelt de klimaatverandering en kan voor grote economische problemen 
zorgen. 

Cirkel van het leven
Eén ding is duidelijk: wat op de polen gebeurt zal invloed hebben op de hele 
wereld. Alles is met elkaar verweven. Een les die Seaman al op jonge leeftijd  
leerde van haar grootvader, een Shinnecock-indiaan. ‘Toen ik zes jaar oud was 
nam mijn grootvader mij en al mijn neefjes en nichtjes mee naar een open veld in 
de natuur. Het was een zonnige dag met een strakblauwe hemel. We gingen zitten 
en mochten niets zeggen. Na een tijdje werd het erg warm en begonnen we te 
zweten. Uit het niets stak mijn grootvader zijn arm in de lucht en wees naar 
boven, waar een kleine wolk ontstond. Hij zei, “Zie je dat? Dat is een deel van  
jullie allemaal. Door jullie transpiratie wordt er een wolk gecreëerd, die ons regen 
geeft en onze planten en dieren voedt.” Hij illustreerde daarmee de cirkel van het 
leven en dat er niet zoiets is als een scheiding van de natuurlijke en menselijke  
wereld. Ons water en onze transpiratie worden gerecycled, alles in ons wordt  
uiteindelijk gerecycled. We zijn onderdeel van de natuur. Door mijn werk, en dit 
boek in het bijzonder, hoop ik dat mensen beseffen hoe erg het is als wij ook maar 
één diersoort, oerwoud of ecosysteem verliezen. Zo’n verlies is een verlies voor 
ons allemaal.’ camilleseaman.com

Het maakt niet uit wat voor dag of weer het 
is, het uitzicht op de Knud Rasmussen- 
gletsjer in Oost-Groenland is altijd episch.
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hebben op de hele wereld. Alles is met elkaar verweven. 
Een les die fotografe Camille Seaman al op jonge leeftijd 
leerde van haar grootvader, een Shinnecock-indiaan.
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