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Programme, selecteerde Van Lohuizen acht lo-
caties voor zijn project: Groenland, Panama,
Bangladesh, Fiji en Kiribati in de Stille Oceaan,
maar ook Miami en de afbrokkelende kust van
Yorkshire in Engeland. Deels gefinancierd door
The New York Times, die de foto’s als eerste pu-
bliceerde, maar deels ook uit eigen portemon-
nee, legde Van Lohuizen vast hoe mensen hun
schamele huizen met zandzakken tegen het
water proberen te beschermen.
Hij fotografeerde hoe de vloed geleidelijk

steeds verder oprukt en aan de kust gelegen
landbouwgronden onbruikbaar maakt. Hoe de
bevolking door een eenzijdig dieet ondervoed
raakt en ziek wordt. Maar ook hoe men in

Groenland ineens kan gaan moestuinieren,
door de hogere temperaturen en het smelten-
de ijs. Of hoe men in Miami halsstarrig door-
gaat met bouwen, terwijl niemandminder dan
‘the Dutch’, de befaamde waterbouwkundigen,
de stad inmiddels hebben bestempeld als ‘niet
te redden’, vanwege de poreuze ondergrond
van de door de oceaan bedreigde stad.

Zout drinkwater
“Ik had me vooraf niet gerealiseerd dat de pro-
blemen veel eerder beginnen dan wanneer het
water werkelijk komt. De aarde verzilt, er zijn
grote drinkwaterproblemen. Op sommige plek-
ken wordt echt honger geleden. Er wonen

mensen op plaatsen waar wij al lang zouden
zijn vertrokken, waar het echt onleefbaar is.
Op de Carteret Atollen bij Papoea-Nieuw-Gui-
nea was helemaal niks meer. Daar heb ik twee
weken lang alleen kokosnoten en rijst gegeten.
De overheid grijpt niet of nauwelijks in. Het
blijft vaak bij beloftes. In Panama zouden ze in
2012 de eerste vier eilanden evacueren, maar
toen ik er in 2014 terugkwam, zat iedereen er
nog, omdat het geld opeens zoek was. Weg.”
Tot nu toe wordt de stijgende zeespiegel ge-

zien als een nationaal probleem, ziet Van Lo-
huizen. “Maar dat is het natuurlijk niet. We
zullen moeten erkennen dat er wereldwijd een
stroom klimaatvluchtelingen zal komen die

landsgrenzen gaat oversteken. We kunnen wel
doen of er niks aan de hand is, maar vroeg of
laat worden we hiermee geconfronteerd. Ook
in Nederland.”
Van Lohuizen probeert als fotograaf een ge-

zonde afstand te houden, maar kan niet an-
ders dan betrokken zijn. “Wanneer je de ont-
reddering ziet van de mensen die niks meer
hebben, nergens heen kunnen en waar nauwe-
lijks naar wordt omgekeken. De gelatenheid
ook. Dat doet natuurlijk wat met je.”
Mensen hopen vaak dat de foto’s hen zullen

helpen, snapt hij. “Maar dat gebruik ik niet als
argument om binnen te komen. Ik probeer die
hoop ook altijd te temperen. Ik praat met de
mensen die ik fotografeer. Ik moet hun ver-
haal kennen om het goed in beeld te kunnen
brengen. Maar ik ben niet een organisatie die
dijken bouwt of eten brengt; ik ben iemand
die verslag doet.“
Hij probeert zijn foto’s in zo veel mogelijk

media gepubliceerd te krijgen en zijn werk op
zoveel mogelijk tentoonstellingen te laten
zien. “Bij gelegenheid vertel ik mensen ook
over het verhaal achter de foto’s, zoals tijdens
de klimaattop in Lima. Maar ik ben niet actief
campagne aan het voeren. Ik kan alleen maar
hopen dat men over dit probleem gaat naden-
ken en er ook naar gaat handelen.”
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Bewoners van de
Carteret Atollen
bij Papoea-
Nieuw-Guinea
verzamelen
zeewier. De helft
van het eiland is
nu moeras, het
drinkwater te
zout om te
drinken.

Een eilandje van de Kuna Yala-archipel, voor de noordkust van Panama, staat inmiddels onder water. FOTO’S KADIR VAN LOHUIZEN


