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Voorwoord
Smelt het ijs op de Noordpool echt?
Klopt het dat er eilanden zijn die zinken?

Je hebt vast op school of op televisie wel eens wat gehoord 
over klimaatverandering. De aarde wordt steeds een beetje 
warmer. Is dat dan erg? Want het is best wel lekker om al in 
maart te liggen bakken op het strand. Maar voor de natuur 
en voor veel mensen in ontwikkelingslanden zijn de gevolgen 
van een warmer klimaat minder leuk.

Voor mijn werk maak ik televisieprogramma’s over reizen. 
Supergaaf natuurlijk, want ik reis de hele wereld rond en 
beleef spannende avonturen. Maar ik zie ook wat de effecten 
zijn van klimaatverandering voor mensen en de natuur. 
Ook voor het Nederlandse Rode Kruis ga ik geregeld op reis. 
Dan kom ik eens niet in de mooie toeristenbestemmingen, 
maar in gebieden waar mensen het moeilijk hebben. 
Bijvoorbeeld omdat ze een natuurramp hebben meegemaakt. 
En dat komt steeds vaker voor! Een warmer klimaat zorgt 
namelijk voor meer overstromingen, droogtes, orkanen 
en hittegolven. En alsof dat niet erg genoeg is, bedreigt de 
klimaatverandering ook hun belangrijkste bronnen van 
inkomsten: landbouw, bosbouw en visserij.

Al die problemen lijken misschien ver van je bed, maar zijn 
dagelijkse kost voor kinderen als nomadenmeisje Halima 
en vissersjongen Toei. Zo moet Halima met haar geitjes 
steeds verder lopen voordat ze water vindt. En Toei maakt 
zich zorgen dat het eilandje waarop hij woont in de zee zal 
verdwijnen.

Dit soort verhalen heb ik tijdens mijn reizen vaak gehoord. 
Ik vind het belangrijk om ze zoveel mogelijk door te 
vertellen, zodat iedereen weet dat we onze mooie aardbol 
moeten beschermen. Want hoe wij hier leven, heeft gevolgen 

voor het leven daar. Help jij me mee? Met dit boek kun jij 
namelijk ook een beetje op reis. Je komt erachter hoe jouw 
leven eruit zou hebben gezien als je toevallig was geboren 
op de Noordpool, in het oerwoud, in de woestijn of op een 
eilandje in de Stille Zuidzee. De verhalen van Halima, Toei, 
Jemery en Tepkatsie zijn mooi om te lezen, maar nog mooier 
om door te vertellen.

Veel plezier met lezen! En ik kan op je rekenen hè?

Floortje Dessing
Televisiepresentatrice, programmamaakster 
en ambassadeur van het Nederlandse Rode Kruis
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Welkom op de  
O V E R L E V E N  T U S S E N  H E T  S M E L T E N D E  I J S . . .

J E M E R Y  U K U Q T U N N UAQ (10 jaar) is 
een eskimo en woont op de noordpool. Zijn 
dorp heet Gjoa Haven. Hij woont er samen 
met duizend andere eskimo’s. Ze houden 
hondensleeraces en jagen op wolven en vis. 
Overleven volgens oude tradities wordt wel 
steeds lastiger, merken de eskimo’s van nu. 
Jemery vertelt over verdwalen in de sneeuw, 
smeltende iglo’s en ijsberen in nood.

LEVEN  B I J  V I J F T IG  GRADEN  ONDER  NUL…
‘Leven op de Noordpool is een beetje alsof je in een vries-
kist woont,’ zegt Jemery. ‘Het is hier bijna altijd koud, in de 
winter soms wel vijftig graden onder nul! Dat is zo koud dat 
alles binnen een paar seconden vastvriest.’ Terwijl hij praat, 
stampt Jemery met zijn voeten op de grond om ze warm te 
maken. ‘Als ik mijn handschoenen per ongeluk buiten laat 
liggen, vriezen ze binnen een minuut vast aan de grond en 
krijg ik ze pas weer los in de zomer, als het ijs dooit,’ zegt 
hij. In Jemery’s dorp liggen niet alleen handschoenen vast-
gevroren aan de grond, ook speelgoed ligt her en der vast-
gevroren, zoals een verloren teddybeer of een bal. Kinderen 
hebben het in de winter op de grond laten vallen en wachten 
op de zomer tot het ijs smelt en ze het speelgoed weer los 
kunnen krijgen.

JAS  VAN  WOLVENVACHT
‘Om warm te blijven, dragen eskimo’s kleding van dieren-
huid,’ vertelt Jemery. ‘Dat is veel warmer dan een gewone 
winterjas. Kleding van wolven- of hondenvacht is het al-

lerwarmst.’ Zelf draagt hij een jas, broek en handschoenen 
van hondenvacht. ‘Als een van onze hondjes doodgaat of als 
mijn vader een wolf vangt, maken we kleding van hun vacht. 
Wanneer ik met mijn vader ga jagen op de poolvlakte, waar 
het altijd waait, moet je echt wolvenkleding dragen, anders 
raak je binnen een halfuur onderkoeld en moet je naar het 
ziekenhuis,’ weet hij.



 noordpool!



DE  KEUKEN  In een iglo koken eskimo’s traditioneel op zee-

hondenvet. Dat brandt goed. Als ze geld hebben kopen ze 

gasflessen voor het fornuis. Maar ze gebruiken het for-

nuis niet veel; alleen om water te koken voor thee. 

Eskimo’s bakken geen vis en vlees, ze eten het 

meestal rauw. Dat vinden ze lekker. Net 

zoals sommige Nederlanders het lekker 

vinden om rauwe haring te eten.

HUIZEN  VAN  I J S
Heel vroeger woonden alle eskimo’s in een iglo. Jemery moet 
lachen als je hem vraagt of dat nu nog steeds zo is. ‘Dat 
vraagt iedereen altijd! Alle eskimo’s die ik ken, wonen 
gewoon in houten huizen met een warme kachel erin. We 
zijn niet gek! Maar alle ouders van de kinderen uit mijn klas 
zijn nog wel geboren in een iglo.’ Tegenwoordig is een iglo 
een soort kampeertent voor de eskimo’s geworden, legt 
Jemery uit, iets wat je gebruikt als je op reis 
bent. ‘Eskimo’s die gaan jagen en niet 
thuis kunnen zijn voor het donker, 
bouwen een iglo om in te slapen. 
Zo’n iglo bouw je in twee uur 
tijd. Mijn vader en opa George 
kunnen dat ook. In ons dorp 
heeft mijn opa een grote 
familie-iglo gebouwd zodat 
kinderen kunnen leren hoe 
wij vroeger leefden. We 
zijn pas gaan kijken met 
onze klas. Binnen in een 
iglo is er een keukentje 
van ijs, een wc van ijs en 
zelfs een bed van ijs, 
waar eskimo’s slapen op 
dierenhuiden om warm 
te blijven,’ zegt Jemery. 
Het is minder koud in 
een iglo dan je zou 
den ken; het is er net onder 
nul, terwijl het buiten vaak 
vijftig graden vriest.

Wonen in een iglo 
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HET  DAK  SMELT  Binnen in een iglo stoken eskimo’s een vuurtje 

om warm te blijven. Het dak van de iglo smelt daardoor een beetje. 

In de winter is dat niet erg, want dan is het zo koud dat smeltwater 

direct weer vastvriest. Bovendien sneeuwt het vaak buiten, dus de 

buitenkant van een iglo wordt altijd weer bedekt met een nieuw 

laagje sneeuw. Terwijl de binnenkant van een iglo een 

beetje smelt, groeit de buitenkant. Een iglo 

wordt dus steeds een beetje groter in 

de winter.

HET  FAMIL I EBED  Hier slapen eskimo’s 

op dierenhuiden om warm te blijven.

DE  VOORRAADKAST  Een ijskast 

hebben eskimo’s niet nodig, omdat het 

altijd vriest in een iglo. Bevroren stuk-

ken rendiervlees en vis liggen zomaar 

ergens in de iglo.
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Eskimo’s jagen om te overleven 
‘ J A G E N  O P  D I E R E N  O M  Z E  O P  T E  E T E N  I S  N I E T  Z I E L I G ’

‘Jagen is iets heel normaals voor eskimo’s,’ zegt Jemery. ‘De 
meeste kinderen uit mijn klas gaan in het weekend mee op 
jacht met hun vaders. We jagen meestal op vis, ijsberen of 
zeehond. Nee, we knuppelen geen zeehondjes dood. Natuur-
lijk niet! Om een zeehond te vangen, boren we een gat in 
het ijs en hangen daar een hengel in met aas. Daarna moet 
je uren wachten en hopen dat er eentje bijt.’ Jemery laat 
midden op de bevroren zee zien hoe het moet. Met zijn dikke 
handschoenen aan probeert hij het aas (vis) aan een haakje 
vast te maken. Dat valt nog niet mee. Het stukje vis valt op 
de grond. Snel doet Jemery een handschoen uit en pakt het 
op. ‘Ahhh!’ roept hij na een paar seconden en doet vlug zijn 
handschoen weer aan. Op de poolvlakte bevriezen je vingers 
binnen een paar tellen als je geen handschoenen draagt.

KOU
Jemery vindt op zeehonden jagen niet zo leuk, vertelt hij 
terwijl hij naar de hengel staart. Niet omdat hij het zielig 
vindt, maar omdat je de hele tijd stil moet staan en het er zo 
koud van krijgt. Tijdens het vissen staat hij op een kussentje 
op het ijs. ‘Anders horen de zeehonden het gekraak van mijn 
voeten op het ijs en dan zwemmen ze weg van de schrik,’ 
zegt hij. Het waait hard en Jemery staat boven zijn hengel te 
bibberen van de kou. Om zichzelf op te vrolijken haalt hij 
een Snickers uit zijn zak om op te eten. Maar dat lukt niet: 
de chocolade is bevroren en zo hard als beton. 

OPSCHEPPEN  OVER  I J SBEREN
‘Alle kinderen die ik ken hebben wel eens een ijsbeer in het 
wild gezien en erop gejaagd met hun vader,’ vertelt Jemery. 
De jongens van zijn school scheppen op over wie de meeste 
ijsberen heeft gevangen. ‘Ik drie! Ik tien! Ikke honderd!’ 
schreeuwen ze door elkaar in de klas. Jemery en andere 
kinderen op de Noordpool weten niet dat ijsberen met uit-
sterven bedreigd worden. De regering weet dat wel. Daarom 

mogen eskimo’s in Gjoa Haven maximaal drie ijsberen per 
jaar vangen. Dan blijven er genoeg over.

NIET  Z I EL IG
Eskimo’s vinden het helemaal niet zielig om op dieren te ja-
gen. ‘Zielig? Waarom? Wij jagen omdat we honger hebben,’ 
zegt Jemery. De jongens uit zijn klas moeten lachen als je 
het ze vraagt. Elke dag vlees of vis in de supermarkt kopen, 
dat is veel te duur voor hun families. Bijna alle eskimo’s uit 
Jemery’s dorp zijn erg arm. Jemery: ‘Soms ga ik met een ram-
melende maag naar bed omdat er geen eten is.’ 
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Een zonnebril gemaakt van hout

Uren wachten en hopen dat een vis in het aas bijt 

Een gat graven in het ijs om te kunnen vissen Vossenvacht

Met de sneeuwscooter de bevroren oceaan     op

IJsberenvel 
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Met de hondenslee over het ijs
GEEN  AUTO ’ S
In grote steden gebruiken mensen auto’s om van het ene 
dorp naar het andere te komen, maar daar heb je op de 
Noordpool niet zoveel aan. Auto’s blijven met hun wielen 
steken in de sneeuw, of de banden slippen op het ijs, laat 
Jemery zien in zijn dorp. Hij wijst naar een paar geparkeerde 
auto’s waarvan de banden helemaal vastzitten in de sneeuw. 
‘Bijna niemand in ons dorp heeft een auto, alleen de burge-
meester en nog wat belangrijke mannen,’ zegt hij. Alle 
andere eskimo’s gebruiken een sneeuwscooter of een honden-
slee als ze ergens naartoe moeten. Ze doen er ook wedstrijd-
jes mee. Ze racen tegen elkaar om te zien wie de snelste is.

HONDENSLEERACE
Jemery’s opa George heeft een hondenslee met vijf husky-
honden. Hij schept graag op over de hondensleeraces die hij 
allemaal al heeft gewonnen en hoe gevaarlijk het eigenlijk is 
op de hondenslee als je geen ervaren rijder bent. Zoals die 
ene keer toen George met vijftig graden onder nul tegen tien 
andere jagers racete en plotseling midden in een sneeuw-
storm terechtkwam. ‘Ik zag geen hand voor ogen, alles was 
wit,’ vertelt George tegen Jemery, die met zijn ogen rolt en 
kijkt alsof hij het verhaal al heel vaak heeft gehoord. ‘Het 
stormde en sneeuwde zo hard dat ik niet wist wat links 
of rechts was, laat staan waar ons dorp lag,’ zegt George. 

Jemery en opa George op de hondenslee
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‘Maar Jack was onze redding!’ Hij aait de oude husky over 
zijn kop. ‘Jack stak zijn neus in de sneeuw en daarna in de 
lucht en rook waar we heen moesten,’ vertelt Jemery’s opa 
trots. ‘“Naar huis, Jack!” riep ik. Hij trok de andere honden 
en de slee achter hem aan en na een minuut of tien zag ik de 
lichten van het dorp. Ik ben nog nooit zo blij geweest om 
mijn huis te zien. En natuurlijk kwamen we als eerste over 
de finish!’ Jemery zegt later: ‘Opa vertelt graag verhalen.  
Hij heeft nog nooit een race verloren, volgens hem.’

OM DE  DAG  RENNEN
Jemery vindt het leuk om met de honden van zijn opa te  
spelen. Hij stoeit met Jack en rolt met hem over de grond. 
Als hij Jack en de andere husky’s een tuig om wil doen om  
te gaan sleeën, kwispelen ze wild met hun staart en blaffen 

hem enthousiast toe. ‘Ze vinden het erg leuk om te rennen,’ 
vertelt Jemery lachend. De honden moeten om de dag rennen 
om fit te blijven, dus ook als opa George nergens heen hoeft, 
gaat hij toch even met ze toeren. Jemery mag altijd mee als 
hij wil. Dat vindt hij wel stoer.

NET  ZO  SNEL  ALS  E EN  SNEEUWSCOOTER
‘Veel kinderen uit mijn klas zitten nooit op een hondenslee, 
omdat hun ouders er geen hebben,’ zegt Jemery. ‘Ze kennen 
alleen sneeuwscooters. Die hebben hun ouders liever, omdat 
ze dan niet voor honden hoeven te zorgen.’ Een hondenslee 
gaat bijna net zo hard als een sneeuwscooter. ‘Je moet je 
goed vasthouden hoor,’ zegt Jemery. ‘Als je met de slee over 
de bevroren oceaan sjeest, hobbel je zo hard op en neer dat 
je er een blauwe kont van krijgt.’
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Oppassen voor gesmolten ijs

Verdwaalde eskimojagers  

Bevroren oceaan op de noordpool

Het wordt steeds warmer op de Noordpool, waar Jemery 
woont. Jemery vindt het geen enkel probleem. Sterker nog, 
hij vindt het fijn. ‘Het is hier nu zo koud!’ zegt hij. ‘Ik zou 
het wel lekker vinden om in de zomer buiten te spelen in een 
T-shirt en te kunnen zwemmen in de zee.’ In de zomermaan-
den wordt het in zijn dorp maximaal tien graden boven nul 
en dat is behoorlijk fris om in je korte broek rond te rennen 
of een duik te nemen in het water.

Op school heeft Jemery wel eens iets gehoord over klimaat-
verandering, maar wat het precies inhoudt, weet hij niet. 
Zijn opa vertelt dat oude eskimojagers vaker dan vroeger 
de weg kwijtraken. Vroeger keken ze naar de strepen in de 
sneeuw om te zien waar ze waren. Maar de laatste jaren ‘is 
de natuur in de war’. ‘De wind verandert soms van richting 
en het soort sneeuw is ook anders dan vroeger.’ Ook hij 
verdwaalt nu soms op de poolvlakte, terwijl dat vroeger 
nooit voorkwam. Jemery: ‘Voor mij maakt het niet zoveel 
uit dat de wind en de sneeuw zijn veranderd. Ik zou sowieso 
verdwalen, want voor mij ziet alle sneeuw er hetzelfde uit.’

De noordpool

E S K I M O J A G E R S  V E R D WA L E N 

VA K E R  I N  D E  S N E E U W
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DOOR  HET  I J S  GEZAKT
Het ijs in het eskimodorp is sinds een paar jaar onbetrouw-
baarder geworden, dat weet Jemery wel. ‘Twee jaar geleden 
zijn er in juli twee eskimo’s door het ijs gezakt en verdron-
ken. Heel het dorp praatte erover. Vroeger was het ijs in juli 
nog stevig genoeg. Ik leer nu op school dat je in juni al moet 
oppassen als je over ijs loopt.’ Als we Jemery in de winter 
opzoeken, laat hij zien hoe hij fluitend over de bevroren zee 
rent. Samen met zijn vriendjes sleet hij vanaf steil bevroren 
golven en ijsbergen naar beneden. Geen van de kinderen is 
bang. Waarom zouden ze ook? ‘Het ijs is in de winter wel 
twee meter dik!’ weet een van hen.

SLECHT  N I EUWS  VOOR  DE  I J SBEER
Niet alleen eskimojagers, ook dieren hebben het moeilijk 
door de opwarming van de aarde, vertelt Jemery’s schooljuf 
op een dag als ze in de klas praten over klimaatverandering. 
Alle kinderen kijken verbaasd. ‘Wie weet waarom dat zo 
is?’ vraagt ze aan de klas. Niemand steekt zijn vinger op. 
‘Omdat het ijs smelt?’ zegt Jemery uiteindelijk aarzelend. 
‘Dat klopt,’ zegt zijn juf. ‘Een ijsbeer heeft ijs nodig om er 
haar jonkies op te krijgen, en om op te jagen. Meestal gaan 
ijsberen van ijsschots naar ijsschots om zeehonden te vangen. 
Maar omdat er al zoveel ijs gesmolten is, moeten ze nu lan-
gere stukken zwemmen. Sommige ijsberen raken uitgeput en 
verdrinken.’ Dat vindt Jemery jammer, zegt hij later. Hij wil 
graag dat er genoeg ijsberen overblijven, zodat eskimo’s erop 
kunnen jagen en kunnen leven van hun vlees.

warmt op
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Help, mijn iglo smelt!
In de zomer, in juli en augustus, smelt bijna alle sneeuw in 
Jemery’s dorp. ‘In de zomer slapen we tijdens het jagen niet 
in iglo’s, want er is te weinig sneeuw om er eentje te bouwen. 
En als er wel genoeg sneeuw is, smelt de iglo te snel door de 
zon,’ vertelt Jemery. Vorig jaar nog ging hij met zijn vader 
en oom drie weken jagen in de zomervakantie. ‘We sliepen 
in een tent van rendierhuid en kookten ’s avonds ons eten 
boven een kampvuur.’ Jemery’s vader vertelt dat ze steeds 
vroeger in het jaar in tenten kamperen in plaats van in iglo’s. 

‘Tot een paar jaar geleden smolten de iglo’s pas in juli, maar 
nu zijn ze in juni al verdwenen.’

SMELTEND  RAAM
Op de foto zie je hoe Jemery bezorgd uit het raam van een 
iglo kijkt. Het raam is gemaakt van een heel dun laagje ijs. 
Het zorgt ervoor dat er licht in de iglo binnenkomt. Als de 
zon fel schijnt, is het ‘ijsraam’ het eerste dat smelt. In juni 
gaan de meeste ‘ijsramen’ kapot.
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Waarom smelt ijs op  

De meeste eskimo’s hebben geen idee waarom het warmer 
wordt op de Noordpool en het ijs smelt. Jemery ook niet.  
De oude eskimojagers hebben wel een vermoeden. Sommigen 
denken dat de aarde een beetje is gekanteld ten opzichte van 
de zon, waardoor de Noordpool meer zonnestralen opvangt. 
De meeste internationale wetenschappers hebben een heel 
andere theorie. Zij beweren dat de opwarming van de aarde 
wordt veroorzaakt door luchtvervuiling in rijke landen. 
Vieze uitlaatgassen van fabrieken en auto’s (‘broeikasgassen’) 

vormen een soort verstikkende deken om de aarde heen. 
Het zonlicht kan wel door die deken naar binnen, maar het 
kan nauwelijks nog ontsnappen. De aarde warmt daardoor 
langzaam op.

OOK  WIJ  HEBBEN  ER  LAST  VAN
Het smelten van het ijs op de Noordpool is niet alleen een 
probleem van de eskimo’s. Als de opwarming van de aarde 
in hetzelfde tempo doorgaat, zijn ijsberen aan het einde van 

1979 2003
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 de noordpool?

deze eeuw uitgestorven, beweert het Wereld Natuur Fonds. 
Ook voor mensen in rijke landen, zoals Nederland, dreigt 
gevaar. Wetenschappers voorspellen dat het zeewater de ko-
mende eeuw 19 tot 59 centimeter zal stijgen. Als al het ijs op 
Groenland en Antarctica (de zuidpool) ook nog eens smelt, 
stijgt het zeewater wereldwijd zelfs met 5,5 tot 6 meter. 
Dat zou betekenen dat miljoenen mensen hun huis moeten 
verlaten, omdat er overstromingen dreigen. Nederland zou 
voor een groot deel onder water komen te staan. Ons land 

Op deze tekeningen kun je zien hoe hard het ijs 

op de Noordpool smelt. Bron: NASA

en ook steden als New York, Londen en Singapore besteden 
de komende jaren veel geld aan het ophogen van dijken om 
mensen te beschermen tegen het stijgende zeewater. Een 
groot probleem is dat niet alle landen daar geld voor hebben. 
Vooral laaggelegen eilanden in de Stille Zuidzee, zoals Tu-
valu, zullen de komende eeuw verdwijnen in zee, vreest men.
Wetenschappers zeggen: ‘Het smelten van de ijskappen is 
voor ons allemaal een gevaarlijke situatie, want ze spelen een 
belangrijke rol in het koel houden van onze aarde.’

De situatie in 2053? 
(niemand weet het zeker)
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ROOKPLUIMPJES
‘Dit is mijn dorp Gjoa Haven, een echt eskimodorp,’ vertelt 
Jemery. Hij staat op een ijsberg buiten zijn dorp en wijst 
naar ruim honderd houten huizen. Rookpluimpjes komen uit 
de schoorstenen. ‘Ik vind het erg fijn dat we bijna heel het 
jaar hier wonen en niet in iglo’s. Want in een iglo is het koud 
en bij ons thuis staat lekker de hele dag de kachel aan.’

DIEPVR IESP IZZA’ S  EN  T ELEV I S I E
Jemery houdt van dezelfde dingen als Nederlandse kinde-
ren. ‘Ik houd van televisiekijken, computerspelletjes spelen 

met mijn beste vriend Brad, en van chips en cola uit de 
supermarkt.’ Veel oude mannen in zijn dorp zijn ‘een beetje 
chagrijnig’, volgens Jemery, omdat jonge kinderen niet weten 
hoe het is om in een iglo te wonen. ‘Jullie weten niet eens 
hoe je een vis of een wolf moet vangen,’ zeggen ze. ‘Jonge 
eskimo’s zouden doodgaan in de sneeuw als ze in een iglo 
woonden.’ Jemery vindt dat maar stom: ‘Oké, ik woon niet 
in een iglo, maar van mijn vader en oom leer ik heus wel hoe 
je moet jagen. Trouwens, oude eskimo’s vinden het ook fijn 
om in een modern dorp te wonen. Ik zie ze namelijk best 
vaak frietjes en diepvriespizza’s kopen in de supermarkt!’

E S K I M O T R A D I T I E S  D R E I G E N  A L S  S N E E U W 
V O O R  D E  Z O N  T E  V E R D W I J N E N

Mijn leven in het eskimodorp...
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