wild land

Wereldproject
In vier jaar tijd reisde het fotografenkoppel Beverly en Peter Pickford de hele wereld over,
op zoek naar gebieden waar de mens nog geen overheersende stempel op heeft weten te drukken.
In het fotoboek Wild Land laten de Pickfords prachtige uithoeken zien die je nog met recht
wildernis kunt noemen. Roots sprak de makers over hun megaproject.
TEKST DIEDERIK PLUG FOTO’S BEVERLY EN PETER PICKFORD

NAMIBIË.
Voor de kust van Namibië ligt Mercury Island, een
kleine rotsklomp die een van de belangrijkste broedgebieden van de Kaapse jan-van-gent is. Een jonge
jan-van-gent poseert enthousiast voor de camera.

In een eenzame wereld van
stuifzand en steen loopt een
oryx door het nationale park
Namib Naukluft.
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‘Het beetje wildernis
dat we nog over
hebben is
waardevoller dan
welke grondstoffen
dan ook die we eruit
kunnen halen’

SPITSBERGEN.
Drie walrussen relaxen op een ijsschots,
Andøyanearchipel, Woodfjorden, Spitsbergen. “Pas
in 1952 werd de commerciële jacht op walrussen in
Spitsbergen verboden. Tussen 1871 en 1914 doodde
Noorwegen alleen al tienduizend walrussen voor
commerciële doeleinden. De eerste dertig jaar na
hun bescherming werd vastgesteld dat in
Spitsbergen ongeveer honderd walrussen het hadden overleefd.”

A

l meer dan 35 jaar jaar zijn Beverly
en Peter Pickford natuurfotografen. Het Zuid-Afrikaanse echtpaar maakte
in die periode negen fotoboeken en won
meerdere prestigieuze prijzen. Als actieve
natuurbeschermers hebben de twee hun
werk altijd gezien als een belangrijke manier om het publiek te laten beseffen hoe
kwetsbaar de natuur is, hoe belangrijk het
is om haar te beschermen. En die noodzaak wordt alleen maar urgenter. Dat
bracht het echtpaar op het idee voor Wild
Land; een fotoboek over de laatste plekken
op aarde waar de natuur nog wildernis is.
Nogal een uitdaging op een planeet waar
ruim 7,6 miljard mensen wonen.
“Het begon ons te dagen dat we wellicht de
laatste generatie van de mensheid zijn die
nog echte wildernis kunnen ervaren, dat
wat we wilden doen al snel van historisch
belang zou zijn en dat de authenticiteit
ervan elke dag een beetje meer verdween”,
schrijft Peter Pickford in het voorwoord
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Beverly Pickford aan de oever van het Bellsundfjord, aan de westkust van Spitsbergen. Hier lag
ooit een Nederlands walvisvangstation. Op het
strand kijkt Beverly Pickford uit over duizenden
botten van witte dolfijnen waarvan er in het
begin van de twintigste eeuw honderdduizenden werden gevangen en gedood. Vandaar dat
deze soort vandaag de dag in dit gebied heel
zeldzaam is.

van Wild Land. Toch was het voor de
Pickfords geen vereiste dat de gebieden
die ze wilden bezoeken vrij van menselijke
bewoning waren. “Geen mensen is geen
criterium. […] Mensen [kunnen] nog deel
zijn van wild land. Dan denken we aan
mensen die van dat land leven, […] als een
van de soorten die dat land bevolken,
zoals alle andere dieren.” Met die definitie
op zak trokken de Pickfords de wijde wereld in. Vier jaar lang waren ze op pad, van
de Namibische Geraamtekust tot Alaska
en Yukon, van het Noordpoolgebied tot
het Tibetaanse hoogland en van de dorre
woestijnen van Australië tot het uiterste
puntje van Patagonië. Na hun omzwervingen zetten ze aan de Zuid-Afrikaanse westkust twee natuurreservaten op. Als ze niet
op reis zijn leven ze daar, surfend en rondtrekkend tussen de duizenden zeevogels
en zeehonden die ze helpen beschermen.
Gelukkig hadden ze tussendoor even tijd
om de vragen van Roots te beantwoorden. >
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waardevoller dan wat dan ook wat we er
aan grondstoffen zouden kunnen uithalen.”

Eerste mensen
De term wildernis heeft los daarvan ook
een heel persoonlijke betekenis voor Peter
en Beverly gekregen. Niet vanwege de eenzaamheid, want daaraan is het echtpaar
gewend: “Die koesteren we. Als mijn telefoon geen bereik meer heeft, word ik gelukkig. Dat is lastig uit te leggen aan
mensen die dat gevoel niet kennen, maar
voor ons is het essentieel.” Nee, die persoonlijke betekenis zit in wat wildernis ís,
legt Peter uit: “Antarctica is bijvoorbeeld
heel bijzonder omdat het grotendeels onaangetast is door de mens en er zoveel
spectaculair leven is in zo’n ruig, onherbergzaam gebied. Het Tibetaanse Plateau:
een gigantische wildernis van duizenden
vierkante kilometers waar op sommige
plekken net zo veel wild leeft als in de
Afrikaanse Serengeti. En het punt is dat er
in elk van de gebieden die we bezochten
plekken waren waar ik instinctief voelde:
wij zijn hier de eerste mensen. Dát is het
ultieme gevoel van wildernis.”
Dat gevoel van wildernis wilden ze ook in
hun fotografie benadrukken: “We wilden
vooral het landschap de hoofdrol laten

‘We wilden
in onze
fotografie vooral
het landschap
de hoofdrol
laten spelen’

spelen. Als we een dier of ander leven fotografeerden namen we er afstand van,
zodat je de weidse grootsheid van het
landschap eromheen ziet en voelt hoe fragiel het leven daar is.” Peter voegt daar aan
toe: “Als je alleen bent in en met de natuur, voel je dat je leeft en ben je je bewust
van elk moment. En als je voelt dat je de
échte wildernis hebt gevonden, dat je als
eerste mens op zo’n plek bent, gaan de
haren in je nek overeind staan.”

IJsjes eten
Voor de Pickfords is Wild Land het hoogtepunt van hun carrière. Maar zouden ze
sommige dingen achteraf anders hebben
gedaan? Peter: “Het enige dat ik kan bedenken is dat we allebei graag wat langer
hadden willen werken bij het Nenets-volk
in Noordwest-Rusland, traditionele rendierherders. Dat staat nog op ons to-dolijstje. Maar verder? Nee. Het grootste deel
van wat we in al die jaren hebben gedaan
was een fantastische ervaring; natuurlijk
hebben we ook een paar beroerde momenten gehad, maar wie wil er nou een leventje van ijsjes eten en mooie
zonsondergangen? We zouden ons stierlijk verveeld hebben. De zware momenten
maakten de goede tijden alleen maar
mooier.”
>

CHILI.
> Inspannend avontuur
Werken in de wildernis is een inspannend
avontuur, vertelt Peter Pickford: “Als we op
pad zijn, zijn we elke dag aan het werk, al
zijn we zes maanden weg. Gewoonlijk
staan we rond kwart voor vier ’s ochtends
op; dan hebben we ons kamp al opgeruimd en hebben we de koffie op voordat
het licht wordt. Dat is ’s morgens op zijn
mooist en bovendien zijn de dieren dan
actief. Dan gaan we aan het werk tot een
uur of 10, 11, dan ontbijten we en als we
niet naar een volgende plek hoeven te reizen, ga ik verder met schrijven terwijl
Beverly de foto’s archiveert en onderhoud
aan de camera’s doet, of research. Ik doe
als het nodig is onderhoud aan de Land
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Rover. Daarna gaan we weer aan het werk
tot een uur of twee na zonsondergang.
Dan terug naar het kamp, koken, eten en
slapen. Maar soms gaan we gewoon de
hele nacht door en doen we ieder overdag
een hazenslaapje. Het hangt er vanaf wat
we allemaal zien en willen fotograferen.”

Hoopvol
Het resultaat van al dat harde werk is meer
dan een mooi fotoboek, zegt Peter “Voor
ons zijn natuurfotografie en natuurbescherming volledig met elkaar verstrengeld. Foto’s zijn een sterk medium om te
laten zien hoe dringend noodzakelijk natuurbescherming is.” Die boodschap lijkt
op steeds meer plekken in de wereld door

te dringen. Stemt dat optimistisch?
“Optimistisch is misschien niet het goede
woord”, zegt Peter. “Ik ben eerder hoopvol.
Niet over de huidige situatie, maar over
het feit dat de mens zich kan aanpassen
aan nieuwe situaties en die kan veranderen. Er is een crisis op komst, maar voor
veel mensen is dat nog steeds te ver van
hun bed, ze beseffen niet hoe snel onze
lust naar mineralen en energie de laatste
stukken wildernis bedreigt. We moeten
vertrouwen op degenen die wél zien dat
het bijna te laat is en stappen ondernemen om er iets aan te doen. Want wat ik
vooral heb geleerd van dit project is dat
het beetje wildernis dat we nog over hebben op deze wereld zeldzamer is en dus

De besneeuwde kegel van de 2.661
meter hoge vulkaan Osorno torent
hoog uit boven het nationale park
Vicente Pérez Rosales in Chili.

AUSTRALIË.
Op een verweerde rotswand in Kimberley,
Australië zitten twee leden van de
rotskangoeroefamilie Petrogale lateralis.
De dieren leven en slapen in rotsspleten
en blijven daar altijd in de buurt.
Ze meten 91,5 centimeter tot 1 meter
(inclusief staart).
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‘Als je voelt dat
je de échte
wildernis hebt
gevonden, gaan
de haren in je
nek overeind
staan’

6
tips

ALASKA.

Grizzlyberen jagen
op zalm in de Brooks
Falls, Katmai national
park, Alaska.

Korting?

Wild Land telt 400 pagina’s en ruim
200 foto’s. Tot 12 december geldt een
speciale introductieprijs van € 39,99,
daarna kost het boek € 45.
Info: terralannoo.nl/nl/wild-land.
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Peter Pickford benadert voorzichtig
een muskusos. “Je moet echt de tijd
nemen om het vertrouwen van dieren
te winnen, wil je de mooiste foto’s van
ze maken”, zegt hij. In dit geval duurde
het enkele uren voordat de os voldoende gewend was aan de aanwezigheid
van de fotograaf om zich van dichtbij te
laten portretteren.

- WERKEN IN DE WILDERNIS 1 Bereid je heel goed
voor en houd daarbij rekening met alles wat er mis
kan gaan.

4 Neem altijd meer

2 Vertel achterblijvers
waar je naartoe gaat, wanneer je terug moet zijn en
wie er moet worden ingeseind als dat niet gebeurt.

5 Neem nooit onnodige

3 Zorg dat je noodzake-

lijke reparaties kunt verrichten aan je auto of
andere essentiële spullen.

water en voedsel mee dan
je nodig hebt voor de geplande reis.

risico’s; bij problemen is
hulp altijd ver weg.

6 Leer dierengedrag (her)
kennen en respecteer het
altijd; de mooiste foto’s
maak je alleen als dieren
zich bij je op hun gemak
voelen.
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