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Canadese oostkust: 7.000 zeehondenjagers
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Barre expeditie zit de zeehondenjager in het bloed

Door onze correspondent
Frank Kuin
PORT AU CHOIX, 17 APRIL. In
hompen van 25 stuks worden
druipende zeehondenhuiden op-
getakeld uit het ruim van de vis-
sersboot van Tony Gould, een erva-
ren visser en zeehondenjager uit
de Canadese oostkustprovincie
Newfoundland. Zes dagen lang is
hij met vier man op jacht geweest
in de noordelijke Golf van St. La-
wrence – een barre expeditie die
335 pelzen heeft opgeleverd.

In het vissersplaatsje Port au
Choix haken werkers in rubberen
overalls de huiden onder dek aan
een kabel, om ze aan de kade in
containers te laten zakken, be-
stemd voor een afnemer.

Gould, een opgewekte New-
foundlander met een moeilijk ver-
staanbaar accent, ziet het somber
in voor de zeehondenjacht, die al
ruim veertig jaar een bron van in-
komsten voor hem is. „Zoals het er
nu uitziet zou dit wel eens het laat-
ste jaar kunnen zijn,” zegt hij.

De prijs is erg laag, 15 dollar
voor de beste pelzen. De laatste ja-
ren was het tegen de 40, op het
hoogtepunt 100 dollar. [Een Cana-
dese dollar is 0,62 euro.] „Tot dit
jaar zat er goed geld in, maar nu is
het onzeker of ik de kosten terug-
verdien. Brandstof, kogels en pro-
viand kosten bij elkaar 5.000 dol-
lar”, aldus Gould.

Waarom is hij dan toch op jacht
gegaan? „We moeten de bonthan-
del in stand houden”, betoogt
Gould, terwijl inspecteurs zijn ver-
gunning en jachtgeweren contro-
leren en een log opmaken. „Het zit
in ons bloed, je wilt eropuit.”

Afgelopen jaren leverde de jacht
vaak een kwart van zijn inkomen
op, maar die tijd is voorbij. Gould
rekent niet op snel herstel. „Het
ligt aan internationale marktom-
standigheden: er zit een hoop te-
gen bij de zeehondenjacht.”

De Canadese handel in zeehon-
denbont zit, evenals de wereldeco-
nomie, in een dal. Hoewel de over-
heid dit voorjaar toestemming
heeft gegeven voor het doden van
ruim 338.000 zeehonden (43.000
meer dan vorig jaar), is het onze-
ker of dat quotum wordt gehaald.

De prijs van zeehondenbont
staat dubbel onder druk: de vraag

naar het luxegoed lijdt onder de
recessie, en een handelsverbod
door de Europese Unie dreigt. Ne-
derland en België hebben de in-
voer van zeehondenbont al verbo-
den; als de hele EU volgt, loopt de
afzet naar Rusland en het Verre
Oosten ook gevaar, omdat de bont-
producten via Europa worden ver-
s ch e e p t .

„De kans op een Europees in-
voerverbod veroorzaakt grote on-
zekerheid”, zegt Mark Small, pre-
sident van de Northeast Coast Sealers
Coop, een inkoper van huiden voor
bontjassen. „Het heeft grote in-
vloed op de prijs. De neergang van
de markt voor zeehondenbont is
rampzalig voor kleine gemeen-

schappen aan de kust.”
Die dorpjes hebben het econo-

misch moeilijk sinds de kabel-
jauwvisserij in de jaren negentig
aan banden werd gelegd wegens
overbevissing. Plaatsjes als Port au
Choix moeten het nu hebben van
andere vormen van visserij en van
het toerisme. Plaatselijke bedrij-
ven in het rustieke dorp, als een
garage en een gereedschapszaak,
staan leeg.

Vele vissers in de regio nemen de
moeite niet om voor 15 dollar per
pels op jacht te gaan. Net buiten
Port au Choix tuigt Roy Gaslard
zijn vissersboot op voor krabben-
vangst. De baai ligt nog vol met ijs-
schotsen. „Ik zou op zeehonden-

jacht zijn gegaan, maar de prijzen
zijn zo ver gezakt dat ik ervan af
heb gezien”, zegt Gaslard, een vis-
ser met 49 jaar jachtervaring.

Gaslard: „Er valt niet genoeg
mee te verdienen. Ik hoop dat ik
met krabben wat dollars verdien
dit voorjaar, en deze zomer met
kreeften. Maar dat zou ik anders
ook hebben gedaan. We gaan de
zeehondenjacht missen, want die
helpt om de rekeningen te betalen
in het voorjaar.”

De Canadese oostkust telt onge-
veer zevenduizend zeehondenja-
gers. Vorig jaar vingen zij zo’n
218.000 dieren, waarvan de hui-
den samen zo’n 7 miljoen Canade-
se dollar opbrachten (ongeveer 4,3

miljoen euro; gemiddeld 32 dollar
per pels). De industrie als geheel
was vorig jaar naar schatting 15
miljoen dollar waard.

Geen vetpot, maar wegens het
historische belang van de vangst,
en het gebrek aan alternatieven in
de regio, is Canada vastberaden de
jacht te verdedigen. Ottawa dreigt
met een klacht bij de Wereldhan-
delsorganisatie WTO als de EU een
verbod doorzet.

„De zeehondenjacht is een lega-
le activiteit”, stelt Phil Jenkins van
het Canadese ministerie van Visse-
rij en Oceanen. „Ons standpunt is
dat het humaan, verantwoord, en
goed geregeld is. Dus als het be-
staan van vissers in de sector wordt

bedreigd door een handelsverbod,
dan moet een land voor hen opko-
men. Het is een principekwestie.”

Dierenbeschermers zijn het
daar niet mee eens. „Het is onver-
antwoord om een industrie te blij-
ven steunen die in een economi-
sche neergang zit en geen toe-
komst heeft”, betoogt Sheryl Fink
van het International Fund for
Animal Welfare.

„Waarom verdedigt de regering
dit nog als het economisch niet
meer rendabel is”, vraagt Fink
zich af. Steeds meer landen willen
geen afzetmarkt meer zijn voor
zeehondenbont, dus het is zeker
geen groei-industrie. In plaats van
belastinggeld te besteden om de
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Onder toeziend oog van inspecteurs wordt de buit van zes dagen zeehondenjacht – 335 pelzen – uit het ruim van de vissersboot van Tony Gould getakeld. Foto Frank Kuin

Vissersdorpen in Canada
kwijnen weg door het
inzakken van de handel in
zeehondenbont. „Wij gaan
niet zomaar op jacht.”

zeehondenjacht draaiende te hou-
den, zouden we beter kunnen in-
vesteren in een alternatief dat past
bij de 21ste eeuw.”

Voor vissers in Port au Choix is
dat makkelijker gezegd dan ge-
daan. Fintan Dobbin, een joviale
zestiger die is opgegroeid in het
dorp, zit achter het roer van zijn
vissersboot aan de werf, klaar om
pelzen te lossen.

Zes dagen is hij op zee geweest,
samen met vier bemanningsleden.
Ze jagen op zeehonden met jacht-
geweren en hakapiks ( knuppels
met haken): eerst een schot, ge-
volgd door een slag met de knup-
pel als het dier nog niet dood is.
Een van zijn mannen verdronk bij-

na toen hij bij het benaderen van
een prooi door het ijs zakte. Het
hoort bij het dagelijks leven in
Newfoundland.

„We doen wat we kunnen om te
overleven”, zegt Dobbin, die sinds
zijn dertiende jaagt. „Ik zie niet in
wat we anders moeten doen, dit is
ons bestaan. We zijn er nooit rijk
mee geworden, maar we verdien-
den wel een eerlijke boterham.”

Met de dierenactivisten heeft
Dobbin niets op, zij maken wat
hem betreft deel uit van een omge-
keerde wereld: „Ze komen op voor
de rijken in steden door de armen
het brood uit de mond te stoten.
We gaan niet zomaar op jacht, er is
een reden voor.”

Drie stappen voor een humane jacht
De commerciële zeehonden-
jacht in Canada staat bekend als
de grootste slachting van zee-
zoogdieren ter wereld.
In een poging om een Europees
handelsverbod af te wenden,
heeft Canada dit jaar drie stap-
pen wettelijk verplicht gesteld
bij het doden van zeehonden:
1. bewusteloos slaan: jagers
moeten ernaar streven de prooi
met één kogel of slag te doden;
2. controleren: jagers moeten
nagaan of de schedel van het
dier is verbrijzeld;
3. bloeden: jagers moeten ade-
ren van het dier doorsnijden en
het voor zeker een minuut laten
bloeden voor het villen.
Deze stappen, bedoeld om de
jacht zo humaan mogelijk te
maken, zijn aanbevolen door
dierenartsen. Canada heeft een
legertje visserij-inspecteurs dat

toeziet op de naleving van de
regels en de quota.
D i e r e n b e s ch e r m i n g s o r ga n i s a -
tie IFAW (International Fund for
Animal Welfare), die wereld-
wijd wordt ondersteund door
twee miljoen donateurs, onder-
schrijft de drie stappen, maar
zegt dat het in de praktijk vaak
niet uitvoerbaar is – en zelden
c o n t r o l e e r b a a r.
„Op het ijs gaat het zelden zo”,
zegt Sheryl Fink. „De jacht vindt
ver van de kust plaats, over een
enorm gebied. Het is onmoge-
lijk te reguleren en te overzien.”
Canada bepaalt jaarlijks het
jachtquotum op basis van on-
derzoek naar de omvang van
zeehondenpopulatie. Er zijn
naar schatting 5,5 miljoen zee-
honden aan de oostkust.
De zeehond is officieel geen be-
dreigde diersoort.
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