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Zeehond met zijn beschermers op de
achtergrond in 2005.

Sea Shepherd

Handhavers
op zee

Organisatie: Sea Shepherd
Boegbeeld: Kapitein Paul Watson
Doel: Erop toezien dat internationale beschermingsverdragen
worden n
 ageleefd
Wat ze doen voor de onderwaterwereld: Sea Shepherd probeert al het
zeeleven te beschermen wat
bedreigd is
Aantal leden: Sea Shepherd is een
stichting zonder leden die haar activiteiten kan uitvoeren dankzij vrijwilligers (circa 90) en donateurs.
Onstaansgeschiedenis: Sea
Shepherd Conservation Society
werd in 1981 officieel opgericht in
de Verenigde Staten in de staat
Oregon. Hieraan voorafgaand werd
het idee van Sea Shepherd geboren
toen kapitein Paul Watson in 1977
de Earth Force Society oprichtte te
Vancouver, Canada. De centrale
doelstelling van beide organisaties
was de bescherming van mariene
zeezoogdieren, met als onmiddellijk
doel het tegenhouden van de illegale walvis- en zeehondenjacht.
Later breidde Sea Shepherd haar
missie uit tot alle zeedieren. Sinds
de vroege jaren heeft Sea Shepherd
meer dan 200 reizen ondernomen
over de wereldzeeën en onderweg
vele weerloze zeedieren verdedigd
en gered.

Wat is je achtergrond?
“Van opleiding ben ik sinoloog (China
deskundige, red.), van harte een liefhebber van zeeleven. Inmiddels ben ik
zo’n zestien jaar werkzaam voor Sea
Shepherd. In het begin voer ik mee
tijdens actie en maakte ik ontwerpen. De
verschillende logo’s van de stichting, heb
ik ontworpen. Naast algemeen directeur
voor Sea Shepherd Nederland ben ik
ook grafisch vormgever. ”

Wat is het grootste misver
stand over Sea Shepherd?

“De mensen mogen van ons vinden
wat ze willen, we doen dit niet om
populair te worden of zo. We doen dit
uitsluitend voor de dieren die met
uitsterven worden bedreigd.
Internationaal worden er allerlei
afspraken gemaakt, die zelden of niet
worden gehandhaaft. Als niemand
anders – om wat voor reden dan ook –
voor het voortbestaan en belang van

Werken jullie ook samen
met andere organisaties?
“In principe willen wij met iedere
organisatie samenwerken die dezelfde
doelen nastreeft als wij.”

Wat voor werkzaamheden
kun je als vrijwilliger doen?
“Allereerst kun je actievoeren tijdens
een van onze campagnes.

		 “Actie voeren doen we

“Veel mensen denken dat we een
dierenrechtenorganisatie zijn en dat is
niet zo. Sea Shepherd is een organisatie die erop toeziet dat internationaal vastgestelde verdragen op het
gebied van bescherming van
bedreigde diersoorten worden nageleefd. Als deze verdragen worden
overtreden, komen wij in actie.”

om populair
te worden, maar voor de dieren
die met
worden bedreigd”

Jullie staan voor actie. Lost
Sea Shepherd ook wel eens
problemen op met
gesprekken?

bedreigde diersoorten opkomt, dan
doen wij dat met alle middelen die we
tot onze beschikking hebben.”

“Praten kan soms een oplossing
bieden, maar als dat niet mag baten,
gaan we over op actie!”

Waar waagt Sea Shepherd
zich niet aan?

Wat vind je van jullie
imago als agressieve
actievoerders?

“Illegale activiteiten. Al onze acties die
Sea Shepherd onderneemt, vallen
binnen internationaal vastgelegde
regelgeving.”

niet

uitsterven

Daarnaast kunnen wij nog tal van
vrijwilligers gebruiken voor bijvoorbeeld promotiedoeleinden, vertaalwerk, juridische zaken, artikelen
schrijven enzovoorts.”

Hoe zijn de vrijwilligers
verdeeld qua
werkzaamheden?
“In Nederland hebben we in totaal

Trivia: Sea Shepherd heeft sinds
2009 een eigen documentaireserie
op Discovery Channel, genaamd
Whale Wars.
De twee voornaamste schepen van
Sea Shepherd, Steve Irwin en Bob
Barker, varen onder de
Nederlandse vlag

De zeeën en hun bewoners worden sterk bedreigd, als we de cijfers mogen geloven. Over de hele wereld
zetten vrijwilligers binnen grote organisaties of in kleine initiatieven zich in om dit leed te bestrijden.
In iedere editie belicht DuikMagazine een van de o rganisaties. Deze keer spraken we Geert Vons, directeur van de Nederlandse afdeling van Sea Shepherd.
Tekst: Udo van Dongen | Fotografie: Udo van Dongen & Sea Shepherd
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negentig g
 eregistreerde vrijwilligers.
De meeste van hen zouden dolgraag
meegaan met een van onze schepen,
maar helaas is daar niet genoeg
ruimte voor. Vier of vijf van hen zijn
tot nu toe meegeweest op campagne
en hebben op zee actiegevoerd.”

In Whale Wars zie je veel
problemen en dingen die
fout gaan. Is dit een verte
kend beeld door de
montage?
Lachend: “Dat klopt inderdaad wel
een beetje. Tijdens zo’n campagne
gebeurt er het grootste deel van de
tijd niets. Het lijkt soms nogal eens op
een realitysoap.”

Zijn jullie wel blij met het
programma?
“Jawel hoor, het wordt goed bekeken
en laat zien hoe het er aan boord aan
toe gaat.”

Hoeveel schepen heeft Sea
Shepherd?
“Momenteel twee: de Steve Irwin en de
Bob Barker, die beiden onder
Nederlandse vlag varen. De derde, de
Ady Gill, is zoals je hebt kunnen lezen
in de krant tijdens de laatste
Antarctische walviscampagne door een
Japans harpoeneerschip overvaren en
gezonken. Daarnaast is er nog een schip
waarmee we rond de Galapagos in
samenwerking met de Equadoriaanse
overheid stroperij tegengaan.”

Er gaan geruchten dat jullie
bestaan leunt op een aantal
hele beroemde rijke
donateurs. 
“Een van de beroemdste is Bob
Barker, een Amerikaanse tv-presentator. Een van onze schepen is naar
hem vernoemd. Maar ook van de
Postcodeloterij ontvangen we jaarlijks
een aanzienlijk bedrag.”

Hoe gaat de actie tegen
illegale blauwvintonijnvis
serij er uitzien?
“Dat laat ik nog even in het midden,
maar we zullen onder andere gaan
controleren of er niet met te fijne
netten wordt gevist of ze niet in de
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Acties
Bescherming van walvissen: Japan maakt zich schuldig aan illegale vangst van
walvissen in internationale wateren rond Antarctica. Onder het mom van onderzoek
proberen ze jaarlijks zo’n duizend walvissen te vangen. De meest ‘walvisonvriendelijke’ vorm van onderzoek zou maximaal vier procent van de door Japan gestelde
quota kunnen rechtvaardigen. Australische en Nieuw-Zeelandse onderzoekerzoeksinstituten hebben aangegeven samen met Japan onderzoek te willen doen naar
walvissen, maar alle uitnodigingen zijn door Japan geweigerd. Geen enkel land of
andere organisatie handhaaft de internationaal afgesproken verdragen met betrekking tot walvisvangst en daarom voelt Sea Shepherd zich genoodzaakt dit te doen.
Bescherming van zeehonden: Sea Shepherd is tegen de wrede slachting als gevolg
van de Canadese zeehondenjacht (een lijkschouwing heeft uitgewezen dat 42
procent van de zeehondenpups levend gevild wordt). Volgens Sea Shepherd vormt
de zeehondenjacht naast een bedreiging voor het voortbestaan van de soort ook
een bedreiging voor de kabeljauw. Daarnaast vindt Sea Shepherd het onethisch om
pasgeboren zeehondjes te slachten. Omdat deze jacht voornamelijk voornamelijk
wordt uitgevoerd voor luxe artikelen en zogenaamde potentieverhogende middelen
zou de jacht zo snel mogelijk gestaakt moeten worden.
Bestrijding van stroperij bij de Galapagos eilanden: Sinds 2000 is Sea Shepherd
aanwezig rond de Galapagos eilanden om illegale visserijpraktijken (waaronder
‘sharkfinning’) tegen te gaan en de lokale bevolking te onderwijzen in het belang
voor het behoud van de Galapagos als uniek natuurgebied. Volgens de filosofie van
Sea Shepherd moet het mogelijk zijn dat de mensheid een uniek gebied als de
Galapagos kan behouden: als dit niet lukt, dan is het wel haast onmogelijk om elk
ander gebied te beschermen. De Archipel is Unesco-werelderfgoed en dit betekent
dat de hele wereld verantwoordelijk is voor het behoud van dit gebied.
Haaien beschermen: Honderd miljoen haaien worden jaarlijks gedood door longlines,
‘sportvissers’ of door sharkfinning. Bij deze laatste praktijk worden haaien met haken
aan boord gesleept en dan worden levend de vinnen eraf gesneden. De ontvinde
levende haai wordt weer terug in zee gegooid en sterft daar een langzame dood.
Haaien worden gevangen om verschillende redenen: haaievinnensoep, tanden
worden gebruikt in juwelen, kaken worden verkocht als souvenir, haaienleer voor
tassen of riemen, haaienkraakbeen voor capsules en poeders die als geneesmiddel
worden verkocht en haaienlevertraan wordt gebruikt in cosmetica en huidverzorgingsproducten. Op dit moment worden de oceanen nog maar door tien procent
van de oorspronkelijk hoeveelheid haaien bewoond.
Bescherming van dolfijnen: ieder jaar vindt er in de baai van Taji in Japan een
massale slachting van dolfijnen plaats. In 2003 filmde en fotografeerde Sea
Shepherd deze activiteit en maakte het wereldkundig. De Japanse overheid
reageerde hierop met een foto- en filmverbod ter plaatse. Ondanks dat dolfijnenvlees zwaar verontreinigd is met onder andere kwik, cadmium, DDT en PCBs (tot
wel 1600 maal de maximaal toelaatbare concentratie) wordt het nog steeds in
Japanse supermarkten verkocht. De Oscar winnende film The Cove gaat over deze
barbaarse jaarlijkse slachting.
Voorkomen van illegale blauwvintonijnvisserij in de Middellandse Zee (Operation Blue
Rage): Dit jaar komt Sea Shepherd ook in actie tegen de illegale blauwvintonijnvisserij in de Middellandse Zee. Op de laatste CITES-conventie is het niet gelukt om
de blauwvintonijn op de CITES-lijst van ernstig bedreigde diersoorten te krijgen.
Naast de ‘legale’ blauwvintonijnvisserij zal er ook nog steeds een hoop illegale
tonijnvisserij plaatsvinden. Sea Shepherd is van plan de stropers te confronteren
en zal zich niet laten afschrikken door bedreigingen en geweld van de vissers. De
Sea Shepherd-campagnes in de Zuidelijke Oceanen tegen de illegale Japanse
walvisjagers hebben de afgelopen zes jaar de ervaring opgeleverd om het geweld
van stropers over de hele wereld tegen te gaan.

aangewezen beschermde natuurgebieden vissen en of er niet met vliegtuigen of helicopters wordt gezocht,
want dat is verboden.”

Handhaven van de regels rond
de tonijnvangst is het
nieuwste doel.

Wordt dit een gevaarlijkere
campagne dan een van de
walviscampagnes? Volgens
mij zijn tonijnvissers geen
lieverdjes.
“Het zal in ieder geval moeilijker
worden om dit probleem aan te pakken.
Of het gevaarlijker is, zien we dan wel
weer. De Japanse walvisvaardervloot is
niet zo heel erg groot in aantal en daardoor vrij goed te overzien. In tegenstelling tot de jacht op blauwvintonijn: er
zijn vele schepen en een grote technologische industrie die probeert zoveel
mogelijk blauwvintonijn te vangen.
Binnen tien dagen nadat de campagne
startte, werd de Steve Irwin geramd
door een Italiaans schip dat onder de
Lybische vlag voer. De gestelde quota
zullen worden omzeild doordat er een
Japans overslagschip in de zee ligt dat
de vangst direct naar Japan zal doorsluizen zonder dat de vangst ooit aan

“Alle acties vallen binnen
internationaal

vastgelegde

regelgeving”

Sea Shepherd is
beroemd en berucht om
hun acties op zee.
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Controverse
Begin 2009 liepen de
gemoederen op de
Antarctische Oceaan hoog op en
het schip Steve Irwin kwam in
aanvaring met de Japanse walvisvaarder Yushin Maru 2. Daarop
dienden de Japanners een
aanklacht in bij de vlagstaat
Nederland. Minister-President
Jan-Peter Balkenende sprak er
schande van en beloofde de registratie ongedaan te maken. Het is
echter nooit zover gekomen.
Sterker nog, sinds kort vaart ook
het schip Bob Barker onder de
Nederlandse vlag.

Kapitein Paul Watson en crew op
het schip Steve Irwin.

wal is geweest waar tellingen plaatsvinden. Overigens, tachtig procent van
de gevangen blauwvintonijn is bestemd
voor sushi op de Japanse markt. En dat
de blauwvintonijn zeldzaam is, blijkt
wel uit de prijzen die voor een
volwassen exemplaar worden neergeteld: dit jaar hebben de eigenaren van
een aantal sushi-bars op een visveiling
122.000 euro voor een tonijn van 232
kilo betaald.”

“Japan is afgelopen seizoen met
circa 500 dwergvinvissen en één
blauwe vinvis naar huis teruggekeerd.
Ze hadden gepland om met circa
duizend dode dwergvinvissen terug te
keren, dus hebben we er dit seizoen
zo’n 500 gered.”

Hoeveel walvissen zijn er
door de campagne ‘Waltzing
Mathilda’ gered?

“Als we nog tijd kunnen vrijmaken
naast alle andere acties, zullen we
zeker weer die kant op trekken.”

Het doodknuppelen van zeehonden was
een van de eerste misstanden waar Sea
Shepherd tegen streed.

Gaan jullie nog eens
iets doen tegen Noorse
en IJslandse walvis
vaarders?

Duik je zelf en denk je dat
duiken schadelijk is voor het
zeeleven?
“Ik kan zelf wel duiken, maar heb er
de afgelopen jaren geen tijd meer
voor gehad. Hooguit om eens wat
werkzaamheden aan mijn boot te
verrichten. Mijn persoonlijke mening
– dus geen Sea Shepherd-standpunt –
is dat duiken het zeeleven in zijn
algemeenheid geen goed zal doen,
maar aan de andere kant creëert het
wel een bewustzijn bij mensen, omdat
mensen dan met eigen ogen kunnen
zien hoe de zeeën achteruitgaan.”

Top 3 verdiensten
1	De stem van Sea Shepherd wordt
steeds serieuzer genomen door de
overheid
2	Japan werd door Australië voor het
Internationaal Gerechtshof gedaagd
nadat Sea Shepherd herhaaldelijk de
overtredingen aantoonde.
3	Samenwerking met de overheid op
de Galapagos Eilanden voor een
beter resultaat.
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