Sea Shepherd bezoekt Curaçao
WILLEMSTAD — “Wij voeren écht actie”. Alex Cornelissen, eerste stuurman van de Sea Shepherd, de
actieboot tegen illegale visvangst, voert het woord.
Cornellissen antwoordt op de veel gestelde vraag of de Sea Shepherd Conservation Society, zoals de
in 1977 opgerichtte organisatie officieel heet, bepaalde banden met Greenpeace heeft. “Greenpeace
is voor ons een scheldwoord”, vervolgt hij. Kapitein Paul Watson, die momenteel niet op de boot
aanwezig is en waarschijnlijk voorlopig niet terugkomt, is een van de zeven oprichters van
Greenpeace geweest en is in 1977 uit die organisatie gestapt om de Sea Shepherd Conservation
Society op te richten. Volgens de Cornelissen is wat Greenpeace doet, vooral een toneelstuk voor de
media. “Zij hebben een heel strak schema en gaan op een dag een aantal lokaties af, wij voeren net
zolang actie tot wij ons doel bereikt hebben”.
De Sea Shephard is op 1 juli in de haven van Curaçao aangekomen en is aangemeerd aan het Motetdok, waar het schip een maand zal blijven. Onlangs hebben de bemanningsleden actie gevoerd op de
Galapagos-eilanden, waar veel op haaien wordt gevist, om hun vinnen vervolgens aan de Chinezen te
verkopen, die er een dure soep van maken. In samenwerking met lokale opzieners ageert de Sea
Shepard tegen dit soort illegale praktijken die het natuurlijk evenwicht verstoren, aldus Cornelissen.
De reden dat de Sea Shepard Curaçao heeft aangedaan, is niet zozeer om actie te voeren, maar meer
om bij te tanken, voor het vervolgproject in Brazilië, dat zes maanden zal duren. Wel is het volgens
Cornelissen altijd hun doel om de lokale bevolking bewust te maken en ook staat een bezoek aan
Seaquarium op het programma, om de dolphin-academy te waarschuwen voor de komst van een
man die bekend staat als de grootste barbaar op het gebied van dolfijnenvangst. De naam van deze
man heeft Cornelissen niet voor handen, maar zijn komst is zeker en zijn praktijken ook.
Volgens Cornelissen komen veel dolfijnen en andere vissen onnodig om het leven, doordat voor de
vangst naar andere vissen bijvoorbeeld visnetten en vislijnen worden gebruikt, waarin vele andere
vissen blijven hangen. Deze zeedieren overlijden en worden gewoon weer in het water teruggegooid,
aldus Cornelissen. “Zo kan de vangst van een tonijn de dood van elf dolfijnen tot gevolg hebben.” En
niet alleen dolfijnen, maar ook schildpadden, walvissen, zeekomkommers en vele andere dieren van
de zee vinden nutteloos de dood.
Cornelissen werkt sinds twee jaar als vrijwilliger voor de Sea Shephard. Van huis uit is hij grafisch
ontwerper. Op de boot begon hij als chef kok en leerde hij langzaamaan sturen. Alle
bemanningsleden werken vanuit een idealistische visie op vrijwillige basis. Vergoeding is kost en
inwoning. Op dit moment bestaat de bemanning uit twaalf leden, maar wanneer zij vanuit Curaçao
naar Brazilie zullen vertrekken, zullen dat er nog zes zijn. De Sea Shepherd is dus nog op zoek naar
mensen die voor een half jaar de strijd tegen de illegale visvangst willen aangaan. Meer informatie
hierover en ook voor rondleidingen op het schip is verkrijgbaar bij Alex Cornelissen op 526-7691.
Meer informatie over de organisatie is te vinden op www.seashepherd.com.

