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Îles de la Madeleine is een klein eiland 
met ongeveer 13000 inwoners. Destijds 
verdiende een grote groep mensen nog 
de kost met de zeehondenjacht. Met als 
gevolg dat ze niet erg positief stonden 
ten opzichten van de pers of fotografen. 
Maar daarover later in dit verhaal meer. 
Om dit soort reizen te doen moet je  
extreem goed voorbereid zijn! Toen we  
na een zeer lange reis eindelijk op het 
vliegveld landen was er een sneeuw
storm aan de gang en ik dacht werkelijk 
dat ik in een vrieskist geland was. Het 
kan er enorm koud zijn en dan heb je 
het over min 30 graden onder nul. De 
gevoelstemperatuur is nog veel kouder! 
Jullie snappen natuurlijk wel, dat je foto
apparatuur er daar ook flink op z’n donder 
van krijgt! Als je op het pakijs tijdens een 
sneeuwstorm fotografeert, dan moet je 
er rekening mee houden, dat de sneeuw 
zout van de zee bevat. En de combinatie 
zout sneeuw en vocht is niet best voor 
je fotoapparatuur. Maar beste Nikon 
vrienden, toen al was ik erg blij met mijn 
Nikon spullen! Zelfs bij min 30 graden, 
bleef mijn accu het gewoon goed doen. 
Natuurlijk heb ik dan een extra accu bij 
me, en die moet je bewaren op een plek 
waar het lekker warm is. 

Groothoek
Zoals jullie van mij weten ben ik dol op 
groothoek fotografie! Ik vind de omgeving 
waarin een dier leef net zo belangrijk als 
het dier zelf. En zeker als het om een baby 
zeehondje gaat die in bare omstandig
heden uren lang op z’n moeder lig te 
wacht. Natuurlijk kan een portretje van 
zo’n lief koppie schitterend mooi zijn 
maar ik kies toch liever voor mijn groot
hoek. Jullie kunnen zien dat ik tijdens het 
fotograferen ook een flits gebruik. Deze 

gebruik ik om de schaduw zachtjes in te 
flitsen. Want zoals jullie kunnen zien is 
het een tegenlicht opname. En zonder 
de flits zou de schaduwkant van het dier 
veel donkerder zijn. Maar ook kan een 
flits soms net even wat meer scherpte in 
het beeld brengen. Dit komt omdat het 
flitslicht elke beweging bevriest. Maar let 
op! Teveel flitsen is lelijk! 

De eerste paar nachten verbleven we in 
een hotel. Daar vertrokken we dan elke 
dag per helikopter richting het pakijs.  
Omdat het pakijs los op zee ronddrijft, 
kan het de ene dag dicht bij het eiland  
liggen en de andere misschien wel een 
half uur vliegen zijn om bij de zeehondjes 
te komen. Ik hoef jullie natuurlijk niet uit 
te leggen dat dit een vrij dure aangelegen
heid is! Een vlucht kostte toen 600 dollar 
per persoon. Maar ja je moet er maar wat 
voor over hebben.

Pakijs
Na een paar dagen wilde ik nieuwe 
sneeuwboots kopen en stapte een jacht 
winkeltje binnen. Toen we met de eigenaar 
aan de praat raakte, vertelde hij ons dat 
een groot stuk pakijs tegen de andere 
kant van het eiland was gedreven. We 
hebben daarop een auto gehuurd en zijn 
naar de andere kant gereden. En tot onze 
grote blijdschap konden we zo van de 
kant het pakijs oplopen. Na wat speur
werk vonden we al snel ons eerste zee
hondje. We zijn toen onze spullen gaan 
halen en vlakbij in een bed en breakfast 
gaan slapen. Mooier konden we het niet 
hebben! Wat een geluk! 

Nadat we een aantal dagen aan het 
fotograferen waren viel het ons op dat we 
telkens vanaf de heuvels aan de kust in de 

gaten werden gehouden. Pickups waar 
een paar mannen in zaten, die ons met 
een verrekijker aan het bespieden waren. 
En dat waren niet de meest vriendelijke 
types kan ik jullie zeggen! Toen we op een 
dag aan het fotograferen waren kwam 
er een van die kerels het ijs op en begon 
zonder reden een klein zeehondje met 
sneeuw op zijn koppie te gooien. Natuurlijk 
kijk je dan en zeker ik! Mijn ogen zeggen  
dan meer dan woorden! Deze kerel begon 
gelijk ruzie met ons te zoeken, maar omdat 
ik geen Frans spreek kon ik er niet echt 
mee in discussie gaan. Nadat we na een 
dag op het ijs te zijn geweest terug naar 
huis wilde stond er een groep van wel  
20 personen ons op te wachten. Pffff  
whow dacht ik daar word ik niet blij van. 
Nadat we bij de groep waren aangekomen 
stond er een redelijk net uitziende man 
die ons aansprak. Het bleek het hoofd 
van de zeehondenjagers federatie te zijn. 
“Wat komen jullie hier doen?” vroeg hij 
niet echt vriendelijk! Ik, “niks, gewoon 
foto graferen”. Hij weer, “waarom en voor 
welke krant?” Ik, “voor geen enkele, we 
zijn gewoon natuurfotografen”. Hij weer, 
“zijn jullie voor of tegen de jacht?” Ik, “niet 
voor en niet tegen”. Maar als je mij zou 
vragen of ik de zeehondenjacht een echte 
jacht vind dan “Nee!” Iedere persoon kan 

met een boot het pakijs opzoeken en daar 
alles doodslaan wat nog niet weg kan 
zwemmen. En aangezien de prooi geen 
schijn van kans heeft vind ik het geen 
echte jacht, maar nogmaals ik ben niet 
voor en niet tegen de jacht! Onze bio
industrie is tenslotte geen steek beter! 
Bijvoorbeeld kistkalfjes, die het daglicht 
nog niet een keer hebben gezien en dan al 
geslacht worden. 

Hij keek me met een bedenkelijk gezicht 
aan en vermoed dat hij dit antwoord 
niet verwacht had! En toen zag ik die 
kerel staan die het zeehondje had lopen 
pesten. Ik zei tegen de man met wie ik 
aan het praten was, “ik ben niet voor en 
niet tegen de jacht maar ik verwacht wel 
dat een ieder met respect met de natuur 
omgaat en vandaag heb ik die kerel achter 
je zonder reden een zeehondje zien sarren 
en dan gaat hij mij aan kijken van wat 
moet je?! Wat een stoere bink! Als hij nou 
echt een stoere vent wil zijn laat hem dat 
dan maar eens bij een ijsbeer proberen! 
Dan is hij pas echt een vent!” De hele 
groep schoot in de lach en de kerel stond 
enorm voor...  De man knikte en zei “je 
hebt helemaal gelijk. Mocht je de aan
komende dagen nog problemen krijgen 
kom dan maar bij mij langs.”

Bij de beesten af
Een paar dagen later stonden we op het 
ijs en er kwamen een man of 10 het ijs 
oplopen. En het zeehondje dat ik bijna een 
week aan het fotograferen was werd zo 
met een klap zijn kop ingeslagen. Ik ben 
zelf niet van een natte krant gemaakt, 
maar als ik er aan denk krijg ik weer de 
tranen in mijn ogen. Het gezegde ‘bij 
de beesten af’ is hier voor niet de juiste 
term. Want een dier gaat niet zo met de 
natuur om. Stiekem heb ik dit nog kunnen 
fotograferen (met gevaar voor eigen 
leven want als ze dat zien ben je helemaal 
de klos! ) 

Deze keer dus geen leuk verhaal waar  
je vrolijk van wordt, maar een ervaring  
die ik nooit meer zal vergeten! Maar ik 
weet wel, dat ook mijn foto’s er aan  
bijgedragen hebben dat nu de zeehonden
jacht verboden is. Dit is de kracht van  
fotografie! En hier doe ik het voor!  
Mensen laten zien hoe bijzonder de  
natuur is! En ondanks alles ben ik blij dat 
ik er ben geweest! Er waren momenten 
bij dat je 1 op 1 plat op je buik samen met 
zo’n beestje op het ijs ligt. Dit zijn ook de 
mooie momenten, die ik nooit meer zal 
vergeten. 

In 2007 ben ik samen met de Belgische natuurfotograaf Werner van Steen naar het  

Canadese eiland  Îles de la Madeleine gereisd om de pas geboren zeehondjes op het pakijs  

te fotograferen. Niet wetende dat dit nog wel eens een heel avontuur zou worden!
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