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enige gescliiedkundige gegevens over 
DE ZEEHOND IN DE ZEEUWSE WATEREN 
door J .P . B. Zuurdeeg 
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Het enige grote roofdier dat zich In het wild in Nederland heeft 
kunnen handhaven Is de gewone zeehond. Hiervoor zijn nneerdere 
oorzaken aan te voeren: op het land Is hij op de kale en ntet leder 
hoogwHter overspoelde zandbanken moeilijk te naderen en in het 
water beschermt zijn zoogdierenintetllgentle hem. DaarbQ komt dat 
t>et dier als buH niet bijzonder gewaardeerd wordt. 
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Vroeger was dit anders. Zeehonden 
waren in de 15e eeuw evenals steur, 
bruinvis en zalm zeer gewildl Men 
schonk to&n zeehonden aan de 
aanzienlijlcsten. Het zeehondenvlees 
wss waarschgnli|( voor de vasten 
bedoeld. Men beschouwde de zee
hond immers als tweeslachtig dat vvil 
zeggenals vis en als landdier. De 
door H. M. Kesteloö bewerkte 
stadsrekeningen van Middelburg 
vermeh ion dat Anna van 
Bourgondiê, vrouwe van Ravestein 
in 15Ô0 een ..zeühond" ten 
geschenke kroeg ter waarde van 
-.36,6 ponden en een zalm van 10 
schellingen, de keizer kreeg in 1516 
een zeehond ter waarde van 2.13.4 
ponden. De Inventaris van prelaat en 
edelen vermeldt dat Jaquelyne de 

. Croy, A/rouvre van Bergen op Zoom 
'n 1543 verzocht om,evenals wijlen 
iwar echtgenoot, die éèn der 

'.vVgrootsté.leenrnannen van Zeelarid 
^was.fBainksindevâstényartde ' ' 
ontvanger Van B^)6stenschèW6 een 
'zeehcmd fe ontvângeiii. iater volgde 
een tegerizin vpdfieehooctenvleea. '•"* 
Smallegan^ vérmeldt>i z^n Cronielc 
van Zeerlend^1693) hierover dat zee-
'horVdenvIeës zetf»door de armsten 
' niet in de.^Js wordt gebruikt daar 
het zacht;.spohsachtig en vet '». 

^Eruge delen yan het dier.zqn echter 
als geneesmkidel té gebruiken. 
Smallegange verfiaalt hier letteriijk; 

;viDerechtêrvïnortder'1 hooftgelegt, . 
orengt denslaép I^.Dehtfld n - :̂  
vertwed ook het voeteuvél, irKfien / 
daervsnschoer^ngedragen .,• 
•WDrdert,Haervetwordvan .'" .' • 
: Hippocrates in vr6uwensiekten zeer ^ 
gepresön." • "V » •,^:''-.-^-. • V; •'•••'.'V-^ 
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VANGPREMIES 

'^^i De grote aantaBen zeehonden In de « 
" fï'zeeamfien, die zich vooral roati :«^;^- ' 
^Hoderh*bfdiit«*r'9^1^aâ('$^ 

echter een bedrwglhoyóor dé ' ;• 
yfeseis. Reeds vroog wej-déh «ten f 

"'.f' ook bek>ningen voor het vangen van 
y , \ .leehondwi uitgelootd. Het plakkaat 
•*-v'S«n 10 december 159t. • 

'uitgevaardigd door de Staten van 
• * ZeêlarKi, beloofde voor iedere 

gevangen zeehond een premie van 
een daakier. Oe premie was echter te 

; laag om het gewenste doel te 
bereiken, want op 7 augustus 1592 
werd er bü de Staten een voorstel 
Ingediapd om het vangloon te 
verdubbelen en van 5 schellirHjen op 

'•:> 10 schéffinaen te brengen. Oit bleef 

zp tot de Franse tijd. In 1596 werd er 
opnieuw een plakkaat gepubliceerd 
op het schutten van kleine vis en het 
vangen van zeehonden. Ook de . 
plakkatenvan9oktober1608en ^ 
9 mei 1611 bevatten paragrafen 
betreffende het uKtoven van premie-
vangloon voor zeehonden. Ongeveer 
terzeifdef ti)d kxjfden de Staten van 
Holland ook een premie uit, omdat 
de zeehonden die in de Maas, Thije, 
Marsdiep, Merwede, Lek en tJssel 
voorkomen van uit zee steeds verder 
landinwaarts komen. 

Om voor varigloon in aanmerking te 
komen moest men de gevangen 
zeehOTK) aan het.stadsbestuur 

. ., tonen, waar de inult van het dier 
\Mafd afgehakt om als beyvQs te ' 
dienen, zodat men niet tweemaal de ̂  
ïjremie kon opstryken voor dezelfde 
zeehprid. De stedelijke besturen 
kondeii hierna liet voorgeschoten l 

De boven beschreven betaling yôh 
da premie heeft tot 1806 gedùyftd..' . 

' âederidlén en ïiyt 1808 ge^chiedcJe ;. -
de bëtWirtg op dezelfde wijze maàr ' 

.»_ ^dereçitméesters moesten toen -v 
drienùâiivielitkse declaraties aan dé ./-f 
landdröai zenden, tliema tot dé .• 

/* in^ving bQ f r ^ r y k aan het - . ' , - , ' 
-depértement varï pdht/tetwijl ook 'ï'; 
door de öppertKHitvesterO vangloon / 
voor zeehonden werd betaakl. , .̂ . , 

• -tófheS ySn'^rachï w ó ^ van de "; " • 
'" Jàcĵ vyr̂  óp schadelijk gedierte van 

:,14 ^ 1 8 1 4 î w d̂ de premie verleén<i , 
: .uit de kas van het departement der 'V. 
. jacht ehVisserd. Dit duurde slecht» .? 
.kort. B| K.B. van 4 augustus 1815 ' 
• rw. 10 w«fd de premie ingetrokken 

y-. 'orndat, zoals men toen dacht, de ; . " 
f;.; 'jBçefioMWi slechts t^delijk (alleen bij 
; 'slorJnî'milô Zèouvysè stromen '', ;. ' 
\ verbjwen. De djerejvwaren' daàrwït, 

^•;5ràa<t»?ôî«iéaiv^^ 
r,v«fefi*»i^ geen riüt had. 

De minister van Binnenlandse Zaken 
maakte in 1854 bezwaar tegen de 
toenmalige regeling en verzocht de 
minister van Financiën, waaronder 
de Domeinen ressorteerden, een 
post voor varigtoon op zyn begroting 
te zetten. Deze voekJe er niet voor 
omdat, zoab hij in 1854 aan het 
Bestuur der Visserijen op de 
Zeeuwse Strooien schreef, de 
gevangen dieren een bepaalde 
waarde hebben en de vangst dus 
niet aangemoedigd hoeft te worden. 
Deze waarde zou aan hukl en traan 
' 8 , — bedragen. Voor Zeeland is die 
waarde te hoog geschat, terwijl de 
materialen zoals boten en netten 
duur zijn. Hiernaast heeft men door 
de sluwheid en waakzaamheid lang
durige oefening nodig en wordt 
kennis van het dier vereist, zodat het 
niet aantrekkelijk is zonder premie de 
dieren te vangen. Het Visserijbestuur 
btijh dan ook bezwaren maken. In de 
bestuursvergaderingen van 1886 
wordt een door de voorzitter 
geschreven rapport betreffende de 
zeehonden behandeW. De voorzitter, 
acht uitroeiing, hoewel waarschijnlijk . 
ftiet uitvoerbaar, niet V. ' . . - - . • ' . 
voorgeschreven. Het rapport hóeöit 
enige manieren om zich van de ï i.^';- • A 
zeehondenjtf ontdo«i..De meestM»?^ 
*ahóew^zen «it göoftoöpste" ^-^^ftyji 
methode vrâs<^zeehorK)en {foor . 
betoep^agérs te teteo vanger}'éfit»,' 
vervverken..- 'HÏ ' ÏJV '*-';-̂ *-:+i,;-v««;-rf*.. yerw^en. 

BEROEPSJAGERS 
• y • 

" Nadat in' 1820 de visserijen onder 
.. bĉ âer van domeinen waren .;, ,-" 
"gebracht, werd bfl K.B. van 19 rnaért 

1822 rx>. 103 vmer een vangkxm tot 
het verdelgen van zeehonden 
Ingestek). De premie bedroeg /' 3. — • 
Op dit oTKierwerp hobben voorts nog 
betre^irwde K.B.'s van 8 augustus 
1822 no. 80 en vdn 1 april en 
14 augustus 1823 no. 82 en 92, 
welke laatste ten grondslag lag aan 
de betaRiig ysn premie tot en met 
18G6. jr ' ' ''"•- ••'* 

ff^i^im^^-f^m^nW'^-. 

* Eer̂  TTróeil^Wi^ waè dat inïeelanöi 
aReeri l e d ^ van het geslacht Van dèr 
.Klooster ta Burgh.beroeps- .-ii',^ j ^v ; 

• zeehorïderijagers waren, maar dat^J' 
. deze financieel niet sterk genoeg 
waren en onbekand met de mWdefeî - ; J| 

'. om zteh op een voordelige wnjze vaó ' ^ '^ 
de gevangen zeèhorkl te ontdoen. •• 

.Pi^en, die töe^Voor een vel ...', -:^î-
-gemaakt werden. t>edroegenV 0.70^ * ^3 
•tenwf^^detraany 0.60 per liter i.^i-'S/'.:'t ' 
opbraöht Een jonge zeehond ' 
leverde 6-9 Rter traan op. Het: ^ ^ •. « ' ^ 

! worstel was o^. de^.%', .;.--*ii^vi??'>'-' 4 
zeehondenjagert'éensuteldiè™ ' ^ * i ' ' '^ 

- vettenen, om ©én tweede pet van ''0:.... 
^(IP kgea[it9;«ï>4ff0h;èh yobc]^'' IV-^'I 

-•rïtémt^i>èr(^ i6èV) beter fórriuls om ? ' '"'̂  
??^*twntó'kokén:v/ •'/. •..,, U/:,<,^ 

'Hoewel ervoor deze subsidie op de : 
':-"l begroting vQn 1887 oen post.wa». -.î ŷ  

• ; uitgetroldEeft kon de door het '':'i3-:; 
. VisserijbestuOr Ingestelde 

zeehondencómmissie geen' 
geschikte gegadigde vinden. 

Aan het eind van de eeuw korrit het 
instellen van premie opnieuw aan de 
orde. De Zeeuwse bezwaren tegen 
h«t premiestelsel waren dat deze 
regelingjviiwyei i i i^ tot een 
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U'\\ î-M '̂̂ ^ 
* '1-

1^ 
1 y 

'* ^r 

ar>deri)unt"wM de moeilijke 
' contrôle» Het gebeurde wel datai* • 
' "snuiten vâî"gewone honden'werden -*, 

getoSMTKL ;̂̂ *._-- ' - \ • _ 

Op voorsta van de minister van 
FinandSn werd t^ K.B, van 21 mei 
1900 no 91 opnieuw een premie - • 
ingevoerd. Voor mannefijke dieren 
toedroeg deze f 2,50 tenvijl voor 
vrouwelijke dieren ̂ 3,— werd 
t)etaald In 1914 werd de premie op 
/ 3, — gebracht voor iedere 
aangebrachte zeehond. 

Het premiestelsel werd in 1923 
ingetrokken Korte tijd later werd op 
voordracht van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Landbouw 
bij K.B van 15 maart 1927 no. 19 
wederom een premie van ̂  3, — 
ir>gevoerd. 15e gevangen zeehond 
moest aan de burgemeester der 
gemeente of aan een doorhem 
aangewezen persoon getoond 
worden in wiens bijzijn de 
voorvinnen werden afgesneden. 

Bn K.B. van 27 november 1933 no. 
53 werd het premiestelsel opnieuw 
ingetrokken. Welke overwegingen 
hiertoe gelekl hebben en tot het feit 
dat m 1938 (K.B. van 16 juh 1938 no. 
140) weer een vangkwn, nu van 
f2, — , werd uitgeloofd is in 
publikaties niet te vinden. Ook dit 
K.B s slechts korte tijd van kracht 
geweest Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd het 
bovengenoemde K B ingetrokken 
met ingang van 1 maart 1942. 

A A N T A L L E M ; 

'OmwatvbôraantaBenzeehorMJen", ' 
'ging hetnu eigenlek? De uhbetaakJé 
premies, opgetekend in de corttie-,. 
ionen van de Domeir>en van Zeeland 
geven hier een antwoord op. Het ^ 
oudst vermekle bedrag betreft 30 <n 
Vltssingen aangebrachte zeehonden 
die van 21 juni 1593-juli 1594 
gevangen waren Ook in Brouwers
haven, Arnemuiden en Goes werden 
zeehonden aar^gevoerd. Het betreft 
echter steeds maar enkele tientallen 
exemplaren per jaar. Het in die tjd 
hoogst gevonden bedrag werd in 
1620 aan Vlissmgen urtbetaald. Dit 
bedroeg 139.10.— ponden voor 279 
zeehonden. Waarschijnlijk t)etreft 
het hier echter twee jaar, want in 
1621 werden er maar 94 zeehonden 
in Vüssingen eangetiracht. Na 1654 
geven de rekeningen van de 
Rentmeester-generaal van 
Bewestenschelde, het huidige 
Midden-Zeeland, een beekJ van de 
zeehorvlenvarigst. In 1655 waren dit 
416 dieren. Dit aantal verminderde 
tot 25 in 1674. Het aantal 
aangebrachte zeehonden bleef rorKl 
de é stuks per jaar schommelen tot 
1755 In dat jaar werden 293 
zeehonden gevangen. Ook dit getal 
liep terug tot ruim onder de honderd 
exemplaren na 1789. Van Beoosten-
schelde, het tegenwoordige 
Noord Zeeland, zijn maar enige 
cvfers over deze periode te vinden. 

Cijfers voor het aantal gevangen 
zeehonden in alle Zeeuwse wateren 
vinden we eerst in de 19e eeuw toen 

^Ml^ 

het VfescMbéstuùt̂ vângiooft 7 
, b^alde.jMe^&lwen;len|3arinicf 

•'^nissen ïlè^OO|,Sn300ex6i^|»^f^'^^raj^<T^* 
'aar)gebra!dit. Héîjâar \BSCf^mtan T^çV^-i,'" 
topiaar'met434.stuk,.'_r- " - ^ f M ^ 

, Ooktoen'ergeeiiiprarTHeyerieemrvl^O^g-
werd. werden deze (Tieren nog regel- ' ^^ * " -
matig gevangen. Door Van dar ' 
Klooster te Burghshiis werden r>og 
circa 300 stuks jaarlqks gevangen, 
waarvan er 100 levend verkocht 
werden aan diergaarden Van de 
overige werd traan gekookt, terwijl 
de huiden te Zierikzee voor f 0,90 
verkocht werden. Vanwege de 
geringe opbrengst is hij omstreeks 
1888 hiermee gestopt. Ook in 1918 
en in 1947 zijn zeehonden gebruikt 
voor de traankokenl- In 1918 werd te 
Vlissingen hiervoor een gering aantal 
aangevoerd. Een grote zeehor>d 
leverde circa 1^ liter traan op die 
/ 2 , - tot^ 3 , - per liter opbracht. 
Voor de traankoker^ werden in 1947 
40 exemplaren te Zierikzee 
aangevoerd. . 

Na circa 188d werden rwg aüeeffzo'n 
100 zeehonden per jaar levend 
gevangen voor de Belgische en 
Duitse (fiergaarden In dat jaar werd 
het aantal exemplaren in de Wester-
schekle geschat op circa 1000. 

Na het opnieuw instellen van de 
premie in 1900 leefde de jacht weer 
op In de eerste jaren werden jaarlijks 
600 tot 700 zeehonden gevangen. 
Dit aantal liep echter terug tot ruim 
200 stuks in 1929. De grote op de 
t>anken liggende kudden van 100 tot 
150 exemplaren waren toen 
verminderd tot 30 of 40 stuks. 



Waarschijnlijk bleven de zeer 
schuwe dieren echter meer in het 
water. 

De verspreiding van de 
aangebrachte zeehonden blijkt uit de 
volgende gegevens van 1912: 
Breskens SO, Temeuzen 8, 
Vlissingen 2, Bergen op Zoom 1, 
Burghsluis 89, Veere 90, Brouwers
haven 19, Bruinisse45, Ouddorp 6, 
Yerseke 3 en Tholen 4. In totaal 
werden er dat jaar 317 zeehonden 
gevangen. 

Na 1929 liep de vangst 'm de 
Zeeuwse wateren sterk terug. In het 
jaaiverslag van het Visserijt)estuur 
werd als reden opgegeven dat de 
t>ekende zeehondenjager Van der 
Klooster te oud was geworden en 
dat het jonge geslacht andere 
werkzaamheden zocht, omdat de 
diergaarden geen levende 
zeehonden meer vroegen. Van 
1900-1921 werden 3418 stuks te 
Burghsluis aan land gebracht 

VANGMETHODEN 

Er waren toen enkele methoden in 
gebruik om de dieren te vangen. De 
meest in Zeeland gebruikte manier 
was het vangen met netten. Men 
ging als volgt te werk. Het net werd 
bij fjen plaat waarop zeehonden 
lagen bovenstrooms met behulp van 
een waterzeil ultgevierd met één eind 
tot voort)^ de zeehonden, het andere 
eind stak men tegen de plaat vast. 

.De dieren vyerden dan opgejaagd en 
."'vUichttep In het net. later wçfd ,, 
' ^'T»oofdzakel5kmêthetgewéet '.; ''/ 7. 

gejaagd. ' ./, - -' • ; 

'r,̂  b <S9 zeehond nu fre^elijk voor de ^ 
'^ ^ssfand zo gevaaifijk? Een rapport -
• van dr B. Ha>/inga van 1932 geeft 

hier een antwoord op. Uit zijn ">-̂ , • 
onderzoek van magen en darmen 
v^n zeehonden blykt dat deze zich -
vooral met de langzamer bodemvfa 
voedt, waarbij t)ot b^ grote zee
honden circa 65% van de voeding 

i uitmaakt. De gemiddelde voeding , , 
bedraagt bq deze dieren circa 5 kg ̂  
per dag. ' ' " 

NT j j _ ofte ^^ 

I' 
Oetai van da kaart van Zaaland van Nkohaa Vlstcher {ca 7655) 

Het aantal zeehonden zou omstreeks 
1930 m ons land circa 4000 stuks 
hebben bedragen, waarvan 
ongeveer 1000 stuks in de Zeeuwse 
wateren. 
Het premiestelsel heeft in de 
Waddenzee, Zuiderzee en de 
zukihollandse wateren geen of 
weinig nuttig effect gehad; daaren
tegen is in Zeeland, waar de 
zeehonden ook het schadelijkst zÇn, 
het aantal sterk gereduceerd 

. h^geen ̂ oor de premie ongetwijfeld 
' inde har)d is gewerkt» ahlus het 

",yrtkortna.hétîntrelçken vande'^>^. •> ^ 
{ premie werd de zôehoodbij K.Ö. vah 

"9 december 1947 tot wild (pelswikll 
' (Verklaard k\ het gehele Rijk, met i. ' 
- uitzondering van de provincies ." ' %• 

' Noord-Brabant, Zuid-Hofland en 
' 2eel^nd. De zeehonden in deze 

'provincies werden by hetzelfde K.B. -. 
op de lijst van schadelijk wQd 
geplaatst. In deJiu'Kfige Jaditwet 

' van 1954 Is de zeehond zonder 
uitzonderingen onder het Klelnwfld 

opgenomen Hierdoor werd een 
einde gemaakt aan de veelal 
onsportieve en onweidelijke 
vervolging van deze dieren. Door 
opening van de jacht kan zo notfig 
worden voorkomen dat deze dieren 
al te schadelijk worden. 

Als gevolg van de omstandigheid dat 
de huid van zeehonden thartt 
waarde als bont heeft, werd 
gedurerKle een aantal jaren intensief 
jacht op deze dieren gemaaVt en wei 
in die mate, dat te vrezen was, dat 
de zeehondenstand h^f te lande zou 
(Àstenren. Oat is aanleiding geweest ' 

' om de jacht op deze dieren 'm 1957 
niet te openen. Een beperkt aantal 
^nocht echter op vergunning )̂ or<teo. 
aifgeschoten. fn hetzelfde jaar ' "-"'^ 
werden ook maatregelen genomen 
o»n de stroper? tegen te gaan door ' 

'̂  de nvoering Van een wfldmerk voor 
zeehonden. DK merk Is nodig voor 
het vervoer of onder zich hebben van 

-deze dieren, 
Tpeo de areaalt)eperking in 1961 
door afsluiting van het Vèerse Meer 
een aanvang nam, werden geen'. > 
afschotvergunningen meer gegeven. 
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Ziutiit 
EXCURSIE 
ZEEUWS 
{LANDSCHAP 
NAAR 
LAND 
VAN 
S^EFTINGE 

ynHOGRAMMA ' ' ^ . t 

^IJBKSXi 

De Stichting,, Het Zeeuwse L and-
' ^, sçpap" organiseeil op zaterdag 
' ""• 2 juni een excursie voor haar 
' ,' 'he^ims^iers in hçt Verdronken Lapd! 
ik'tv-VüVJ Saenirtge. jDeelnemers wordt ̂  

'*•' aangeraden/aarzep en oude fdeding' 
, te dragen. Dfi ro{rte gaat door zwaar 

' " terrein enis dan OOK niet geschSft' 
' voor hen die minder goed ter been of 
' jwg/orM In Jaren zih. De duur van de 

wandeBngisdrca2)iuurema/u 
zoveelrriogeiiik aspekten van dit 
emrm grote btiitendipae ratuiff-
reservaat laten zien. 

Vertrek om 14.00 uur vanaf café 
Buyste Emmahaven. Wanneer u 
niet uit Zaeuwsch- Vlaanderen komt 

kunt u het beste de boot van IZlSS ^ 
uur uit Krumingen nemen. In Perk- ' -
polder aangekomen volgt u de 
ANWB-borden naar Graauw. Vanaf 

' dóe plaats volgt u de kleine geh 
hortus „ Emmahaven ". Café Buys 

. Sgtdirektonder4».Zeed^teBnma-
havan. ' ^ ^' ' - . ' 
Bnde excursie om 16.^ uur In het 
kfeine doch bekende echt ouder
wetse cafeetje van de familie Buys 
zal aelegenheki zijn om e<M drartk/e 
te drinken. 

Opgave voor deelnam» kan 
telefonisch of par briefkaart 
gaschladen aan het buraau-adraa 
van da stichting {sla blnnansffda 
omslag). 
€r worden voor da excursie gaan 
kosten In rekening gebracht. 

•t. 


