
Waar wagen jullie je niet 
aan?
“Het publiekelijk ter discussie stellen 
van zwemmen met dolfijnen als thera-
pievorm voor bijvoorbeeld autistische 
kinderen. Sommige wetenschappers 
zijn van mening dat met andere dier-
soorten zoals puppies, kittens en 
vissen dezelfde resultaten kunnen 
worden geboekt.“

Wat is volgens jou de 
grootste bedreiging van de 
zee?
“Overbevissing. Dit vormt een 
probleem voor dolfijnen en andere 
hogere mariene diersoorten, omdat de 
commerciële visserij concurreert om 
dezelfde vis. Er spoelen dan ook 
regelmatig zwaar vermagerde 
walvissen en andere zeezoogdieren 
aan op de kust van Brazilië.  
Daarnaast is vervuiling ook een 
enorm probleem. Plastic zakken 
komen in de magen van de zeedieren, 
waarna de dood volgt. Er staat een 
bekend filmpje op YouTube van een 
Bryde-walvis die is gestorven, omdat 
zijn hele maag volzat met plastic. 
Nadat het dier was overleden, hebben 
ze de schrikbarende hoeveelheid 
plastic uitgestald.”

Wat is het grootste misver-
stand over Dolphin Motion?
“Mensen denken dat ik uitsluitend 
actie voer tegen Japan. Laat voorop 
staan:  ik heb niets tegen Japanners in 
het algemeen, maar wel tegen hun 
manier van omgaan met zeezoog-
dieren/dolfijnen.”

Wat is het grootste misver-
stand over dolfijnen en hun 
leefgebied ?
“Dolfijnen zijn nieuwsgierige dieren 
die regelmatig contact zoeken met 
mensen, dat wil echter niet zeggen dat 
het knuffeldieren zijn. Er zijn ook 
voorbeelden van dolfijnen die minder 

vriendelijk of zelfs agressief gedrag 
vertonen. Daarnaast lijkt het alsof 
dolfijnen altijd lachen, maar dat is een 
menselijke interpretatiefout, zo kijkt 
een dolfijn nou eenmaal. Sterker nog: 
ik heb beelden gezien van dolfijnen 
die levend in stukken werden 
gesneden en nog altijd dat ‘lachje’ op 
hun gezicht hadden.”

Werken jullie ook samen 
met andere organisaties?
“Heel veel, ondere andere bij de Orka 
Coalitie. Als belanghebbende in deze 
zaak werken we samen met Een Dier, 
Een Vriend, De Sea First Foundation en 
The Black Fish. Het hele gebeuren met 
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Naam organisatie: Dolphin Motion
Bekendste gezicht/kartrekker: 
Hester Bartels
achtergrond: Oorspronkelijk dieren-
artsassistente. Sinds lange tijd 
actief als activiste (o.a. Sea 
Shepherd) en sinds 2006 bij 
Dolphin Motion. 
ontstaansgeschiedenis: In de tijd 
dat Bartels bij Sea Shepherd zat, 
hoorde ze van de dolfijnslachtingen 
in de baai van Taiji in Japan. Dit 
was de kiem voor de organisatie, 
ruim voor het verschijnen van 
documentaire The Cove.
Doel van Dolphin Motion: Aandacht 
vragen voor de bloedige slachtingen 
van dolfijnen en andere walvisach-
tigen in Japan en op de Faeröer-
eilanden en hier een einde aan 
maken.
Sinds het uitkomen van The Cove is 
de belangstelling voor dit probleem 
overigens wereldwijd gegroeid.
Wat doet Dolphin Motion voor de 
onderwaterwereld?: Voorlichting 
geven op scholen, interviews met 
diverse media en aandacht vragen 
voor het probleem via stands. 
Einddoel is het probleem op de 
politieke agenda krijgen.

als we de cijfers mogen geloven, zijn de zeeën en hun bewo-

ners sterk bedreigd. over de hele wereld zetten vrijwilligers 

zich in om deze dreiging te bestrijden. In iedere editie 

belicht DuikMagazine een van deze organisaties. Deze keer 

spreken we met Hester Bartels van Dolphin Motion (DM).
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“als je
 kinderen uitleg 

geeft over 
het leed van dolfijnen, 

krijg je direct een oplossing: 
gewoon verbieden”

www.dolphinmotion.nl

zees lag

dec/jan 2011 Duikmagazine 67dec/jan 2011 Duikmagazine66



Knut? Knut werd afge-
stoten door zijn moeder 
omdat zij kennelijk 
aanvoelde dat haar jong 
ziek was. 

“Niels van elk, de dierenarts die 
Morgan heeft onderzocht, stelde vast 
dat ze een ontstoken hartzakje had, 
dat mogelijk een verminderde conditie 
veroorzaakte, waardoor ze haar 
familie niet kon bijhouden. Maar 
inmiddels is Morgan volledig gezond 
verklaard en moet dus worden 
bepaald wat haar lot wordt.”

Doet Dophin Motion ook 
zelf onderzoek, of wordt 
wetenschappelijk onder-
zoek (mede)gefinancierd 
door jullie? 
“Nee, daarvoor hebben we de 
middelen en tijd nog niet. Als we hier 
ooit over beschikken, zullen we het 
zeker doen. We blijven nu wel op de 
hoogte van allerlei onderzoeken naar 
dolfijnen. Bijvoorbeeld gedragsstudies 
naar wilde dolfijnen en dolfijnen die 
in gevangenschap leven.” 

Wat zou beter kunnen of 
moeten veranderen in het 
huidige visserij beleid? 
“Subsidies voor visserij zouden 
moeten worden aangewend voor de 
omscholing van vissers. En het zou 
verboden moeten zijn om vismeel te 
gebruiken voor veevoer.”

Enig idee waardoor er dit 
jaar een recordaantal bruin-
vissen aangespoelde op de 
Nederlandse stranden?
“Ondanks dat er op dit moment een 
redelijk gezonde haringpopulatie in de 
Noordzee leeft, spoelen er 
regelmatig bruinvissen aan. Daar kan 
ik verschillende redenen voor 
verzinnen, maar zeker weten doe ik het 
niet. Ten eerste zijn deze bruinvissen 
bijna altijd gehavend, waarschijnlijk 
omdat ze verdronken zijn in een visnet 
en daar met een mes zijn uitgesneden. 
Of overvaren nadat ze gestorven waren. 
Het kan ook zijn dat ze aan het kortste 
eind trekken in de zogenaamde 
visoorlog tussen dolfijnen onderling. Er 
zijn onderzoeken die laten zien dat de 

ene dolfijnsoort de ander beconcur-
reert en bevecht om vis. Een kleine 
bruinvis legt het af tegen een groep 
tuimelaars of orka’s. Ook bestaat de 
mogelijkheid dat vissers bruinvissen 
als concurrent zien en daarom op ze 
jagen, maar dat is zeer speculatief. In 
Bretagne is dit verschijnsel echter wel 
waargenomen.”

Denk je dat we de zee 
gaan redden?
“Ik vrees dat het erg moeilijk wordt, 
maar ik houd hoop.” 

de orka Morgan is trouwens een van 
mijn voornaamste werkzaamheden 
geweest het afgelopen jaar, maar 
gelukkig niet de enige. Jaarlijks organi-
seren we ook activiteiten tijdens de 
International Dolphin Day. In het 
verleden ging ik met zoveel mogelijk 
mensen demonstreren bij de Japanse 
ambassade, met opblaasbare dolfijnen 
die besmeurd waren met bietensap. Dit 
jaar stonden we op de Dam in 
Amsterdam en waren we met meer dan 
ooit. Wellicht een positief bijkomend 
effect van de documentaire The Cove. 

We kregen op de Dam in ieder geval 
meer aandacht dan bij de ambassade.” 

Zoeken jullie vrijwilligers? 
“Afhankelijk van de actie die we 
voeren, zoeken we vrijwilligers. Laatst, 
tijdens onze actie in Amsterdam, waren 
we met een man of dertig. Veelal rekru-
teren we vrijwilligers via sociale media. 
Hopelijk kunnen we binnenkort de 
zaak met Morgan afsluiten. Dan 
kunnen we ons weer op andere zaken 
gaan richten, want de plannen voor de 
toekomst liggen klaar.”

Weigeren jullie donaties?
‘‘Wij willen geen donaties van 
bedrijven die zich bezighouden met 
zaken waar wij problemen mee hebben. 
Dat is onze eer te na. Niet dat er ooit 
aanbiedingen van dergelijke bedrijven 
zijn geweest.”

Jullie zijn nogal begaan met 
het lot van orka Morgan. Veel 
Nederlanders vinden het 
nogal overdreven om zoveel 
commotie te maken om één 
enkele orka.
“Dat begrijp ik, maar het gaat om het 
principe. Natuurlijk is het prima dat het 
Dolfinarium in Harderwijk zich heeft 
ontfermt over deze orka, maar ze 
moeten niet doen alsof ze zich enkel en 
alleen om het lot van dit dier bekom-
meren, want er is ook een duidelijk 
commercieel belang. Ten eerste heeft 
Morgan al veel bezoekers naar het 
Dolfinarium gelokt, daarnaast zijn ze 
selectief geweest in wie ze Morgans 
kans op vrijheid lieten onderzoeken. Ze 
hebben namelijk nooit de intentie 
gehad om Morgan weer terug in zee te 
krijgen. Ze willen haar gewoon 
verkopen aan dat dierenpretpark op 
Tenerife, waar ze zitten te springen om 
een jonge vrouwtjesorka, omdat ze 
anders nog meer last krijgen van 
inteelt.”

Maar je mag toch helemaal 
niet officieel handelen in 
orka’s?
“Dat klopt. Officieel wordt er natuurlijk 
niets betaald voor Morgan, maar dat wil 
niet zeggen dat er onderhands niets 
geregeld wordt. Er zijn eens verzeke-
ringspapieren onderschept van een 
andere orka die werd overgeplaatst en 
daarin was sprake van een verzekering 
van tien miljoen. Het is niet voor niets 
dat wij maar beperkt inzage krijgen in 
alle gegevens, en dat de experts die zij 
hebben aangetrokken een andere 
conclusie trekken dan onze experts. 
Het dolfinarium heeft nu ook niet 
bepaald hard meegezocht om Morgans 
familie terug te vinden. Sterker nog, ze 
traineren de boel.”

In hoeverre is Morgan te 
vergelijken met ijsbeer 

Top 3 verdiensten
1.  Twee kleine ondernemingen in 

Egypte, die vakanties aanboden 
om te zwemmen met dolfijnen 
en daar een spirituele boel van 
maakten, overtuigd de rust-
plaatsen van de dieren te 
ontzien en te stoppen. 

2.  Twee keer de media 
gehaald met de actiedag 
International Dolphin 
Day.

3.  De grootste successen 
worden misschien wel 
geboekt in een van de 
klaslokalen. Als je kinderen 
uitleg geeft over het leed van 
dolfijnen, krijg je direct een 
oplossing: ‘gewoon verbieden!’.
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