
TEKST ALGEMEEN GEBRUIK AANGIFTE DOLFINARIUM 

 

Feit: Ontucht met dieren 

Plaats delict: Dolfinarium, Strandboulevard Oost 1, 3841 AB Harderwijk 

Pleegdatum/tijd: Onbekend, in uitzending op woensdag 2 maart 2016 te 21:55 uur 

 

Hierbij doe ik aangifte voor overtreding van artikel 254 en 254a (ontuchtige handelingen met een dier). 

 

Ik kan u hierover het volgende verklaren: 

Ik heb de uitzending gezien van het VARA programma Rambam, welke op woensdag 2 maart 2016 

om 21:55 uur werd uitgezonden. In deze uitzending werden beelden uitgezonden die aantonen dat 

artikel 254 en 254a van het wetboek van strafrecht werden overtreden. 

 

Op de beelden die werden getoond zag ik dat een dolfijnentrainer in dienst van het dolfinarium een 

dolfijn opdracht gaf op zijn rug te gaan liggen. Ik zag dat de dolfijn in het water, aan de kant, op zijn 

rug lag. Ik zag dat de dolfijnentrainer aan de kant van het bassin zat. Ik zag dat de dolfijnentrainer de 

dolfijn aanraakte, door de aanraking werd het mannelijke geslachtsorgaan van de dolfijn zichtbaar. 

Normaal gesproken is het geslachtsorgaan van het mannetjesdolfijn niet zichtbaar. Op de beelden die 

getoond werden is te zien dat een dolfijnentrainer het geslachtsorgaan van de dolfijn in zijn hand 

neemt en de dolfijn aftrekt. Op de beelden die werden uitgezonden is niet goed te zien of de dolfijn 

een zaadlozing krijgt. Deze zaadlozing heeft wel plaatsgevonden omdat dit werd bevestigd door een 

persoon die bij de dolfijnentrainer stond. Het zaad van de dolfijn werd niet opgevangen, op de website 

van het Dolfinarium valt te lezen dat er geen programma actief is voor kunstmatige inseminatie. De 

dolfijn wordt mijn inziens dan ook afgetrokken zonder redelijk doel maar alleen voor seksuele 

bevrediging. 

 

Ik wil u tot slot nog zeggen dat ik het goed vind dat de programmamakers de beelden die zijn getoond 

hebben uitgezonden. Ik vind het goed dat de beelden misstanden laten zien waarbij dolfijnen zijn 

betrokken. 

 

Ik wil u zeggen dat ik graag op de hoogte gehouden wil worden van het verloop van het onderzoek. 

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit. 

 


