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Luister naar de reportage van Sam Jones (4'15")  

De Douane heeft afgelopen weekend op de luchthaven Schiphol 81 Surinaamse zangvogels uit Suriname 
onderschept. Er worden wel eens vaker passagiers gepakt die een twatwa of een picolet het land in proberen te 
smokkelen, maar nog nooit waren het er zo veel. Gezien de omvang heeft de Algemene Inspectiedienst (AID) 
van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het onderzoek van de Douane 
overgenome.  

"De picolets en twatwa's zijn soorten die in Suriname worden beschermd, dus 
mogen ook niet worden gevangen en uitgevoerd," zegt Roel Vinken, woordvoerder 
van de AID. "Ze zijn bij een man en een vrouw gevonden die allemaal kistjes 
hadden in twee grote sporttassen. In die kistjes zaten de vogels." De vogels hebben 
het niet allemaal overleefd. De sporttassen zaten in het vrachtruim, waar het in de 
lucht -40 graden Celcius wordt. "Veel van die vogeltjes kunnen dit uiteraard niet 
overleven. Er zijn zeventien van de 81 vogels dood gevonden en inmiddels zijn er 
zes die wel levend aan waren gekomen ook dood. Alleen de sterkere hebben het 
overleefd."   

"Het gaat om pure smokkel", aldus Vinken. "De sporttassen werden gewoon 
ingecheckt als bagage. De kistjes zaten helemaal onderin met daarboven nog 
allerlei groenten. Vandaar dat de vogels niet gelijk te zien waren. De bagage is in 
Suriname niet goed gecheckt. Het is gewoon via de incheckbalie de band op 
gegaan, naar het vrachtruim." De vogels worden momenteel in Nederland 
opgevangen en verzorgd. Als ze sterk genoeg zijn wil de AID van het ministerie 
LNV in overleg met het Openbaar Ministerie de vogels terugsturen naar Suriname 
en ze daar in het wild vrijlaten.  

Suniel Chedie, voorzitter van de Surinaamse zangvogelvereniging Ringmasters in 
Amsterdam Zuidoost betreurt het dat deze 81 vogels zomaar zijn ingevlogen. "Wij 
zijn zeker tegen smokkel en promoten het juist om zelf in Nederland vogels te 

kweken." De Surinaamse vogels op de website van Ringmasters zijn in Nederland gekweekt. "Zo zijn er in 
Amsterdam gebroedde twatwa's, die kampioen zijn onder de Surinaamse zangvogels van Nederland".  

 

 

Een twatwa. 
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