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Werkstraf van 240 uur en 10 dagen cel voor smokkel
kolibries uit Suriname – Barendrechter (54) verslaafd
aan kolobries
in Nederlands, Nieuws, Surinaams

97 personen vinden dit leuk. Wees de eerste van je
vrienden.

Vind ik leukVind ik leuk

Een aan kolibries verslaafde inwoner van het Nederlandse Barendrecht hoorde gisteren een werkstraf van

240 uur en een celstraf van 100 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk, tegen zich eisen voor onder andere de

smokkel vanuit Suriname van kolibri’s, aldus bericht vandaag, donderdag 23 januari 2014, de Weekkrant.
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(Bron foto’s)

In zijn onderbroek smokkelde Barendrechter Derk T. (54) het twaalftal honingzuigers en kolibries langs de

douane in Paramaribo en Schiphol.  De met uitsterven bedreigde vogeltjes waren gewikkeld in lapjes stof en in

kokertjes gestopt.

Tijdens de vlucht van Suriname naar Nederland stopte Derk T. de kokertjes met omwikkelde honingzuigers,

vorkstaartbosnimfkolibries, witkin- en roodkeelsaffierkolibries in een cameratas onder zijn stoel.

‘Nee, dat was niet dieronvriendelijk’, antwoordde hij de rechter desgevraagd. ’Ze raken alleen wat gestresst

van dat uit en in de broek stoppen op het vliegtuigtoilet. Vroeger toen ze nog legaal waren werden ze ook in

lapjes vervoerd. In een transportkooitje fladderen ze zich dood en het was nacht, dus ze sliepen. Ik ben

helemaal geobsedeerd door die vogeltjes, door hun kleine kraaloogjes en karaktertjes’, legt hij de rechter uit.

‘Het lijkt’,’ reageerde de rechter, ‘of u uw oude verslaving aan harddrugs hebt ingeruild voor de kolibrieliefde

voor die beesten. Maar die vliegen toch gewoon het liefst in het oerwoud rond? Als u ze wilt zien, dan moet u

naar vogelpark Avifauna, want daar zijn ze heengebracht nadat ze in 2012 bij u in beslag zijn genomen.’

Al vanaf 2006 houdt de Barendrechter zich met zijn vogelhobby bezig. Volgens de aanklager smokkelt hij voor

de handel.  In Frankrijk en Frans-Guyana is hij twee keer aangehouden met tassen vol tropische

vogeltjeskolibries, waarvoor hij een geldboete en celstraf kreeg opgelegd.

‘Deze beesten worden door de jacht voor verzamelaars en ontbossing met uitsterven bedreigd’, sprak de

officier van justitie.

De 54-jarige Barendrechter hoeft niet de cel in, want hijn zat 10 dagen in voorarrest.

‘Ik heb alle vogels weggedaan. Vroeger had ik er wel een stuk of dertig. Nu alleen nog een paar spreeuwen in

de volière. Maar met vergunning, hoor.’
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