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Er hangt bijna vijfhonderd euro aan een stevige spijker in de 
boom voor mijn huis! Tot een paar weken terug was het nog 
geen seconde in mij opgekomen om het eraf te halen. Nee, 
geen zorgen, nu ook nog niet, maar het werd mij eerder dit 
voorjaar wel nadrukkelijk gesuggereerd.

Begin april was ik op een ‘vogeltjesmarkt’ in Boskoop. Iede-
re maand komen daar een kleine duizend vogelliefhebbers 
bijeen om zich te vergapen aan Rijstvogeltjes, Zebravinken, 
Par kieten, Kanaries en Agapornissen. Die zitten daar, als 
het een beetje meezit, per koppeltje in tentoonstellingskooi-
tjes - een ‘tt-kooi’ voor ingewijden - vier of vijf rijen hoog, te 
wachten op een nieuwe eigenaar. Als ze iets meer pech heb-
ben, zitten ze met meer dan twintig dieren in een platte bak. 
Een beetje zoals tomaten in de marktkraam op woensdag. 
Dat u een beeld krijgt.

Behalve de tropische soorten zag ik tot mijn verbijstering 
ook behoorlijk wat inheemse soorten. ‘Wildzang’, heet dat in 
het jargon van de handelaren op zo’n markt. Als je tussen 
het gekwetter van de Parkieten en andere ‘kromsnavels’- om 
maar even in het jargon te blijven - ineens de ijle piepjes van 
een groepje Staartmezen hoort, geloof je in eerste instantie 
je eigen oren niet. Maar daar zaten ze toch echt, zeven 
stuks, vijftig euro per stuk, negentig voor een koppeltje. De 
betreffende Haarlemse handelaar had een uitvoerig verhaal 
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hoe je die staartmezen in gevangen-
schap kunt kweken. ‘Het vergt echt 
vakmanschap, meneer’.
Iets verderop: een twintigtal kooitjes 
met Goudvinken, Appelvinken, Kuifme-
zen, Witte Kwikstaarten, Gekraagde 
Roodstaarten en een Pimpelmees ! Ik 
verzin dit niet. Natuurlijk, met het juis-
te vakmanschap zal je een deel van die 
vogels misschien wel in gevangenschap 
kunnen kweken. Maar veel makkelijker 
is het natuurlijk om het gesloten voet-
ringetje, wat het bewijs moet zijn dat je 
de vogels echt zelf hebt gekweekt, ge-

Staarloze pimpelmees

baardman in kooi.

woon om de pootjes van de kuikens in 
een nestkast te schuiven.
Het volkomen gestresste Pimpelmeesje 
moest vijftig euro opbrengen. Dat z’n 
complete staart eraf lag, kwam volgens 
de Belgische handelaar omdat hij hem 
gisteravond wat onhandig uit de grotere 
kooi had gevangen. Maar zo bezien 
hangt er nu dus echt vijfhonderd euro 
in de boom voor mijn huis. Anders dan, 
ik noem maar wat, wietplantjes hoef je 
deze vogeltjes niet eens zelf op te kwe-
ken, dat doet moeder natuur al voor je. 
Gewoon op de juiste momenten de lad-
der tegen de boom en: kassa !

De Drentse dierenarts Jan Hooimeijer 
strijdt al vele jaren tegen vogelmarkten 
als deze. De openbare markten voor 
koeien, varkens en andere dieren zijn 
allang verboden in Nederland. Om  
goede redenen. Alleen met onze vogel-
tjesmarkten is Nederland nog steeds 
een toevluchtsoord voor handelaren uit 
grote delen van Europa. Hooimeijer 
maakt zich kwaad om het belabberde 
dierenwelzijn en maakt zich ook zorgen 
om de dier- en volksgezondheid. Enige 
veterinaire controle ontbreekt. En van 
een kromsnavel die de bacterie Chlami-
dia psittaci bij zich draagt kun je als 
mens echt een lelijke longontsteking - 
‘papegaaienziekte’ - oplopen. Vogeltjes-
markten zijn ook een stimulans om 
nestkasten leeg te halen en mistnetten 
in achtertuintjes op te zetten, iets wat 
helaas dan ook veelvuldig gebeurt. Nee, 
niet alleen op Malta, maar ook in  
Nederland !

Er staat een petitie op
stichtingpapegaai.nl

■ Rob Buiter


