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Zonnend gansje in de Oostvaardersplassen. (Foto: Arno-Jan Boere)

Overpeinzingen 

van een gans
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‘We zijn met tevelen zeggen de mensen. Hoe-

zo? We doen slechts wat onze natuur is: eten, 

poepen, kinderen voortbrengen. En trekken van 

Noord naar Zuid, de zomer na en weer terug. 

Door dat poepen groeit er weer meer gras. 

Kringloop! Wij vernielen de aarde niet.

En hoe is dat bij de mensen? Er zijn er veel te 

veel: miljarden. En wat doen die? Afval maken, 

dat vervuilt de lucht, de grond en het water (o.a. 

plastic soep op de oceanen). 

Ze vervuilen met gifstoffen en bestrijdingsmidde-

len, die spoelen van het land het water in en via 

de rivieren in de zee.

Ze poepen ook, maar vervoeren dat naar zee. 

Ze vissen de zeeën leeg.

Collega-dieren jagen om te eten, mensen jagen 

voor de lol. Ze doen afschuwelijke proeven op 

collega-dieren.

Sommige collega-dieren moeten kunstjes doen, 

worden geslagen en vernederd. Vele worden 

opgesloten in hokken.

Als wij ruzie hebben, gebruiken we 

snavels, klauwen, bekken of poten. 

Maar zij hebben wapens, bombarde-

ren zelfs mensen waarmee ze geen 

ruzie hebben. Evt. komt nog een 

atoombom. 

Zij rijden en vliegen in auto’s en vlieg-

tuigen en vervuilen de atmosfeer. Wij 

gebruiken poten of vleugels.

Zij veroorzaken vliegrampen, vele 

van ons stierven een ellendige dood.

Ze veroorzaken geluiden in zee, die 

collega-dieren verwarren en vaak 

doen sterven.

Ze vernielen hele stukken aarde, 

kappen bossen en doen de polen 

smelten.

Ze veroorzaken een klimaatramp, 

waarmee ze ook zichzelf treffen.

Ze zijn arrogant en noemen zich de Kroon der 

Schepping, maar er zijn collega-dieren die fysiek 

heel wat meer presteren dan de mensen, zoals 

wij met onze trek.

Nog even over die jacht: velen van ons zijn mo-

nogaam, hebben verdriet als de ander dood is. 

Hoeveel mensen zijn monogaam?

Conclusie: geen dier doet wat die mensen doen, 

en die zijn er in grotere aantallen dan wij.

Hoezo te veel ganzen?’

Robert Meijs kwam dit tafereeltje tegen in 

de Alblasserwaard.

Marianne Miltenburg 

stuurde een ‘Elf’, 

een kort gedicht 

bestaande uit vijf 

regels en elf woorden. 

Haar boodschap is 

kort maar krachtig.

D
e voortdurende ganzen-

slachtingen bracht een 

81-jarige faunabeschermer 

ertoe zich in de gans te verplaatsen en onze 

wereld vanuit dat perspectief te bekijken. ‘Over-

peinzingen van een gans’, recht uit haar hart:


