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Ik was diep geschokt, toen bekend werd dat er 1000 edelherten gedood zouden ‘’mogen’’ ? worden , 
In de Oostvaardersplassen . 
De avond dat ik het op het nieuws hoorde, ik meen in Oktober,was ik In een keer doodmoe vol 
ongeloof  en boos. 
Ik heb 2 petities getekend , deze rondgestuurd en ergens mijn geschoktheid gepoogd te verwoorden 
, 
op internet en veel hoop gevestigd op organisaties die bij PS. bezwaar mochten aantekenen . 
Gister hoorde ik op het nieuws dat hun mening en visies niet zijn meegenomen in het besluit van de 
rechter . 
Opnieuw was dat een hele klap. 
Wat vreselijk , want als het om een questie van Leven of Dood gaat mag je toch geen risico nemen , 
Dit besluit tot massa- doodsstraf wordt niet door de bevolking en dierenbeschermings organisaties 
gedragen ! 
 
En tot mijn verbazing hoorde ik ,dat het al enorme getal van 1000 dieren ,verhoogd is naar 1800 !  
Hoe heeft dat gekund ,bijna nog eens 1000 dieren  erbij ? 
Voor iedere verhoging moet opnieuw verantwoording bij de rechter worden afgelegd , zou ik denken 
. 
Bij iedere getalsverandering heb je het over een  nieuwe zaak . 
Ieder wezen is een individu ,een persoon , iemand binnen een groep , geliefd door anderen en geen 
getal ! 
 
Wat kunnen wij nog doen ,vraag ik me af ? 
 
Ik kijk naar alle democratische mogelijkheden op uw site,die zeer respectabel zijn. 
Maar Ik woon in Groningen en koos dit plekje uit,  om u te vragen mijn gedachte ergens te laten 
weten , 
Voor 1800 onschuldige prachtige wezens , die zelf hun stem nergens kunnen laten horen : 
 
Aan de P.S. wil ik laten weten : 
Als je als je het op je neemt voor iemand of een groep te zorgen  , 
dan kan het nooit een optie zijn die persoon of personen te doden , 
als er op je zorg een beroep gedaan wordt . 
 
Dood is geen optie en geen  oplossing  ,dood is voorbijheid  
En het betekent voor al die gezonde dieren , het omgekeerde van zorgen voor ze . 
Het is geen verantwoordelijkheid voor ze nemen, het betekent hun onschuld verraden , 
en hun uitleveren aan de dood . 
 
Kom je hiermee serieus als oplossing ,dan mag je je diep beschaamd zijn bijv.als voogd  , of als 
opvang van slachtoffers , 
als organisatie voor vluchtelingen , maar ook als orgaan dat over deze dieren beslissingsrecht op zich 
heeft genomen . 
Als je vanuit die zorgverantwoordelijkheid , met niets anders kunt komen dan de dood als oplossing , 
Is dat minder dan een zwaktebod , want je ontneemt autonome wezens,  met een eigen 
bestaansrecht op deze wereld 
het leven.  
Het is niet aan ons, dat af te nemen , het is van hunzelf . 



wij mogen misschien  voor ze zorgen, als we werkelijk het beste met hun voor hebben en diep 
respect koesteren voor hun leven, 
Ipv. omgekeerd en de restaurants. al ingeseind hebben, dat hun vlees eraan komt . 
Het is werkelijk nihilistisch , cynisch en zonder fantasie , dat je als verantwoordelijk -orgaan voor 
Provincie, Natuur en leven. 
met deze antie-oplossing komt . 
Goddeloos ,liefdeloos ,antie-Leven. 
 
Het is daarom dat ik P.S. voorstel om de dieren ter tijdelijke adoptie aan te bieden, aan die mensen 
en dier -organisaties 
tesamen ,die hun het leven gunnen . omdat het nogmaals van de dierenzelf is  !  
Daarom zeg ik ‘’tijdelijke adoptie’’ , tot ze ergens beter en in vrijheid kunnen leven . 
En dat we tesamen op de een of andere manier de gelden bij elkaar brengen, om de dieren naar een 
betere plek te brengen. 
Slapend ,want als je ieder de kogel kan geven ,dan kun je ook ieder met een verdovingspistool raken 
en slapend vervoeren naar die nieuwe plek. 
 
Wellicht kunnen PS. het geld dat nodig is , om zoveel dieren dood te schieten en naar restaurants te 
vervoeren ,ook ter beschikking stellen voor dit  
hogere doel dan doden , wat slechts een middel van onmacht is en van machtsmisbruik. 
 
Of haal het hek weg om de Oostvaardersplassen en laat ieder in vrijheid , de reis van zijn of haar 
leven beginnen, 
naar waar de Natuur hen nog kan koesteren, ipv.in een kaal afgesloten reservaat te moeten 
kwijnen.   
Want het is maar gewoon geworden dat verzwakte dieren worden gedood ,want we hoeven zog.niet 
voor ze te zorgen , daar ze in de natuur zijn  
,maar omdat de natuur geen natuur kan worden met een hek eromheen , moeten we juist wel voor 
ze willen zorgen . 
En waarom mag je niet zorgen voor een wezen in nood , of het nu wel of niet in de natuur is ? 
We kunnen ons beter in mededogen oefenen , want ieder van ons hoopt daar zelf ook op , als je het 
eens nodig zult hebben. 
 
Doden is  niet zorgen voor ,het is vuile handen maken en jezelf en anderen , die hier fel op tegen zijn 
, corrumperen .    
    
Wat een verdriet zou de uitvoer van het besluit ,van P.S. en de rechter geven , en wat een verdriet 
en verontwaardiding geeft het nu al ,  
denk er toch aan welk een pijn en machteloze woede ,het mensen en zoveel dieren aandoet en 
bloed doet kleven aan een bestuursorgaan,  
dat de mogelijkheid heeft het anders te doen en zo veel mooier. 
Laten we samen voor het Leven kiezen en haar verschijningsvormen koesteren , want als ieder van u 
zo’n prachtig dier voor zich zag staan ,  
wat doet u dan liever ? het dood schieten , of hopen dat het je nadert en je er naar uit kunt reiken.? 
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