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In je handen heb je de nieuwste editie van de Brul, met als
thema ‘de toekomst’. Ik wil dit voorwoord echter beginnen met
een terugblik. Dit najaar stop ik namelijk, na vier jaar actief te
zijn geweest, bij PINK!. Simpelweg vanwege het feit dat ik een
te oude jongere ben geworden. Shit happens.
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Ikzelf voel me in ieder geval gesterkt door de groei van onze organisatie de afgelopen jaren en geef dan ook mijn
verantwoordelijkheden met vertrouwen door aan mijn opvolger. Iedereen met wie ik heb samengewerkt, bedankt, ik
had het voor geen goud willen missen! Veel leesplezier met deze Brul en tot ziens!

21

Peter de Weerd
Secretaris PINK!

PLANT IN DE SPOTLIGHT
Helenium

De afgelopen vier jaar heb ik PINK! zien uitgroeien tot een
volwassen politieke jongerenorganisatie, die proactiever
en mondiger is geworden en serieus wordt genomen door
andere (jongeren)organisaties. Mede dankzij de voor onze
moederpartij succesvolle verkiezingen en natuurlijk de inzet
van onze eigen leden, is ons ledenaantal spectaculair gegroeid.
We organiseren meer activiteiten dan ooit en zijn zelfs
een voorbeeld geworden voor buitenlandse zusterpartijen
van de Partij voor de Dieren, die de waarde van een
jongerenorganisatie terecht inzien en hier zelf ook mee aan de
slag willen. Ons diervriendelijke en planeetomarmende geluid
is te horen in diverse media en meer PINK!’ers dan ooit staan op de kandidatenlijsten voor de volgende verkiezingen.
Dit laatste is overigens hard nodig. Zoals jullie weten zal klimaatverandering vooral gevolgen gaan hebben voor
onze generatie en daarop volgende generaties. We zullen alle zeilen bij moeten zetten om de opwarming van de
Aarde te beperken. Maar dit is niet de enige megaklus waar wij met z’n allen voor staan. Hoewel het bewustzijn in
de maatschappij over dierenwelzijn groeit, lijden er nog steeds dag in, dag uit, miljoenen dieren in bijvoorbeeld de
intensieve veehouderij. Als jongeren zijn wij flexibeler in het aanpassen van onze levenswijze en daarom is het zo
belangrijk dat wij zoveel mogelijk jongeren overtuigen andere keuzes te maken. Opdat de toekomst er voor alles wat
leeft en waardevol is, wat rooskleuriger uit kan gaan zien.

KIJKJE IN DE KEUKEN
Cynthia
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Jouw recept delen? Dat kan!
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VACATURES EN COLOFON
PINK! en de Brul-redactie zoekt jou!
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PRIKBORD

Prikbord
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minst
haalbaar is.

Een ander prikbord dan normaal. Deze keer laten we het
woord aan jullie, PINKers, om te laten weten wat jullie over
de toekomst te zeggen hebben.
De grootste uitdaging van

de toekomst is een nieuwe
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klimaat bevrijd wordt uit
de verstrengeling van
politiek en economische
belangen.
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Voor mij zou de toekomst
het kan is het groen,
mensen zijn zoveel
mogelijk buiten en nemen
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Joep, 25

‘Toekomst’ is een woord
dat we gebruiken als
excuus om belangrijke
dingen niet nu te hoeven
doen: “Opkomen voor dieren
en de natuur doen we wel
na de economische crisis.”
Joost, 28
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Voor mijn studie
s ben ik veel m
et de
toekomst bezig.
Hoe zal de tech
niek zich
gaan ontwikkele
n? Hoe zal ons
digitale
leven eruit gaan
zien? Wat als qu
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computers de
wereld gaan ov
ernemen??
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Amber, 18
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Het is altijd makkelijker
om aan het einde terug te
denken en te verzinnen wat
beter had gemoeten. Maar
met de klimaatverandering
kunnen we ons dat niet
veroorloven.
Roel, 21
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De toekomst

COLUMN

De toekomst van PINK!ers
Cynthia Pallandt

ondanks het klimaateffect een kind baren de wens
hebben Australië te zien
en nooit meer te vliegen
dat wordt varen of laten varen
ik wil oud en grijs worden en niet
op Mars, maar aarde. escapistische
wetenschap biedt geen heil, op google maps
check ik of mijn huis 7 meter boven peil staat
ik probeer me te verzoenen met veranderende
seizoenen. zorgeloze praatjes over extreem weer
zijn niet meer zorgeloos. de toekomst is niet meer
sprookjesachtig, was al nooit voorspelbaar. ik probeer
mij een best case scenario voor te stellen.
ik wil toekomstmuziek kunnen schrijven
maar weet dat ik kaartenhuizen maak van mijn dromen
ik ben nog niet klaar om te rouwen
om een toekomst die er nog moet komen

Ik ga deze column beginnen met een kort voorstelstukje
en tevens mededeling waar ik zelf gemengde gevoelens
bij heb: ik ben Cynthia Pallandt uit Breda, woon samen
met zes konijnen, ben 30 jaar oud, en vanwege mijn
leeftijd is dit mijn laatste jaar bij PINK!. Toch mag ik als
columnist voor Brul! aan de slag… Hoe zit dat?
Laat ik beginnen met hoe ik bij PINK! terecht
ben gekomen. Een paar jaar geleden nam ik een
combilidmaatschap van PINK! en Partij voor de Dieren.
Nog voordat ik goed en wel doorhad wat PINK! zoal
deed, ging de afdeling in Noord-Brabant op non-actief.
De reden was dat de bestuursleden te oud werden en
er onvoldoende vervanging was. PINK! verdween voor
mij naar de achtergrond, ik focuste op de partij en mijn
groei daarbinnen. Totdat mijn Bredase collega Guus
Beckett en ik een toespraak hoorden van Sebastiaan,
op een congres van Partij voor de Dieren. We waren erg
onder de indruk van zijn verhaal en ineens voelden we
de noodzaak om ook in onze provincie weer een afdeling
van PINK! op te zetten. Ik was er zijdelings bij betrokken
toen dit een paar maanden later daadwerkelijk
gebeurde. Inmiddels had ik goed contact met PINK!’ers
door het hele land en ik woonde allerlei activiteiten bij.
Met name de workshops, discussieavonden met andere
partijen en actie-excursies vond ik leerzaam en leuk. Wel
vond ik dat er nog wat weinig samenwerking was tussen
PINK! en Partij voor de Dieren, en daarin zag ik een rol
voor mijzelf. Inmiddels zijn we daarin al wat verder,
doordat we heel prettig samen hebben opgetrokken
om van onze wekenlange klimaatstaking een succes te
maken. Dat smaakt naar meer.

gezamenlijke netwerk en zich kunnen inzetten voor onze
beweging. Er hoeft dus niemand buiten de boot te vallen
en er gaat minder kennis verloren. En daarnaast is het
natuurlijk tof voor mensen die zich met hart en ziel voor
PINK! hebben ingezet, het voelt hopelijk voor hen als een
stukje waardering dat we ze op deze manier blijvend aan
PINK! willen verbinden.
Er zijn al plannen om aan de slag te gaan met
activiteiten en met een heus PINK!-jaarboek. En, om
even terug te komen op mijn introductie: deze column
is er ook voor bedoeld om te laten zien wat je (tijdens of
na je periode bij PINK!) zoal kunt gaan doen binnen de
Partij voor de Dieren. Je zou bijna denken dat ik vrees
dat mijn eigen toekomst saai wordt, en dat ik me daarom
dit project en het bijkomende werk op de hals heb
gehaald… Dat is niet het geval, ik zou het dan ook heel
tof vinden om dit samen met een groepje vertrekkende
en voormalige PINK!’ers te doen. Vegan pizzaatje erbij en
gaan. Who’s in?

Ik kon eigenlijk direct aanhaken op een plan dat al bleek
te bestaan, hoewel ik echt in de veronderstelling was
dat ik het ei van Columbus had ontdekt: een PINK!alumnivereniging! Het faciliteert korte lijntjes tussen
PINK!’ers en alumni die nu actief zijn binnen de partij,
wat kennisdeling en doorgroei vergemakkelijkt. Het
zorgt ervoor dat alumni die niet (meteen) actief worden
binnen de partij toch deel uit blijven maken van ons

Cynthia Pallandt is actief bij de Partij voor de Dieren
en vertrekkend lid van PINK!. In deze terugkerende
column zal zij de leden van PINK! een inkijkje geven in de
verschillende rollen die zij binnen de partij bekleedt.
6
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Sustainable fashion, gekleed voor de
toekomst
Boriz Baatsen

Deze september stond “sustainable fashion” bij PINK! in
de spotlight. Op een dinsdagavond, op het partijbureau
van de Partij voor de Dieren in Amsterdam, vertelden
twee sprekers over slow fashion: de langzame mode.
Schoon, duurzaam, ethisch verantwoord… En goed voor je
portemonnee.

Voor Robin is het duidelijk: er moet een eind komen aan
de huidige kledingindustrie. Maar dat betekent niet dat
we mode op hoeven te geven. Laat je verrassen door wat
anderen voor je hebben achtergelaten, is Robins motto.
Op haar Instagram (@bruisje) deelt ze kleding die ze zelf
heeft gemaakt en gevonden.

In zijn boek “Brave New World” beschrijft Aldous Huxley
de perfecte wereld: alles is nieuw, iedereen is gelukkig, en
hergebruik is taboe. “We always throw away old clothes.
Ending is better than mending.” Dat verschilt niet veel van
onze samenleving.

Goedkoop, uniek en goed voor het milieu. Is de tijd van
grote kledingmerken dan echt voorbij? Chanel Trapman
denkt daar anders over. Ook zij ziet de problemen van de
huidige industrie, maar wil samen naar een oplossing
zoeken. Daarom richtte zij MUMSTER op (@ccchanellll
op Instagram): een collectief om lokale, duurzame
kledingfabrikanten in de spotlight te zetten.

Met alle fossiele brandstoffen, wegwerpverpakkingen
en nutteloze gadgets is het makkelijk om te vergeten
dat kleding één van de grootste vervuilers is. De mode
verandert constant en kledingmerken lanceren bijna elke
week wel een nieuwe trend.

“Voordat ik me bewust werd van de duistere wereld achter
fashion was ik een echte shopping freak.” Toen zag ze
de documentaire “The True Cost”, van regisseur Andrew

Veel van deze kleding wordt maar kort gedragen en
daarna direct naar de derde wereld gestuurd. Zo komen
lokale kledingmakers moeilijk aan het werk. Daarnaast zit
de arme onderklasse ook niet altijd op onze afgedankte
zomertopjes te wachten.
En dan hebben we het nog niet gehad over de productie.
De meeste merken maken hun kleding in het buitenland.
Dat betekent niet alleen lage lonen, maar ook minder
regels. Werknemers werken lange dagen en komen in
aanraking met giftige stoffen. Jaarlijks sterven honderden
in de fabrieken.
Dit is de wereld van fast fashion. Maar kan het ook
anders? Robin Bruisje bedacht “Thrift & Thrive”, een
initiatief om de markt te doorbreken. Ze winkelt bijna
nooit meer eerstehands. Samen met vriendinnen gaat
ze de markt op, langs bij een vintage winkel of zelfs de
Kringloop. “Als ik thrift voel ik me net een schatzoeker.”
En het is nog goedkoop ook. “Deze broek kostte mij twee
euro en dit shirt vijftig cent.” De broek was te lang dus
die heeft ze zelf ingekort, en van de extra stof heeft ze
riemlussen gemaakt. Haar vrienden en familie weten
ondertussen dat ze altijd op zoek is naar “nieuwe”
tweedehands kleding, zo komt ze nooit tekort. “En van het
geld dat je overhoudt kun je duurzame kleding kopen”.
8

Morgan, en wist ze dat er wat moest veranderen.
De markt, de overheid en de consument hebben elkaar
nodig, legt ze uit. Soms wil de markt wel maar werkt de
overheid niet mee, of juist andersom. Het is belangrijk dat
zij de consument helpen om goede keuzes te maken. De
overheid kan zich bijvoorbeeld inzetten voor een “volledig
circulair 2050”. Dat betekent dat er geen kleding meer
vernietigd wordt.
Een bedrijf als Frankenhuis in Enschede, dat magazijnen
vol met kleding recyclet, kan daar goed bij helpen. Ook
moet er meer aandacht komen voor keuringsdiensten
zoals Fair Wear Foundation. Als we met z’n allen eisen
durven stellen aan onze kleding, dan kunnen we samen
de kwaliteit verbeteren.

In haar fysieke winkel The Impact Shop (@theimpactshop
op Instagram) in Amsterdam brengt ze duurzame kleding
onder de aandacht. “Mensen vinden het heel interessant
om te horen hoe de kleding gemaakt wordt,” vertelt
Chanel. Het is wat duurder, maar met de garantie dat het
onder ethische en duurzame omstandigheden gemaakt
wordt hebben haar klanten het er graag voor over.
Het kan dus wel. Afstappen van de grote merken en je
eigen smaak ontdekken in vintage. Kleren maken en
delen met vrienden en familie. En samen investeren in
duurzame kleding die in Nederland gemaakt wordt, onder
schone en verantwoorde werkomstandigheden. Zoals
Robin en Chanel laten zien, is er keuze genoeg.
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Down Under voor een Bottom-Up Approach
deel 2
Sebastiaan Wolswinkel

Het moet mij vergeven kunnen worden dat toen ik enkele
weken terug mede-toeristenloos in Tasmanië door een
sneeuwstorm ploeterde, ik de associatie niet maakte
met het lied, “Ga je mee naar het warme zuiden,” dat
ik vroeger, als lid van een kinderen-voor-kinderenkoor, zong. Doorgaans was ik die wandelweek zelfs
verrekte mindful bezig, maar in die momenten dat mijn
gedachten wel afdwaalden naar het verleden sloegen ze
door naar een tijd voordat mensen de aarde hun eigen
hadden gemaakt: waarin natuur nog de norm was; rust
nog gewoon was; en mijn reis naar onze zusterpartij in
Australië nog in de toekomst lag, en dus een passend
onderwerp zou zijn voor deze Brul. Wat toendertijd de
toekomst nog te brengen had, was onder andere het

om enthousiastelingen bijeen te brengen en hun
motivatie te consolideren, om potentiele persaandacht
te genereren, en wat fondsen te werfen. Geen van de
vijftig of wat kandidaten zou verwachten om verkozen te
worden, maar dat zou de partij er niet van weerhouden
om verkiezingen te gebruiken om zichtbaar te zijn, en
te benutten als een focuspunt dat leden tot vrijwilligers
kan converteren. Hier kunnen wij als partij nog van
leren, wanneer het op de gemeenteraadsverkiezingen
aankomt.

volgende:

zou mogen spreken met de toezichthouder, een zeer
eloquente en boeiende vent wiens kritiek op de moderne
samenleving vrij nauw overeen zou komen met de mijne,
en zodoende enorm verstandig zou blijken.
Helaas zou ons wederzijds begrip niet de norm zijn
tussen representanten van oude culturen en de

Een campaign launch in Melbourne van één van hun
vijftig kandidaten voor de lagere huis van de staat
Victoria waar ik op uitnodiging van haar campagne
manager zou mogen spreken: een prachtige gelegenheid

Een Aboriginal Tent Embassy in Canberra, die 46 jaar
aan tegenstribbeling van de blanke man zou weerstaan
voordat ik er zou worden ontvangen en urenlang

moderne veganistische stroming. Beiden zouden respect
delen voor alle bewuste wezens, en herkennen hoe
fragiel de ecologische balans is waar wij van afhankelijk
zijn, Maar, het is mogelijk om mensen te zien als deel van
het natuurlijke evenwicht waarin roofdieren cruciaal zijn.
[Native Australians], net als [Native Americans] inclusief
Inuits, zouden zichzelf daarom doorgaans toestaan om
zich een deel van het roofdierschap toe te eigenen. Toch
zouden zij krachtige potentiele bondgenoten zijn in de
abolitionische strijd tegen kapitalistische gekte die in de
21e eeuw des te heviger zou gaan woeden, en hoe sneller
dat zou worden herkend, hoe minder zonde.
Een miljoenenstad wiens operahuis er niet zomaar een
punt van zou maken om op te vallen, maar meerdere.
In die stad zou een congres plaatsvinden van de
Animal Justice Party, waar ik de keynote zou mogen
verzorgen, als ook een workshop en een panel discussie.
Desondanks zou daarmee de stelregel, “Geniet maar
PINK! met mate” niet worden overschreden, want het
zou een tweedaags congres zijn, met bijna iedere keer
verschillende alternatieven voor participanten om uit te
kiezen. Dit congres zou een viering worden van inzet en
van de resultaten van de vrijwilligers, en zou mij aan het
denken zetten over wat een partijcongres kan en moet
zijn.
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Kort na dit alles, zou ik als gast worden uitgenodigd
naar twee universiteiten, om daar een presentatie te
geven aan hun vegan groepen. Beide middagen zouden
succesvol zijn, en leiden tot in totaal achtien nieuwe
leden met de intentie om betrokken te raken bij de
jongerenorganisatie waar ik in mijn tijd aan Sydney
een structuur voor opgezet zou hebben en rechten voor
hebben opgesteld, ter goedkeuring van het nationaal
committée.
Tevens in Sydney zou ik één van de sprekers zijn op het
Animal Activists Forum, waar ik daarnaast zou worden
geïnterviewd voor een documentaire over activisme
en een online vegan TV kanaal, ‘Supreme Master TV’.
Sebastiaan op Supreme Master TV – over toekomst
gesproken.
NB Geen van de stelregels in dit artikel moeten met
slechts één korreltje zout worden genomen. Een enkele
geeft zelfs een volkomen verkeerde indruk van de
optimale mate van inzet voor PINK!
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Cartoon

Noordpool of North “pool”

Mylene van der Scheer

Rochelle Villani
Wetenschappelijk onderzoek moet worden toegejuicht en
we moeten er altijd vanuit blijven gaan dat dit onderzoek
onafhankelijk is, zonder achterliggende (politieke)
agenda. Maar wat als wetenschappelijk onderzoek
niet-duurzame machten in de kaart speelt? Ik kijk met
een kritische blik naar een mogelijke toekomst voor de
Noordpool.
Het Noordpoolgebied wordt vaak als één van de eerste
plekken genoemd bij het illustreren van de invloed van
klimaatverandering op de aarde. IJskappen die smelten,
diersoorten die langzaam maar lineair uitsterven en
vervuilende activiteiten voor olie- en gaswinning. Vanwege
de problemen die een stijgende zeespiegel met zich
meebrengen, is deze kwestie in Nederland algemeen
bekend. Maar hoe zit het nou precies? Zal er echt niks
meer overblijven van de Noordpool in de toekomst?
Een onderzoek van de Universiteit van Californië en Los
Angeles (UCLA) heeft een voorspelling van 2040 tot 2059
gedaan met betrekking tot de staat van het ijs in het
Noordpoolgebied in september. In september is het ijs
namelijk, na de zomermaanden, altijd het dunst. Er werd
gekeken naar twee scenario’s: een met 25% meer CO2uitstoot, en een met 35% meer uitstoot. Uit het onderzoek
is gebleken dat er in beide scenario’s vanaf 2050 elke
september ‘normale’ schepen door dit gebied kunnen
varen, zonder ijsbrekers dus.
Deze ontwikkeling heeft meer efficiëntie tot gevolg. In
het onderzoek wordt aangegeven dat wanneer reizende
schepen tussen Rotterdam en Yokohama in Japan via
het Noordpoolgebied zouden varen, ze een “veertig
procent kortere route dan de traditionele route via het
Suezkanaal” (het kanaal langs Egypte) zouden hebben.
Ze zouden dus bovenlangs Rusland varen om zo aan te

12
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komen op de eindbestemming.
Dit betekent dat in de toekomst grote commerciële
schepen dit gebied binnen kunnen dringen. Hoewel
sommige vaarroutes drastisch worden verkort, kan dit
vraagtekens oproepen. Ook al geven de onderzoekers
aan dat dit een consequentie is van klimaatverandering,
veroorzaakt door de hoge CO2-uitstoot, lijkt het toch alsof
ze er een positieve ondertoon aan proberen te koppelen.
De vraag blijft vervolgens wat de invloed van al
het vaarverkeer in de septembermaanden op het
Noordpoolgebied zal zijn. Zal de staat van dit gebied
niet alleen maar meer achteruit gaan door vervuilende
schepen? Dit onderzoek over de toekomst van het
Noordpoolijs in de toekomst geeft meer inzicht, maar
dit koppelen aan efficiëntere routes zodat transport op
het water nog sneller van A naar B kan is merkwaardig.
Het lijkt wel of dit onderzoek illustreert dat, hoewel
natuurlijke processen in de soep lopen, men nog steeds
naar meer verlangt, ten koste van het milieu.
Desalniettemin is er geen onderzoek gedaan naar een
lagere CO2-uitstoot dan 25% en is het onderzoek beperkt
tot de maand september, want volgens de onderzoekers
is het noordpoolgebied de resterende elf maanden nog
niet bevaarbaar voor schepen zonder ijsbrekers. Mocht
het roer wereldwijd omgedraaid worden en de komende
dertig jaar alles gedaan worden om de CO2-uitstoot te
verminderen, wat betekent dit dan voor de Noordpool? Zal
deze nog steeds zo goed bevaarbaar zijn in september?
Laten we het idee van het Noordpoolgebied als een groot
bevaarbaar ‘zwembad’ niet stimuleren en ons proberen te
focussen op manieren om de Noordpool een vast in plaats
van vloeibaar gebied te laten blijven, het hele jaar door.

Bron: http://newsroom.ucla.edu/releases/new-unexpected-shipping-route-243485
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Duurzaam feesten

DE TOEKOMST

Luisteren

GEDICHT

Baukje Rooda
Elke zomer zijn er dagelijks festivals te vinden die vele bezoekers trekken. Naar een festival gaan is voor vele jongeren
en volwassenen het ultieme zomeruitje, maar vaak erg schadelijk voor het milieu. Vertrapte plastic bekertjes en
voedselverpakkingen bezaaid over het terrein, een grasveld dat verandert in een modderpoel met slecht weer, en
een verlaten camping vol met kapotte tenten en afval. De natuur gaat er zelden op vooruit. Kijk daarnaast naar al
het materiaal en de benodigde energie en dat leuke feest blijkt al snel niet goed voor het milieu te zijn. Dat hoeft de
festivalliefhebber echter niet thuis te houden. Festivals zijn namelijk wel vooruitstrevend in duurzaamheid. De sector
is constant bezig met innovatieve ontwikkelingen om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit gaat van het
promoten van treinvervoer tot harde plastic drinkbekers.
Een aantal festivals mag zich een echte duurzame koploper noemen. Zo biedt DGTL geen vlees of vis aan tijdens het
tweedaagse evenement. Hierdoor wordt zo’n 53.000 kilo CO2, 14 miljoen liter water en 21.000 kilo veevoer bespaard.
Daarnaast draait één podium op zonne-energie en werd een ander podium aangesloten op het centrale stroomnet
om de vervuilende dieselaggregaten te vervangen. Op MadNes kun je jouw telefoon opladen op bananenschillen
en groene thee drinken die is gezet op biogas, is er ledverlichting op bio-energie en wordt een podium geheel
voorzien van energie door wind, zon en fietsende bezoekers. Welcome To The Village (WTTV) ziet elk festival als een
mini-maatschappij en werkt samen met veelbelovende startups, bedrijven, ondernemers en studenten met hun
maatschappelijk verantwoorde prototypes. Ook durft WTTV hardop te dromen over het festival van de toekomst:
fossielvrij, zonder afval en mét lokaal (biologisch) voedsel.
Hopelijk zetten deze festivals een nieuwe norm waar ook de grotere festivals zich aan zullen moeten committeren.
De eerstvolgende stap zou in ieder geval een vernieuwende catering moeten zijn. Een festival waarvoor per twee
bezoekers een dier is gedood, is niet meer van deze tijd. Festivals moeten laten zien dat plantaardig eten de
toekomst is. Wie weet wil Morrissey dan ook langskomen voor een optreden.

De toekomst is een lied wat ik nog niet ken
ik bereid me voor op een vreemde kleur
maar kom te kort
alleen het nu kan zich verlengen
Opschorten, opdoeken, die toekomst
hoe kan een kwaststrijk gezet worden
als je vasthoudt aan een toekomstplaatje
de kunst is kleur loslaten
Ik spreek maar ik kan niet voor mijn beurt praten
of de punt zetten waar zij niet hoort
ik weet niet van later
ik luister, luister nogmaals
maar de toekomstmuziek is ongehoord
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De toekomst volgens Talitha Muusse

INTERVIEW

Doris Huitink
Op een zonnige nazomerochtend sprak ik Talitha Muusse,
de millennialexpert die boordevol ideeën zit om young
professionals te betrekken bij duurzame vooruitgang. We
spraken over de toekomst en wat wij, jongeren, daarin
kunnen betekenen. Het klimaat, generaties, politiek en
het bedrijfsleven staan centraal.
Wat kun je over jezelf vertellen?
Ik ben 27 jaar, kom uit Rotterdam en heb Bestuurskunde
en Bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus
Universiteit. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen
en gewerkt bij MVO (Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen, red.) Nederland en daar ben ik
enthousiast geraakt over de verantwoordelijkheid
van het bedrijfsleven. Ik had altijd wel iets met
klimaatverandering en ontwikkelingssamenwerking,
maar dacht dat altijd bij de overheid te gaan doen. Bij
MVO kwam ik erachter dat het bedrijfsleven eigenlijk een
heel grote maatschappelijke speler is via hun producten.
Toen heb ik ook de Duurzame Jonge 100 opgericht,
bedoeld om jonge mensen die in het bedrijfsleven met
duurzaamheid bezig zijn met elkaar in contact probeer te
brengen. Zo wil ik jonge rolmodellen een podium te geven.
Om met de deur in huis te vallen; hoe denk jij dat
Nederland er over 100 jaar uitziet?
Het Nederland van 2118 ligt in een wereld die 4 graden
is opgewarmd. We hebben nog meer migrantenstromen
omdat het op veel plekken onleefbaar is geworden. Maar
de samenleving is dan ook heel duurzaam, dan zijn wel
emissieloos en CO2-neutraal.
En over 50 jaar dan?
Dan zijn we daar ook al wel bijna. Misschien dat er rond
die tijd nog een tweedeling is in de maatschappij, met
nog een klein deel dat hardnekkig fossiel leeft en de rest
die hypermodern en duurzaam leeft. Het is niet omdat ik
dit per se wil, maar ik zie wel dat mensen willen dat de
technologie dingen voor ze doet. We gaan niet terug naar
meer natuur in ons leven.
En is dat dan duurzaam?
Als je duurzaamheid meet in CO2 in de lucht, dan kan
een door technologie gedomineerde samenleving
duurzaam zijn. Het Klimaatakkoord kan gehaald worden
met technologie. Maar dat verbindt de mens nog niet
met de natuur. Ik zou het jammer vinden als we onze
duurzaamheidsdoelstellingen halen, maar op een manier
18

Wat betekent dit voor de positie van de millennial?
Dit lijkt een beetje op wat Obama zei, maar ik denk dat
het niet zo stellig moet zijn. Oudere en toekomstige
generaties kunnen óók wat aan klimaatverandering doen.
Eén generatie kan niet alles oplossen, maar generaties
zijn wel interessant omdat veel mensen denken dat ze
pas op latere leeftijd invloed hebben. We ergeren ons wel
aan de dominante visie van sommige ouderen, maar we
doen er maar weinig aan.

Je spreekt ook veel over de millennialgeneratie. Hoe zie
jij de plek van millennials in de tegenwoordige tijd?
De millennials hebben problematische dingen geërfd
van de babyboomers, maar die generatie was zich daar
niet van bewust. Het besef over klimaatverandering is de
afgelopen 15 jaar pas gekomen. Over veel onderwerpen
hebben millennials een goede positie in de samenleving
vanwege de mogelijkheden die wij hebben met
communicatietechnologie. Er is meer awareness en meer
vrijheid, dus wij hebben ook de mogelijkheden om dingen
anders te doen. Maar de uitdagingen zijn ook zo groot. Ik
weet dus niet of we er goed voor staan, het zijn oneindige
mogelijkheden tegenover ongekende problemen.

Hoe zie jij persoonlijk jouw relatie tot de toekomst?
Voor mij is het denk ik de planeet. Of nee, toch ook
komende generaties. Even een anekdote. Op een congres
vroeg ik wie dacht dat hun ouders het beter hadden dan
hun grootouders, toen stak iedereen z’n hand op. Toen
vroeg ik wie dacht het beter te hebben dan de eigen
ouders, toen stak weer iedereen z’n hand op. Maar toen ik
vroeg wie dacht dat zijn eigen kinderen het beter zouden
krijgen dan zijzelf, stak bijna niemand z’n hand op.
Hoe jammer is het dat we zo pessimistisch zijn over de
toekomst en hoe demotiverend is dat voor een volgende
generatie? Je wil toch een perspectief en weten dat er
vooruitgang is. Je wil juist een verhaal en hoop kunnen
doorgeven aan een volgende generatie, maar blijkbaar
denkt niemand dat dat er in zit voor ze. Des te urgenter
is het voor mij om nu iets aan de problemen te gaan
doen. Eén ding is namelijk zeker; onze kinderen zijn niet
schuldig.

Wij mogen niet klagen, maar zijn wel de eerste die
iets van klimaatverandering gaan ondervinden. Aan de
andere kant, als het echt uit de hand loopt, zijn wij er
waarschijnlijk niet meer.

s dat niet iets van alle tijden, dat mensen gelukkig zijn
in hun eigen tijd en overwegend negatief tegenover de
toekomst staan?
Misschien wel, maar niet zo erg als nu denk ik. Wij zijn

waarbij we nog niet hebben ingezien dat de verstoorde
relatie met de natuur juist de oorzaak van alle problemen
was. Dan is er een gebrek aan voortschrijdend inzicht.

op zo’n jonge leeftijd al zo pessimistisch, terwijl dat
voorheen juist met de jaren kwam. En je ziet ook dat het
onze generatie splijt, politiek gezien gaan we allemaal
de grenzen opzoeken. Dat is wel zorgwekkend. FvD
en PVV zijn de tweede en derde partij onder jongeren,
GroenLinks en D66 de eerste en vierde, dat is toch best
heftig? Je ziet dus dat een groot deel van de jongeren
geïnteresseerd is in die duurzaamheidsagenda, maar een
heel groot deel zit dus juist ook aan de kant die het hele
fenomeen ontkent. Extremen dus.
Pessimisme zou een roep om actie moeten zijn, maar
dat lijkt het nu dus helemaal niet te zijn?
Precies, en dat is vreemd. De problemen van nu waren
in de jaren 60 en 70 reden genoeg geweest om de straat
op te gaan. Er is nu helemaal geen verontwaardiging.
De studenten van toen hadden het beter begrepen, die
hadden een gedeeld belang dat iedereen onderschreef.
Het is jammer dat jongeren niet meer eenduidig de
progressieve kracht van de samenleving zijn. Daarbij is
er veel spanning; wanneer je je ergens tegenaan gaat
bemoeien, escaleert het al gauw.
Vandaar jouw interesse in het bedrijfsleven, dat de
politiek kan overstijgen.
Bedrijven zijn eigenlijk zo goed als neutraal, niks
behalve geld interesseert ze. Ze zien zichzelf niet als
maatschappelijke speler. Zo doen alsof ze in een vacuüm
opereren, zonder gevolgen voor de buitenwereld. Het
is fascinerend en zorgwekkend. Daarom ben ik veel
bezig met initiatieven voor jongeren in het bedrijfsleven.
Zodra je een bedrijf binnenkomt, word je zo snel
mogelijk onmenselijk gemaakt. Mensen wordt zo snel
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Plant in de spotlight: Helenium

IN DE SPOTLIGHT

Pieter Groenewege

PINK’ers zijn niet zelden doemdenkers en denken bij het
thema “de toekomst” al gauw aan klimaatverandering,
milieurampen, overstromingen en droogtes. Luchtige
frivoliteiten waarmee ze de blits maken op feesten en
partijen. Zie ter illustratie hiervan de rest van deze Brul.
Eén van de bekommeringen is de toekomst van insecten.
Je hoort buiten steeds minder vogels fluiten en dat komt
omdat - je verzint het niet - er minder vogels zijn. Waarom
zijn er minder vogels? Er zijn minder insecten.
Wie naast een Helenium staat merkt daar echter niets
van. Een bos Heleniums is een zoemend komen en
gaan van bijen, zweefvliegen en andere bestuivers. Een
inspirerende terugblik naar vroeger tijden, toen weides
en bermen nog krioelden van het leven, en een dikke plak
insectendrab zich tot ergernis van velen verzamelde op
voorruiten van automobielen door gans het land.
Wie wat leven in de tuin wil, raad ik dan ook van harte
aan Heleniums te planten. Niet alleen voor de bijen,
trouwens. Helenium blinkt in de nazomer uit in intense,
warme kleuren. Dat treft, want die kleuren passen goed
bij de nazomer.
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mogelijk geleerd een splitsing te maken tussen wie ze
zijn als mens en wie ze zakelijk zijn. Ik probeer young
professionals terug te halen naar ‘wie ben ik en wat vind
ik belangrijk? Hoe kan ik mijn bedrijf gebruiken om een

je genoeg autonomie hebt om in die sectoren iets te
veranderen, anders moet je het niet doen. Het leukste
is natuurlijk om bij bedrijven te werken die al een mooi
duurzaamheidsbeleid hebben, maar daar kun je minder

maatschappelijke impact te realiseren?’

verschil maken.

Als we het dan hebben over bewust kiezen; in welke
sectoren denk jij dat jongeren met een duurzame
mindset de meeste impact kunnen maken?
In de energiesector is het urgent. In de bouw is de
uitdaging ook heel groot, maar dat is een conservatieve
wereld die ik geen enkele young professional toewens.
En de financiële sector natuurlijk, vooral de instituties
als pensioenfondsen, verzekeraars en banken. Die
sturen toch zo veel. Je moet er wel voor zorgen dat

Heb je nog een laatste boodschap voor PINKers?
Zolang je jong bent, heb je een sympathiefactor. Besef
en gebruik dat. Pak je invloed nu, wacht niet af. Klop aan
bij je pensioenfonds, ga in een bestuur zitten, ga actief
positie proberen te verkrijgen. Wees niet te gefocust op
de hiërarchie boven je, die is irrelevant, maar probeer
generatiegenoten aan te spreken en te mobiliseren. Jij
moet daar zitten voor een toekomst die niet van hen,
maar van jou is.
Fotocredits: Milan Wijnmaalen

Helenium is een vaste plant, die zo’n 70-150 cm hoog
wordt, afhankelijk van de cultivar. Hoewel de plant ‘s
winters bovengronds afsterft, overleeft de wortelkluit
de vorst. Deze loopt in het voorjaar weer uit. Zo bloeit
de plant jaar na jaar op dezelfde plaats. Eens geplant is
voor altijd geplant, dus. Leve de luiheid.
Nou, bijna dan. Na hun bloei zijn Heleniums geen
gezicht. Dode, bruine stammen met dorre bloemresten
erop. Knip uitgebloeide stengels allemaal tot iets boven
de grond weg en gooi ze op de composthoop. Of maak er
een bergje van in een hoekje van de tuin. Vinden egels
fijn.
Vanwege de wortelkluit is het wijs om Heleniums niet in
zware grond te planten. Vette klei, bijvoorbeeld, houdt ‘s
winters zoveel water vast dat planten kunnen verzuipen.
Maak zware grond luchtiger door er een hoop compost
en eventueel fijn grind door te mengen.
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EEN KIJKJE IN DE KEUKEN

Een kijkje in de keuken bij…
Cynthia
Lidewei de Boer

Paddenstoelen horen bij het najaar, zo vindt ook Cynthia Pallandt. Deze kersverse Brul-columniste nodigde mij uit in
Breda voor een heerlijke pasta. Dit gerecht past goed bij deze gure dagen; dagen waarop het zonnetje toch ook nog
wordt uitgenodigd en de zomer, de toekomst, al niet meer zo ver weg lijkt. Eet smakelijk!
Hoelang ben je al veganist en wat was de reden?
Ik heb een hele poos geleden een paar konijnen uit de
konijnenopvang geadopteerd en het was confronterend
voor mij hoe erg ze konden schrikken van kleine
geluiden en hoe gevoelig ze waren. Toen vroeg ik mijzelf
af: als deze konijnen voor wie ik zo goed zorg het al zo
zwaar kunnen hebben, hoe is het dan voor dieren in de
vee-industrie?
Om die reden ben ik vegetariër ben geworden en vrij snel
daarna veganist. Dat is ruim vier jaar geleden. Daarna
ben ik mij gaan inlezen over de voordelen van veganisme
en werd ik mij bewust van alle voordelen die het heeft
voor het milieu.
Houd je van koken?
Ja, ik vind het echt leuk om te koken! Ik zou eigenlijk
willen dat ik er wat meer tijd voor had. Als ik een paar
dagen vrij ben ga ik veel bakken en koken, dan ga ik
helemaal los. Ik kook graag van recepten, al is het eten
van vandaag wel volledig mijn eigen creatie.

Naam: Cynthia
Woonplaats: Breda
Beroep: Bij NS als functioneel
applicatiebeheerder. Daarnaast is
Cynthia in maart lijsttrekker voor de
Partij voor de Dieren bij de verkiezingen
voor Waterschap Brabantse Delta.
Eetstijl: veganistisch
Favoriete eten: Paddenstoelen
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Ik vind het leuk om te experimenteren met nieuwe
producten. Inmiddels ben ik een echte foodie!
Ben je anders gaan koken nu je veganistisch bent?
Zeker, voordat ik vegetariër werd vond ik koken niet zo
interessant. Ik gooide vaak wokgroenten in een pan met
wat vlees erbij en dan was het wel goed.
Toen ik vegetariër werd, wilde mijn toenmalige partner
wel meedoen, zolang hij het lekker bleef vinden.
Daardoor werd ik extra gemotiveerd om mijn best te
doen.
Hoe reageerde je omgeving erop?
Toen ik net veganist werd, vond ik het sociale aspect
ervan heel lastig. Ik had het gevoel dat ik de aandacht
opeiste als we uit eten gingen want er moest altijd naar
een veganistische optie gevraagd worden. Maar op een
gegeven moment was ik er erg comfortabel in. Ik had al
mijn argumenten op een rijtje en kon dit speels, maar
ook informatief aan mensen uitleggen.

Ook kook ik graag veganistisch voor mijn vrienden om
ze zo de mogelijkheden van veganistisch koken te laten
zien en ze op een positieve manier te overtuigen.
Wat vinden vleeseters van je kookkunsten?
Meestal zijn ze positief, maar vaak zijn ze wel verbaasd,
zoals wanneer ik een vegan risotto maak. Mensen
verwachten dat daar veel boter en kaas in moet, maar
dat hoeft helemaal niet om het romig en lekker te laten
zijn.
Mijn team bij NS bestaat uit mensen die vlees eten en
die graag voor elkaar koken of hapjes maken, dus ik was
heel benieuwd hoe ze op mijn keuze zouden reageren.
Het heeft gelukkig heel goed uitgepakt. Ik ben zelf
regelmatig dingen, zoals taart en koekjes, mee gaan
nemen en dat beviel ze wel.
Wat vind je zelf echt niet lekker om te eten?
Toen ik nog dierlijke producten at, vond ik veel
verschillende dingen zoals Franse kaas en vis niet lekker,
maar nu lust ik eigenlijk alles wat vegan is.
Op welke maaltijd die je ooit gemaakt hebt ben je het
trotst?
Ik heb een keer een heel culinair 7-gangen kerstdiner
gemaakt voor mijn vrienden. Ik was toen pas een jaar

vegan dus dat was echt wel een grote uitdaging. Maar
het viel goed in de smaak.
Ook vind ik het leuk om veganistische versies van de
klassieke Chinese gerechten te maken. Vroeger gingen
we met de familie vaak Chinees eten en dat was echt een
feestje. Gelukkig is veganistische babi pangang net zo
lekker!
Een andere gerecht wat ik nog een keer wil veganizen,
maar nog niet heb gemaakt, is de Christoffeltaart. Dit
is het beste wat ik ooit gegeten heb en het komt uit
Roermond, waar ik vandaan kom. Het is een taart met
veel chocolade en zuivel, maar ik denk dat een vegan
versie wel te maken is en lekker zal smaken!
Om in het thema van deze Brul te blijven; waar zie jij
jezelf in de toekomst?
Zoals je kan lezen in mijn column (pagina 7) ben ik met
een groepje mensen bezig een PINK!-alumnivereniging
op te richten. Zodat mensen die te oud zijn voor PINK!
toch nog een bijdrage kunnen leveren aan de partij en
misschien de overstap naar de Partij voor de Dieren wat
minder groot wordt.
Ook ga ik campagne voeren voor de
waterschapsverkiezingen en wil ik over vier jaar in de
gemeenteraad van Breda.
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Jouw recept delen? Dat kan!
Als je begint met vegetarisch koken, is het natuurlijk
heel makkelijk om door te gaan met koken zoals
je dat deed toen je nog vlees/vis at. Er zijn veel
verschillende vleesvervangers op de markt, van
vega-visburger tot vega-gehakt. Maar probeer, net
zoals deze koks, je creativiteit hierdoor niet te laten
beperken. Er zijn enorm veel groentes te vinden en
heel veel manieren om deze te bereiden. Kijk naar
wat er beschikbaar is in het seizoen, om het milieu
het minst te belasten en voor de lekkerste smaken.
Blijf jezelf uitdagen en laat je inspireren door de
andere landen waarover geschreven is in deze
Brul!. Wie weet kunnen we jou interviewen voor de
volgende editie!
Lijkt het je leuk om jouw recepten te delen met
andere PINK!ers? Meld je dan nu aan voor de “Kijkje
in de Keuken bij..”-column. Mail naar redactie@
pinkpolitiek.nl voor meer informatie.

24

25

PINK! en de Brul-redactie zoeken jou!
Lees jij de Brul! ook altijd met veel plezier? En lijkt het jou leuk om je creatieve kant meer te ontwikkelen? Ook dat
kan bij PINK! De redactie is altijd op zoek naar nieuwe schrijvers die zich vrijwillig inspannen om vier keer per jaar
dit mooie blad bij jou te bezorgen. Redactieleden wonen door het hele land verspreid en werken redelijk individueel
aan hun bijdragen voor het blad en delen deze op een online platform. We voorzien elkaar altijd van feedback om
er zo voor te zorgen dat iedereen zich kan ontwikkelen tot een goede, of zelfs fantastische schrijver. Er is heel veel
ruimte voor eigen inbreng, bijvoorbeeld voor een opiniestuk over jouw (controversiële) mening of voor je kunstzinnige
uitspattingen. Ben je enthousiast geworden? Meld je dan, geheel vrijblijvend, aan voor een plek in de redactie door
te mailen naar redactie@pinkpolitiek.nl, t.a.v. Doris. Laat in een korte motivatie weten waarom het je leuk lijkt om
te schrijven en waarover. Stuur daarbij een kort artikel (ca. 300 woorden, mag ook een artikel zijn dat je eerder hebt
geschreven) ter indicatie van jouw schrijfkunsten.
PINK! is op zoek naar actieve leden in de afdelingsbesturen. Zie jij het zitten om je serieus bezig te houden
met (regionale) politiek en komen jouw idealen overeen met die van PINK!? Vraag dan meer informatie op of
solliciteer direct op één van de volgende functies:
Afdeling Gelderland heeft nog plek voor een secretaris,
bestuurslid acties en een bestuurslid promotie. Bij
interesse, stuur een e-mail naar gelderland@pinkpolitiek.nl
Afdeling Limburg heeft op dit moment meerdere
bestuursvacatures: secretaris, bestuurslid financiën,
bestuurslid politiek en bestuurslid promotie. Bij interesse,
stuur een e-mail naar limburg@pinkpolitiek.nl.
Afdeling Noord-Brabant heeft op dit moment meerdere
bestuursvacatures: beheerder sociale media, bestuurslid
financiën en bestuurslid promotie. Bij interesse, stuur een
e-mail naar noord-brabant@pinkpolitiek.nl.
Afdeling Noord-Holland is op zoek naar een bestuurslid
beheer (sociale media). Bij interesse, stuur een e-mail naar
noord-holland@pinkpolitiek.nl

Afdeling Noord-Nederland ziet graag nog een bestuurslid
promoties en een bestuurslid financiën verschijnen.
Bij interesse, stuur een e-mail naar noord-nederland@
pinkpolitiek.nl
Afdeling Overijssel verwelkomt graag een bestuurslid
politiek en een bestuurslid promo. Bij interesse, stuur een
e-mail naar overijssel@pinkpolitiek.nl
Afdeling Zuid-Holland is op zoek naar een beheerder, een
secretaris en bestuurslid acties. Bij interesse, stuur een
e-mail naar zuid-holland@pinkpolitiek.nl
Verder zijn de regionale afdelingen altijd op zoek naar
enthousiastelingen, met of zonder ervaring, die mee willen
helpen binnen de commissies. Neem een kijkje op de
pinkpolitiek.nl/afdelingen!

COLOFON
EINDREDACTIE
Doris Huitink
SCHRIJVERS
Boriz Baatsen
Lidewei de Boer
Pieter Groenewege
Doris Huitink
Samira van der Loo
Cynthia Pallandt
Baukje Rooda
Mylene van der Scheer
Rochelle Villani
Peter de Weerd
Sebastiaan Wolswinkel
VORMGEVING
Marissa Blom
FOTOGRAFIE
Lidewei de Boer
Pixabay.com

26

27

28

