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De Brul is er nog steeds, en ook van deze uitgave over de
verkiezingen en democratie in het algemeen ga je ontzettend
genieten!
Ik hoorde laatst een mooie uitspraak. Het klinkt als een metafoor,
maar is eigenlijk gewoon een esoterische verwoording van
de werkelijkheid (en dat betekent dat het een grote kern van
waarheid bevat):
“We leven op een ruimteschip, dat nooit ergens zal docken, en
een klein groepje mensen heeft een wild feestje gebouwd in het
levensonderhoudend systeem. Wij roepen, “doe het niet!” terwijl
ze voor de lol zuurstofcontainers overboord werpen”. Je kunt
je afvragen waarom de toeschouwers op het ruimteschip niet
ingrijpen. Het is toch duidelijk dat alleen schreeuwen weinig zin
zal hebben? De dronken lui zullen echt bij de schouders gegrepen
moeten worden – wakker geschud – om nog bij zinnen te worden
gebracht.
Toch is dat wat de meeste mensen doen. Ze stemmen en denken,
“zo, ik heb mijn inspraak weer gehad voor de komende vier jaar.
Wat een fantastisch systeem is democratie toch. Gek eigenlijk
dat het desondanks de foute kant op gaat met ons land, en
ons ruimteschip.” Er zijn maar weinig mensen die inzien dat
participatie in een democratie meer betekent dan dat. We moeten
druk blijven zetten, de machtsdronken lui bij de schouders
grijpen*. Dat kan door demonstraties, door politici aan te schrijven, door als publiek bij gemeenteraadsvergaderingen
te gaan zitten, en natuurlijk door zelf actief te worden bij een politieke partij of jongerenorganisatie. In een complexe
samenleving is een functionele democratie een primaire levensbehoefte die niet vanzelf werkt. Net als voor eten,
drinken en slapen kun je het daar niet te druk voor hebben. Deze dingen komen eerst.
Toch verandert stemmen natuurlijk veel aan de politieke realiteit, mits zo bedoeld. De meeste stemmen veranderen
niets, en worden gebruikt voor een van de vele zero-issue partijen die niets willen veranderen, maar goed overkomen,
en wier ineffectiviteit niet vers in het geheugen ligt. Dat heeft nu zo lang voortgeduurd, dat steeds meer mensen
hopeloos raken en puur en alleen op verandering uit zijn. Enter blondie. Participatie in een democratie is meer dan
alleen stemmen, maar de komende maanden is dat wel veel aandacht waard. We moeten namelijk onze familie,
vrienden en kennissen aanspreken. Laat ze merken hoe enthousiast jij bent over de toekomst waar wij met onze
moederparij voor vechten, want veel mensen hebben behoefte aan iets om enthousiast over te worden. Hou vast aan je
idealen, ja, maar bazuin ze ook rond!
Sebastiaan Wolswinkel
Voorzitter PINK!

			
* Dit is dan wel weer een metafoor
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Afdelingen, commissies,
activiteiten en andere
mededelingen
“Verbeter de wereld, begin bij jezelf,” wordt maar al te
vaak gezegd door mensen die niet bang zijn om een
accuraat cliché te gebruiken. Het bestuur dat jullie in al
jullie wijsheid hebben verkozen, is een mooi voorbeeld van
zo’n groep mensen. We zijn onze organisatie aandachtig
onder de loep aan het nemen.
Tijdense de vorige ledenvergadering leidde dat tot onze
nieuwe statuten en huishoudelijk reglement, nu tot een

community te vormen op de website. Leden hebben nu al
profielen die ze van elkaar kunnen bekijken, en kunnen
dus in groepen met elkaar chatten, maar op basis van
hoe dit zich ontwikkelt en waar vraag naar is, gaan we de
functionaliteit uitbreiden.

nieuwe structuur voor onze afdelingen en een nieuwe
website. Beide dingen zullen hier – zo enthousiast als
mogelijk – toegelicht worden.

wanneer hun sollicitatie is geaccepteerd. Onze agenda
is veel overzichtelijker en je kunt evenementen nu
direct in je Google of iCalendar zetten. Je kunt nu veel
gerichter zoeken. Veel van de website is ook in het Engels
beschikbaar en dat zal op den duur voor alles zo zijn.
Overal is over nagedacht.

Onze website
Meer dan een globale kijk of een afzijdige blik was niet
nodig om te herkennen dat dit stukje wereld wel wat
aangenamer kon. De homepage was een slordige collage
van ietwat belangrijke aspecten van onze organisatie.
Er was maar één lid in beeld, met trots daarboven de
woorden ‘Voorzitter PINK! Landelijk’. Wat een onzin.
(Geschreven door die bewuste voorzitter.) Dat is gelukkig
gecorrigeerd, en nu valt het oog van mensen die onze
site bezoeken op de leden die er echt toe doen – de
algemene vergadering.
We hebben geprobeerd om de nieuwe website activerend
en uitnodigend te maken. We jagen mensen die slapend
lid willen worden niet weg, maar de hele opzet draait
om mensen die zich willen inzetten voor hun idealen.
We willen mensen helpen om dat te doen, juist ook als
zij zelf niet zien hoe ze van waarde kunnen zijn voor een
beweging als de onze. We hebben de vereniging veel
transparanter gemaakt, vooral voor leden. Die kunnen
nu namelijk inloggen om interne zaken in te zien en lid te
worden van groepen.
Social media is aan het versnipperen, en de tijd dat we
van leden kunnen aannemen dat we ze op Facebook
kunnen betrekken is voorbij. Jongeren zitten nu op
Instagram op Snapchat. Wie weet wat de volgende
zal zijn. Daarom hebben we besloten om onze eigen
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Ingelogde gebruikers kunnen zelfs via de website op
een vacature solliciteren, die automatisch verdwijnt

Het komt erop neer dat we een nieuwe online kern
hebben, waarvan we verwachten dat leden er graag zijn.
Ideeën om dat nog beter te doen - en het kan natuurlijk
nog heel veel beter- zijn meer dan welkom.
Afdelingen
Bij ons afgelopen congres vierden we ons tienjarig
bestaan. Dat is niet veel. Onze afdelingen bestaan pas
vier à vijf jaar. Dat is – en ik hoop dat deze uitspraak
niet al te controversieel is – minder. Relatief lang
bestond PINK! alleen uit een landelijk bestuur en
daaromheen een pool enthousiastelingen zonder
verantwoordelijkheden. Het is uit die situatie dat de
eerste afdelingen ontstonden, en het waren de mensen
die aan die situatie gewend waren geraakt die ze
opzetten. De ethos veranderde niet en men bleef het
(landelijk) bestuur zien als de initiatiefnemers. Daar
komt bij dat deze manier van doen in lijn ligt met onze
moederpartij, waar autonomie van lokale organen zeker
niet actief wordt aangemoedigd.
Er zijn zeker ook afdelingen geweest die keihard tegen
deze trend ingingen en dat zijn onze afdelingen gelukkig
zelfs steeds meer gaan doen. Maar tot nu toe heeft het
bestuur van PINK! nooit duidelijk het signaal gegeven
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dat wij dat ook willen en waarderen. Daarom hebben
wij nu de afdelingen grondig hervormd. In het nieuwe
handboek afdelingen geven we ze goede houvast en
minimale richtlijnen, maar bovenal moedigen we hun
autonomie en initiatieven aan.
Voortaan worden afdelingen in soorten ingedeeld,
afhankelijk van hun grootte. Afdelingen moeten een
kernbestuur hebben om te mogen bestaan. Dan zijn
ze een vonk. Als er zich meer bestuursleden of andere
actieve leden bij de afdelingen voegen, stijgt de graad,
totdat het een vlam wordt. Daarvoor wordt ook een
grotere verscheidenheid van evenementen verwacht,
betere bereikbaar e.d. – allerlei zaken waar iedere
afdeling op den duur in zal willen groeien of verbeteren.
Vlammen kunnen geleidelijk doorgroeien tot vuren en
verdienen zo nog meer privileges. Het doel was om groei
een continu streven van de afdelingen te maken en om
hun potentieel duidelijk te maken.
Nog een verandering, die misschien net zo impactvol zal
blijken als de introductie van de afdeling, is het nieuwe
orgaan, de werkgroep. Hierdoor zullen leden de kans
krijgen om lokaal actief te worden voor PINK!, samen
met hun vrienden en klasgenoten. We denken namelijk
dat de werkgroep een uitstekende manier zal zijn om
middelbare scholieren actief te laten zijn.
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Het idee van regionale commissies, die afdeling NoordNederland een jaar geleden zo snel liet groeien, is ook
uitgewerkt. Commissies geven leden een kans om
zich in te zetten zonder zich over bestuurlijke zaken
druk te hoeven maken, en gewoon productief te zijn.
Commissies verhogen onze impact ontzettend. Tenslotte
hebben we op verzoek van afdelingsbestuursleden
vrijwilligerscontracten geïntroduceerd. Tot nu toe
wisten bestuursleden niet wat van hen verwacht werd,
of op welke steun zij konden rekenen bij het uitvoeren
van hun taak. Dat hebben we opgelost en we zijn Kelly
Mannoesingh, die met dit voorstel kwam, erg dankbaar.
Ze merkte een probleem op en legde uit waarom dit het
oplossen waard was. Dus deden we dat.
Productieteam (YouTube)
De kans is groot dat je de afgelopen maand meerdere
filmpjes van PINK! langs hebt zien komen. Er is weer
leven geblazen op ons YouTube-kanaal en een team
is samengesteld om ervoor te zorgen dat dit levend
zal blijven. Dit leven begon afgelopen maand met een
ledenwervingsactie waar verschillende actieve leden een
filmpje hebben gemaakt waarin zij uitleggen waarom
zij lid zijn van PINK! en waarom het zo belangrijk is dat
meer mensen dat worden. Heb je ze gemist? Ga nu naar
www.youtube.com/user/pinkpolitiek, bekijk de filmpjes
en deel ze met je vrienden, zodat ook zij het belang van
onze organisatie zien.

Intussen zal je deze dagen verschillende interviews zien
verschijnen op het kanaal, die je helpen de kandidaten
voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen beter
te leren kennen. Er wordt gewerkt aan instructievideo’s
zodat jij leert hoe je invloed kan uitoefenen op onze
organisatie en nog veel meer. Houd het dus in de gaten
en abonneer je op het kanaal!
Het productieteam is overigens nog op zoek naar
versterking. Ben jij geïnteresseerd in filmen,
presenteren, bewerken, schrijven of misschien wel iets
heel anders? Ga naar onze vernieuwde website, log in en
solliciteer.
Discussiegroep
Zondag 8 januari kwam de discussiegroep voor
het eerst bij elkaar. Dit eindigde in een ontzettend
interessant gesprek over de houding die zowel de
Partij voor de Dieren, als wijzelf, moeten innemen als
het gaat om dierenrechten. Een samenvattend verslag
van de discussie is terug te lezen op de pagina over
de discussiemiddagen op de website. De volgende
discussiemiddag zal plaatsvinden op zondag 5 februari.
Wil jij hier ook bij zijn? Ga naar de “neem deel”-sectie van
de website voor meer informatie en geef je op.

Debatgroep
Gelijk hebben is één ding, maar helaas is dit niet altijd
voldoende om de ander te overtuigen: Hoe structureer je
een goed argument? Hoe anticipeer je op de mogelijke
tegenargumenten? Hoe zorg je ervoor dat je zo duidelijk
en overtuigend mogelijk overkomt? Dit zijn maar een
paar van vele vragen die je moet overwegen om goed te
debatteren.
Op de derde zondagmiddag van iedere maand, komt de
PINK! debatgroep bij elkaar. Tijdens de middagen gaan
we door middel van verschillende oefeningen werken
aan het worden van een goede debater. We zullen te
werk gaan als een echte groep waarin niet enkel wordt
verwacht dat je zelf oefent, maar ook dat je geregeld
feedback geeft aan de andere deelnemers. Las een
pauze in voor warme chocoladesojamelk en je hebt een
leuke middag.
Lijkt het jou leuk om ook eens of regelmatig aanwezig te
zijn? Ga naar de “neem deel”-sectie van de website voor
meer informatie en geef je op!
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PINK! op het
verkiezingscongres

Joep Horbach

PINK! begint zich steeds meer als organisatie te ontwikkelen. We hebben een uitgebreid politiek programma in
elkaar gezet waar tijdens de afgelopen ledenvergadering op zeer interessante wijze over werd gediscussieerd. Een
aantal amendementen werden doorgevoerd en er werd besloten om deze amendementen namens PINK! ook op
het verkiezingscongres van de partij in te dienen. Zo konden wij als jongerenblok een sterk geluid naar de partij
overbrengen en hopelijk in het verkiezingsprogramma verwerkt zien worden wat wij als jongeren belangrijk vinden.
Met amendementen over besnijdenis, religieus onderwijs en donorregistratie, zouden wij laten zien welke problemen
jongeren in de samenleving zien en hoe wij denken dat de partij hier in zou moeten staan. Naast de amendementen
namens PINK!, dienden ook meerdere leden van PINK! hun eigen amendementen in. We waren als groep sterk
vertegenwoordigd op het congres en lieten onze stem duidelijk horen. Iets om als organisatie trots op te zijn.
Helaas verliep het congres niet ideaal. Zowel leden van
PINK! als andere leden van de Partij voor de Dieren
zouden niet de kansen krijgen om onze voorstellen te
verdedigen waar we op hadden gehoopt. De meeste
amendementen zouden enkel kort samengevat worden
door het bestuur waarna er gelijk gestemd zou worden.
Omdat we wilden verzekeren dat ieder amendement
met de objectiviteit en nuance behandeld zou worden
dat het verdiende, werd op initiatief van leden van PINK!
een motie ingediend die door vrijwel alle leden van PINK!
aanwezig op het congres werd medeondertekend. De
motie verzocht dat bij amendementen met een negatief
stemadvies van het bestuur, de indiener zelf in één
minuut zijn of haar positie zou mogen verdedigen. De
motie kreeg veel steun en de stemming was spannend.
Helaas werd het net niet aangenomen, omdat veel
aanwezigen besloten het advies van het bestuur
te volgen die aangaf dat het te veel tijd zou kosten.
Aanwezige leden van PINK! waren van mening dat
dergelijke discussie belangrijk genoeg was om extra tijd
te verdienen, maar helaas mocht het niet baten.
De haast van het behandelen van de amendementen
zorgde ervoor dat niet al onze amendementen even
uitgebreid behandeld werden. De gedrevenheid van
meerdere van onze leden zorgde er gelukkig voor dat
we bij meerdere amendementen toch discussie konden
afdwingen door het congres te overtuigen van het belang
van het amendement. Het amendement, ingediend
namens PINK! als vervolg op de afgelopen algemene
ledenvergadering, over besnijdenis haalde het nét niet
met 173 tegen 175 stemmen. Ook het amendement van
PINK!-lid Pieter Groenewege over het op termijn volledig
afschaffen van de dierindustrie, dat op de algemene
ledenvergadering van PINK! was aangenomen en in
ons politiek programma is verwerkt, zorgde voor veel
spanning. Ook dit haalde het uiteindelijk net niet. Bij
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de discussie over een lijstverbinding met 50Plus was
PINK! ook zeer aanwezig. Onze voorzitter Sebastiaan
Wolswinkel kon bijvoorbeeld “niet wachten om samen te
werken met de jongeren van 50Plus”. Deze lijstverbinding
ging uiteindelijk niet door en PINK! leek hier grote
invloed op gehad te hebben.
Nu is het verkiezingscongres voorbij. Volgens de
peilingen heeft de Partij voor de Dieren kans op grote
zetelwinst na de verkiezingen in maart. We hebben op
het congres laten zien dat wij als jongerenorganisatie
ertoe doen. Dat wij grote impact kunnen hebben op
de koers van de partij, en deze invloed zal alleen maar
groter worden. De komende maanden is het tijd voor ons
om te laten zien dat we een minstens zo grote impact
kunnen hebben in de campagne en de nationale steun
die de Partij voor de Dieren ontvangt. Er ligt een Plan B
klaar, een verkiezingsprogramma dat Nederland, maar
ook de wereld, een betere plek zal maken als het wordt
uitgevoerd. Het is nu tijd voor ons om samen met de
partij mee te strijden voor die extra zetels. Met z’n allen
kunnen we laten zien wat een verschil PINK! kan maken.
We mogen trots zijn. We hebben dit congres laten zien
dat wij een mening hebben en niet bang zijn hiervoor uit
te komen. We hebben laten zien dat, hoewel we de partij
volledig steunen, we graag willen dat ze nog beter wordt
en bereid zijn hiervoor te strijden. Dit is waar politieke
jongerenorganisaties voor zijn opgericht en we hebben
laten zien dat wij die taak kunnen vervullen. Discussieer
dus ook binnen PINK! lekker mee. Sluit je aan bij de
denktank, doe mee aan de discussiemiddagen en dien
amendementen op ons politiek programma in. Samen
zorgen we ervoor dat ook jouw mening door de partij
gehoord wordt. Als PINK! strijden we zo samen voor
een nog betere Partij voor de Dieren en voor een betere
wereld.
9

Interview jonge kandidaten
Joep Horbach
Het verkiezingscongres is voorbij, de kandidatenlijst is af en de verkiezingen komen eraan. Op de kieslijst van de
Partij voor de Dieren staan meerdere jonge mensen die maar al te bekend zijn bij PINK!. In licht van de komende
verkiezingen, besloot ik ze wat vragen te stellen. De bijzonder uitgebreide en interessante antwoorden van Ines
moesten helaas ingekort worden voor de Brul. Op pinkpolitiek.nl/interview-ines-kostic/ vind je het volledige interview
met haar.
Super dat jullie mee willen werken aan het interview.
Zouden jullie om te beginnen iets over jezelf willen
vertellen?
Eva Akerboom, oud-voorzitter van PINK! op plaats 12:
Ik ben Eva, 24 jaar, ik woon in Amsterdam met mijn
vriend en drie chinchilla’s (uit de opvang uiteraard).
Afgestudeerd in politicologie met een specialisatie
in Global Environmental Governance en nu alweer

metal. Zodoende werk ik ook sinds juli als service
medewerker bij Luxor Live in Arnhem, het mooiste
poppodium van Nederland!

bijna twee jaar met heel veel plezier werkzaam bij de
gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren
Amsterdam.

laten benaderen. Perspectieven uitwisselen voedt begrip
en leidt tot betere oplossingen. Ik ben geboren in Bosnië
Herzegovina en heb daar 10 jaar gewoond. Daar heb ik
de oorlog meegemaakt. Mijn ervaringen in die oorlog
maakten dat ik overtuigd werd van het grote belang van
het waarborgen van diversiteit en dialoog. (meer hierover
op de website)

Ilse Smit, vicevoorzitter van PINK! op plaats 22: Maar
natuurlijk! Eerst maar de basics: mijn naam is Ilse
Smit, ik ben 22 jaar, woon op kamers in Ede en studeer
Dierwetenschappen aan de Universiteit van Wageningen.
Daar heb ik voor gekozen omdat ik graag wilde weten
hoe de veehouderij in elkaar steekt. Ik denk dat je
pas echt verandering teweeg kan brengen als je goed
weet waar je het over hebt. Daarnaast vind ik voedselgerelateerde vraagstukken ook erg interessant. Verder
zit ik nu ruim 2,5 jaar in het landelijk bestuur van
PINK!. Eerst als bestuurslid promotie, toen secretaris,
nu bestuurslid politiek en ik mag me ook al een tijdje
officieel vicevoorzitter noemen. Naast duurzaamheid
en dieren ben ik ook gek op muziek, met name de
“alternatieve hoek”, van pop-punk tot (niet al te heftige)

Ilse Smit
10

Ines Kostic, voormalig actief in PINK! Noord-Nederland
op plaats 28: “Iets” over mezelf vertellen… Oké, laat ik
beginnen met wat ik waardevol vind: het ‘omdenken’,
mensen alledaagse zaken vanuit een ander perspectief

O ja, verder vind ik fotograferen, films (fictie en
documentaires) en allerlei spelletjes (van bordspellen
en computergames tot voetballen, tennissen en
basketballen op een pleintje) fantastisch. Na negen
jaar relatie ben ik nog steeds waanzinnig verliefd op
mijn vriendin, een vrouw die ik na mijn oma’s en opa’s
het meest bewonder. Ik kan lekker veganistisch koken
en heb een gezonde voorliefde voor alcohol (de beste
filosofen bevonden zich in een bijna constante staat
van beschonkenheid). Ik maak fouten en dat geef ik
uiteindelijk toe.

Eva Akerboom

Ines Kostic

Waarom hebben jullie voor de Partij voor de Dieren
gekozen? En waarom is het belangrijk dat anderen dat
ook doen?
Eva: De overtuiging dat we beter om moeten gaan met
dieren heb ik altijd al heel sterk gehad, dat komt ook van
huis uit. Toen ik later leerde wat voor een impact de veeindustrie op de wereld heeft, is die overtuiging alleen
maar sterker geworden en daar sluit de PvdD mooi op
aan. Waarom anderen ook op de PvdD moeten stemmen
is heel simpel: het roer moet radicaal om, als we op
deze voet door blijven leven en consumeren is er straks
simpelweg geen leefbare aarde en krijgen de generaties
na ons het heel moeilijk. De Partij voor de Dieren draagt
een heel brede visie uit om de samenleving beter en
duurzamer te organiseren, en heeft daarbij de aandacht
voor dieren die zo hard nodig is.
Ilse: In eerste instantie omdat ik dierenwelzijn heel
belangrijk vond. Maar toen ik me er verder in ging
verdiepen kwam ik nog veel meer redenen tegen om
Partij voor de Dieren te stemmen. De unieke manier
waarop de partij politiek bedrijft, is daar zeker één
van. Ik vind het ook heel mooi om deel uit te kunnen
maken van een beweging die opkomt voor hen die niet
voor zichzelf op kunnen komen. De partij biedt een
ander perspectief, ik weet nog dat toen ik de toelichting
van de partij bij de stemwijzer las dat ik heel vaak
dacht “goh, zo had ik er nog nooit over nagedacht!”. De
langetermijnvisie, het aanpakken van problemen bij de
kern en zaken durven benoemen die politiek gezien “niet
handig” zijn spraken me ook erg aan.
Ines: Eigenlijk heb ik altijd geweigerd mij aan te sluiten
bij een politieke partij. Er was te vaak sprake van
denken in loze, verouderde dichotomieën en kernidealen

werden de prullenbak in gegooid als dat nodig was om
een extra zetel te winnen of aan de macht te blijven.
Compromissen kan ik hier en daar zeker waarderen,
maar wat mij betreft voeg je als partij niets meer
toe als je keer op keer je kernidealen – dat wat je
echt onderscheidt en wat je belangrijk vindt- kapot
onderhandelt: zo gaan er dertien in een dozijn. De PvdD
kwam voor het eerst met een grensoverschrijdende,
planeetbrede visie, die in staat was om - al dan niet
schijnbare tegenstellingen - te overbruggen en om
verbanden te tonen die anderen niet snel zien. Een
partij die letterlijk over landsgrenzen heen steeg en een
transnationale beweging aanmoedigde. Voor mij was dat
een verademing.
Jullie staan namens de Partij voor de Dieren op de
lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen! Kunnen jullie
vertellen hoe dat zo is gekomen?
Eva: In mijn PINK!-tijd riep ik altijd dat ik het belangrijk
vond dat er ook jonge mensen op de lijsten staan, ik heb
toen ook op de lijsten voor Amsterdam en Noord-Holland
gestaan en heel hard campagne gevoerd. De Tweede
Kamerlijst is toch wel even hoger gegrepen, maar ik vond
wel dat ik in elk geval moest solliciteren. En zodoende
kreeg ik een hele mooie plek op de lijst!
Ilse: Ik kon het zelf haast niet geloven, maar in de periode
dat men kon solliciteren voor een plek op de lijst werd
ik gebeld door iemand van de kandidatencommissie. Ze
vroeg me toen of ik op gesprek wilde komen omdat ze
dachten dat ik een mooie aanvulling zou kunnen zijn voor
de lijst. Daar kon ik natuurlijk geen nee tegen zeggen,
dus een week later zat ik bij mijn sollicitatiegesprek.
En nu mag ik deze vragen beantwoorden, dus blijkbaar
waren ze net zo tevreden over dat gesprek als ik.
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Op welke manieren heeft jullie tijd bij PINK! jullie
carrière bij de Partij voor de Dieren beïnvloed?
Eva: Zonder mijn bestuursfuncties bij PINK! was ik denk
ik überhaupt nooit voor een lijst gaan solliciteren, dus
dat is zeker wel van grote invloed. Toen ik zeventien
was ben ik actief geworden bij PINK!, het jaar daarop
(2010) waren de Tweede Kamerverkiezingen en heb ik
me aangesloten bij een PvdD-werkgroep. Het is bij mij
wat dat betreft wel gelijk opgegaan, mede omdat ik heel
actief was bij PINK! kwam ik veel bij PvdD-activiteiten. Ik
heb in mijn derde jaar stage gelopen op het partijbureau,
en heb daar ook parttime gewerkt voordat ik naar de
gemeenteraadsfractie ging. Maar als PINK!-bestuurslid
kreeg ik ook van de PvdD de kans om mee te doen met de
kaderopleiding en Masterclass. Dus dat alles bij elkaar
heeft er wel voor gezorgd dat ik me nu vol in mag zetten
voor de idealen van de PvdD!
Ilse: Actief worden bij PINK! heeft wel echt het politieke
vuur in mij aangewakkerd! Ik had vroeger helemaal
niks met politiek, maar door de Partij voor de Dieren en
zeker ook door PINK! kwam ik er achter dat idealen en
politiek wel degelijk samen kunnen gaan en je dingen
voor elkaar kunt krijgen zonder water bij de wijn te doen.
Door PINK! heb ik me op veel verschillende manieren
kunnen ontwikkelen. Je leert als bestuurslid veel
mensen kennen, je ontwikkelt je sociale vaardigheden,
je vergaart kennis over veel verschillende onderwerpen
en je krijgt de kans om echt werk te maken van wat je
belangrijk vindt. Ik ben me er zeker van bewust dat ik dit
allemaal aan PINK! te danken heb.
Ines: Dat weet ik niet precies. Alles wat ik daarover zou
zeggen, zou puur gevoelsmatig zijn. Ik kan zeggen dat ik
bij PINK! ideeën heb kunnen uitproberen en uitwisselen
met verschillende mensen, waardoor ik o.a. steeds
beter weet wat ik echt belangrijk vind in mijn eventuele
verdere werk voor de PvdD. Verder heb ik wat betreft mijn
PvdD-ambities veel steun gehad van PINK!’ers. Door mijn
ervaringen bij PINK! voel ik me nog steeds erg betrokken
bij de organisatie en sta ik er altijd voor open om de
jongere generatie PINK!’ers te helpen met adviezen,
contacten en ideeën.
Op welke manieren zijn jullie van plan zelf campagne
te voeren?
Ilse: Ik wil in ieder geval de straat op gaan om in gesprek
te gaan met mensen, maar ook vooral om te luisteren
naar wat zij belangrijk vinden en waar zij zich zorgen
over maken. Ook kijk ik er naar uit om actie te gaan
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voeren, waardoor we op een bijzondere manier één
of meerdere standpunten kunnen uitlichten voor een
publiek dat normaliter misschien niet zo snel op zoek
zou gaan naar het verkiezingsprogramma van de Partij
voor de Dieren. En er staan een hoop debatten in de
planning; ik hoop er wel aan een aantal mee te doen!
Verder zal ik natuurlijk ook, zoals men van me gewend
is, mijn socialmedia-accounts helemaal volspammen
met alles wat ook maar iets met de campagne te maken
heeft.

Ines: Ik heb me zelden zo klaar gevoeld als nu. De
urgentie is er en ik heb de bagage en eigenschappen om
deze taak op mij te nemen. En hoe enthousiast ik zou
zijn? Ik ga een dansje doen in de Tweede Kamer voor
jullie allemaal, zo enthousiast zou ik zijn. Bovendien
is Den Haag een heerlijk diverse, culturele stad, waar
ik ongetwijfeld snel mijn draai zou vinden. De hele
buurt en iedereen die ik de loop naar de verkiezingen
heb gesproken zou dan uitgenodigd worden voor mijn
housewarmingparty in Den Haag. (;

Ines: Ik zal vooral focussen op social media en directe
contacten met verschillende actoren in de maatschappij:
van ondernemers en studenten tot wetenschappers
en kunstenaars. Het geheel wil ik een positieve lading
meegeven: natuurlijk zijn er grote problemen, maar
er liggen ook grote kansen voor het oprapen. Tevens
wil ik proberen juist de groepen die niet zo snel naar
de stembus gaan te betrekken. Ik wil verbinding
en bondgenoten zoeken in onverwachte hoeken.
Veranderingen kun je alleen bewerkstellingen als je
mensen uit verschillende gemeenschappen erbij betrekt.
Zoals de eeuwenoude wijsheid zegt: “Tell me and I
forget, show me and I may remember, involve me and I’ll
understand”.

Wat zou ieder van jullie anders doen dan andere
kandidaten voor onze partij? Waarom moeten we jullie
onze voorkeursstemmen geven?
Ilse: Ik ken niet alle kandidaten even goed om daar echt
een zinnig antwoord op te kunnen geven. Ik vind het in
ieder geval belangrijk om dingen samen te doen en om
te laten zien waar je mee bezig bent. Ook geloof ik in
intersectionaliteit, met als doel “collective liberalism”. Als
we bruggen kunnen slaan tussen alle groepen individuen
die nu om wat voor reden dan ook worden benadeeld,
dan zijn het niet allemaal losse kleine bewegingen, maar
dan zijn we één grote beweging. Dat staat wat mij betreft
los van je politieke voorkeur. Ik denk dat we uiteindelijk
allemaal (op een enkeling na misschien…) hetzelfde
willen: namelijk dat iedereen zijn/haar leven kan leiden
en we op respectvolle wijze met elkaar omgaan. Alleen
weet nog niet iedereen dat, dus daar kom ik ze dan graag
op wijzen.

Ik zal in de aanloop naar de verkiezingen elk weekend
een avond ‘open huis’ bij mij thuis (en af en toe in een
café) organiseren, waarbij men de gelegenheid krijgt om
heel informeel met mij van gedachten te wisselen. Of
gewoon om een strijd hoelahoepen, Twister, schaken of
tafelvoetballen (ik sta open voor veel spelletjes) met mij
aan te gaan? (; Ik ben hoe dan ook een heel ‘benaderbaar’
persoon: mensen kunnen me altijd bellen, e-mailen of
een bericht sturen via Facebook. Ik zal niet altijd tijd
hebben om een uitgebreid gesprek te voeren, maar ik
zal mijn best doen om zo veel mogelijk mensen in ieder
geval even te spreken.
Stel dat het gebeurt: je wordt verkozen. Plots moet je al
je huidige werk opgeven en naar Den Haag verhuizen.
Hoe enthousiast zou ieder van jullie zijn om dit te
doen? Denken jullie dat jullie er klaar voor zouden zijn?
Eva: Om vanuit de leukste stad van Nederland naar Den
Haag te verhuizen: niet enthousiast! ;-) Maar de kans om
de Tweede Kamer in te gaan zou ik met beide handen
aangrijpen. Ik heb geen ervaring als politicus en ben er
niet echt klaar voor. Maar als we twaalf zetels zouden
krijgen staan er gelukkig genoeg ervaren mensen op de
lijst waar ik vast snel van kan leren.

Waarom ik jullie voorkeursstemmen wil? Ondanks dat
ik nu nog niet per se de Tweede Kamer in hoef, wil ik dat
in de toekomst wel heel graag. Dus een stem voor mij,
is er letterlijk één voor de toekomst ;) Ik denk dat ik de
potentie heb om een heel goede volksvertegenwoordiger
te zijn, mede door alle ontwikkelingen die ik in relatief
korte tijd al heb gemaakt. Dus ik wil mensen vragen om
in mij te investeren. Ik ben nog best wel jong, ik weet
nu al relatief veel en ik ben redelijk goed in netwerken,
presenteren en debatteren. Maar als ik echt goed
wil worden heb ik ook hulp van de partij en van mijn
omgeving nodig. Ik wil werk maken van onze idealen en
jullie kunnen mij daarbij helpen door op 15 maart op mij
te stemmen.

Ines: Laat ik beginnen door te stellen dat we erg veel
slimme mensen hebben bij de partij. Ik vergelijk mezelf
ook niet met individuele andere kandidaten, maar ik
probeer naar het grotere plaatje te kijken. Dan zie ik
dat de partij wat kracht mist op gebied van diversiteit
en verbinding. Door mijn kennis kan ik helpen om de
bredere focus van de partij nog beter uit te werken.
Mijn grootste sterkte is dat ik een zeer sterke intrinsieke
motivatie heb om samen met anderen aan een betere
wereld te werken. Ik hoef niet veel geld te verdienen
en status zegt me weinig. Ik ben ook niet snel onder de
indruk van de ‘doorgewinterde’ politici en ambtenaren,
waardoor ik niet snel met mijn mond vol tanden zal
staan. In mijn verschillende functies heb ik steeds
leiderschap getoond in situaties die daarom vroegen,
maar stimuleerde ook samenwerking en andermans
initiatieven om ideeën in daden om te zetten.
Verder wil ik laten zien dat een duurzame, diverse
samenleving echt niet alleen iets is voor de
stereotype ‘geitenwollensokken’. Daarvoor zoek
ik graag bondgenoten die niet alleen deze ‘usual
suspects’ vertegenwoordigen. Bondgenoten zoals
generaal Middendorp die onlangs verklaarde dat er
geen stabiliteit kan zijn zonder klimaatveiligheid. Of
kunstenaar en uitvinder Daan Roosegaarde die met het
project ‘sustainable dance floor’ laat zien dat duurzaam
leven en iets goeds doen voor de wereld ook gewoon
heel makkelijk en leuk kan zijn: het project omvat een
interactieve dansvloer, die elektriciteit genereert doordat
mensen erop dansen. Die elektriciteit wordt vervolgens
gebruikt voor het geluid, lichten, e.d. in de discotheek.
Een manier om letterlijk al dansend de aarde te redden:
prachtig!
Heb je tips voor leden van PINK! die zelf ook graag
willen groeien in de partij?
Eva: Ja! Blijf actief, blijf je ontwikkelen. PINK! biedt die
mogelijkheden, er zijn commissies en besturen waar je
je talenten kunt ontplooien en je tegelijkertijd in kunt
zetten voor dieren, natuur en milieu. Maak daar gebruik
van, en sluit je ook aan bij je lokale PvdD-werkgroep.
Ilse: Actief worden bij een regionale afdeling heeft voor
mij het balletje aan het rollen gebracht. De eerste stap
is denk ik gewoon een keer naar een activiteit gaan. Hoe
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eng dat ook van te voren kan zijn, ik kan je garanderen
dat het gigantisch meevalt. Leer mensen kennen, ga na
wat voor verschillende dingen je allemaal kan doen (en
bij wie je moet zijn als je dat wilt doen) en kijk wat er bij
je past. Nu moet ik toegeven dat ik toen ik net lid werd
geen flauw idee had waar ik nou echt goed in was (nog
steeds eigenlijk :P), en dan kan ik een afdelingsbestuur
erg aanraden. Je komt dan met veel verschillende
activiteiten, mensen en taken in aanraking dat je vanzelf
merkt waar jouw talent ligt en waar jij enthousiast van
wordt.
Ines: Ga de politiek alsjeblieft niet in als je ‘groeien in de
partij’ vooral gaat zien als carrière maken, alle aandacht
op jezelf vestigen, je netwerk uitbreiden en veel geld
verdienen. Als je dat wilt, ga dan het bedrijfsleven in:
daar valt genoeg te halen. Er zitten nu al te veel mensen
in de politiek alleen maar om hun eigen ego te strelen.
Ga de politiek dus alleen in als je deze wereld op een
of andere manier nog een stukje mooier wilt maken,
niet alleen voor jezelf, maar voor ons allemaal. Zie de
politiek daarbij vooral als slechts één van de tools
om maatschappelijke en wettelijke veranderingen te
realiseren en niet als doel an sich.
Als het bovenste goed zit (wat bij PINK!’ers ongetwijfeld
het geval zal zijn), dan is het belangrijk om open te
blijven van geest en niet bang te zijn je standpunt aan
te passen als nieuwe inzichten je daartoe dwingen.
Het meest ‘open’ blijf je door oprechte interesse in de
verschillende mensen om je heen te tonen. Neem een
bijna antropologische fascinatie over voor je medemens.
Probeer te begrijpen waarom iemand op een bepaalde
manier denkt en zoek verbinding. Het zal je een mooier
mens maken en daarmee ongetwijfeld een plekje
bezorgen binnen de PvdD.
Je staat in de Tweede Kamer tijdens een debat over
klimaatverandering. Mark Rutte informeert de kamer
dat we geen overhaaste beslissingen willen maken
met het gevaar onze economische groei te schaden.
Jesse Klaver zegt dat we allemaal wat korter moeten
douchen en vaker moeten carpoolen. Nu ben jij, je hebt
maar weinig spreektijd en moet in een paar zinnen
vertellen wat er écht moet gebeuren. Wat zeg je?
Eva: Dat we wederom een van de grootste vervuilers
over het hoofd zien, die we makkelijk aan kunnen
pakken: de vee-industrie. Die is verantwoordelijk voor
lokale milieuproblemen, maar zorgt wereldwijd voor
ontbossing, enorm veel CO2-uitstoot en slokt veel water
op. We moeten hard inzetten op het ontwikkelen en
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promoten van plantaardige alternatieven en een eerlijke
prijs voor dierlijke producten vragen, waar de externe
maatschappelijke kosten in zijn doorberekend.
Ilse: Voorzitter, hoewel de ideeën van de heer Klaver
sympathiek zijn, zijn ze niet genoeg. Nederland zet
zichzelf graag neer als innovatief en duurzaam,
laten we dan ook de daad bij het woord voegen. Het
is tijd voor transitie en bovenal tijd voor ambitie. De
klimaatdoelstellingen zijn nog te halen als we kiezen
om er vanaf nu voor te gaan. Investeer en stimuleer in
een circulaire economie, duurzame energieopwekking
en productie van plantaardige voedingsmiddelen. We
moeten ons voorbereiden op de toekomst, zodat ook
iedereen die na ons op deze aarde leeft een goed leven
kan leiden. En de beste voorbereiding voor morgen, is om
vandaag ons best te doen. Voorzitter, dank u wel.
Ines: Iedereen kent wel ‘ons’ standpunt hierin. Daarom
is mijn tactiek om de ‘niet-usual suspects’ erbij te
betrekken. Ondernemers en militairen zullen de
VVD aanspreken. Wetenschappers en kunstenaars
GroenLinks. Al die groepen zullen ook een snaartje
kunnen raken bij D66 en PvdA. Tijdens mijn spreektijd
zou ik hele korte boodschappen (klimaat-oneliners)
van prominente militairen (zoals generaal Middendorp),
ondernemers (zoals Thomas Friedhoff van de VVD Young
Professionals, die pleit voor volop inzetten in progressief
klimaatbeleid en stellen van kaders door de overheid),
etc. kunnen projecteren op de muur van de Tweede
Kamer. Of ik laat een geluidsbestand horen waarop deze
boodschappen (klimaat-oneliners) zijn opgenomen.
Daarna spreek ik zoiets uit:

Marianne Thieme is ontvoerd door een groep
prominente CDA’ers die haar naar een onbewoond
eiland hebben meegenomen. Jij mag een team van vier
PvdD’ers en PINK!’ers samenstellen om samen met jou
naar het eiland te gaan en haar te bevrijden. Wie kies je
en waarom?
Ilse: Ha! Oké, dit is mijn plan: twee compagnons gaan
op afstand van de CDA-basis in koeienprint heel hard
loeien. Dit zal de CDA’ers dermate afleiden (een koe hoort
immers het hele jaar binnen op stal te staan, die moet
onmiddellijk gevangen worden genomen) waardoor zij
allemaal achter de inKOEgnito (see what I did there)
PINK!’ers aan zullen rennen. De beste mensen voor
die job lijken me mijn oud-bestuursgenoten Sheena
Hartlooper en Margot Lammers, die lopen met liefde
in dierenpakken rond en zijn gek genoeg om dat vol
overgave te doen denk ik. Vervolgens is het tijd voor
mijn technische steun en toeverlaat, Yves Schamp (ook
wel mijn favoriete penningmeester <3) om eventuele
beveiligingssystemen te kraken.

Hij is zo handig met Excel, dit moet hem ook wel lukken.
Daarnaast denk ik dat hij in dergelijke situaties ook wel
zijn hoofd koel kan houden. Tot slot kies ik natuurlijk voor
the Best man for the job: Johan den Otter. Johan weet en
kan alles en is er voor me als ik hem nodig heb. Hij mag
daarbij ook de vluchtauto (die natuurlijk elektrisch is,
duurzaam en dan kunnen we ongehoord weg sneaken)
besturen. Maar misschien nog het aller belangrijkste
is dat ik deze mensen erg fijn vind om mee samen te
werken. Dan kom je sowieso al een heel eind.
Ines: Eigenlijk geef je mij hier onvolledige informatie,
waardoor ik nauwelijks een rationeel antwoord kan
geven. Maar laat ik niet te moeilijk doen. We hebben veel
competente en interessante mensen binnen PvdD en
PINK! en namen vind ik meestal irrelevant. Daarom ga ik
geen namen noemen, maar vier types kort beschrijven.
(Wat volgt is een uitgebreid plan, nieuwsgierig?
Lees het hele interview met Ines op pinkpolitiek.nl/
interview-ines-kostic/

“Deze boodschappen laten zien dat er niet alleen een
grote dreiging uitgaat van klimaatverandering, maar ook
grote kansen voor het oprapen liggen; dat geeft ons als
volksvertegenwoordigers de plicht om alles in het werk
te stellen voor een snelle transitie naar een duurzame
toekomst. Als verantwoordelijke overheid, samen met
bedrijven, samen met wetenschappers, samen met
creatieveling, samen met burgers. Het stellen van
heldere en ambitieuze klimaatdoelen zal de urgente
transitie naar een duurzame toekomst versnellen.
Bedrijven weten dan immers waar ze aan toe zijn en
zullen meer durven investeren in duurzame innovaties.
Militairen, ondernemers, wetenschappers zijn allemaal
klaar voor grote stappen en zijn in de trein naar een
duurzame toekomst gestapt. Nu rest nog de vraag: gaan
de politici eindelijk mee?”
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Tegen een kiesdrempel
Pieter Groenewege

Bij iedere verkiezing horen we weer hetzelfde liedje:
het Nederlandse politieke landschap is versnipperd,
een stortvloed aan kleine partijtjes belemmert de
kabinetsformatie en de bestuurbaarheid van Nederland,
en dus moet er een kiesdrempel komen die partijen die
minder dan zo’n 3-5% van de stemmen halen buiten de
Tweede Kamer houdt. Een kiesdrempel is echter een
verschrikkelijk slecht idee.
Allereerst is het grootste deel van de kleine
Kamerfracties op dit moment te danken aan
afsplitsingen. Een kiesdrempel gaat daar niets tegen
doen. De ervaring leert bovendien dat die afsplitsingen
zichzelf oplossen, aangezien ze bij volgende verkiezingen
bijzonder onsuccesvol zijn. Alleen de PVV is een
onverdeeld succes gebleken nadat Wilders het bij de
VVD wel gezien had.
Dan zijn er nog de kleine partijen die bij verkiezingen
zijn verkozen, zoals de Partij voor de Dieren. We hebben
de afgelopen tijd kunnen zien dat die juist een pósitief
effect hebben op de bestuurbaarheid van het land,
aangezien ze minderheidskabinetten vaak aan een
meerderheid hielpen. Denk aan ChristenUnie, D66 en
SGP die Rutte-2 in de Eerste Kamer uit de brand hebben
geholpen.
De (vermeende) onbestuurbaarheid van het land hebben
de grote partijen echt aan zichzelf te danken. Waar de
drie grootste partijen enkele decennia geleden (CDA,
VVD, PvdA) nog goed waren voor zo’n 130 zetels, haalden
de drie grootste partijen de afgelopen jaren er niet meer
dan zo’n 90. Ons partijenstelsel verandert: waar er eerst
drie grote partijen waren, zijn er tegenwoordig zo’n zes.
Dát veroorzaakt de vermoeilijkte kabinetsformaties en
daar gaat een kiesdrempel niets aan veranderen.
Overigens kan men zich afvragen of meer partijen
de boel wel zozeer vermoeilijken: het waren immers
drie relatief kleine partijen (CU, D66, GL) die de
Kunduzcoalitie in elkaar hielpen zetten. Als een hele
vijfpartijencoalitie in twee dagen in elkaar getimmerd
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kan worden, moet men enige korrels zout reserveren
voor de claim dat veel partijen zorgen voor een
vermoeilijkte formatie.
Daarnaast zijn formaties met maar een paar grote
partijen vaak ook geen daverend succes. Het was
immers de PVV die het Catshuisakkoord opblies. Men
kan over de PVV veel zeggen, maar toch zeker niet dat
ze toen nog een splinterpartij was. We moeten ons dus
afzetten tegen het idee dat de kleine partijen zorgen voor
onbestuurbaarheid. Kleine, nieuwe partijen hebben juist
veel voordelen.
Kleine partijen zijn een welkome klap in het gezicht van
de tirannie van de meerderheid en een kleine partij in
een sleutelpositie dwingt de grote partijen ook eens na
te denken over kleine belangen en moeilijke idealen.
Wanneer een kiesdrempel ervoor zorgt dat die belangen
en idealen niet meer gehoord kunnen worden in ’s lands
bestuur, zal dat leiden tot immense frustraties onder
niet-vertegenwoordigde minderheden in het land.
Wie van de kleine partijen af wil, moet er niet op
stemmen, maar moet anderen het recht op representatie
niet willen ontnemen. Met een kiesdrempel van
5%, zoals veel wordt voorgesteld, waren in 2012 de
ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD en 50Plus niet
verkozen tot de Tweede Kamer. Meer dan een miljoen
stemmers (van de 9,4 miljoen) hadden hun stem zien
verdampen, of hadden moeten stemmen op een partij
die niet hun eigenlijke voorkeur had. Dat lijkt me weinig
bevorderlijk voor kernwaarden als representativiteit,
democratie en publieke betrokkenheid.
We moeten dus concluderen dat het niet de kleine
partijen zijn die voor de vermeende onbestuurbaarheid
van Nederland zorgen, maar dat de grote partijen die
aan zichzelf te danken hebben. Kleine partijen zijn
juist een waardevol element van onze democratie. Een
kiesdrempel is dan ook een slechte oplossing voor een
probleem dat niet bestaat.

Ken je de standpunten
van de andere politieke
jongerenorganisaties?
Joep Horbach

Ons politiek programma begint steeds meer vorm te
krijgen. We hebben een visie en hoe meer zetels de Partij
voor de Dieren gaat krijgen in de komende verkiezingen,
hoe beter we die kunnen uiten. We zijn echter niet de
enige politieke jongerenorganisatie met haar eigen
programma. Ik nam eens een kijkje in de politieke
programma’s van de andere PJO’s en vond een aantal
interessante uitspraken. Hoe goed ken jij ze? Er volgen
een aantal citaten, kijk eens of je ze kunt matchen aan de
juiste PJO.
1) Wij geloven niet in een nationale aanpak van de
klimaatverandering. Die problemen zijn immers
grensoverschrijdend. Nederland moet dan ook een
gidsrol aannemen als het gaat om een internationale
aanpak van deze problematiek. Dat is niet alleen
effectief, maar ook goed voor het aanzien en de reputatie
van Nederland.
2) Wij zijn van mening dat de productie van
diervriendelijk vlees moet worden gestimuleerd, te
beginnen met het verbieden van het stunten met vlees
via kiloknallers. Daarnaast moet ook het dierenwelzijn
centraal staan bij het produceren van vlees. Een
voorbeeld hiervan kan zijn dat er een Europese limiet
komt op het vervoeren van dieren van 3 uur per dag.
3) Dieren mogen niet meer als gebruiksvoorwerp dienen.
Daarom wordt het gebruik van wilde dieren voor vermaak
verboden. Voor dierproeven is er vaak al een evengoed

of zelfs beter alternatief beschikbaar, die in de weg
gezeten wordt door de wet. Wij willen graag dat deze
alternatieven verder worden onderzocht en dierproeven
alleen nog maar toegestaan zijn als er geen alternatief is
én deze dierproeven gebruikt worden om de kennis over
gezondheid van mens en dier te verbeteren.
4) Megastallen worden in het huidige politieke
debat gezien als een bedreiging voor dierenwelzijn,
volksgezondheid, duurzaamheid en het milieu. Wij
vinden dit onterecht. Een zeer grote stal maakt het voor
een ondernemer financieel eenvoudiger om innovaties
op eerder genoemde elementen in een stal aan te
brengen.
5) Wij zien dieren als waardevolle schepselen die niet
louter als productiemiddel gezien dienen te worden,
echter is er wel een scheppingsorde waarin mensen
rentmeesters over de dieren zijn. Vlees eten is daarom
niet verkeerd, echter dient het welzijn van dieren wel
belangrijk te zijn bij het produceren van vlees. We staan
kritisch tegenover megastallen en keuren te weinig
ruimte voor vee af. Het overstappen naar biologische
landbouw dient door de overheid en marktpartijen op
zoveel mogelijk manieren gefaciliteerd te worden. Wij
zien boeren als de primaire experts op het gebied van
omgang met dieren, de meeste burgers zien dieren enkel
nog in de vorm van huisdieren of als vlees. Educatie is
daarom noodzakelijk, evenals een herbezinning op de
relatie tussen mens en dier.

a) DWARS (GroenLinks)
b) Jonge Democraten (D66)
c) Jonge Socialisten (PvdA)
d) JOVD (VVD)
e) PerspectieF (Christenunie)

17

Antwoorden
1) Het antwoord is d, JOVD. Het is vaag verwoord.
Natuurlijk is klimaatverandering niet een
nationaal probleem en moet er zo veel mogelijk
grensoverschrijdend gehandeld worden. Onze overheid
heeft echter alleen directe invloed op wat er in ons land
gebeurt. Het feit dat we sommige maatregelen niet
globaal kunnen nemen, is geen excuus om het niet in
ieder geval nationaal al te doen. Alle beetjes helpen
en zijn ook zeer noodzakelijk. We geven zo ook het
goede voorbeeld. Laten we hopen dat dat ook is wat ze
bedoelen als ze het hebben over een gidsrol. Het is wel
grappig dat ze het hebben over
het aanzien en de reputatie
van ons land als reden om het
juiste te doen. Alsof het juiste
doen op zich als argument niet
voldoende is. Ach, als de JovD
enkel milieumaatregelen wil
nemen voor onze reputatie als
land, dan is dat maar zo. Het
nemen van de maatregelen
is belangrijker dan de reden
daarvoor.
2) Het antwoord is c, Jonge
Socialisten. Het feit dat de
Jonge Socialisten nog steeds
denken dat vlees diervriendelijk
kan zijn, is zeer teleurstellend.
Het is fijn dat we op de Jonge
Socialisten kunnen rekenen
voor steun om de leefsituatie
van dieren in de industrie
draaglijker te maken, maar het is tijd dat ze meer doen.
Socialisten zijn per definitie voor het opkomen voor de
zwakkeren. Laten we ze hieraan blijven herinneren tot
ze zich realiseren dat een vleesindustrie waar dieren als
middel worden gebruikt voor luxeproducten voor ons,
heel snel afgebouwd moet worden.
3) Het antwoord is a, DWARS. Op het eerste gezicht een
mooi stuk tekst. DWARS zal ook op meerdere gebieden
een belangrijke bondgenoot voor ons zijn. Wat opviel was
dat dit hun pagina over dierenwelzijn vrijwel
volledig vulde. Dieren zijn geen gebruiksvoorwerp voor

18

ons vermaak, toch durft DWARS het vermaak van onze
smaakpapillen hier niet bij te betrekken. Ze zouden
zich er bewust van moeten zijn dat dit een even triviale
luxe is die we niet nodig hebben. Ook valt het op hoe
ze enkel “wilde” dieren benoemen in plaats van dieren
in het algemeen. Mogen niet-wilde dieren wel voor ons
vermaak worden gebruikt? Waarom?
4) Het antwoord is b, Jonge Democraten. Het is heel
teleurstellend dat een groep die zichzelf progressief
noemt, niet erkent hoeveel problemen er gepaard
gaan met megastallen. De
enorme hoeveelheid dieren
zo dicht op elkaar zorgt
voor het snelle verspreiden
van ziektes, brandgevaar,
stress bij de dieren en grote
luchtkwaliteitsoverlast voor de
omgeving. Daarnaast hebben
dieren in megastallen vaak veel
minder bewegingsvrijheid dan
gebruikelijk is.
5) Het antwoord is e,
PerspectieF. Het is goed te
lezen dat PerspectieF het
welzijn van de dieren in de
vleesindustrie serieus neemt.
Het is jammer dat ze een
scheppingsorde gebruiken om
het gebruik van dieren door
de mens toch goed te keuren.
Het is een erg eenvoudige
argumentatie waarmee alles goedgepraat kan worden.
Hoewel het intense leed van dieren in de vleesindustrie
onmogelijk vergelijkbaar is met het plezier van het eten
van vlees, hoeven zij op deze manier deze vergelijking
ook niet te maken. Ze ontwijken zo de discussie en dat
is jammer. Ook het zien van de boeren als de experts op
het gebied van omgang met dieren is problematisch.
Hoewel veel boeren zeker de juiste intenties hebben, kan
niet ontkend worden dat zij financieel belang hebben
bij soepele dierenwelzijnswetgeving. Het is dus alles
behalve een objectieve bron voor advies op dat gebied.
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Knip op de kunst: de knop om
Tamara Kloosterman

In tijden waarin de hand op de knip gehouden wordt, ligt
het voor sommige politici voor de hand om te bezuinigen
op ‘niet-noodzakelijke zaken’ zoals kunst. We kunnen
ons geld immers wel beter uitgeven dan aan zo’n linkse
hobby, zo klinkt het vaak. Bij zulke uitspraken wordt er
echter voorbijgegaan aan het nut, ja zelfs de noodzaak,
van kunst. Op technologisch gebied mogen wij de laatste
decennia veel vooruitgang geboekt hebben, maar kijkend
naar kunst en de visie daarop dreigt er soms juist sprake
te zijn van verschraling. Op dat gebied kunnen we nog veel
leren van onze voorouders, het meest misschien nog wel
van onze verre, verre voorouders: de oude Grieken.
De Grieken kenden vele verschillende kunstvormen. De
beeldhouwkunst, schilderkunst, pottenbakkerskunst en
de toneelkunst zijn slechts enkele voorbeelden. Theater
vervulde een enorm belangrijke functie binnen de
Griekse maatschappij. Zij vormde een spiegel, zowel voor
de samenleving als geheel als voor het individu. Morele
kwesties werden in een nieuwe context gepresenteerd,
waardoor de kijker aan het denken gezet werd over zijn
eerdere aannames. Een tragedie kon zelfs leiden tot
zogenaamde catharsis, oftewel ‘emotionele zuivering’.
Een mooi voorbeeld van de Griekse tragedie als spiegel
voor de kijker vinden we in Euripides’ Elektra – tevens
examenonderwerp Grieks dit jaar. Dit werk is rond 420
voor Christus geschreven en gaat over Elektra, zus van
Orestes. Beiden zijn kinderen van koning Agamemnon
en koningin Klytaimnestra. Agamemnon is enkele jaren
eerder vermoord door zijn eigen vrouw en dier nieuwe
geliefde. De verbannen Orestes groeit elders op, terwijl
Elektra in een schijnhuwelijk met een boer belandt, ver
onder haar stand. Zowel Elektra als Orestes zijn vervuld
van wrok jegens hun moeder en haar nieuwe geliefde.
Wanneer Orestes heimelijk weer in de regio is, besluiten
ze dan ook om hun moeder en haar man te doden. Hun
moeder is immers een verschrikkelijk mens in hun
ogen: ze heeft hun vader eigenhandig afgeslacht, ervoor
gezorgd dat broer en zus niet samen konden opgroeien
en ze heeft haar kinderen de kans op een goede
toekomst ontnomen.
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Gedurende het stuk bespreken Orestes en Elektra
hun plannen voor de moedermoord. Op een gegeven
moment krijgt Orestes toch twijfels: is het wel goed
om je eigen moeder te vermoorden, ook al is ze nog zo
verschrikkelijk? Elektra is echter onverbiddelijk en dringt
aan om het plan uit te voeren. En zo geschiedde: zij
vermoorden Klytaimnestra en haar liefje. Op het moment
dat Elektra en Orestes bij het levenloze lichaam van
hun moeder staan, worden zij echter verteerd door spijt.
Hoe konden zij ooit denken dat dit een goed plan was?
Waarom hebben zij zich zo laten leiden door hun wrok?
Deze omslag in het stuk is niet alleen belangrijk voor
de personages zelf, maar ook voor het publiek. Veel
toeschouwers vonden namelijk waarschijnlijk ook
gedurende een groot gedeelte van de tragedie dat de
moedermoord moest plaatsvinden. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit het feit dat het koor, dat volgens sommige geleerden
de rol van de ideale toeschouwer vervult, gedurende
het hele stuk de plannen van Orestes en Elektra steunt.
Pas op het moment dat de moord daadwerkelijk is
uitgevoerd, keurt het koor de moord af. De toeschouwer
krijgt op dit moment dan ook een grote spiegel voorgezet:
hoe kan hij zo lang meegegaan zijn in een zo vreselijk
plan? Is hijzelf wel zo’n goed persoon in moreel opzicht
als hij aan het begin van de voorstelling dacht?

Niet alleen het theater kan dit soort effecten
bewerkstelligen, ook andere kunstvormen kunnen dat.
Kunstwerken die een kritische blik op de maatschappij
werpen zijn ook vandaag de dag populair. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan de graffitiwerken en schilderijen
van de Britse Banksy, die momenteel in de Beurs van
Berlage geëxposeerd worden. Hij stond in 2010 in de
top 100 van de meest invloedrijke personen van TIME
Magazine. Kunst kan taboes helpen doorbreken en
mensen aan het denken zetten. Kunst is in staat om
mensen te raken, emoties en empathie naar boven te
halen. Dat is waardevol in een complexe samenleving
als de onze. Zonder kritische en empathische burgers
kan onze democratie onder druk komen te staan.
Kunst en geesteswetenschappen vormen mensen die
anderen zien als volledig mens met hun eigen gedachten

en gevoelens, aldus Martha Nussbaum, een alom
gewaardeerd Amerikaans filosofe. Ze zorgen ervoor dat
in samenlevingen angst en achterdocht plaats kunnen
maken voor ‘sympathetic and well-reasoned debate’, zo
beweert Nussbaum.
Ik wil kunstenaars dan ook oproepen om onze geesten
scherp te houden. Houd ons genadeloos de spiegel
voor en wees kritisch. Verwarm onze geesten met al
het moois, scherp hen aan met afschuw, schaamte en
woede wanneer dat nodig is. Ik wil politici oproepen
om te luisteren naar de oude Grieken. Schat de kunst
op waarde, waarde voor individuen en voor de gehele
maatschappij. Stap af van het economische denken en
zet de knop om!

Bovenstaand voorbeeld geeft goed het nut van kunst
weer. Het theaterstuk is in dit geval van waarde voor
zowel het individu als de maatschappij. Het individu
wordt gedwongen na te denken over morele kwesties
en zijn eigen rol daarin. Het zwart-witdenken wordt
tegengegaan doordat toeschouwers zich in beide
kanten van de zaak hebben kunnen verplaatsen. Het
psychologische gehalte van dergelijke tragedies is hoog.
Ook voor het effectief vormgeven van de maatschappij
zijn zulke vormen van kunst essentieel. Kritische burgers
met een sterk moreel kompas zullen zich minder snel
laten meeslepen door sprekers die (achteraf gezien)
slechte dingen van plan zijn. Dat is een essentiële
voorwaarde voor het slagen van de democratie, zoals
de presidentiële verkiezingen in Amerika maar weer op
schrijnende wijze onderstrepen.
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Vrijheid van meningsuiting
Jordy Rutten

De vrije meningsuiting is een groot en kwetsbaar goed.
Die kwetsbaarheid komt voort uit de constante druk om
deze vrijheid in te perken. Zo bestaat er bij sommigen
een vreemde ambitie zichzelf te willen beschermen
tegen iedere mogelijke belediging. Eens in de zoveel
tijd komt er weer een nieuwe golf van steun voor deze
individuen, die de vrije meningsuiting het onderspit
willen laten delven tegen censuur.

Ook nu weer komt de vrijheid van meningsuiting onder
steeds grotere druk te staan. De toegestane ruimte
voor afwijkende meningen neemt in een schrikbarend
tempo af. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling. Niet alleen
glipt ons momenteel een van onze meest dierbare
grondrechten door de vingers, maar we verliezen ook
het ultieme middel om onze pluralistische en diverse
maatschappij te beschermen.

Zo heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie in de
jaren ’30, dus nog vóór de Duitse bezetting, herhaaldelijk
mensen vervolgd wegens het beledigen van Adolf Hitler,
toentertijd een bevriend staatshoofd. In de jaren ’60
belandde een Amsterdamse student in de gevangenis
omdat hij de toenmalige Amerikaans president
Johnson had beledigd tijdens een demonstratie tegen
de Vietnamoorlog. Zelfs afgelopen jaar nog kreeg de
Duitse komiek Jan Böhmermann met een soortgelijk
wetsartikel te maken toen hij de Turkse president
Erdogan bekritiseerde.

Recentelijk werd de vrijheid van meningsuiting
besproken in de Tweede Kamer. Bij dit debat bleek dat
een groot deel van de Kamerleden geen flauw benul
heeft van de functie van dit belangrijke grondrecht. Zij
stellen dat de vrijheid van meningsuiting geen vrijbrief
is om te beledigen. Hiermee tonen ze aan weinig van dit
fenomeen te begrijpen.

De gedachte dat de vrije meningsuiting geen vrijbrief
is om te beledigen wordt met name gebruikt om
criticasters de mond te snoeren. In 2008 werd een
Nederlandse cartoonist door de politie van zijn bed
gelicht omdat hij verdacht werd van groepsbelediging.
De aangifte die voorafging aan de arrestatie werd
gedaan door Abdul-Jabbar van de Ven. Dit is een
prediker die de Taliban steunt en herhaaldelijk mensen
oproept om deel te nemen aan de Syrische burgeroorlog.
Dat uitgerekend deze man pretendeert gekwetst te
zijn en het Openbaar Ministerie hier aan zijn zijnde
vindt, laat zien hoe kwetsbaar de vrije meningsuiting
daadwerkelijk is.
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Laten we allereerst eens duidelijk voor ogen stellen
wat de vrijheid van meningsuiting nu precies is en
waartoe deze eigenlijk dient. Dit essentiële grondrecht,
gewaarborgd en verankerd in het zevende artikel van
onze grondwet, houdt in dat wij ongehinderd onze
diepste overtuigingen, ideeën en gevoelens kenbaar
mogen maken. Het recht op vrije meningsuiting
garandeert dat wat wij zeggen, ook daadwerkelijk
gezegd mag worden. Dit recht garandeert ons dat als wij
iets vinden, niemand ons kan beletten uiting te geven
aan onze mening.
Het betreft hier de ultieme garantie van de vrije
uitwisseling van gedachten, opvattingen en ideeën. In
een vrije, democratische maatschappij mag iedere vrije
burger uiting geven aan zijn of haar opvattingen, ook
als deze beledigend zouden kunnen zijn voor een ander.
Sterker nog: vooral als deze beledigend zouden zijn

Disclaimer: Vrijheid van meningsuiting (en de eventuele beperkingen ervan) is een veelbesproken
onderwerp waar zowel PINK! als de Partij voor de Dieren zich nooit sterk mee hebben bemoeid en dus ook
zelden duidelijk standpunten over hebben uitgedragen. We kunnen er echter niet omheen dat het in de
huidige politiek erg speelt als onderwerp. Denk aan het proces Wilders. Denk aan de opkomst van partijen
als DENK en Artikel 1 aan de ene kant die persoonlijke belediging zeer serieus nemen en een partij als
VNL aan de andere kant die de vrijheid van meningsuiting juist wil verruimen om groepsbelediging toe te
staan. Om de discussie binnen PINK! te openen, heeft Jordy Rutten het volgende opiniestuk geschreven.

voor een ander. Want waarom moet ons recht op vrije
meningsuiting nu eigenlijk wettelijk en maatschappelijk
verankerd zijn?
Controverse en vernieuwing
Wanneer mensen alledaagse zaken bespreken,
zullen de emoties niet snel hoog oplopen. Zou een
gesprekspartner diep beledigd zijn door de opvatting
van de ander bij een gespreksonderwerp als het weer,
voetbal of de nieuwe auto van de buurman? Lijkt me
onwaarschijnlijk. Zou de een de mening van de ander
als dermate kwetsend ervaren dat hij deze de mond zou
willen snoeren? Lijkt me ook niet voor de hand liggen.
Bij een simpel gesprekje over het weer hoeven we
artikel 7 dus niet te betrekken. Als de waarborg van
de vrije meningsuiting dus niet erg praktisch lijkt
bij koetjes en kalfjes, moet deze ergens anders toe
dienen. De maatschappelijke en juridische verankering
ervan heeft namelijk tot doel ons ongehinderd onze
mening te kunnen ventileren. Die opvattingen kunnen
betrekking hebben op politiek, religie, filosofie of
de wetenschappen. Bij het uiten van tegendraadse,
controversiële of vernieuwende opvattingen, zal er
gauw iemand zijn die niet blij is met deze uitspraken.
Mensen die het er simpelweg niet mee eens zijn of zich
oprecht beledigd voelen. Op dat moment kunnen we
terugverwijzen naar Artikel 7 en zeggen: Ik heb het recht
mijn mening te ventileren, u heeft het recht mij tegen te
spreken.
Nu terug naar de mensen die pleiten voor inperking van
de vrijheid van meningsuiting; terug naar de mensen die
stellen dat de vrije uitwisseling van gedachten allemaal
heel leuk en bovendien buitengewoon aardig is, maar

dat deze op zou moeten houden zodra er sprake is van
belediging. Dit betekent geen inperking van het recht
op vrije meningsuiting, maar een regelrechte uitholling
ervan!
Het recht op vrije meningsuiting is er namelijk juist
om meningen te beschermen die als kwetsend of
beledigend ervaren kunnen worden. Dit recht is nu net
in het leven geroepen om hen te beschermen die in
de politiek, wetenschap of andere maatschappelijke
vlakken controversiële meningen verkondigen.
Artikel 7 is er niet voor de grijze muis die iedere stevige
uitspraak vermijdt om maar niemand te kwetsen.
Niemand zou hem immers de mond willen snoeren.
Artikel 7 is er nu juist voor de clowns, de dissidenten, de
idioten, de afvalligen, voor hen die onwelkome meningen
en opvattingen verkondingen. Zij moeten beschermd
worden tegen hen die ze de mond willen snoeren, tegen
hen die ze het zwijgen op willen leggen, tegen hen die
een valse schijnrealiteit van consensus willen creëren.
De beledigde aanval op een open debat
In Nederland gelden wettelijke beperkingen op
belediging. Mensen die bijvoorbeeld kwetsende zaken
over religieuze en etnische minderheden verkondigen,
zullen belet worden dit nog vaker te doen of worden
bestraft. Maar waar ligt de grens? Wie bepaalt dan
wat kwetsend is? Als ik geconfronteerd zou worden
met gele schoenveters en mijn lievelingskleur is rood,
zou dat onderontwikkelde gevoel voor mode mij wel
eens in het diepste van mijn wezen kunnen kwetsen.
Ik ben beledigd, haalt u maar gauw nieuwe veters.
Klinkt dit absurd? Ja, natuurlijk. Maar het is een logisch
uiteindelijk gevolg van de gevaarlijke denkrichting
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dat de vrijheid van meningsuiting aan banden moet
worden gelegd om tere zieltjes te beschermen tegen
alles wat als beledigend ervaren zou kunnen worden.
Wie bepaalt immers dat ik minder beledigd zou zijn
door gele schoenveters dan een inwoner van Damascus
door Deense cartoons? Wie bepaalt dat zijn gevoelens
oprechter zijn dan de mijne? Zijn religie? Zijn woede? Wie
bepaalt dat de cartoonist wel het zwijgen opgelegd moet
worden - hij beledigt immers - en dat de beledigende
schoenveters fijn op hun plaats blijven?
Met het aan banden leggen van de vrije meningsuiting
zullen we een wapen creëren dat ook tegen onszelf
ingezet kan worden. Iedere inhoudelijk onderbouwde
kritiek op politieke ideologieën, religies of
maatschappelijke fenomenen kan als uitermate
grievend worden ervaren. Het kritisch bespreken van de
grootschalige misstanden in de bio-industrie, de gevaren
van klimaatverandering of de onstilbare machtshonger
van de EU gaat vaak met heftig debat en controverse
gepaard. De bescherming tegen belediging hoeft niet
eens zo ruim uitgelegd te worden om ook deze debatten
te verstikken en onmogelijk te maken.
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De vrije meningsuiting betreft de kern van wie ik ben.
Voor mij is het een onveranderlijk principe dat onder
geen enkele voorwaarde uitgehold mag worden.
Tegenstanders van deze opvatting beledigen mij zeer
met hun frontale aanval op wat ik zo koester. Steeds als
ik iemand hoor spreken over het inperken van de vrijheid
van meningsuiting, ben ik beledigd. In mijn wereld mogen
zij hun pleidooien voortzetten; zij hebben immers hun
vrije meningsuiting. In hun eigen ideale wereld zouden
ze ook hun eigen pleidooi moeten staken, het is immers
immens beledigend. De argumenten en punten van mijn
tegenstanders kwetsen me. Mag ik hen nu, volgens hun
eigen logica, het zwijgen opleggen?
Al onze vrijheden, rechten, technologische en
economische ontwikkelingen als ook onze welvaart en
ons levensgeluk komen voort uit de vrije uitwisseling
van gedachten, opvattingen en meningen. Laat ons
alsjeblieft onze vrije uitwisseling van gedachten
koesteren en haar niet opofferen op het altaar van hen
die ons recht misbruiken om hun tegenstanders het
zwijgen op te leggen.
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Recensie: Pleidooi voor
Radicalisering van Dyab Abou Jahjah

Recensie: Duurzaam zijn
moet je durven van Hilda Feenstra

Job Veltman

Veerle van den Meerschaut

Wie op zoek is naar een heldere uitleg van de wereldpolitiek anno 2017 is bij Dyab Abou Jahjah’s Pleidooi voor
Radicalisering aan het verkeerde adres. Hoewel het werkje met 146 pagina’s niet al te dik is, is het inhoudelijk
taaie kost. Het boek staat vol met lange, ingewikkelde zinnen als ‘De macht als systeem is, ondanks de bestaande
strategische relaties en samenwerkingsverbanden, geen zelfbewuste entiteit, niet een bundeling van groeperingen,
niet een duistere samenzwering, en zeker geen organisatie. Het is ook geen homogeen orgaan met een eenduidige
agenda en een stel waarden en belangen en doelen. Het is een dynamisch, niet-lineair systeem met veel daaraan
inherente tegenstrijdigheden en conflicten.’ (pagina 84-85). Dat Abou Jahjah veel voorbeelden geeft en metaforen
gebruikt ter illustratie van zijn argumenten maakt het er helaas nauwelijks makkelijker op.

“Ken je dat? Die gekmakende combinatie van diepe betrokkenheid bij het milieu en het gevoel dat je in je eentje toch
zeker die klimaatverandering niet kan tegenhouden? Wanhoop niet langer. Hilda Feenstra laat je voelen dat je er niet
alleen voor staat en maar één ding nodig hebt: duurzame durf. En dit boek, natuurlijk.” - Esther Ouwehand, Tweede
Kamerlid PvdD

Niet alleen qua stijl maar ook qua inhoud is Pleidooi voor Radicalisering weinig toegankelijk. De schrijver grijpt terug
op uitgesproken linkse denkers als Hardt, Negri, Gramsci en Chomsky. Voor de weinigen die bekend zijn met hun
theorieën zijn deze verwijzingen een verrijking, voor ieder ander werken ze eerder verwarrend.
Toch moeten we Abou Jahjahs boek niet zomaar als ‘te moeilijk’ bestempelen en in een bureaula laten verdwijnen.
Wie de moeite neemt om het boek aandachtig te lezen en de gedachtegangen op zich te laten inwerken, ziet een
betoog dat zowel degelijk als hoopvol is. Degelijk, omdat Abou Jahjah de hedendaagse politieke ontwikkelingen in
een uitgewerkt theoretisch kader plaatst. Hoopvol, omdat hij laat zien dat radicale verandering ook nu nog tot de
mogelijkheden behoort.
Het boek eindigt met een ‘call-to-arms’ voor constructief radicalisme. Dit is een gezonde, zelfs onmisbare vorm van
radicalisme die het tegenovergestelde is van het destructief radicalisme – het radicalisme van extremisten. Dit
constructief radicalisme sluit naadloos aan bij de missie van PINK! en de Partij voor de Dieren, al gaat Abou Jahjah
nauwelijks in op onze kernthema’s.

Deze quote van Esther Ouwehand staat bovenaan de achterzijde van het boek Duurzaam zijn moet je durven van
Hilda Feenstra. Dit boek helpt je als geïnteresseerd lezer op drie verschillende gebieden met duurzame keuzes
maken: hoofd, hart en handen. Het boek verbindt deze drie gebieden om zo “de veranderingen te bereiken die we
willen.” Want laten we eerlijk zijn, we willen toch allemaal ons steentje bijdragen als het gaat om het redden van onze
aarde?
Nu word je uitgedaagd om dit te durven, dromen en uiteindelijk te doen. In het eerste deel van het boek (Durf te
weten) komt je hoofd aan bod. Hier leer je wat duurzaamheid nou eigenlijk écht is, aangezien er veel gevallen zijn
waarin het begrip naar eigen inzien gebruikt wordt, en waarom duurzaamheid zo verschrikkelijk belangrijk is. In
het tweede deel (Durf te dromen) leer je nadenken over jouw visie op de ideale wereld en de wereld die je zou willen
nalaten aan de volgende generaties. Als je dit allemaal voor je ziet, ben je toe aan deel drie (Durf te doen), waar je
voor jezelf bepaalt wat jij in je omgeving kunt doen om dit beeld van jouw ideale wereld waar te maken.
“Als jij dit durft, dan is dit boek voor jou.”
Hilda Feenstra, PvdD ‘lid voor het leven’, daagt je uit om te weten, te dromen en te doen, allemaal voor een betere,
duurzamere wereld. “Als jij dit durft, dan is dit boek voor jou.” Hoewel dit boek gewoon op Bol.com te bestellen is,
kun je nu ook een exemplaar winnen! Stuur een mailtje naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl met daarin een
omschrijving van hoe jouw ideale wereld eruit ziet en wat je zou willen doen om dit te realiseren, en wie weet ontvang
je dan het handige boek Duurzaam zijn moet je durven als hulpmiddel!

Al met al zet Dyab Abou Jahjah in Pleidooi voor Radicalisering een inspirerend verhaal neer – ware het niet dat het
niet erg toegankelijk is.

_______________________________________
Hilda Feenstra (Drachten, 1970) is adviseur,
trainer en spreker op het gebied van duurzame ontwikkeling.
Ze begeleidt organisaties die hoge ambities hebben op het gebied
van duurzaamheid bij het ontwikkelen van hun visie, strategie en
route op weg naar een toekomst waarin zij geen enkele negatieve
impact meer hebben op de aarde en wat daarop leeft.
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Sta je graag in de keuken? Thomas lacht luid. Mwoah, ik
zit liever aan tafel met het eten ernaast.
Wat voor soort kok ben jij? Bijvoorbeeld fanatiek, lui,
precies, op gevoel? Ik ben blij dat lui een optie is, want
dat ben ik echt haha. Ik heb veel meer zin in het eten dan
om het te maken. Maar het kan ook superleuk zijn om
samen te koken. Ik kook meer op gevoel dan op recepten.
Ik lees het recept één keer en bedenk daarna zelf wat het
zou moeten zijn. Meestal komt dat wel goed uit. Maar
één keer ging het heel erg mis. Toen heb ik veel, veel, veel
te veel chilipoeder erin gedaan. Dat was heel erg ‘lekker’
pittig. Ik heb denk ik voor de helft melk erbij gedronken en
voor de helft gewoon gegeten.
Sinds wanneer eet je veganistisch en waarom? Ik ben nu
bijna precies twee jaar veganistisch. En waarom? Ik zou
nu graag willen zeggen: vanwege allerlei morele redenen
ofzo. De aanleiding was dat ik iemand leerde kennen
die veganistisch was en toen zag ik: oh, dat is best wel
makkelijk, ik kan dat ook wel proberen. Ik wilde het
daarvoor zelf al doen, maar ik had blijkbaar echt iemand
anders nodig om die stap te nemen. En de reden dat ik

erover nadacht toen was omdat ik het heel sneu vond dat
alleen al door wat ik eet, er dierensoorten uitsterven. Ik
vond dat niet in evenwicht.
Zijn die redenen nu nog hetzelfde gebleven? Ik denk dat
het nog steeds de grootste reden is voor mij, maar ik leef
nu ook veel meer mee met de dieren die ik nu niet meer
opeet. Ik vind dat ook een superbelangrijke reden om
geen vlees te eten, omdat je daarvoor dieren moet doden
en dat ze daardoor een heel slecht leven hebben.
Hoe reageerde je omgeving toen je vegan werd en hoe
is dat nu? Volgens 9GAG en gewoon het internet in
het algemeen moet je blijkbaar als veganist iedereen
vertellen daarover, maar ik deed dat helemaal niet. Ik
vertelde eigenlijk niemand dat ik veganistisch was.
Ook je familie niet? Dat was pas later denk ik, dat ze
erachter kwamen. Maar toen ik het uiteindelijk vertelde…
Ik was al lange tijd vegetariër, dus ik denk niet dat ze het
supervreemd vonden. Maar het is inderdaad wel een nog
grotere stap, want je geeft kaas enzo op. Het zit in heel
veel meer dingen dan wanneer je vlees opgeeft.

Over thomas
Naam			
: Thomas van Wageningen
Leeftijd		
: 28
Woonsituatie		
: op kamers in Utrecht
Werk			: programmeur
Dieet			: veganistisch
Lievelingseten		
: Mexicaans

IN DE KEUKEN BIJ...
Pink!er Thomas

Tamara Kloosterman
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En hoe reageerde je familie er uiteindelijk op?
Accepteerden ze het of vonden ze het een beetje gek?
Ze vonden het wel een extreme stap, want de meeste
familieleden zijn gewoon vleeseters, dus dan is het wel
een groot verschil. Maar mijn ouders en mijn zus houden
allemaal van koken en ze vonden het wel heel leuk om te
kijken of ze veganistisch voor mij konden koken. En daar
zijn ze best wel heel erg goed in, dus dat is best wel fijn.
Heb je er moeite mee als anderen aan tafel wel
vlees eten? Ik denk misschien wel een beetje: ‘Het
is jammer dat je dat doet.’ Of dan denk ik aan wat
de consequenties zijn. Maar dan moet ik gewoon
terugdenken aan het feit dat ik dat ook jaren heb
gedaan. Het is zo ingeburgerd en ik denk niet dat
mensen bewust dieren willen doden of pijn willen doen.
Ik heb er dus geen grote problemen mee.
Wat vinden vleeseters van jouw veganistische
kookkunsten? Hahaha, kookkunsten. Ik vind dat
misschien een beetje een te sterk woord. Ik denk dat
mensen meestal een beetje verrast zijn dat het zo
smaakvol kan zijn.
Dus ook vleeseters vinden jouw gerechten lekker? Ja,
zeker dat wat we nu eten. [Thomas maakt vervolgens
reclame voor zijn recept.]
Wat lust je absoluut niet? En vlees telt niet als
antwoord! Dit lust ik al mijn hele leven niet en dat is:
gesmolten kaas.
Oké, en maakt het dan nog uit of het de veganistische
variant of normale kaas is? Nee, want mijn vader heeft
een keer veganistisch mac ‘n cheese gemaakt en dat
is gewoon gesmolten kaas met pasta en dat vond ik
gewoon super niet-lekker. En alleen maar omdat de
kaas gesmolten is. Want als kaas normaal is vind ik het
superlekker, en dan smelt je het en dan verpest je het
gewoon.
Wil je zeggen dat jij één van de weinige freaks bent
die niet van mac ’n cheese houdt? Volmondig: Ja!
Ik ben super anti. Net zoals een komkommer. Dat is
superlekker en verfrissend en dan maak je een augurk
daarvan. Dat is zonde. En dat is dus gesmolten kaas
voor mij!
Welk ingrediënt moet volgens jou iedereen eens
proberen? Oeh, oké, wacht! Ik denk dat bijna iedereen
wel weet dat als je kaneel toevoegt aan iets wat een
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beetje zoet is, dan maak je het gewoon beter. En voor
hartige gerechten: daaraan moet je kurkuma toevoegen.
Het maakt gewoon alle hartige gerechten nog een beetje
lekkerder. Het is het kaneel van hartige gerechten.
Op welk kooksel of baksel dat je ooit gemaakt heb ben
je het meest trots? Ik was in november in Amerika en
daar heb ik Thanksgiving gevierd met familie en vrienden.
Mijn zus (vegetariër) en ik hebben een veganistische
kalkoen gemaakt. Het was van zelfgemaakte seitan en
ook in de vorm van kalkoen. Dus we hebben ook van die
beentje gemaakt. Maar we eten allebei geen vlees, dus
we wisten niet precies hoe het eruit moest zien haha.
Maar ik denk dat we het heel goed gedaan hebben. Het
was echt superlekker. Mijn zus had ook nog gravy, van dat
jus, erbij gemaakt en oeh…
Hebben alleen jullie het gegeten of ook nog andere
mensen? Ik denk dat er nog een paar anderen waren
die het hebben geproefd en die vonden het ook redelijk
lekker. Hahaha, oké, dit is geen reclame.

Je hebt hier al wat over verteld, maar wat is je grootste
kookblunder? Ja, dat chili-gebeuren was best wel erg.
Een andere keer was ik hier granola aan het maken. We
hadden een nieuwe oven. Ik had alles gemaakt, een hele
lading vol. Het rook superlekker! Dus ik deed het in de
oven en het moest er vijftig minuten in. Na tien minuten
ging ik even checken en toen was het al verbrand, gewoon
helemaal zwart. En zo hebben we geleerd dat wat er
hier aangegeven wordt als temperatuur helemaal niet
klopt. Maar gelukkig had ik genoeg ingrediënten voor een
tweede ronde, maar ik was wel tot één uur ’s nachts bezig.
Was dat meteen ook het grappigste of het leukste dat
in deze keuken is gebeurd, of heb je nog meer mooie
verhalen? Wat ik het leukste aan deze keuken vind is
dat het zo ongelooflijk klein is. De helft van de keuken is
eigenlijk niet meer in de keuken. Maar toch delen we de
keuken met z’n zessen en op sommige momenten zijn we
bijna compleet aanwezig hier.
En dat werkt? We hebben vier pitten hier en op de een of
andere manier werkt het, ja. Het is gewoon supergezellig!

Recept: 		

Vegan curry

Ingrediënten

Instructies:

3 el plantaardige olie
1 ui, fijngesneden
2 tenen knoflook, fijngesneden
3 cm gemberwortel, geschild en
fijngesneden
1 tl komijnzaad
1 tl kurkuma
1/2 tl chilipoeder
1/2 tl kaneel
100 g cashewnoten
410 g kikkererwten uit blik, afgespoeld
en uitgelekt
200 g minikrieltjes
500 ml bouillon
100 g santen
koriander
400 g rijst

1. Doe de rijst in kokend water en kook tot het klaar is.
Sommige soorten duren erg lang, wees gewaarschuwd.
2. Verhit de olie in een grote pan op middelhoog vuur. Voeg
de ui, knoflook, gember, het komijnzaad, de kurkuma,
chilipoeder en kaneel toe en bak ze tot je denkt dat de ui
klaar is.
3. Je moet nu toch even wachten dus snij de koriander.
4. Voeg de cashewnoten, kikkererwten en mini krieltjes
toe in de grote pan. Wacht even. Roer de bouillon en
santen erdoor en blijf roeren tot het goed gemengd is. Zet
het vuur laag en laat de curry lekker dik en romig worden.
5. Doe de rijst op een bord, vervolgens de curry ernaast
maar ook een beetje er tegen aan. Voeg de koriander toe
om het superchique te maken.
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Agenda

Word Pink!er

5 feb in Utrecht
Discussiemiddag over vrijheid van meningsuiting

De Brul is een initiatief van PINK!, de politieke
jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren.

16 feb in Groningen
PJO Debat (afdeling Noord-Nederland)

Ben jij nog geen lid, maar spreekt ons bericht je wel
aan? Wil jij iets kunnen betekenen in de politiek
en jouw stem laten horen? Sluit je dan aan bij het
groeiende verzet. PINK!’ers zijn pioniers en tonen
leiderschap.

19 feb in Utrecht
Debatmiddag
21 feb in Groningen
Debattraining met GDS Kalliope (afdeling Noord-Nederland)
24 februari Rotterdam
Politiek café (van afdeling Zuid-Holland)
1 mrt in Groningen
Links Lullen (afdeling Noord-Nederland)
5 mrt in Utrecht
Discussiemiddag over de Europese Unie
11 mrt in Utrecht
Veggieworld (afdeling Midden-Nederland)

Hoewel PINK!’ers niet in de eerste plaats politiek
voeren voor eigen gewin, zien PINK!’ers in dat het
beter behandelen van dieren en het verleggen van
de focus op welvaart naar welzijn ook beter is voor
henzelf.
PINK!’ers laten hun mening weten via de politieke
weg. PINK!’ers voeren actie, doen mee aan debatten
en schrijven opiniestukken om de wetgeving te
beïnvloeden. Word lid, neem contact op met de
afdeling in jouw regio of met één van de commissies
en voor je het weet, ben jij een belangrijk deel van
onze beweging: www.pinkpolitiek.nl/word-lid/

15 mrt in het hele land
Tweede Kamerverkiezingen

Colofon

19 mrt in Utrecht
Debatmiddag

VOORZITTER
Joep Horbach

29 mrt in Groningen
Links Lullen (afdeling Noord-Nederland)

VOORWOORD
Sebastiaan Wolswinkel

31 maart in Den Haag
Politiek café (afdeling Zuid-Holland)
2 apr in Utrecht
Discussiemiddag over genderverhoudingen
14-16 april in Amsterdam
PINK! Academy
13 apr in Utrecht
Debatmiddag
26 apr in Groningen
Links Lullen (afdeling Noord-Nederland)
Bekijk de agenda op de website voor meer informatie over de
evenementen en om je op te geven.
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SCHRIJVERS
Joep Horbach
Pieter Groenewege
Tamara Kloosterman
Jordy Rutten
RECENSIES
Job Veltman
Veerle van den Meerschaut
VORMGEVING
Marissa Blom
Met dank aan:
De geïnterviewden
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Ben je lid van PINK! en zou jij ook graag mee willen helpen aan het creëren van dit blad, kijk
dan op www.pinkpolitiek.nl/groepen/redactie/. Of je nu houdt van schrijven, editen, illustreren,
fotograferen, interviews afleggen of vormgeven, er is altijd iets dat jij kunt doen!
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