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Op het moment van schrijven bevind ik mij in de koude dagen na kerst en ben ik alvast aan het vooruitblikken op de
onoverkomelijke discussie over de Elfstedentocht die wederom niet door zal gaan. De winter is verder een tijd van
groot energieverbruik, niet alleen je eigen persoonlijke energie, maar ook de energie die je gebruikt in huis en op
werk. Zoals beren met hun winterslaap laten zien, is dit een periode waarin je wijseleijk van je energie gebruik moet
maken. Gelukkig voor onze vereniging zitten er geen beren in het bestuur van PINK! en zullen wij de komende periode
onze energie wijs gebruiken door volop actief te zijn.
De komende maanden hebben een aantal mooie momenten
voor ons in petto. Allereerst is het nieuwe logo van PINK!
vorige maand gepresenteerd, zoals jullie kunnen zien in
deze editie. Hiermee gaat PINK! met hernieuwde energie
de strijd aan voor dieren, mens en milieu. Bovendien zijn
de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart: bij uitstek de
gelegenheid om Nederland te overtuigen van onze idealen! Hoe
beter dan met een nieuw logo?
Om terug te komen op energieverbruik, het huidige “groenste
kabinet ooit” heeft laten blijken geen gehoor te willen geven
aan internationale milieuverdragen en een groeiende roep van
de Nederlandse bevolking, die wil dat het land nu eens echt
verduurzaamt. Er is met het hedendaags compromisme een
akkoord in elkaar gezet waarin niks meer bespreekbaar is; dit is
geen echte politiek. Vandaar dat wij ons in de komende maanden
volop in moeten zetten om de Partij voor de Dieren ook in de
gemeenten groot te maken.
Wat je ook gaat doen deze winter - thuis netflixen of de straat op
om onze idealen te verspreiden, beiden uiteraard in een PINK!
trui - deze editie van de Brul zal geheid een toevoeging zijn in je
leven om je energie op de juiste manier in te zetten.

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN ...
bij: PINK!er Laura

Beste lezer,

Veel leesplezier.
Alex Uiterwijk
Bestuurslid Politiek
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Prikbord

PRIKBORD

Het nieuwe logo
Wauw! Na ruim 10 jaar heeft PINK! een grote
verandering doorgemaakt. Het kan je niet ontgaan
zijn dat we een nieuw logo hebben. Het logo is tijdens
de nieuwjaarsborrel van 13 januari feestelijk onthuld
met confetti en iets te zoete champagne.
Ruim een half jaar geleden zijn we begonnen aan
het ontwerpen van het nieuwe logo. We wilden beter
uitstralen waar PINK! voor staat en gingen daarom
met een ontwerper aan de slag. Het bleek moeilijker
dan gedacht. We hebben verschillende meningen
moeten bundelen, kritiek moeten verwerken,
deadlines moeten missen, knopen moeten
doorhakken, maar uiteindelijk zijn we reuzetrots op
het resultaat.
Het logo bestaat uit 3 symbolen: een blad, een
druppel en een oog. Daarmee staan ze voor
onze speerpunten natuur, duurzaamheid en
dierenrechten. Daarnaast hebben we dezelfde
kleur groen gebruikt als in het logo van de Partij
voor de Dieren. Hiermee willen we onze binding als
jongerenvereniging nog duidelijker maken.
Hopelijk ben je net zo enthousiast over het logo als
wij!
PINK! groeit
Wie graaft in de archieven van PINK!, vindt al vanaf
dag 1 - nu ruim 11 jaar geleden - referenties naar
een droom om door het hele land actieve leden te
hebben. Toen de eerste afdelingen werden opgericht,
werd deze droom opeens een stuk concreter: een
afdeling in iedere provincie. Wij hebben ondertussen
een actief lid in iedere provincie, maar ook de
volgende droom komt dichterbij. Door de oprichting
van afdeling Noord-Brabant afgelopen december en
de oprichting van afdeling Overijssel begin januari,
hebben we alleen in Zeeland nog geen afdeling. Zelfs
daar hebben we in 2018 goede hoop op. Hoewel
het bij het uitkomen van deze Brul al veel te laat is,
proosten we op een voorspoedig en actief 2018!

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 de
volgende functies:
Limburg
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
Afdeling Noord-Brabant heeft op dit moment meerdere
bestuursvacatures: bestuurslid acties, bestuurslid
financiën, bestuurslid politiek en bestuurslid promotie.
Bij interesse, stuur een e-mail naar noord-brabant@
pinkpolitiek.nl.
Noord -Nederland
Afdeling Noord-Nederland is op dit moment nog op zoek
naar een bestuurslid promotie. Bij interesse, stuur een
e-mail naar noord-nederland@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 site!
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ENERGIE

Gemeenteraden zijn belangrijker dan ooit
Joep Horbach

In 2015 vond een historisch moment plaats. Alle landen met een plaats in de Verenigde Naties, ondertekenden het
klimaatakkoord in Parijs. De aarde zou niet meer dan 2 graden warmer mogen worden dan ze was voor het industriële
tijdperk en alle landen zouden hun steentje bijdragen om te voorkomen dat het klimaatprobleem nog verder uit
de hand zou lopen. De opwarming van de aarde heeft nu al grote problemen met zich meegebracht en heeft door
droogtes en voedseltekorten grote impact gehad op de stabiliteit in het Midden-Oosten en Afrika en de daaruit
volgende vluchtelingenstroom. Het was dus cruciaal dat verdere escalatie zou worden voorkomen en dit akkoord was
een belangrijke eerste stap. De tweede stap was het doorvoeren van vergaande harde maatregelen, noodzakelijk om
de doelstellingen in het akkoord te bereiken. Het vorige kabinet deed hier veel te weinig voor, zoals bevestigd door de
rechter in de klimaatrechtszaak tussen Urgenda (een grote duurzaamheidsorganisatie in Nederland) en de staat in
datzelfde jaar. En ondanks het Parijsakkoord, lijkt ook het nieuwe kabinet veel te weinig stappen te zetten.
Zolang het kabinet te weinig verantwoordelijkheid
neemt, is het extra belangrijk dat anderen dat wel
doen. De gemeente heeft hier altijd een belangrijke
rol in gespeeld, omdat zij veel invloed heeft op het
Nederlandse energie- en landbouwbeleid: twee van de
belangrijkste factoren in klimaatverandering. Vooral
in duurzame energieopwekking loopt Nederland ver
achter op vergelijkbare landen als Duitsland, het
Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen.
Gemeentes bepalen grotendeels waar wel en niet
ruimte gemaakt wordt voor onder andere megastallen,
windmolenparken, zonnepanelen en CO2-opslag.
Gemeentes hebben ook grote invloed op de regelgeving
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voor nieuwbouw, zoals hoeveel er gebouwd wordt en hoe
energiezuinig deze nieuwbouw moet zijn, door het wel
of niet verstrekken van vergunningen. Gemeentes staan
daarom aan de basis van de strijd tegen de opwarming
van de aarde. De gemeenteraadsverkiezingen zijn
ontzettend dichtbij en belangrijker dan ooit.

dezelfde initiatieven als de Partij voor de Dieren neemt.
Zo nam ik een kijkje door de verkiezingsprogramma’s
in Leeuwarden, die ik op moment van schrijven
beschikbaar had wegens vervroegde verkiezingen, en
kwam ik erachter dat in het programma van GroenLinks
(in Leeuwarden bekend als PAL GroenLinks) niets
geschreven staat over nieuwbouw, klimaatneutraliteit of
windmolenparken, ondanks dat het duidelijk een groene
intentie heeft. Het woord ‘klimaat’ wordt überhaupt niet
genoemd. Dit zijn thema’s die GroenLinks waarschijnlijk
wel zou steunen, maar slechts in het programma van
de Partij voor de Dieren kern zijn en gepaard gaan
met concrete maatregelen. De Partij voor de Dieren is
noodzakelijk om het voortouw te nemen.

Het klimaatprobleem mag absoluut niet veel verder uit
de hand lopen en het is aan de gemeentes om het heft
in eigen handen te nemen. Het feit dat in 2016 slechts
5,9% van het Nederlandse energieverbruik duurzaam
was, is schandalig en we kunnen daar wat aan doen. En
hoe belangrijk de Partij voor de Dieren hier ook bij is, alle
beetjes helpen. Dus ook als je in een gemeente woont
waar de Partij voor de Dieren niet meedoet, ga alsjeblieft
toch stemmen op de partij met het meest ambitieuze
klimaatplan die wel meedoet. Ben je nog geen 18? Spoor
dan de mensen om je heen aan om dit te doen. Samen
maken we het verschil.

De Partij voor de Dieren is hierin een belangrijke speler
en het is jammer dat ze in slechts een klein aantal
gemeentes meedoet. Daar waar ze wel kandidaat is,
is het cruciaal dat ze in de gemeenteraad belandt.
Hoewel partijen als GroenLinks en de SP de partij vaak
steunen in haar groene maatregelen, nemen ze niet
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De kortzichtige vlucht naar de accu
Jordy Rutten

De verbrandingsmotor zit nu al geruime tijd in de hoek
waar de klappen vallen. Een serie opeenvolgende
schandalen, waarin duidelijk werd hoelang en -veel
gerommeld is met dieselmotoren, heeft ervoor gezorgd
dat de roep om elektrische auto’s steeds luider werd. De
vuile verbrandingsmotor zou het af moeten gaan leggen
tegen de accu.
De grote spelers van de automobielindustrie zien
momenteel hun kans schoon, en lobbyen zich een slag
in de rondte om de bijna onvermijdelijke omschakeling
naar elektrisch vervoer in hun voordeel uit te laten
pakken. Zo behendig als een volleerd judoka weet de
auto-industrie de kracht en het momentum van haar
eeuwige tegenstander, de groene beweging, om te zetten
in haar eigen voordeel. De Europese milieubeweging
staat erbij en kijkt ernaar, terwijl er best wat kritische
kanttekeningen te plaatsen zijn bij deze ontwikkeling.

8

Deze vlucht naar voren betekent namelijk een enorme
investeringsimpuls voor de elektrische accu-auto en de
daarbij behorende infrastructuur. Als Europa investeren
we nu enorm veel in laadpalen. Niet alleen overheden,
maar ook de grootste autoproducenten zelf betalen mee
aan een grote uitbreiding van het laadpalennet. Dat is
uitermate kortzichtig, want het richt onze omgeving in
op de accu-auto, maar het is juist die accu-auto die een
ongekende schade aan onze planeet aanricht.
Om te beginnen wordt bij haar productie al een veelvoud
van de CO2 uitgestoten die vrijkomt bij de productie van
verbrandingsmotoren. Nu is dat leed nog te overzien:
elektrische auto’s zouden dat goed kunnen maken door
in de jaren daarna minder uit te stoten. Het is dan ook
niet koolstofdioxide die het grootste probleem vormt.
Vooralsnog zien vele producenten hun kansen schoon
om in de groeimarkt van de accu-auto te springen.

Maar de productie van die accu’s is voor een fors deel
afhankelijk van de grondstof kobalt. De voorraden van
deze grondstoffen zijn dermate beperkt dat de prijzen
inmiddels exploderen. Hetzelfde geldt voor grafiet en
lithium.

In de weinig gelukkige gebieden in China waar veel
van de grondstoffen worden verwerkt tot accu’s, is het
grondwater ondrinkbaar geworden, geeft de lucht ’s
nachts licht van de straling en zijn plaatselijke gewassen
inmiddels niet meer te eten.

60% van het kobalt op de wereldmarkt komt uit de
Democratische Republiek Congo. De kobalthandel daar
zorgt voor mensenrechtenschendingen, grootschalige
kinderarbeid en een ongekende schade aan de
plaatselijke natuur. De omstreken van deze kobaltmijnen
behoren tot de extreemst vervuilde gebieden ter wereld.
Mensen aldaar hebben 43 keer zoveel kobalt, 5 keer
zoveel lood en 4 keer zoveel cadmium en uranium in hun
urine als mensen uit andere gebieden. Zelfs de vissen
in de verre omtrek laten dit soort schokkende waarden
zien.

Het winnen en verwerken van de grondstoffen voor
de accu’s van elektrische auto’s berokkent enorm
veel schade aan onze planeet en haar inwoners. Dat
ons collectieve afgrijzen over de verbrandingsmotor
ons laat zoeken naar alternatieven, is een goede
zaak. Juist daarom moeten wij geen genoegen nemen
met het eerste ogenschijnlijk betere alternatief dat
voorhanden lijkt. De groene beweging in Europa doet
er verstandig aan zich niet voor het karretje van de
automobielindustrie laten spannen, en daadwerkelijk
te blijven zoeken naar een waardige vervanging van de
verbrandingsmotor. De elektrische accu is dat niet.
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CO2 voor het oprapen

ENERGIE

Doris Huitink
De Aarde warmt op en het is een onomstotelijk feit
dat door de mens uitgestoten broeikasgassen als
koolstofdioxide (CO2), methaan en distikstofmonoxide
(beter bekend als lachgas) ervoor zorgen dat deze
opwarming momenteel vele malen sneller gebeurt dan
wanneer dit op een natuurlijke manier zou gebeuren,
zonder invloed van de mens. Wereldwijd wordt er van
alles aan gedaan om de uitstoot te verminderen. Eén van
de pogingen is het Europese systeem voor emissiehandel
(aangeduid met de Engelse afkorting ‘ETS’). In dit stuk
neem ik je mee in de (korte) geschiedenis van het ETS
en bespreek ik hoe het zowel effectief is geweest in het
verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, als
hoe het een versnelling van de energietransitie heeft
gehinderd.
Het ETS begon in 2005 en behelst zo’n 11.000 zware
uitstootinstallaties verdeeld over 31 landen. De
installaties stoten bij elkaar ongeveer 45% van de
totale Europese broeikasgassen uit. Het systeem
kent twee belangrijke onderdelen. Als eerste werd er
een cap ingesteld, een plafond voor de hoeveelheid
uit te stoten gassen uitgedrukt in tonnen. In het begin
van het systeem werden de rechten om uit te stoten
toegekend, tegenwoordig worden ze geveild. Het totale
uitstootplafond wordt jaarlijks verlaagd. Ten tweede
kent het ETS de mogelijkheid om uitstootrechten te
verhandelen. Wanneer een uitstootlocatie bijvoorbeeld
geïnnoveerd heeft en daardoor minder uitstoot dan
verwacht, kunnen de ongebruikte rechten worden
doorverkocht aan een locatie die niet binnen het gestelde
limiet blijft en anders een boete zou moeten betalen. In
het Engels wordt dit systeem ook wel aangeduid als cap
and trade.
Het ETS kent twee grote voordelen. Ten eerste mag het
een kleine overwinning worden genoemd dat bijna de helft
van de Europese uitstoot gereguleerd wordt. De vervuiler
betaalt. In 2020 is het plafond 21% lager dan in 2005. Dat
betekent dat de totale Europese uitstoot met 9,45% is
verminderd, overigens zonder rekening te houden met een
eventuele stijging of daling in de ongereguleerde uitstoot.
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Het tweede voordeel is dat innovatie beloond wordt. Hoe
groter de sprongen die gemaakt worden, hoe groter de
financiële beloning. Je zou denken dat de uitstoot op deze
manier nog verder zou dalen.
Hier gaat het echter mis in het ETS. Hoewel er een
potentie is voor het verminderen van uitstoot door
innovatie, wordt dit opgeheven doordat de uitstootrechten
doorverkocht worden en de ‘gewonnen’ reductie elders
weer ‘verloren’ gaat. Op die manier zal de gereguleerde
uitstoot nooit verder dalen dan de cap die voor ieder
jaar wordt vastgesteld. De enige manier waarop er aan
het einde van het jaar ongebruikte emissierechten over
zouden kunnen blijven, is wanneer innovatie goedkoper
is dan het opkopen van de rechten. Helaas ging het hier
al vrij snel verkeerd; ten eerste werden er te veel rechten
verleend en ten tweede zorgde de financiële crisis
ervoor dat productie verminderde en er uitstootrechten
overbleven die spotgoedkoop van de hand gingen. Toen de
economie aantrok, bleef CO2 goedkoop doordat de EU ook
hernieuwbare energieprojecten subsidieert en uitstoters
op die manier, voor een schijntje, hun CO2-uitstoot toch al
aanzienlijk laat dalen. De subsidies zorgen er dus eigenlijk
voor dat de grote uitstoters nog meer kunnen verdienen
aan verhandelde emissierechten op kosten van de EU.
Een win-winsituatie voor de vervuilers, en een klap in het
gezicht voor het klimaat en kleinere bedrijven buiten het
ETS.
Hoe moet het dan wel? De Europese gemeenschap, zowel
beleidsmakers als burgers, steunen een belasting op
CO2. Een vaste prijs op CO2, in plaats van de prijs over te
laten aan de markt, zorgt ervoor dat vervuilen altijd even
duur is en ook snel duurder kan worden. Hoewel er dan
geen plafond komt voor de uitstoot - iedere uitstoter met
genoeg geld kan nog steeds zo veel uitstoten als hij wil - is
de kans volgens economen groter dat de totale uitstoot
aanzienlijk vermindert. Ook zou de regulatie gelden voor
100% van de uitstootlocaties. Helaas heeft de EU zichzelf
in de vingers gesneden met het ETS; het huidige systeem
is zo aantrekkelijk voor hen die geld boven klimaat
verkiezen dat een unanieme herziening ver weg lijkt.
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Kernenergie, behouden of afschaffen?

ENERGIE

Baukje Rooda

In Nederland staat één kerncentrale, dat is de kerncentrale
in Borssele en deze is goed voor zo’n 10% van onze stroom.
Kerncentrales leveren ons veel energie op en stoten weinig
CO2 uit. Kerncentrales leveren echter ook veel radioactief
afval op en er zijn verscheidene kernrampen voorgevallen
die een enorm schadelijke impact hadden op mens, dier
en milieu.
Een kerncentrale wekt elektriciteit op met energie die
vrijkomt bij een kernsplijting. De kernsplijting wekt
stoom op die een turbine aandrijft en dan via een
alternator wordt omgezet tot elektrische energie. Op dit
moment worden veelal lichtwaterreactoren gebruikt
als kernreactoren waarbij uranium dient als brandstof.
Kerncentrales hebben zowel voor- als nadelen die in dit
artikel worden besproken.
De voordelen van kernenergie
Ondanks dat er bij uraniumverrijking, het bouwen en
ontmantelen van kerncentrales en het opslaan van
kernenergie CO2 vrij komt, is de kernreactor zelf een
schone energiebron. Dit proces is even schoon als dat
voor zonne- en windenergie en daardoor draagt een
kernsplijting niet bij aan de opwarming van de aarde. Het
is een schonere manier van energieopwekking dan olie of
kolen en daardoor minder schadelijk voor het milieu.
Op onze aarde staan 441 kerncentrales waar weinig
problemen voorkomen.
De veiligheidsmaatregelen
worden streng nageleefd en continu gecontroleerd. De
kans op problemen is daardoor erg klein. Het is zelfs
zo dat per energie-eenheid het aantal slachtoffers van
kernenergie het laagst is van alle energiesoorten.
Naast het feit dat het een schone energiebron is met
weinig problemen, is kernenergie een goedkope manier
van stroom verkrijgen. De grondstof uranium is een
goedkope grondstof en uit een klein stuk uranium kan al
enorm veel energie gewonnen worden. Het kost weinig,
levert veel energie op en maakt ons minder afhankelijk
van energiebronnen als olie en gas.
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Naast voordelen zijn er echter ook nadelen
Een groot nadeel is dat kerncentrales nooit 100% veilig
kunnen worden gemaakt. Het risico op een ongeluk
is klein, maar bestaat wel. De bekendste voorbeelden
van kernrampen zijn die in Tsjernobyl en Fukushima.
De afgelopen tijd is er veel gezegd over de Belgische
kerncentrales, die geregeld worden stilgelegd om
veiligheidsredenen. Kernrampen zorgen voor een
immens grote hoeveelheid radioactieve straling waardoor
gebieden eeuwenlang onbewoonbaar blijven en mensen
en natuur ernstig aangetast worden.
Een ander nadeel is dat er kernafval vrijkomt tijdens het
opwekken van kernenergie. Dit afval kan niet worden
vernietigd en wordt daarom ver onder de grond verstopt,
waar niemand erbij kan. Het veroorzaakt enorme
hoeveelheden straling en moet tien- tot honderdduizend
jaar opgeslagen worden voordat het niet meer radioactief
is en weer veilig is om mee in contact te komen. Men
heeft nog geen goede, definitieve opslag gevonden voor
kernafval. Daarnaast is er een gevaar voor misbruik.
Kernafval wordt namelijk gebruikt voor kernwapens en
dit kan ook enorm veel schade veroorzaken.
Tot slot is de kernreactor zelf een schone manier van
energie opwekken maar is het delven en verwerken van
uranium wel slecht voor het milieu én is het ook nog
eens schadelijk voor arbeiders. Daarnaast is het ook een
moeilijk verkrijgbare grondstof en een fossiele grondstof
die opraakt.
Ondanks de voor- en nadelen van kernenergie is één ding
zeker, en dat is dat we grondstoffen niet eindeloos kunnen
gebruiken. We staan aan de dageraad van een grote
energietransitie waarbij grondstoffen worden vervangen
door onze betrouwbare en eindeloze energiebronnen uit
de natuur: de wind, de zon en stromend water.
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ENERGIE

Warm onder de voeten
Sebastiaan Wolswinkel

Mei 2016 schreef ik voor de Werelddag van de Zon ‘licht
voor het oprapen,’ een artikel waarin ik onze ster als het
ware een spiegel voorlegde, door het in het zonnetje te
zetten. Ik prees het licht dat ons door deze imposante
plasmabol wordt geschonken terug de hemel in voor de
wijze waarop het leven op Aarde in stand houdt door
ernaar af te dalen. Ditmaal wil ik het hebben over een
hemellichaam dat mij nog nauwer aan het hart ligt.
De aarde, soms aangeduid als Terra of Gaia, is nog altijd
de enige planeet waarvan wij weten dat zij leven heeft
voortgebracht. Ja, de kosmos blijkt enorm. Ja, turbulentie
blijkt zelfs in interstellaire wolken complexe chemie in
waarneembare mate mogelijk te maken. Maar tot dusver
is ons maar één plek bekend waar de spelregels van de
realiteit hebben geleid tot materie composities die door
hun bewustzijn het universum in staat stellen zichzelf te
ontdekken.
In den beginne was de aarde woest en leeg, behalve in
de diepe duisternis van de watermassa. Daarbuiten
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was zoveel licht dat het niet goed was. Buitengewoon
energieke ultraviolette stralen scheurden de zwakke
atmosfeer door en scheurden vervolgens de complexe
moleculen, die enkel daaronder schuilden, aan flarden.
Het eerste leven dat ontstond had diens bestaan
enkel en alleen te danken aan de aarde, en lange tijd
was alleen haar baarmoeder veilig. Haar warmte,
voornamelijk uit hydrothermale bronnen, steunde ons,
en was al wat wij nodig hadden.
Deze situatie had een kleine tien miljard jaar stabiel
kunnen blijven. Nu nog heeft de planeet 1031 joule
aan interne energie, honderd miljard keer zoveel als
de totale menselijke energieconsumptie in 2010,
en wij zijn niet bepaald zuinig bezig. Maar het zou
niet zo zijn, en in anticipatie op het moment dat wij
onze baarmoeder zouden willen verlaten, spoot de
aarde door talrijke vulkanen de atmosfeer vol met
een zwavelige moedermelk om ons ook buiten haar
oceanen te beschermen, zodat wij niet enkel van ons

eigen chemische immuunsysteem afhankelijk hoeven te
zijn. Planten ontstonden, hun energieke heil buiten de
thermosfeer zoekend. In een chemisch balans met de
zuurstof die zij aanmaakten, kon ozon ontstaan, dankzij
de schitterende temperatuur en druk die de ondankbare
planten voor lief namen. Zo wisten zij levensgenoten van
andere rijken het land op te lokken.
We zijn een paar miljard jaar verder, maar zoveel is er
niet veranderd. Onze overtuiging dat we best zonder
moeder aarde verder kunnen is gegroeid, maar dat
is weinig verrassend gezien we eerder niet konden
denken, en dus niet tot overtuiging in staat waren. We
kijken voor ons uit, de kosmos in, naar de coole oom die
in het verleden gehuild zou hebben, en dus voldoende
om ons zou kunnen geven. We proberen onszelf in te
laten zien dat niet alles om ons draait, en gaan zo mee
in de delusie dat alleen de dingen waar alles omheen
draait van belang zijn. Het simplisme van ons mensen
is zo grootschalig geworden dat we het onszelf, en alle

andere soorten, behoorlijk moeilijk aan het maken
zijn. Het wordt ons warm onder de voeten. Maar daarin
herkennen we de eeuwige constante, die maakt dat niet
zoveel is veranderd. Want we zijn nog altijd afhankelijk
van de steun en warmte van onze moederplaneet, en we
kunnen nog altijd op haar rekenen. Niet door het zwarte
vuil, dat zij probeert te verbergen, omhoog te friemelen,
maar door de warmte die ze onvoorwaardelijk onze kant
op stuurt dankbaar in ontvangst te nemen, kunnen we in
principe makkelijk en schoon aan onze energiebehoefte
voldoen.
“What did the alien lifeform say to the human refusing to
benefit from geothermal energy?”
“Dude, your mom is hot.”
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ENERGIE
Quiz

De energiequiz!
Doris Huitink

Energie is een sleutelthema in de verduurzaming van onze maatschappij. Volgens velen is de duurzame
energietransitie de eerste en meest belangrijke stap richting houdbaarheid van onze geïndustrialiseerde
en technologische samenleving. Maar wat betekent dat eigenlijk, de energietransitie? Hoe ver moet die
transitie gaan om onze doelen te bereiken? Kan de energietransitie ooit echt af zijn? Test je kennis in deze
energiequiz.

CO2 is het bekendste broeikasgas. Wat is niet waar? (meerdere antwoorden mogelijk)
Zonder CO2 zou het op Aarde gemiddeld -18 C zijn
De duurzame energietransitie in Nederland betekent dat:

Een atmosferische concentratie CO2 van 300 ppm (part per million) wordt gezien
als de bovengrens voor gezonde lucht. In 2015 werd deze grens overschreden en

A.

leeft Homo Sapiens voor het eerst in lucht van slechte kwaliteit

1

Vervoer per hybride auto stoot twee keer zoveel CO2 uit als per metro
Tegenwoordig wordt er jaarlijks 35 miljard ton CO2 uitgestoten
De oceanen bevatten 46 keer meer CO2 dan de atmosfeer

4

Aardgas, kolen en olie worden vervangen door schone manieren van energieopwekking en er onderzoek gedaan wordt naar het extraheren, afvangen en 		
opslaan van CO2.

B.

Er samen met andere landen geprobeerd wordt inkomende energie van de zon te
blokkeren om zo de opwarming van de aarde te remmen

Net als mensen ademen planten zuurstof in en stoten ze CO2 uit
C.

Een verdubbeling van de huidige atmosferische concentratie CO2 zal zorgen voor

Iedere Nederlander een jaarlijks uitstootbudget krijgt dat wordt gemonitord door
middel van smart gear zoals telefoons, slimme meters en de ov-chipkaart

een globale temperatuurstijging van 1.2 C.
Om de huidige concentratie atmosferische CO2 te halveren, moeten we de uitstoot
halveren

In november 2015 werd het Akkoord van Parijs gesloten, welk doel werd daarin gesteld
met betrekking tot de energietransitie?

Fossiele energiebronnen zijn eindig en zullen dus op geraken. Wanneer verwacht men de
laatste steenkolen te mijnen en het laatste aardgas te boren? Ongeveer in:

2

3

A.

2075

B.

2115

C.

2200

“Wanneer je nooit meer vliegt, een elektrisch rijdt, verlicht en verwarmt en veganistisch
eet, leef je CO2-neutraal”

Waar
Niet waar
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5

A.

Minstens 50.000 m2 landoppervlak bedekt met zonnepanelen in 2035

B.

Een netto uitstoot van nul in 2050

C.

Wereldwijde sluiting van kolencentrales vanaf 2040

D.

Al het bovenstaande

Wat betreft elektriciteitsbehoefte zou de energietransitie af kunnen zijn als we een totaal

6

oppervlak ter grootte van Spanje zouden bedekken met zonnepanelen”
Waar
Niet waar
19

Antwoorden:

Plant in de spotlight:
Krokus

IN DE SPOTLIGHT

Pieter Groenewege

1.

De volgende stellingen zijn niet waar:
Een atmosferische concentratie CO2 van 300 ppm (part per million) 			
wordt gezien als de bovengrens voor gezonde lucht. In 2015 werd deze
grens overschreden en leeft Homo Sapiens voor het eerst in lucht van

Nu het prille voorjaarszonnetje de sneeuw van de takken
schroeit, tonen de tere krokussen weer hun kleurrijke
hoofdjes boven het gras. De bladeren zijn nauwelijks van
het gras zelf te onderscheiden, maar ze zijn er wel degelijk.
Smalle, donkergroene sprietjes, die in het niet vallen bij de
bloei waar het allemaal om draait.

Ditmaal voornamelijk uit de Méditerranée. Toch zijn ze al
een tijdje in Nederland bekend, want al in 1560 werden
de eerste knolletjes naar de Botanische Tuinen in Leiden
verscheept. De ijverige Nederlanders lieten ze niet
lang met rust, en al snel werden nieuwe tuinvariëteiten
vervaardigd.

Zelfs in zo’n doorgekruist plantje is enige kwekersvariatie
te vinden. Botanische krokussen zijn allicht het mooist,
met fijne bloemen in frisse lentekleuren. Grootbloemige
krokussen zijn er helaas ook: logge, felle bloemen die
niet in verhouding staan tot hun bladeren. Ze zijn enkel
indrukwekkend van een afstand.

Wie in de herst krokussen denkt te hebben ontdekt,
moet uitkijken. Men kan gemakkelijk op de herfsttijloos
zijn gestuit, en daarmee moet men uitkijken: hoewel
de actieve stof colchicine, die de planten herbergen,
ontstekingsremmend werkt, is deze soort ook uiterst
giftig. Geen “krokus”-boeketjes plukken in de herfst, dus.

Wist u al dat wij de kostbare specerij saffraan ook aan
krokussen te danken hebben? Het zijn de stampers van
de saffraankrokus, die met de hand uit de fijne bloempjes
worden getrokken. Uitkijken dat je niet door je rug gaat als
je na een dag saffraan oogsten weer krakend en kermend
opstaat. Je moet wat overhebben voor je rode risotto.
Krokussen zijn, zoals vele kleurrijke bloeiers, import.

In tegenstelling tot de tulp, zijn krokusknollen nooit een
populaire versnapering geweest, en ook zijn ze nooit als
valuta voor grachtenpanden gebruikt. Dat doet aan de
waarde van het eerste beetje kleur in het voorjaar echter
niets af.

slechte kwaliteit. → in 2015 werd niet de grens van 300 ppm, maar van 400 		
ppm overschreden
Net als mensen ademen planten zuurstof in en stoten ze CO2 uit.
→ planten werken tegenovergesteld; ze nemen CO2 op en stoten zuurstof uit
Om de huidige concentratie atmosferische CO2 te halveren, moeten we de 		
uitstoot halveren
→ Om de huidige concentratie te halveren, zullen we onze uitstoot geheel
moeten uitbannen én de helft van de huidige concentratie uit de lucht halen
2.

A

3.

Niet waar → je zult altijd indirect CO2 uitstoten, bijvoorbeeld door een pakketje 		
te laten bezorgen. CO2-neutraal ben je pas als je deze uitstoot compenseert, 		
bijvoorbeeld door bomen te planten.

4.

A

5.

B

6.

Waar → vergeet echter niet dat men vooralsnog in de veronderstelling is dat we
nooit 100% kunnen afstappen van fossiele brandstoffen voor de zware
industrieën zoals cement, of voor zwaar transport als zeeschepen en vliegtuigen.
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EEN KIJKJE IN DE KEUKEN
Lidewei de Boer

Sinds wanneer ben je veganistisch en waarom?
“Ik ben ongeveer 5 jaar vegetariër, maar het ligt een
beetje ingewikkeld. Ik woonde nog bij mijn ouders en
die zijn verre van vegetariër of veganist, mijn opa had
bijvoorbeeld een boerenbedrijf. Ik at al vegetarisch maar
probeerde wel veganistisch te koken zonder mijzelf
expliciet zo te noemen omdat dat dan een beetje een
drama werd. Het is anderhalf jaar dat ik helemaal over
ben want nu woon ik op mijzelf en is het makkelijker!”

Hoe vinden mensen het nu dat je veganist bent?
“Het hangt heel erg van de omgeving af. Ik heb morgen
een kerstdiner met familie en ik weet al wel hoe dat gaat
worden. [zucht] Maar, ik denk dat de meeste mensen het
wel accepteren.

Heeft het boerenbedrijf van je opa een grote rol
gespeeld in jouw keuze om veganist te worden?
“Niet specifiek denk ik, maar dat is denk ik wel waarom
het zo lang duurde. Ik was wel al van jongs af aan heel
erg begaan met dieren. Heel cliché misschien, ach. Mijn
moeder vertelde dat ik vroeger eens zat te huilen voor de
oven omdat daar een kip in zat. Ze probeerde het daarna
goed te praten en mij te overtuigen dat mensen vlees
hoorden te eten. Rond mijn 16e wilde ik het echt niet
meer en hield ik voet bij stuk. Als mijn ouders er meer
voor open hadden gestaan was ik er waarschijnlijk wel
eerder gestopt. Zij zijn echte vleeseters. [schudt haar
hoofd] Als kind blijf je daar toch lang in meegaan.”

Mijn beide huisgenootjes eten vlees, maar ik heb ze
gevraagd in mijn buurt niets met botjes te eten.” Haar
huisgenoot laat trots de vegan chipjes zien die ze voor
Laura gekocht heeft. Ze denken graag met haar mee. “De
pesto die wij altijd kochten is niet meer vegan en daar
kwam mijn huisgenootje achter, ik had het zelf nog niet
opgemerkt.” Voegt ze vrolijk toe.

Ondanks dat ik vlees eten echt niet oké vind, probeer ik
mensen daarover niet dwars te zitten en hun keuze te
accepteren.

Wat vinden vleeseters van jouw kookkunsten?
[Roept] “Lies, wat vind je van mijn kookkunsten?”
“Heerlijk” roept haar huisgenoot terug vanuit haar kamer.
“Nee echt” voegt ze toe. “Ik heb nog niks gegeten wat ik
echt niet lekker vond.”

OVER LAURA
Naam			
: Laura van Roekel
Leeftijd		
: 22
Woonplaats		
: Utrecht
Studie			
: Social & health psychology research
Actief binnen PINK! : PINK! Midden-Nederland
Eetstijl			: Veganist
Favoriete eten		
: Pompoen!

IN DE KEUKEN BIJ PINK!er... Laura
Lidewei de Boer
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Wat vind je echt NIET lekker?
“Ik lust absoluut geen zuurkool, ik vind het op alle
manieren gewoon heel vies. Ik wil ook geen zoet
in mijn hartig. Rozijnen in couscous, bijvoorbeeld.
Vreselijk!
Stamppot vind ik ook niet echt lekker. Vroeger
op school hadden wij altijd een boerenkoolfeest.
We aten boerenkool- of zuurkoolstamppot met
rookworst. Als je in groep 5 of hoger zat, moest je
het verplicht eten en het was ook nog een paar
dagen oud. Bah! Iedereen vond het heel gezellig en
lekker, maar ik lustte het echt niet. Bij boerenkool
zijn het waarschijnlijk gewoon negatieve
associaties.” Zegt ze lachend.
Grootste kookblunder?
Ze schudt haar hoofd. “Ik was al bang voor die
vraag. Ik heb nooit echt hele rare dingen gedaan
in de keuken. Alleen de standaard dingen zoals
pannen laten overkoken enzovoort. Ik heb wel
een keer op mijn werk de koekjes 4 uur lang in de
oven laten zitten omdat ik niet wist dat er nog een
bovenste plank was. Ze waren helemaal verkoold.
Oeps!”
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Recept: 		
·
·
·
·
·
·
·
·

Pompoenstukjes (200 gram)
Courgette
Rode ui
Ras el hanout (1 el)
Kikkererwten
Koriander (vers)
½ bouillonblokje
Couscous/bulgur/ (gele) rijst

Laura’s pompoen-stoofpotje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Begin met het snijden van alle groenten
Fruit de ui ongeveer 3 minuten aan
Voeg de pompoen en courgette + de Ras el 		
Hanout toe en bak dit ongeveer 5 minuten mee
Giet een scheutje water met de groentebouillon
toe.
Laat alles voor 20 minuten sudderen in de pan, na
10 minuten de kikkererwten erbij
Je kan ondertussen de rijst o.i.d. koken
Voeg koriander toe voor de smaak en als 		
garnering.
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AGENDA

WORD PINK!er

28 februari
Afdeling Midden-Nederland		
Links lullen: identiteit

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

10 maart t/m 11 maart
Afdeling Midden-Nederland		
VeggieWorld
7 april tot 8 april 			
PINK! Academy
28 april
Algemene ledenvergadering		

Utrecht

Utrecht

Ben jij nog geen lid, maar spreekt onze boodschap 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.

T.B.A.

T.B.A.

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/
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Ben je lid van PINK! en zou jij ook graag mee willen helpen aan het creëren van dit blad, mail
dan naar redactie@pinkpolitiek.nl 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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