
BRUL! Lente 2022  |  1

Lente 2022

DIER IN THE SPOTLIGHT: FOPWESP

PLEIDOOI VOOR BASISINKOMEN

GEDICHT NIEUW LEVEN



2  |  BRUL! Lente 2022

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord       3
Interview met Jules Vaessen       4

Interview met Pieter Groenewege       8
Nieuw leven opvangdieren     12

Plant in de spotlight: Duingras     15
PINK!'ers en hun huisdieren     16

Dier in de spotlight: Fopwesp     24
Social tipping points: katalysator van de energietransitie     26

5 tips om je kledingkast te verduurzamen     28
Centerfold     30

Duurzaam computeren     32
Een plek voor ''true prices'', slechts tijdelijk     34

Een basisinkomen hand in hand met het veganisme     38
Illustraties     42

Armoede? Begin met het verminderen van stress     44
Feminist in de ramadan     46

Vegan zwangerschap     48
Verbeter jezelf activiteitenreeks     52

Let's talk about mental health, baby     54
Gedicht: Nieuw leven     55

Afdelingsactiviteiten: Een terugblik     56
PINK! Zoekt jou!     58

Colofon     59



BRUL! Lente 2022  |  3

VOORWOORD

Lieve lezer, 

Na een korte pauze, terug van weggeweest, ligt er weer voor je, 
een nieuwe editie van de BRUL!. Toen ik in de zomer van 2021 
bij PINK! kwam, wist ik al gelijk dat ik wilde helpen het 
ledenblad te maken. Helaas was er toen geen actieve redactie 
meer. Na met Lotte hierover gesproken te hebben, toen nog in 
het bestuur van PINK! Zuid-Holland, is er weer een nieuwe 
redactie samengesteld. En zo heeft de BRUL! weer een nieuwe 
start gehad, een nieuw leven zogezegd. Dat is toen ook het 
overkoepelend thema van deze BRUL! geworden: Nieuw Leven.

Overal waar je kijkt is er wel nieuw leven te vinden. Zeker nu het weer lente wordt (pagina 53). Maar ook ons 
nieuw leven dat we weer oppakken na de pandemie, of het nieuw leven dat je weer oppakt na psychische 
problemen (pagina 52), of als je weer schuldenvrij bent (pagina 42). Of voor huisdieren uit een dierenopvang 
(pagina 12). Een nieuw leven voor de kleding die je zelf niet meer past (pagina 28). Of voor een eigen nieuw 
leven dat in je buik groeit (pagina 46).

Nieuw leven heeft altijd iets moois, maar het is ook hard werken weer iets nieuws te maken. Dat hebben we 
zelf ook gemerkt. Er is toch altijd wat extra aandacht nodig wanneer iets weer nieuw moet beginnen. En soms 
vergeten we die extra aandacht eraan te geven. Een nieuw begin is dan ook altijd extra bijzonder. 

Daarom ontzettend bedankt aan iedereen van de redactie en iedereen die heeft meegeholpen aan de inhoud, 
en aan jou veel leesplezier gewenst!

Hielke Walinga



4  |  BRUL! Lente 2022

JULES VAESSEN
Een interview met Jules Vaessen, sinds kort PINK! 
alumnus en lijsttrekker van de Partij voor de Dieren 
in Maastricht.
Door Indra Gesink

Afbeelding 1. Jules met zijn hond Babs

Iets meer dan 31 jaar geleden is Jules Vaessen 
geboren in Amsterdam. Daar is Jules deels 
opgegroeid, alsook in Limburg en België. Hij 
studeerde geschiedenis in Brussel en Nederlands 
recht in Maastricht. Als hobby tuiniert hij – fruit, 
groenten en kruiden – en houdt hij dieren – een 
hond, katten en kippen – om zo duurzaam en 
zelfvoorzienend mogelijk te leven. Dit leidde hem 
dan ook naar de Partij voor de Dieren, aldus de 
website van de Statenfractie van de Partij voor de 
Dieren Limburg, waar hij fractiemedewerker is. Ik 
ontmoette hem in 2019, bij de kick-off van de 
campagne voor de Provinciale Staten van Limburg, 
daarna als medebestuurslid bij PINKLimburg en 
later bij de Limburgse Statenfractie. Een 
spannende verkiezingsuitslag resulteerde in twee 
zetels voor de Partij voor de Dieren, en later 
kwamen er in Limburg – als laatste Nederlandse 
Provincie – ook burgercommissieleden. Zo ben ik 

toen bij deze fractie gekomen. Ook heb ik hem 
thuis bezocht en zijn kippen mogen ontmoeten. 
Inmiddels is Jules alweer twee keer verhuisd. Eerst 
naar Heerlen, waar hij ook de Partij voor de Dieren-
fractie versterkt, en later naar Maastricht, samen 
met zijn vriendin Linda. 

Wil je een paar activiteiten voor de 
Partij voor de Dieren en/of PINK! in de 
afgelopen twee jaar uitlichten? Waar 
ben je trots op?
Ik ben steeds zo fier dat we met Partij voor de Dieren 
(PvdD) bij zoveel protestacties aanwezig zijn, vaak als 
enige politieke partij. Denk daarbij aan internationale 
vrouwendag, het vergroenen van ABP, wakes tegen 
stalbranden, klimaatmarsen, verzet tegen de kap van 
het Sterrebos, etc. Bijvoorbeeld bij die eerste 3 was de 
PvdD altijd als enige politieke partij 
vertegenwoordigd. Ik denk dat dat ook is wat ons 
onderscheidt van de andere partijen; die roepen 
meestal maar wat loze woorden raak in de media 
maar als puntje bij paaltje komt, zijn ze nergens te 
bekennen. De PvdD voegt ook daadwerkelijk de daad 
bij het woord. Dat vasthouden aan onze idealen, als 
actiepartij, onderscheidt ons en dat vervult mij met 
trots.

Bij PINK! Limburg was ik jarenlang bestuurslid acties 
en evenementen. Hoewel de corona crisis het er niet 
makkelijker op maakte, kijk ik met plezier terug op 
activiteiten en workshops waarbij ik mijn kennis en 
passie met anderen kon delen. Dan denk ik aan de 
(online) yoga-sessies, maar vooral aan onze 
bomenplant-activiteit eind 2019, vlak vóór de 
pandemie uitbrak. Die dag hebben we met PINK! 
Limburg 63 bomen geplant, waaronder 3 
hoogstamfruitbomen. Limburg staat historisch 
gezien bekend om zijn fruitrassen en 
hoogstamfruitbomen die het glooiende landschap 
sierden. Elk gehucht, dorp of streek kende wel zijn 
eigen appel-, kers-, peer- of pruimensoort. Met de 
intensivering van de landbouw zijn deze echter 
grotendeels gerooid en verdwenen. Deze unieke 
lokale soorten in stand houden, is een passie van me. 
In de afgelopen jaren heb ik er zelf 42 op privégrond 
geplant, waarvan er nog 39 in leven zijn. Als ik 
anderen voor deze passie warm kan maken, graag.
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En nu lijsttrekker in Maastricht, de 
hoofdstad van Limburg. Wat was je 
reactie op het nieuws?
Ik was zowel verbaasd als trots. Die emoties streden 
bij mij echt om voorrang. Ik kan mij nog herinneren 
dat ik stond te trillen op m’n benen toen ik gebeld en 
gevraagd werd om op 1 te staan haha.

Mooi! En hoe voel je je er nu over? Wat 
voor beweging is daarin geweest?
Ik ben nog steeds uitermate trots, hetgeen alleen 
maar toenam toen de lijst definitief vastgesteld werd 
door het ledencongres. Hoewel ik nog steeds alles 
erg spannend vind en het een zeer drukke periode is, 
kijk ik ook enorm uit naar de verkiezingen, het 
raadslidmaatschap en het vertegenwoordigen van de 
PvdD in de Maastrichtse gemeenteraad.

Waar kijk je met name naar uit?
Waar ik met name naar uitkijk, is de PvdD op een 
gedegen manier te vertegenwoordigen. Zodat we 
mooie politieke successen kunnen boeken, waardoor 
we Maastricht alleen maar mooier, groener, 
diervriendelijker, gezonder en klimaatbestendiger 
maken.

Welke vijf onderwerpen wil je het eerste 
aanpakken in de raad?
Allereerst wil ik Maastricht diervriendelijker maken. Er 

staat nu een nieuw dierproefcentrum gepland, mede 
door GroenLinks. Dat mag er never nooit komen. 
Daarnaast kent Maastricht een van de slechtste 
luchtkwaliteiten van Nederland. Dit met name door 
vervuilend verkeer dat de stad in kan rijden. Ondanks 
de beloftes van talloze partijen is er nog steeds geen 
echte milieuzone voor vervuilende voertuigen, daar 
wil ik werk van maken. Ook kampt Maastricht met 
een enorm woningtekort; betaalbare woningen zijn 
uiterst schaars. Braakliggende terreinen waar plek 
zou zijn voor betaalbare woningen worden door de 
gemeente bijv. opgeofferd voor een megaloods. Ook 
hier speelt GroenLinks een kwalijke rol. Wij willen hier 
betaalbare, duurzame woningen in combinatie met 
een tiny forest. Verder moet de gemeente sowieso 
kappen met kappen. Massieve eiken langs de 
Tongerseweg zijn allemaal nodeloos gekapt. Ook in 
Maastricht moet geleerd worden van het Sterrebos. 
Tot slot, moet Maastricht een duurzame 
energietransitie krijgen. Die niet ten koste gaat van 
Maastrichts groen en natuur, voor zonneweides. 
Duizenden Maastrichtse daken liggen nog te 
wachten op een zonnepaneel.

INTERVIEW

Afbeelding 2. De Maastrichtse top 5 (vlnr Jules, Roland, Ria, Jamie en Chandra, met credits aan Paula Wielders 

voor de foto. En met een filmpje achter de QR-code.
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Naast gave foto’s hadden jullie ook een 
gaaf voorstelfilmpje (zie de QR-code). Er 
is nog genoeg te doen! En in Maastricht 
is dus een zeldzame hagedis bij de 
Kazematten?
Dankjewel, maar inderdaad is er nog genoeg te doen 
in Maastricht. Een verantwoord natuurbeleid en 
dierenwelzijn zijn nog ver te zoeken bij de huidige 
partijen in de Maastrichtse gemeenteraad. 

De muurhagedis is daar een goed voorbeeld van. 
Maastricht is de enige plek in Nederland waar de 
muurhagedis voorkomt, meer bepaald in het 
Frontenpark. En ondanks de aanwezigheid van deze 
unieke fauna, moet er een sneltram naar Hasselt 
dwars door het leefgebied van de muurhagedis 
komen. In de aangrenzende Ravelijn zijn zelfs 12 luxe 
villa’s gebouwd bovenop deze unieke Maastrichtse 
soort, maar ook dieren als de vroedmeesterpad en de 
hazelworm. Dit toont wel aan dat de PvdD meer dan 
nodig is om de overige Maastrichtse partijen bewust 
te maken van échte groene belangen, dierenwelzijn 
en natuurbeleid.

Hoe ziet jouw leven als raadslid er straks 
uit? Ga je nog schuiven met andere 
bezigheden? Het scheelt natuurlijk dat 
je nu geen lid meer bent van PINK!
Klopt, ik ga het als raadslid enorm druk krijgen dus in 
dat opzicht kwam mijn PINK!-pensioen niet helemaal 
ongelegen. Daarnaast ga ik een dezer dagen eindelijk 
helemaal afstuderen, en als ik eenmaal verkozen ben 
stop ik als fractiemedewerker bij de Heerlense PvdD-
fractie. Het raadslidmaatschap combineer ik dan met 
mijn baan als fractiemedewerker bij de Limburgse 
PvdD-statenfractie.

En hoe bevalt het wonen in Maastricht?
Zeer goed! Hoewel ik mettertijd steeds beter mijn 
weg vond in Heerlen, voel ik mij toch meer thuis in 
Maastricht. Ik ben hier deels opgegroeid en heb hier 
gestudeerd, dus mijn sociale leven speelde zich hier 
al grotendeels af. Dat is nu alleen maar toegenomen, 
hetgeen in tijden van crisis en lockdowns een zeer 
welkome uitkomst is. Bovendien woon ik nu samen 
met mijn vriendin, Linda, en dat bevalt ook heel goed. 
Tot slot hebben we ook een tuin, waar ik graag in 
moestuinier.

Wat is jouw favoriete Maastrichtse plek?

Maastricht kent veel mooie plekken, zowel op 
cultureel, historisch en natuurlijk vlak. Maar ik moet 
zeggen dat mijn huidige favoriete plek het Jekerdal 
is. Ik woon nu in Biesland, en dan is het Jekerdal 
ideaal om met mijn hond te gaan wandelen, een 
frisse neus te halen en m’n gedachten te laten 
waaien na een lange dag werken.

Heb je nog kunnen tuinieren nadat je 
bent verhuisd naar Heerlen en daarna 
naar Maastricht?
Jammer genoeg niet omdat ik geen tuin had in 
Heerlen, dat viel mij wel zwaar. Toen ik nog in België 
woonde, had ik op een gegeven moment een 
moestuin van 250m2. Dat was weliswaar zwaar 
werken, maar ook elke dag genieten omdat je steeds 
weer opnieuw iets uit je eigen tuin op je bord kon 
toveren. Nu ik in Maastricht woon, heb ik gelukkig wel 
weer een tuin. Die ga ik de komende tijd omtoveren 
tot een heuse moestuin.

Wie is je favoriete kip? 
Ha een strikvraag, ik heb al mijn kippen even graag. 
Wat ik vooral mooi aan ze vind, is dat ze allemaal hun 
eigen karakter hebben en ik ze daarop kan 
inschatten. Zo is mijn mergellandhoender Koekoek 
een echte avonturierster, die voor de duvel niet bang 
is. Zij zal altijd de leiding nemen, waar bijvoorbeeld 
brabanter Mie en Brabants boerenhoen Gwenny 
achter haar aanlopen. Koekoek groet mij ook altijd als 
eerste, door naar mij te kakelen als ik ze roep en naar 
ze toeloop. Alle kippen hebben naargelang hun ras 
ook een eigen gekakel of zang, waar je ze aan kunt 
herkennen. Veel mensen weten niet van deze 
bijzondere eigenschappen van kippen, maar voor mij 
is het onbegrijpelijk dat mensen deze bijzondere 

Afbeelding 3. Jules' kippen (vlnr Mie, De Professor, 

Hansie en Izzy)
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dieren kunnen eten. Als mijn kippen eenmaal een 
natuurlijke dood vinden na een lang en prachtig 
leven in de buitenlucht krijgen ze allemaal een mooi 
grafje.

Wat vond je van PINK!? Hoe was het?
Ik vond mijn periode zeer fijn, leerrijk en waardevol. Ik 
ben bijna 3 jaar lang bestuurslid geweest bij PINK 
Limburg en heb dat altijd met veel plezier gedaan. 
Het ontmoeten van leeftijdsgenoten die dezelfde 
ideeën en idealen delen, heeft voor mij altijd 
inspirerend gewerkt. Daarbij vormde mijn tijd bij 
PINK! ook een springplank naar een eerste functie bij 
de Partij voor de Dieren; net als bij jou, Indra. Daar is 
PINK! uiteraard ook voor bedoeld: als kweekvijver 
voor politiek talent. Ik hoop dan ook dat ik vele 
PINK!’ers in politieke functies terug ga zien.

Heb je er bepaalde dingen geleerd en 
kan PINK! wat van jou leren?
Naast de workshops die ik bij PINK! over mijn passies 
mocht geven en waarbij ik mijn kennis kon delen, 
heb ik vice versa ook van workshops van andere 
PINK’ers mogen leren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan 
de workshop over duurzame energie van Marco 
Creemers, de duurzame kookworkshop van Martine 
Edixhoven en de workshop over duurzaam bankieren 
gegeven door jou, Indra.

Ontzettend veel succes met deze spannende stap! 
En alhoewel je geen PINK!’er meer bent als je 
straks in de raad komt, ben je desalniettemin een 
van de eerste PINK!-lijsttrekkers! En die titel is 
permanent. Alleen Christine Teunissen (Den Haag) 
en Cynthia Pallandt (Waterschap Brabantse Delta) 
gingen jou daarin voor!

Dankjewel! Daar was ik me eigenlijk geeneens bewust 

van… wat een eer! ∎

Afbeelding 4: Witte Kip
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PIETER GROENEWEGE
Pieter Groenewege’s weg van dierenhouderij naar 
dierenpartij?
Door Indra Gesink

Op de algemene vergadering van de Partij voor de 
Dieren Zuid-Holland stelde hij zichzelf voor. Pieter 
Groenewege (29) wordt de lijsttrekker van de Partij 
voor de Dieren Dordrecht. Daar doet de Partij voor de 
Dieren (PvdD) voor het eerst mee. Pieter, al 11 jaar 
geleden lid geworden van PINK! en de PvdD, vertelde 
dat hij nu met zijn ervaring bij de PvdD fracties van 
Den Haag en Leiden, en bij de werkgroep in Leiden, 
meteen een knallende start wil maken met deze 
nieuwe fractie. 

Maar zijn verhaal begint bij zijn jeugd, op een 
kippenboerderij met twee megastallen. Iedere 
megastal huisvestte iedere 8 weken 33.000 kippen, 
en dat is een doorsnee grootte. Er was een eindeloos 
gepiep. Van beide megastallen legde Pieter als kind 
de eerste steen, gegraveerd met zijn naam. Inmiddels 
zijn er, helaas, vier van zulke megastallen.

Pieter met eendagskuikens

Ook vertelde Pieter over hoe zijn vader elke ochtend 
overleden kuikens ging rapen. En over 
eendagskuikens. Op hun eerste levensdag komen zij 
de wereld in zonder hun ouders, onder begeleiding 
van machines. Op hun tweede levensdag worden ze 
traditiegetrouw uit overvolle kratten de megastal 
ingegooid. Pieter wist nog goed hoe hij daarentegen 
de kuikens een voor een op het stro zette. Er leek 
toen ook nog veel ruimte te zijn, maar naarmate 
hijzelf en de kuikens groeiden, bleek de realiteit 
anders. 

Kort na deze presentatie woonde ik een vergadering 
van de Denktank van PINK! bij, waar het werd 
nabesproken. Degenen die de presentatie hadden 
gevolgd waren erg onder de indruk. En het riep 
vervolgvragen op. Hij had veel feiten genoemd, maar 
wat was nou het persoonlijke verhaal? Zou dat niet 
ook heel pakkend zijn? Er leek dus een kans te liggen 
om een verdergaand verhaal te delen in onze BRUL!, 
en die greep ik uiteindelijk aan.

Pieter stemde in met een interview. Hij deelde met 
mij de opname van de Algemene Vergadering, en 
inmiddels is die ook te vinden op LinkedIn*. Tussen de 
campagne-activiteiten door lukte het om een 
afspraak te maken in Dordrecht. Bij Bluebirds in the 
Backyard maakten wij verder kennis en ontdekten wij 
een gezamenlijke voorkeur voor Latte Macchiato, hier 
standaard plantaardig.

Ik had bedacht en verwacht dat Pieters weg, van zijn 
oude naar zijn nieuwe manier van leven, gepaard zou 
zijn gegaan met tumultueuze verandering, met een 
schok in zijn wereldbeeld. Dit bleek niet zo te zijn. 
Pieter staat er nuchter in.

‘Op 19 jarige leeftijd las hij het boek Animal Liberation 
van Peter Singer. Daarna werd hij, eventjes, ‘een hele 
vervelende vegetariër’. ‘Eén die zijn ouders bestookt 
met argumenten.’ Kort zette hij nog in op ‘heel duur 
biologisch vlees’, maar al snel kon hij dat ook niet 
meer verantwoorden. Het is een boek dat velen heeft 
bewogen naar een diervriendelijker leven. Zijn 
interesse in toegepaste ethiek en politiek werd 
daarmee verder aangewakkerd.

Hij werd actief bij de PvdD en na zijn bachelor 
politicologie studeerde hij duurzame ontwikkeling in 
Utrecht, met een focus in dier- en milieuethiek. Na 
een succesvol essay over de ethiek 
van katten, gegeven het gevaar 
voor vogels, werkte hij er samen 
met Floris van den Berg. Met 
zijn masterscriptie onderzocht 
hij de ethische coherentie 
van een adviesgroep van de 
Europese Commissie.
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PIETER GROENEWEGE
Bij PINK! was Pieter actief bij de Denktank en de 
BRUL!, waar hij een vaste column schreef. Bij zijn 
beste herinneringen denkt hij terug aan de 
congressen. Op één daarvan zorgde hij er met een 
amendement voor dat PINK! voor volledige 
afschaffing is van de vee-industrie. Even later pleitte 
hij voor hetzelfde op een PvdD-congres. Dat mocht 
toen nog niet baten. Inmiddels heeft de moederpartij 
weer hetzelfde standpunt als PINK!. Destijds was haar 
standpunt een halvering van het aantal dieren. Nu is 
dat standpunt dat we alle dieren willen bevrijden uit 
ons voedselsysteem.

Na een PvdD-congres gaf Christine Teunissen - zijn 
toenmalige werkgever en fractievoorzitter, inmiddels 
Tweede Kamerlid - hem de feedback dat een 
inhoudelijk sterk argument vaak beter werkt dan een 
met emotionele lading. Dat was denk ik ook te zien 
als Christines kracht in de recente debatten voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. Pieter nam dat advies 
ter harte. We bespraken de kracht in de politiek van 
een rationeel versus een emotioneel argument, en de 
spanning die er vaak tussen de twee is. ‘Een 
weldenkend persoon’, zegt Pieter, ‘kan ook heel 
overtuigend zijn. Juist niet gedreven worden door 
emoties, maar door goede argumenten. En, treurig 
genoeg, is dat ook best onderscheidend in het 
huidige politieke landschap. En veel politieke partijen 
hebben ook nauwelijks een eigen boodschap, of 
idealen. Zij laten zich daarentegen leiden door 
peilingen.’

Zijn eigen ervaring in de bio-industrie zou in de 
politieke arena ook erg gaan helpen. ‘Vaak wordt ons, 
de PvdD, verweten dat we geen ervaring hebben met 
de bio-industrie, en dus een verdraaid beeld hebben 
waarbij we niet goed weten waar wij het over 
hebben.’ Pieter heeft als boerenzoon die ervaring wel 
en weet waar hij het over heeft. ‘Caroline van der Plas 
van de BBB is daarentegen bijvoorbeeld gewoon in 
een woonwijk opgegroeid.’

Pieter verhuisde op zijn vijftiende ook naar een 
woonwijk, naar aanleiding van het scheiden van zijn 
ouders. Dit was een groot verschil. Eerst woonde hij 4 
kilometer van andere huizen vandaan. Hij had 
ontzettend veel ruimte en vrijheid. Hij kon hooibalen 

beklimmen en veel rondrennen, ook aan de 
achterkant van de megastal waar al het stof van 
binnen naar buiten werd geblazen, en wat hij 
eigenlijk niet mocht. 

In de nieuwe omgeving was het leven veel dichter op 
elkaar, was hij minder alleen en was zijn vrijheid 
ingeperkt. Wel verbeterde daar zijn gezondheid, en 
die van zijn broer, aanzienlijk! Op de oude locatie 
hadden zij vaak last vanontstekingen en andere 
kwalen.

Bij het werk als 
fractievoorzitter 
komt ook meer 
sociale activiteit 
kijken, met 
burgers en 
mede-politici. 
Onder haar 
stadhuis heeft 

Dordrecht zelfs een kroeg welke door de raadsleden 
vaak wordt gebruikt. In de schijnwerpers staan en zelf 
de knopen doorhakken is ook nieuw. Hij kijkt er naar 
uit. Al zijn eerdere politieke ervaringen waren 
ondersteunend, van achter de schermen.

Met extra hulp werkt Pieter als fractiemedewerker bij 
de PvdD Den Haag nu met de campagne volledig 
aan de vormgeving en sociale media. Vormgeven 
paste niet bij zijn achtergrond, maar toen collega 
Robin Smit raadslid werd in plaats van 
fractiemedewerker, nam hij Robins taken wat betreft 
vormgeven over, naast zijn eigen inhoudelijke werk. 
Voor de campagne van PvdD Dordrecht heeft Pieter 
zelfs zijn eigen flyer ontworpen. Ook doet hij zelf de 
sociale media, en na de campagne periode wil hij aan 
de slag blijven als vormgever.

Toen ik vroeg naar zijn speerpunten, refereerde hij 
naar de flyer en vertelde over Chemours en nodige 
monumentenzorg. Hij lichtte uit dat hij zich 
persoonlijk in het bijzonder bewogen voelt om het 
gebrek aan biodiversiteit aan te pakken. ‘Veel partijen 
willen meer groen, maar enkel de Partij voor de 
Dieren wil dit ook verbinden en diervriendelijk 
inrichten zodat er weer meer leven terug kan komen. 

INTERVIEW

De eerste steen van de megastal
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Dit is ook bij uitstek een taak waarvan de 
bevoegdheid echt die van de gemeente is.’ Zoals je 
op de flyer kan zien is één van de speerpunten ook 
om het Dordtse slavernijverleden meer bekendheid 
te geven. Op de terugweg liepen wij langs de haven 
en een oude suikerraffinaderij. Destijds kwam daar 
veel slavernij bij kijken, vertelde Pieter, maar dat 
wordt niet aangegeven.

Tot slot vroeg ik hem of hij ons nog een weetje kon 
bijbrengen over kippen of de kippenhouderij. Hij 
vertelde dat er eens een pauw aan was komen 
vliegen, nog goed te herinneren door de harde kreten 
die hij iedere nacht maakte. Deze moest echter 
gedood worden, en zo ook de kippen die zij in de tuin 
hadden. Ze zouden immers vogelgriep kunnen 
hebben en dit overdragen aan de kippen. Zo worden 
ook huisdieren en wilde dieren het slachtoffer van de 
bio-industrie.

Zijn ouders, oorspronkelijk akkerbouwers, steunen 
hem in zijn politieke ambities. Pieter Groenewege is 
ervan overtuigd dat hij met zijn nieuwe rol bij de 
Partij voor de Dieren het meestegoed doet. ‘Iedereen 
heeft zo zijn eigen rol, en vele rollen hebben we 
nodig.’ Welke rol neem jij, lezer, volgende week met 
de gemeenteraadsverkiezingen? ‘Ik heb een ander 
pad gekozen. Ik denk dat wij over vijftig jaar met 

schaamte terugkijken naar hoe wij nu met dieren 
omgaan. Er is in Nederland nog veel werk te doen, en 
we moeten van ver komen.’ sluit Pieter af in zijn 
voorstelfilmpje.

Pieter woont nog maar drie jaren in Dordrecht. Hij 
kon (toen nog) betaalbaar settelen in deze mooie en 
bekende stad, tussen zijn werk in Den Haag, familie in 
West-Brabant en de Biesbosch. Na de verkiezingen 
zal hij er ook gaan samenwonen met zijn vriend, die, 
vertelt hij, nog nuchterder is dan hijzelf. En misschien 
komt er dan ook een hond bij, zijn vriend wil een 
corgi, waar ze dan samen de tijd voor hebben. Hij 
vindt het mooi om voor de Partij voor de Dieren te 
werken en zo de wereld een stukje beter te maken, 
iets waar Peter Singers boek hem ook en toen al toe 
had bewogen; ‘Men zegt wel dat je nooit van je hobby 
je werk moet maken, maar misschien moet je wel 
van je idealisme je werk maken.’∎
* link naar opname waar Pieter Groenewege zichzelf 

voorstelde op de Algemene Vergadering van PvdD Zuid-

Holland, LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/

pjlgroenewege_hoe-is-het-om-op-een-kippenboerderij-

op-te-activity-6906190406724182016-np_R

Flyer Partij voor de Dieren
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NIEUW LEVEN 
OPVANGDIEREN
Er was eens een zwarte kater genaamd Brul. 
Jarenlang had hij bij een groep jonge mensen 
gewoond. Jongeren kwamen en gingen, hoewel 
sommigen er op dag 1 al bij waren en nooit 
weggingen. De jongeren zorgden voor Brul. Om de 
zoveel tijd werd er iemand anders 
hoofdverantwoordelijke voor zijn verzorging. Diegene 
sprak de andere jongeren er dan op aan: zorg je wel 
dat je op tijd eten voor hem klaarzet? Die krabpaal 
ziet er niet uit, kun je er iets voor in de plaatsnemen 
dat beter bij de stijl van ons huis past?

Op een dag ging de hoofdverantwoordelijke 
persoon weg en er was niemand die het over wilde 
nemen. De jongeren hadden de tijd van hun leven, 
maar voor Brul was het geen feest. Hij was huiskat, hij 
had zorg en aandacht nodig. Die schoot flink tekort 
nu niemand de leiding wilde nemen. Op een dag zag 
Brul zijn kans toen een van de jongeren de deur op 
een kiertje had laten staan. Hij ontsnapte. Het duurde 
even voordat de jongeren doorhadden dat hij weg 
was. Degenen die vroeger met de groep hadden 
gewoond kwamen nog wel eens op bezoek en 
vroegen dan naar Brul of vertelden nostalgische 
verhalen over hem, maar daar werd 
schouderophalend op gereageerd. Hij was een sterke 
kater, hij zou zich vast op straat ook wel redden.

Zo ging het een tijdje door, totdat een groep 
nieuwe bewoners van de jongerengemeenschap zó 
gecharmeerd raakte van de verhalen over Brul dat ze 
besloten hem te zoeken. Ze pakten het serieus op. Ze 
gingen met zijn allen rondom een grote tafel zitten 
en verdeelden de taken. Een van hen zou alle 
dierenopvangen langs gaan om te kijken of Brul 
gevonden was. Een ander zou ‘vermist’ blaadjes bij 
dierenartsen in de buurt ophangen. En weer iemand 
anders deelde het verhaal van Brul op 
Facebookgroepen. Door het zo aan te pakken sloten 
meer mensen zich bij hun zoektocht aan.

En ja hoor, uiteindelijk kwam Brul terecht! Hij bleek 
in een asiel te zitten waar hij goed verzorgd werd 
maar toch stagneerde hij in zijn ontwikkeling. Toen 
hij merkte dat de groep jongeren heel blij was hem 
weer te zien, keerde hij graag terug naar zijn oude 
thuis. En de jongeren zorgden ervoor dat Brul zich 
geliefd zou voelen en goed verzorgd zou worden, 
zodat hij nooit meer weg zou lopen.

Een tweede kans voor afgedankte 
gezelschapsdieren
Je hebt waarschijnlijk wel gehoord dat er ten tijde 
van Corona veel huisdieren gedumpt werden. De 
pandemie heeft het probleem verergerd, maar 
helaas zaten de dierenopvangen daarvoor ook al 
vaak propvol. In dit artikel ga ik in op de volgende 
vragen: Om welke redenen komen 
gezelschapsdieren in opvangen terecht? Wat 
kunnen we eraan doen en welke rol kan de 
gemeente daarin spelen? En tenslotte: met welke 
argumenten overtuigen we mensen om dieren te 
adopteren in plaats van ze te kopen?

Het verhaal van zwarte kater Brul was er een met een 
knipoog; het vormt een mooie inleiding voor dit stuk 
over ‘asieldieren’ maar het vertelt ook het verhaal van 
het PINK!-tijdschrift dat je nu leest. Het is heel 
normaal en begrijpelijk dat de leefomstandigheden 
en interesses van mensen veranderen, vooral als ze 
nog jong zijn en zichzelf volop aan het ontdekken 
zijn. Dat kan ervoor zorgen dat er een tijdlang 
niemand de kar trekt om een tijdschrift samen te 
stellen. Het kan er echter ook voor zorgen dat iemand 
geen zin en tijd meer heeft om vier keer per dag een 
hond uit te laten. En dat kinderen geen tien jaar lang 
geboeid blijven door konijn Stampertje dat ze ooit 
met Pasen hebben gekregen is ook te verwachten. 
Het probleem is dat er in deze gevallen een dier de 
dupe wordt van het gedrag van zijn menselijke 
verzorgers. En juist omdát de oorzaken hiervan vaak 
zo menselijk zijn, zijn ze ook te voorspellen en te 
vermijden.

De weg naar de opvang
Dat er in het Coronatijdperk meer dieren gedumpt 
worden heeft allerhande redenen. Er was de angst 
dat sommige huisdieren Corona konden verspreiden. 
Er zijn honden aangeschaft om de avondklok te 
omzeilen, wat niet de beste motivatie bleek te zijn. 
Mensen dachten meer tijd te hebben en meer thuis 
te zijn en daarom de zorg voor een dier aan te 
kunnen, een dier in de buurt tijdens het thuiswerken 
leek hen wel gezellig, maar ze vergaten dat we niet 
eeuwig in een lockdown zouden blijven. En er waren 
mensen die al dieren hadden toen ze door Covid in 
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de financiële problemen kwamen, waardoor ze de 
zorg voor hun dier niet meer konden betalen.

Dergelijke redenen om een dier naar een opvang te 
brengen, zijn van alle tijden. Ook komt het vaak voor 
dat een dier alleen voor de kinderen wordt 
aangeschaft en dan weer wordt afgedankt als de 
kinderen niet meer naar hem omkijken of het hok 
niet zelf willen schoonmaken. Er kan ook een 
mismatch zijn tussen de mens en het andere dier. 
Niet alle diersoorten en individuele dieren worden 
graag opgepakt om te knuffelen. Sommigen hebben 
veel aandacht nodig van hun menselijke verzorgers 
en anderen doen juist graag helemaal hun eigen 
ding.

Als de verwachtingen die men had bij het dier niet 
kunnen worden waargemaakt, leidt dat tot 
teleurstelling en daar kan het dier de dupe van 
worden. Dat gebeurt ook wanneer het dier de schuld 
krijgt van ‘gedragsproblemen’ waarvan de oorzaak 
toch echt bij de verzorger moet worden gezocht, 
zoals een konijn dat gaat bijten omdat hij zich 
bedreigd voelt wanneer er een hand zijn hok in 
komt. 

Het kan ook blijken dat iemand in huis allergisch is 
voor het dier. Of de twee mannetjescavia’s bleken 
toch een mannetje en een vrouwtje te zijn en nu is er 
een nestje dat de eigenaren niet zelf willen 
grootbrengen.Het kan ook zijn dat de menselijke 
verzorger het dier graag bij zich had gehouden maar 
dat niet meer kon door ziekte, ouderdom, een 
onvermijdelijke verhuizing of een gevangenisstraf. 
Het passeert in dierenopvangen allemaal de revue. 
En hoewel er duidelijk gevallen van overmacht bij 
zitten, kan het meeste van dit leed goed worden 
voorkomen.

Voorkomen is beter dan genezen
De meest effectieve manier om het afdanken van 
huisdieren te voorkomen, is het onverantwoord 
aanschaffen van deze dieren voorkomen. Het komt 
maar wat vaak voor dat dieren in een opwelling 
worden aangeschaft. Ook komt het voor dat er wel 
over is nagedacht maar dat men daarbij niet over de 
juiste kennis beschikte. Dieren zouden niet in winkels 
te koop moeten zijn en al helemaal niet in tuincentra 
en bouwmarkten. Hoe vaak loopt iemand niet een 
dierenwinkel binnen om even naar de schattige 

hamstertjes te kijken? Of de kinderen vervelen zich 
terwijl hun ouder plantjes koopt en gaan visjes kijken. 
Voor je het weet wordt er een hamster of vis 
aangeschaft zonder dat iemand weet wat die dieren 
eigenlijk nodig hebben om te overleven, laat staan 
om een aangenaam leven te hebben. Dieren moeten 
ook zeker niet op internet gekocht kunnen worden. 
Men zou een dier altijd persoonlijk moeten 
ontmoeten voordat diegene ertoe overgaat om hem 
in huis te nemen. Een menselijke huisgenoot zou je 
toch ook eerst uitnodigen voor een persoonlijk 
gesprek? Het is belangrijk dat er een klik is, en of die 
er zal zijn is niet te voorspellen.

Als abolitionist ben ik zelf volledig tegen het fokken 
van (huis)dieren. Het komt erop neer dat je een 
nieuw dier op aarde zet enkel en alleen om iemands 
eigendom te worden. Hoe goed of slecht diegene ook 
voor het dier zal zorgen, het hele principe is wat mij 
betreft onethisch. Het is belangrijk om ook te 
benoemen dat er grote verschillen zitten tussen 
fokkers onderling. Er zijn fokkers die grootschalig 
dieren fokken enkel voor het geld, waardoor de 
dieren verwaarloosd worden en vaak van alles 
mankeren. Dit zijn de zogenaamde broodfokkers. 
Sommige fokkers hebben een stuk meer hart voor de 
dieren, maar fokken wel op fysieke kenmerken die 
per definitie gepaard gaan met 
gezondheidsproblemen, zoals een platte snuit. Dit 
mag bij honden en katten niet meer, maar bij andere 
dieren als konijnen helaas nog wel, waardoor een van 
de konijnen die ik zelf heb geadopteerd permanent 
snurkt. En dan is er nog het probleem dat er vaak 
gefokt wordt met dieren die naaste familie van elkaar 
zijn, waardoor er inteelt plaatsvindt. Dat verhoogt ook 
het risico op gezondheidsproblemen. We zullen het 
niet van vandaag op morgen voor elkaar krijgen, 
maar we moeten inzetten op het stevig aan banden 
leggen van fokken.

Ook zou niet ieder mens een dier (welk dier dan 
ook) mee moeten kunnen krijgen. Eerst moet 
worden vastgesteld dat dit mens het dier kan en zal 
bieden wat hij nodig heeft. Bij dierenopvangen wordt 
dat ook gedaan. Zo worden groepsdieren nooit alleen 
uitgeplaatst, worden dieren gecastreerd zodat er niet 
nog meer ‘ongewenste’ dieren bij komen, moet het 
baasje genoeg tijd en ruimte voor het dier hebben en 
ga zo maar door. Het is logisch dat dierenopvangen 

#ADOPTDONTSHOP
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zulke criteria stellen, zij weten immers welke ellende 
er van kan komen als ze het niet doen, maar deze 
criteria zouden gesteld moeten worden overal waar 
dieren worden aangeschaft.

Rol van de gemeente
Tot zover zijn er nog niet veel dingen voorbij 
gekomen waar de gemeente een rol in kan spelen. 
Maar onderschat niet wat de gemeente wél kan 
doen. De gemeente kan locaties identificeren waar 
vaak dieren worden gedumpt en daar informatieve 
borden plaatsen met alternatieve 
handelingsperspectieven voor mensen die niet meer 
voor hun dier kunnen of willen zorgen. 

De gemeente kan opvangen financieel steunen 
zodat zij kunnen professionaliseren. Dat maakt het 
voor mensen aantrekkelijker om bij deze opvangen 
een dier te adopteren in plaats van er een te kopen 
en het voorkomt dat opvangen voortijdig moeten 
stoppen omdat ze het financieel niet meer 
rondkrijgen. En die maatregel zou natuurlijk niet 
alleen moeten gelden voor grote 
opvangen van de 
Dierenbescherming maar ook voor 
kleine en gespecialiseerde 
opvangen. Zo telt Nederland 
tientallen konijnen- en 
knaagdierenopvangen en zijn er 
opvangen die gespecialiseerd zijn in 
vogels en zelfs vissen. De gemeente 
is reeds wettelijk verplicht om een 
opvang te vergoeden voor de eerste 
veertien dagen waarin zij namens 
de gemeente zorgdraagt voor een 
zwerfdier, maar dit gebeurt nog 
nauwelijks. De Partij voor de Dieren 
kan en móet dit aankaarten in de gemeenten waar zij 
vertegenwoordigd is. 

Dieren moeten ook mee worden genomen in het 
armoedebeleid van de gemeente. Initiatieven zoals 
de dierenvoedselbank moeten door de gemeente 
worden omarmd en gesteund. Veel mensen staan 
hun dier immers af uit pure wanhoop omdat het 
voeren van hun dier betekent dat ze zelf honger 
moeten lijden. In hetzelfde straatje past ook het 
hebben van een dierenartsenpraktijk voor minima, 
iets waar de Partij voor de Dieren groot voorstander 
van is. Mijn eigen hond Blacky was wellicht niet na 16 
(!) jaar door zijn eigenaar op straat gezet als diegene 
de medische zorg die nodig was had kunnen betalen.

#adoptdontshop
Zolang de huisdierenindustrie nog bestaat moeten 
we mensen actief motiveren om geen dieren te 
kopen maar dieren te adopteren. Niet alleen is dat 
veel ethischer maar het heeft ook grote voordelen 
voor de verzorger. De medewerkers van opvangen 
zijn niet gericht op geld, maar op een goed thuis 
zoeken voor hun dieren. Ze kennen de individuele 
dieren vaak heel goed. Ze zullen daarom 
waardevolle adviezen geven en kritisch meekijken 
of de verzorger en diens beoogde huisgenoot een 
goede match zijn. Ze kunnen de verzorger 
begeleiden bij medische problemen die het dier al 
heeft of later ontwikkelt. Daarnaast bieden 
opvangen nazorg. Men kan ze ook na de adoptie 
nog bellen voor gedragsadvies. Er zijn opvangen 
met een pensiongedeelte waar dieren naartoe 
kunnen tijdens de vakantie van hun verzorger. De 
konijnenopvang waar de meeste van mijn konijnen 
vandaan komen heeft me gratis geholpen om een 
van mijn stelletjes opnieuw te koppelen toen ze 

ruzie kregen. Je merkt 
gewoon aan alles dat deze 
mensen het echt doen voor 
de dieren.

Cynthia Pallandt (1988) is 
PINK!-alumnus en voormalig 
schrijver voor BRUL!.  Zij is 
namens de Partij voor de 
Dieren politicus en 
fractievoorzitter in 
waterschap Brabantse Delta, 
en staat op plek 5 van de 
Bredase kieslijst voor de 
gemeenteraad.  In 2022 

brengt zij haar eerste boek uit. Dit draagt de titel 
Konijnen adopteren en verzorgen en het staat 
boordevol informatie over konijnenopvangen en 
opvangkonijnen. Het bevat ook de informatie die in 
dit artikel voor BRUL! naar voren komt, maar dan in 
meer detail. Bij het uitkomen van deze BRUL! is het 
boek waarschijnlijk al te vinden op de website van 
uitgeverij BoekenGilde.∎
Voor meer informatie: volg 
@konijnenadopterenenverzorgen (Facebook en 
Instagram).
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PLANT IN DE SPOTLIGHT: 
DUINGRAS
Tekst door Fleur Smits

Nederland, ons landje aan de zee, wordt op 
meerdere manieren beschermd tegen het water. 
We bouwen dijken en creëren daarmee een harde 
kust. Ook hebben we een zachte kust, waar de 
natuur zelf ons tegen het water beschermt. Dat 
hebben we onder andere te danken aan het 
duingras.

Kenmerken van duingras:
- Kleur: grijs-groen
- Afmetingen: 40 – 120 centimeter
- Bloeitijd: juni en juli

Het duingras, ook wel helm of helmgras genoemd, is 
cruciaal voor de vorming van duinen. Helm groeit 
bijna overal in jonge duinen. Jonge duinen zijn 
hooggelegen en onbewoond. Dit wordt primaire 
zeewering genoemd. Het is een zeer herkenbare 
duinplant. Het heeft erg lange wortels en kan 
daardoor goed tot diep in de bodem doordringen. 
Helm kan goed tegen harde wind en tegen 
opstuivend zand. Hierdoor kan het dus veel zand 
tegenhouden, vasthouden. Doordat het zand opstuift 
en wordt vastgehouden door het helmgras, zullen de 
duinen zich vormen. Het helmgras levert dus een 
grote bijdrage aan de vorming van de duinen. Deze 
duinen beschermen ons op natuurlijke wijze tegen 
het water. De natuur zelf beschermt ons hier dus!

Buiten dat het helmgras dus een hele belangrijke 
beschermende functie voor ons heeft, is het ook 
voedsel voor de dieren die hier in de duinen leven, 
zoals konijnen. Als je de duinen ingaat om een 
wandeling te maken, is de kans groot dat je, als je stil 
en rustig bent, ergens een konijntje zult zien 
huppelen. Dit duingras is dus voor mens en dier erg 
belangrijk, buiten het feit dat het onze duinen 
prachtig aankleedt!∎
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PINK!’ERS EN HUN 
HUISDIEREN
Door Indra Gesink en Baukje Rooda

Eind januari ontwierpen en deelden wij een 
enquête over PINK!’ers en hun huisdieren. 14 leden 
vulden deze in en gingen ermee akkoord dat de 
resultaten in deze BRUL! worden gedeeld. Bij deze 
brengen wij jullie hiervan op de hoogte! 

14 leden vertellen over hun huisdieren en hun leukste 
verhaal of herinnering.
Hebben de huisdieren bijgedragen aan een 
diervriendelijke levensstijl? Ja! Met een krappe 
meerderheid: 8 leden antwoorden `Ja’ en 6 `Nee’. 
Hieronder gaan zij in op hoe huisdieren wel of niet 
bijgedragen hebben aan een diervriendelijke 
levensstijl. 

Dragen huisdieren over het algemeen bij aan een 
diervriendelijke levensstijl? Nee! Met een krappe 
minderheid: 6 leden antwoorden ‘Ja’ en 8 ‘Nee’. 
Hieronder geven zij een toelichting.

Heb je (stiekem) een favoriet huisdier? De meesten 
niet: 5 leden wel en 9 niet.

Wat is de grootste toevoeging van hun huisdier aan 
hun leven? En 12 van de 14 leden willen de rest van 
het leven met dieren leven, en 2 niet!

Tot slot delen 6 leden nog iets, en wil iedereen een 
leuke foto delen, maar we hebben we ze niet allemaal 
ontvangen.

Lotte van den Heuvel
Lotte van den 
Heuvel woont 
met drie 
konijnen: 
Skippa, Flòki en 
Dòttla. Dit zijn 
IJslandse 
namen en 
betekenen 
respectievelijk: 
schatje, kleine 
dwaas en 
dochtertje. De 
leukste 

herinnering is: “de eerste keer dat ze sneeuw 
meemaakten! Ze waren de hele dag aan het graven 
en rondrennen in de sneeuw :)” Het hebben van 
huisdieren droeg niet bij aan het ontwikkelen van 
een diervriendelijke levensstijl. En Lotte is van mening 
dat huisdieren over het algemeen niet positief 
bijdragen aan een diervriendelijke levensstijl. “Ik denk 
dat veel mensen niet de connectie leggen tussen 
hun huisdier en andere dieren. Zo zijn roofvogels en 
katten als het ware ook “vijanden” wanneer je 
konijnen hebt. Op die manier zie je niet alle dieren als 
gelijk en met evenveel waarde.”

Heb je stiekem een favoriet? “Ja. Skippa was 
officiëel mijn konijn, Flòki die van mijn zusje en Dòttla 
was van mijn moeder.” Wat is de grootste toevoeging 
van je huisdier aan je leven? “Lastig te zeggen, mijn 
moeder zorgde vooral voor ze, haha. Eigenlijk heeft 
het me doen realiseren dat ik dieren liever van een 
afstandje bekijk en ze verder een leven in een 
natuurlijk omgeving gun (waar ze dus geen tot 
weinig interactie met mensen hebben).” Wil je de rest 
van je leven met dieren leven? “Nee.” En wil je tot slot 
nog iets delen over jou en je huisdier? “Nee.” 

Ellinoor Jorma
Ellinoor Jorma woonde (bij haar ouders thuis) met 
een hond, een konijn en een kat: Bunder, Aristoteles 
en Maura. Het leukste verhaal is: “Aristoteles (konijn) 
pest de kippen en staat nu bovenaan in de pikorde. 
Ze eet eerder dan de hanen haha. En als de hond 
(Bunder) weet dat je niet kijkt gaat hij stiekem op de 
bank liggen. maar als je dan de hoek om komt zie je 
hem in je ooghoek geruisloos van de bank afsluipen 
terwijl hij normaal heel luid is. Slimme pup.” Het 
hebben van huisdieren droeg niet bij aan het 
ontwikkelen van een diervriendelijke levensstijl. 
“Huisdieren speelden bij mij geen rol. het 
jeugdjournaal met info over legbatterijen en 
intensieve veehouderijen en wat ik hoorde over 
broeikaseffecten gaven voor mij als eerste de 
duurzame dierenliefhebbende doorslag toen ik 7/8 
jaar oud was. Verder hebben mijn huisdieren me 
nooit meer of minder duurzaam en diervriendelijk 
doen denken behalve schuldgevoelens over 
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ecosystemen, ethiek etc.” En Ellinoor is van mening 
dat huisdieren over het algemeen niet positief 
bijdragen aan een diervriendelijke levensstijl. “Het is 
gewoon over-all niet heel ethisch en milieuvriendelijk 
en zelfs daar staat niemand bij stil. Ik denk gewoon 
dat mensen niet stilstaan bij diervriendelijkheid als ze 
hun dier zien. Ze houden van hun dier en dat lijkt dan 
goed genoeg (zelf ook soms schuldig aan).”

Heb je stiekem een favoriet? “Ja. Maura (kat), ze was 
verstoten en heeft dus nogal issues maar onderhand 
ben ik de enige die niet gebeten wordt en ligt ze zelfs 
soms op schoot :) tijd en geduld en aandacht doet 
veel goeds bij katten blijkt.” Wat is de grootste 
toevoeging van je huisdier aan je leven? “Mijn 
huisdieren zijn mijn beste vrienden, steun en 
toeverlaten. Ik word altijd weer vrolijk van ze en je 
hebt iets om voor te zorgen als dat voor jezelf niet 
helemaal lukt, en dat is dan weer goede afleiding om 
op start te komen.” Wil je de rest van je leven met 
dieren leven? “Ja.” En wil je tot slot nog iets delen over 
jou en je huisdier? “Nee.”

Vivian de Hoogh
Vivian de 
Hoogh woont 
met twee 
katten: Finn 
en Flora. Het 
leukste 
verhaal is: 
“Finn en Flora 
kunnen niet 
zonder elkaar 
en spelen en 
kroelen veel 
samen. Ook 
wandelen ze 
samen buiten 

in de avond (aangelijnd). Wanneer we een 
natuurdocumentaire kijken staan ze op scherp en 
houden ze de tv nauwlettend in de gaten.” Het 
hebben van huisdieren droeg niet bij aan het 
ontwikkelen van een diervriendelijke levensstijl. En 
Vivian is van mening dat huisdieren over het 
algemeen niet positief bijdragen aan een 
diervriendelijke levensstijl. “In het voer dat ze krijgen 
zit vlees en vis.”

Heb je stiekem een favoriet? “Nee. Ze hebben 

allebei prachtige kwaliteiten. Finn is een drama king, 
tragisch om het zo te zeggen maar hij komt altijd bij 
me zitten waar ik ook ben en knuffelt graag. Flora is 
erg pienter en heeft alles snel door, je beleefd er 
daardoor van alles mee maar daarnaast is het een fel 
beestje met de zwarte band.” Wat is de grootste 
toevoeging van je huisdier aan je leven? 
“Onvoorwaardelijke liefde die wederzijds is” Wil je de 
rest van je leven met dieren leven? “Ja.” En wil je tot 
slot nog iets delen over jou en je huisdier? “Flora 
heeft een maand terug haar pootje gebroken en is 
aan het herstellen. En je kunt Flora en Finn ook 
volgen op Instagram: adventures.of.finn.and.flora”

Suzanne Onderdelinden
Suzanne Onderdelinden woont met twee katten: 
Sherry & Whiskey. De leukste herinnering is: “Toen ik 
en mijn vroegere huisgenoot een kat gingen 
adopteren trok een drukke zwarte kitten onze 
aandacht. We besloten hem mee naar huis te willen 
nemen. De asielmedewerker vroeg “Wil je misschien 
zijn moeder ook meenemen? Die hebben we ook 
hier.”; Dit excuus om 2 katten mee naar huis te 
nemen konden we niet aan ons voorbij laten gaan. 
De huisgenoot is inmiddels ergens anders gaan 
wonen maar moeder en zoon wonen nog steeds bij 
mij.” Het hebben van huisdieren droeg niet bij aan 
het ontwikkelen van een diervriendelijke levensstijl. 
“Ik heb niet het idee dat het anders was geweest 
zonder, ik probeer wel mijn best te doen voor hen 
uiteraard. Ook door bijv. deels vegan te voeren.” En 
Suzanne is van mening dat huisdieren over het 
algemeen niet positief bijdragen aan een 
diervriendelijke levensstijl. “Ik denk dat het vooral 
goed kan werken bij mensen die al neigen naar een 
diervriendelijke levensstijl. De gemiddelde soort 
persoon die op sociale media zegt “je blijft met je 
poten van dieren af!” als er een hond is mishandeld is 

PINK!'ERS EN HUN HUISDIEREN
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hetzelfde soort persoon dat “hmm bacon” onder 
vegan foto's zet. Ook zie je dat hoewel bijna de helft 
van de huishoudens een huisdier heeft maar 1% van 
de mensen vegan is, dus helaas lijkt daar niet echt 
een verband tussen te zijn.”

Heb je stiekem een favoriet? “Nee. Sherry is het 
meest knuffelig, maar Whisky komt 's avonds bij me 
op bed liggen, dus ze hebben beiden hun plekje” Wat 
is de grootste toevoeging van je huisdier aan je leven? 
“Met name in de lockdown(s) was het erg fijn om wat 
gezelligheid te hebben. Ik vind katten erg grappige 
eigenzinnige dieren en ik geniet van hoe ze bijv 
spelen, rondrennen of gewoon voor het raam liggen. 
Daarnaast is het fijn om hen een goed huisje te 
kunnen bieden.” Wil je de rest van je leven met 
dieren leven? “Ja.” En wil je tot slot nog iets delen over 
jou en je huisdier? “Ik vrees dat ik moet 
overschakelen naar een hond na deze katten, 
aangezien mijn vriend erg allergisch is... Wel zal ik 
altijd asieldieren/herplaatsers willen, en als er geen 
klik is met een 'beschikbaar' dier dan wacht ik liever 
even dan dat ik dan maar naar een fokker ga. Ik denk 
dat de juiste maatjes altijd wel op je pad komen.”

Miroya Reinders
Miroya Reinders woont met kat Tofu. De mooiste 
herinnering is: “Toen ik aan het fietsen was zag ik een 
kat over de weg heen steken en bijna aangereden 
worden. Ik was bezorgd dat ze gewond was en heb 
haar toen in mijn jas gestoken en meegenomen naar 
huis. Tijdens de 20 minuten fietsrit heeft ze met haar 
kopje net boven de jas uitstekend kunnen genieten 
van de rit. Haar pootjes om mijn nek en de hele tijd 
aan het spinnen. Nu, twee jaar later woont Tofu nog 
steeds bij ons in huis en als ze in een knuffelbui is 
komt ze op schoot liggen met haar hoofdje op mijn 
schouder en pootjes om mijn nek, net als die eerste 

nacht op de fiets.” Het hebben van huisdieren droeg 
niet bij aan het ontwikkelen van een diervriendelijke 
levensstijl. En Miroya is van mening dat huisdieren 
over het algemeen niet positief bijdragen aan een 
diervriendelijke levensstijl. “Bevordert fokken, de 
vleesindustrie die schuilgaat achter dierenvoeding en 
het killer instinct van Tofu die heel veel dode vogels 
en kikkers op haar naam heeft. Huisdieren zijn alleen 
oké als je ze adopteert en zelfs dan is en blijft het een 
ethisch vraagstuk. Buitenkatten zijn suuuuper 
onethisch en binnenkatten (verschilt per kat) is ook 
niet altijd perfect voor de kat zelf.”

Heb je stiekem een favoriet? “Ja.” Wat is de grootste 
toevoeging van je huisdier aan je leven? “Dat ik een 
huisdier heb wat in een brood en een croissantje kan 
veranderen.” Wil je de rest van je leven met dieren 
leven? “Ja.” En wil je tot slot nog iets delen over jou en 
je huisdier? “Nee.”

Manuela Rot
Manuela Rot woont met een hond en een 
dwerghamster: Frits, een Duitse herder / schotse 
collie mix, en Lily. Twee katten, Speedy en Reza, en 
een hond, Kelly, een Golden Retriever, zijn overleden. 
Het leukste verhaal is: “We mochten van m’n vader 
nooit de katten op ons bed laten, want dat vond hij 
vies, maar toen m’n zus en ik later uit huis waren 
gegaan kreeg m’n vader toch een zachter hart voor 
de katten en besloot hij zelf soms de katten zijn eigen 
slaapkamer in te laten gaan. Totdat één van onze 
katten besloot op hun bed te plassen, iets wat hij 
nooit bij mij of m’n zus had gedaan!” Het hebben van 
huisdieren droeg wel bij aan het ontwikkelen van een 
diervriendelijke levensstijl. “Je beseft heel goed dat 
ieder dier een individu is en zijn / haar eigen karakter 
heeft, toen ik later video's en documentaires over de 
veehouderij zag klikte het daarom ook gelijk bij me, 
deze dieren voelen ook pijn en zijn ook heel bang.” En 
Manuela is van mening dat huisdieren over het 
algemeen wel positief bijdragen aan een 
diervriendelijke levensstijl. “Huisdieren zorgen 
meestal voor positieve ervaringen met een dier, dus 
mensen worden zich er iets meer van bewust dat 
dieren ook een goed leven verdienen. Of het dan gaat 
om debatten rondom vuurwerk (makkelijk), of de 
vee-industrie (moeilijker), mensen kunnen het eerder 
aan hun eigen huisdier relateren.”

Heb je stiekem een favoriet? “Nee. Ieder dier is leuk 
op zijn/haar eigen manier.” Wat is de grootste 
toevoeging van je huisdier aan je leven? “Liefde, ik 
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woon nu in een studentenkamer en ik heb nu alleen 
een hamster hier, maar het geeft me zoveel vreugde 
om haar te zien en een beetje met haar te spelen als 
ze wakker is. Het geeft me rust en maakt me blij, iets 
wat ik goed kan gebruiken tijdens het studeren.” Wil 
je de rest van je leven met dieren leven? “Ja.” En wil je 
tot slot nog iets delen over jou en je huisdier? “Nee.”

Sandra
Sandra woont met twee goudvissen: Asa en Semki. 
Het leukste verhaal is: “Iedereen in ons studentenhuis 
maakt een poster met hun naam in alle talen die hier 
worden gesproken en foto voor aan de muur. Ook 
Asa en Semki hangen er op.” Het hebben van 
huisdieren droeg wel bij aan het ontwikkelen van een 
diervriendelijke levensstijl. “Ik woon in een 
integratieproject met statushouders en studenten. 
Veel mensen die niet uit Nederland komen hebben 
nooit een huisdier gehad. Nu hebben we sneller 
gesprekjes over dieren en welke rol ze spelen in ons 
leven.” En Sandra is van mening dat huisdieren over 
het algemeen niet positief bijdragen aan een 
diervriendelijke levensstijl. “Wanneer je huisdieren 
houdt wordt er een markt gecreëerd die dieren als 
winstgevend product gaan zien. Zelfs met strenge 
regels zullen er altijd mensen zijn die de winst 
proberen te maximaliseren ten kosten van dit dier. 
Een dier moet geen product zijn en dus geen 
eigendom van een mens.”

Heb je stiekem een favoriet? “Nee. Asa is de grotere 
gouden goudvis die super veel eet, en Semki houdt 
zich wat meer schuil. Maar alle persoonlijkheden zijn 
leuk en welkom.” Wat is de grootste toevoeging van 
je huisdier aan je leven? “'s ochtends rustig naar Asa 
en Semki kijken en observeren. Daar wordt je 
helemaal zen van. En het gemakkelijk dierenrechten 
bespreken met andere mensen die hier wonen of op 
bezoek zijn.” Wil je de rest van je leven met dieren 
leven? “Nee.” En wil je tot slot nog iets delen over jou 
en je huisdier? “Ja. Asa betekent "vis" in tigrinya, wat 
in Eritrea wordt gesproken. En Semki is arabisch voor 
vis. Een knipoog naar medebewoners uit deze 
landen.”

Jaap Oosterom
Jaap Oosterom woont met twee vogels en twee 
konijnen. De vogels heten Sjonnie (geel) en de 
Professor (groen), en de konijnen meneer en 
mevrouw de Wit. Het hebben van huisdieren droeg 
wel bij aan het ontwikkelen van een diervriendelijke 
levensstijl. “Ik ben gewend dat dieren bij mijn ouders 

in kleine hokken leven. Toen ik ze zelf kreeg, vond ik 
dat zielig dus lopen/vliegen ze eigenlijk altijd los.” En 
Jaap is van mening dat huisdieren over het algemeen 
wel positief bijdragen aan een diervriendelijke 
levensstijl. “Jazeker, mensen krijgen een band met 
een dier waardoor ze ook het dier een beter leven 
gunnen. Overigens is dit helaas niet altijd het geval.”

Heb je stiekem een favoriet? “Nee.” Wat is de 
grootste toevoeging van je huisdier aan je leven? “Dat 
je thuiskomt met een reden. Er is iets wat van jou 
afhankelijk is. Daarnaast is er altijd iets in jouw 
omgeving.” Wil je de rest van je leven met dieren 
leven? “Ja.” En wil je tot slot nog iets delen over jou en 
je huisdier? “Nee.”

Lena Claessen
Lena Claessen woont met twee honden: Brownie en 
Syp. Het leukste verhaal is: “Mijn ene hond (Brownie) 
heeft zichzelf aangeleerd om mij op weekdagen 
wakker te maken. Dit hebben wij hem nooit geleerd. 
Op het moment dat het tijd is om op te staan, komt 
hij voor mijn slaapkamerdeur staan. Als iemand de 
deur opent rent hij naar mijn bed, staat er met z’n 
pootjes op en likt me tot ik opsta. Dit is alleen een 
beetje vervelend in de vakantie, want dan doet hij het 
ook, haha. Mijn andere hond (Syb) doet niets liever 
dan op schoot zitten. Zodra je op de grond gaat zitten 
zoekt hij een bot en gaat ‘ie op je zitten (waar hij 
eigenlijk te groot voor is, het is een aussie). Dat is in 
principe leuk, alleen vind ik dat bot wat minder als 
vegetariër”. Het hebben van huisdieren droeg wel bij 
aan het ontwikkelen van een diervriendelijke 
levensstijl. “Het hebben van huisdieren heeft mij 
doen inzien dat alle dieren gelijk zijn. Mijn hond is net 
zoveel waard als een kip die ik nooit gekend heb.” En 
Lena is van mening dat huisdieren over het 
algemeen niet positief bijdragen aan een 
diervriendelijke levensstijl. “In principe ben ik tegen 
het houden van huisdieren. Maar sommige dieren als 
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honden en katten overleven niet zonder goede 
menselijke zorg en aandacht. Zolang het huisdier ook 
als dier behandeld en gerespecteerd wordt, en ook 
de vrijheid heeft om zich als dier te gedragen, vind ik 
dat het kan. Wel moeten mensen echt weten wat de 
juiste dierenverzorging en dierenbehandeling is.”

Heb je stiekem een favoriet? “Nee.” Wat is de 
grootste toevoeging van je huisdier aan je leven? 
“Vrolijkheid” Wil je de rest van je leven met dieren 
leven? “Ja.” En wil je tot slot nog iets delen over jou en 
je huisdier? “Nee. En ik deel geen foto.”

Christine van Dis
Christine van Dis woont met een kat: Willem. Het 
leukste verhaal is: “Toen Willem nog een kitten was, 
had ik hem meegenomen naar het huis van mijn 
ouders. Good to know: hij was -en is- nogal een kluns. 
En zoals de meeste katten behoorlijk nieuwsgierig. 
Na een paar uur werken in de tuin besloot ik een bad 
te nemen. Willem besloot daarop dat het tijd was 
voor hem om de badkamer te ontdekken. Heeft ie 
behoorlijk wat spijt van gehad gok ik. Al vrij snel 
gleed hij uit op de badrand en donderde zo het water 
in. Daarna was ie wel even lekker rustig!” Het hebben 
van huisdieren droeg wel bij aan het ontwikkelen van 
een diervriendelijke levensstijl. “Bij ons thuis waren er 
altijd wel huisdieren. Mijn beide ouders zijn dan ook 
echte dierenvrienden. Door mij met huisdieren op te 
laten groeien, hebben mijn ouders mij goede 
normen en waarden meegegeven op dit gebied. Ik 
heb al op vroege leeftijd geleerd dat dieren ook 
gevoelens hebben. Toen ik een jaar of tien was wilde 
ik eigenlijk al vegetariër worden, omdat ik het gek 
vond dat we bepaalde dieren in huis haalden en 
andere dieren slecht behandelden en opaten. 
Aangezien er toen nog te weinig (lekkere) 
vleesvervangers waren, vonden mijn ouders dit te 
lastig. Nu ik sinds een paar jaar op mezelf woon is het 
een stuk eenvoudiger, al is mijn vriend het er niet 
altijd mee eens haha.” En Christine is van mening dat 
huisdieren over het algemeen wel positief bijdragen 
aan een diervriendelijke levensstijl. “Kinderen leren op 
deze manier respect te krijgen voor dieren. Dieren 
hebben onderling vaak verschillende 
persoonlijkheden, waar je vaak alleen achter komt als 
je in nauw contact met ze bent. Over het algemeen 
vertrouw ik mensen eerlijk gezegd ook een stuk 
minder als ze zeggen dat ze dieren niet leuk vinden.”

Heb je stiekem een favoriet? “Ja.” Wat is de grootste 
toevoeging van je huisdier aan je leven? “Door Willem 

leer ik op een hele andere manier naar doodgewone 
dingen kijken. Soms zit hij voor een paar minuten 
achter elkaar naar bijvoorbeeld een plant te loeren. Ik 
ben me daardoor erg bewust geworden dat ik eerder 
nooit zo intensief naar zo'n voorwerp heb gekeken, 
terwijl het soms al jaren in mijn huis staat.” Wil je de 
rest van je leven met dieren leven? “Ja.” En wil je tot 
slot nog iets delen over jou en je huisdier? “Nee.”

Indra Gesink
Indra Gesink woont met 7 konijnen en een hond: 
konijnen Lely, Lex, Fleur, Dennett, Zammy, Maeve en 
Trabbel, en hond Blacky van 16 jaar oud. Konijnen 
Roosje, Jumby en Ravi en kat Shanti (2000-2011) zijn 
overleden. Het leukste verhaal is: “Een keer was 
Shanti (Sanskriet voor Vrede) met veel genot aan het 
touwtje van mijn hoodie aan het sabbelen terwijl zijn 
nageltjes in en uit mijn buik gingen. Dat was erg lief 
en de gaten in dat t-shirt herinneren mij er aan.” Het 
hebben van huisdieren droeg wel bij aan het 
ontwikkelen van een diervriendelijke levensstijl. 
“Shanti was ontsnapt en kwam aanlopen bij ons 
nadat onze buren water naar hem hadden gegooid 
om hem te verjagen. Na een zoektocht hadden zijn 
'baasjes' hem gevonden maar vanuit de armen van 
mijn moeder gaf hij een klauw naar de vrouw die 
hem kwam ophalen. “Hou hem dan ook maar”, 
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reageerde zij gepikeerd. En zo gedaan. Hij is bij ons 
en mij, met mij, opgegroeid. Dat was bijzonder en 
zeer gewaardeerd.” En Indra is van mening dat 
huisdieren over het algemeen wel positief bijdragen 
aan een diervriendelijke levensstijl. “Gemiddeld 
genomen heeft het wel een positief effect denk ik ja, 
maar vaak en bij lange na niet genoeg. Daarbij eten 
de huisdieren natuurlijk ook vaak niet-vegan en 
daarmee veel andere dieren.”

Heb je stiekem een favoriet? “Ja. Shanti, vanwege 
de bijzondere vormende ervaringen als kind.” Wat is 
de grootste toevoeging van je huisdier aan je leven? 
“We kunnen veel leren van andere dieren. Met al onze 
gedachten zitten we onszelf geregeld in de weg, 
terwijl zij feilloos in hun leven staan.” Wil je de rest van 
je leven met dieren leven? “Ja.” En wil je tot slot nog 
iets delen over jou en je huisdier? “Via Cynthia ben ik 
in contact gekomen met (vele) konijnen, en met 
Blacky maak ik nu ook kennis met een hond :)”

Elena
Elena woont met een kat: Panter. De leukste 
herinnering is: “Dat ik erbij was toen Panter 
onverwacht geboren werd, in ons huis. Onze kat 
destijds was zwanger en daar kwamen we dus pas 
tijdens de bevalling achter. Het was op een werkdag 
maar ik had toevallig die dag vrij van school (had ik 
even mazzel), dus was ik erbij toen mijn kat en zijn 
broertje en zusjes geboren werden! Het was erg 
onverwacht en ik kan me nog goed herinneren hoe 
we, een beetje in paniek, de dierenarts hadden 
gebeld zodat we wisten hoe we konden zorgen voor 
zo goed mogelijke omstandigheden voor bevalling. 
Ook al was ik nog heel jong, dat beeld van mijn 
moeder die de navelstreng van Panter, toen nog 
maar zo klein als mijn vuist, doorknipte en hem bij 
zijn moeder hielp is toch iets dat ik nooit zal 
vergeten.” Het hebben van huisdieren droeg niet bij 
aan het ontwikkelen van een diervriendelijke 
levensstijl. En Elena is van mening dat huisdieren 
over het algemeen niet positief bijdragen aan een 
diervriendelijke levensstijl. “Het blijft makkelijk om 
bijvoorbeeld het vlees op je bord totaal te scheiden 
van het dier in je huis. Ik heb niet het idee dat de 
mensen om mij heen meer zijn gaan nadenken over 
hoe hun keuzes de levens van dieren beïnvloeden 
door hun huisdieren.”

Heb je stiekem een favoriet? “Nee.” Wil je de rest 
van je leven met dieren leven? “Ja.” En wil je tot slot 
nog iets delen over jou en je huisdier? “Nee.”

Leah Vervoort
Leah Vervoort woont met 
een hond, hamster, vier 
tamme ratjes, een 
landschildpad, 5 kippen 
en een haan, en een 
paard: hond Roos 
(spaanse zwerfhond, 10 
jaar oud), hamster 
Crummie (Russische 
dwerghamster, jonger 
dan 3 jaar), ratjes Morwin 
en Majula (1 jaar oud) en 
Anzar en Otis (3 

maanden oud), Griekse landschildpad Kukkeltje (50 
jaar oud), kippen Tops, Queen, Drama, Mika en Jill en 
haan Macron, en fjordenpaar Adgut (23 jaar oud). Het 
leukste verhaal is: “Ik heb ontzettend veel leuke 
verhalen over mijn huisdieren. Maar het bijzonderste 
is dat ik een hamster heb gehad die volledig 
verwaarloosd was en een hokje had van 10 bij 10 
centimeter. Ook was deze hamster blind en was erg 
bang en daardoor agressief. Maar doordat ik deze 
hamster een verblijf had gegeven van 160 x 40 cm 
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werd hij minder gestressed en is uiteindelijk heel erg 
tam geworden.” Het hebben van huisdieren droeg 
wel bij aan het ontwikkelen van een diervriendelijke 
levensstijl. “Ik doe een opleiding tot 
dierenartsassistent en ben erg geïnteresseerd in 
dierenwelzijn. En ik zie dat veel huisdieren niet in 
goede situaties zitten. En deze dieren wil ik graag een 
tweede leven geven en opvangen. En daardoor heb ik 
al heel wat verwaarloosde diertjes gehad.” En Leah is 
van mening dat huisdieren over het algemeen wel 
positief bijdragen aan een diervriendelijke levensstijl. 
“Dat denk ik wel. Omdat het mensen bewust kan 
maken hoe leuk dieren zijn en hoeveel ze verdienen. 
En het bizar is hoeveel dieren er worden uitgebuit.”

Heb je stiekem een favoriet? “Nee. Al mijn 
huisdieren vind ik leuk op een ander gebied. 
Knaagdieren trekken wel vooral mijn interesse omdat 
dit vaak wordt gezien als huisdier voor kinderen. Maar 
dit vind ik helemaal niet goed passen aangezien al 
deze knaagdieren en konijnen intensieve verzorging 
nodig hebben en je er veel over moet weten voor je 
een huisdier kan houden.” Wat is de grootste 
toevoeging van je huisdier aan je leven? “Dieren zijn 
mijn hobby, vakgebied en een erg grote interesse van 
mij. Dus voor mij zijn dieren erg belangrijk en geven 
mij veel steun en plezier. Door me bijvoorbeeld te 
verdiepen ik natuurlijke huisvesting gedrag, etc.” Wil 
je de rest van je leven met dieren leven? “Ja.” En wil je 
tot slot nog iets delen over jou en je huisdier? “Dat 
het ontzettend lieve diertjes zijn en ik ze erg 
bewonder. En soms vind ik dat mensen die lieve 
hartjes van dieren niet verdienen.”

Floris Kraan
Floris Kraan woont met een kat: Jimmy. De leukste 
herinnering is: “Jimmy is er al sinds voor mijn 
geboorte. Ik ben dus samen met hem opgegroeid. Ik 
heb nog oude foto's van toen hij naast m'n hoofdje 
kwam liggen toen ik nog baby was. Zo doet hij dat 
vaak nog steeds als ik ga slapen.” Het hebben van 
huisdieren droeg wel bij aan het ontwikkelen van een 
diervriendelijke levensstijl. “Door het zien dat andere 
dieren net zo goed emoties kunnen voelen als wij.” 
En Floris is van mening dat huisdieren over het 
algemeen wel positief bijdragen aan een 
diervriendelijke levensstijl. “Ja, om de reden die ik 
hierboven noemde. Aan de andere kant voeren veel 
mensen hun gezelschapsdieren nog het vlees van 
andere dieren, terwijl er tegenwoordig genoeg 
gezonde veganistische opties zijn, ook voor katten.”

Heb je stiekem een favoriet? “Nee.” Wat is de 
grootste toevoeging van je huisdier aan je leven? 
“Jimmy is iemand die ik altijd blij weet te maken.” Wil 
je de rest van je leven met dieren leven? “Ja.” En wil je 
tot slot nog iets delen over jou en je huisdier? “Jimmy 
is de liefste.”

En tot slot een afronding:
Bedankt voor al jullie verhalen, en het daarmee delen 
van jullie ervaringen! Wij hopen dat het een ieder veel 
leesplezier heeft gegeven. Op deze manier leren we 
elkaar ook wat beter kennen. En het biedt mooie en 
uiteenlopende perspectieven op het hebben van 
huisdieren; een interessant onderwerp!∎
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DIER IN DE SPOTLIGHT: 
DE FOPWESP
(of is het weps?)
Door Christine van Dis

Vaak genoeg heb ik mensen in paniek zien 
wegsprinten, omdat ze in de veronderstelling 
waren dat ze werden aangevallen door een wesp. 
Dit is eigenlijk ook precies wat dit beestje wil 
bereiken met zijn gele en zwarte strepen. Op deze 
manier hoopt hij minder snel op te worden 
gegeten door hongerige jagers. Ik heb het hier over 
de fopwesp, voor de natuurwetenschappers onder 
ons ook wel de Chrysotoxum (zeg: Kriesotoksum) 
genoemd. Dit insect behoort tot de zweefvliegen 
en zoals je wel kunt zien is het een heuse 
schoonheid. 

In Nederland zijn er tien verschillende soorten 
fopwespen te onderscheiden, waarvan er vijf veel 
voorkomen (zie onderste afbeeldingen). Fopwespen 
leggen hun eitjes vaak in mierennesten, de larven 
voeden zich namelijk met bepaalde soorten luizen 
die door mieren worden ‘gemolken’. Ze schijnen een 
hekel aan licht te hebben, waardoor er weinig over ze 
bekend is. De afbeelding hiernaast is dan ook de 
bladluisetende larve van een onbekende zweefvlieg, 
dus ze zullen er ongeveer zo goor uitzien als dit 
exemplaar.

De fopwesp verschilt op verschillende punten van 
een echte wesp. Hier even de belangrijkste 
verschillen op een rijtje:

1. Een fopwesp heeft twee vleugels, terwijl een 
wesp er vier heeft. In plaats van een tweede set 
vleugels heeft de fopwesp twee knopjes, die 
haltertjes genoemd worden. Ze zijn vergelijkbaar met 
ons staartbotje. 

2. Wanneer fopwespen gaan zitten, vouwen 
ze hun vleugels niet langs hun lichaam zoals wespen 

dat doen als ze gaan zitten. Ze zijn dus nog goed 
zichtbaar. 

3. Fopwespen kunnen volledig stilhangen in 
de lucht, wespen kunnen dit niet. Het lijkt een beetje 
op het vliegen van een kolibrie.

4. Wespen zijn jagers. Fopwespen zijn dit 
absoluut niet, de volwassen variant leeft van nectar 
en speelt daarbij dus ook een erg belangrijke rol bij 
de bestuiving. Lekker bezig hoor,  fopwespie!

Hopelijk weet jij nu ook hoe je een fopwesp van een 
echte wesp kunt onderscheiden. Loer dus even goed 
wat je voor je hebt voordat je een poging waagt hem 
dood te meppen! Deze zweefvlieg doet namelijk nog 
geen vlieg kwaad (sorry voor deze vreselijke 
woordgrap).∎
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DIER IN DE SPOTLIGHT

Stipfopwesp

Grote fopwesp

Donkere fopwesp

Streepfopwesp

Bolle fopwesp
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SOCIAL TIPPING POINTS 
KATALYSATOR VAN DE 
ENERGIETRANSITIE
Door George Ongkiehong (PvdD Den Haag)

Een 100 jaar oud huis, 100% circulair: het kan. Maar 
het wordt je niet makkelijk gemaakt...
Al jaren zet ik mij in voor het circulair maken van 
mijn huis. Ik woon in Den Haag, in een herenhuis 
van meer dan 100 jaar oud. Toen ik mijn huis betrad 
was het slecht gesteld; de energieslurpende 
stadswoning (energielabel F)  was koud en de oude 
CV ketel kostte me in het eerste jaar wonen maar 
liefst €2.500 aan bijbetaling aan Eneco. Met onder 
meer vijftien zonnepanelen, twee zonneboilers, 
heel veel isolatie en een warmtepomp lukte het me 
om het op te krikken naar een groen A-label. Ik heb 
er ongeveer 2 jaar over gedaan om alles uit te 
zoeken. Het doolhof aan leveranciers is voor menig 
huiseigenaar met verduurzamingsplannen niet het 
enige struikelblok.

Eerst het positieve nieuws, want financieel blijkt er 
veel mogelijk. Naast de landelijke subsidieregelingen 
voor kopers die hun huis energiezuiniger willen 
krijgen, kon ik gebruik maken van lokale regelingen. 
Die verschillende subsidies kun je ook nog bovenop 
elkaar stapelen. Dat is fijn, want de spullen zijn op 
zich vrij duur. Als je alles bij elkaar optelt, zit ik denk ik 

tegen de 25.000 euro aan. Eerlijk gezegd was het voor 
mij ook niet haalbaar geweest om dat zomaar te 
kopen, daarom is het fijn dat er heel veel 
mogelijkheden zijn. Ongeveer een derde van het 
totaalbedrag van de investering werd betaald door 
subsidies van de overheid. De rest van het bedrag kon 
ik tegen een lage rente lenen bij het Nationaal 
Warmtefonds. Nu, aan het eind van deze 
verduurzamingsslag voel ik mij ‘amateur-expert’ en 
deel ik mijn kennis als energiecoach om de hele 
buurt te helpen verduurzamen. Enhet liefst de hele 
stad. Daarom heb ik me ook verkiesbaar gesteld in 
Den Haag voor de Partij voor de Dieren.

Maar waarom was dit hele proces eigenlijk zo 
moeilijk? Best raar, het levert immers flinke 
besparing op, het scheelt uitstoot, draagt bij aan 
luchtkwaliteit. En de noodzaak moet toch ook 
voldoende bekend zijn? Het IPCC van de Verenigde 
Naties pleit al vele jaren voor harde actie. Stoppen 
met fossiel en overschakelen op hernieuwbare 
energie is hard nodig. Waarom is er niet een veel 
groter momentum in de maatschappij voor 
verduurzaming? Daar heb ik over nagedacht en ik zie 
zelf 3 belangrijke obstakels, die ik hier kort noem.

1: Beleid van de landelijke regering.
Het blijft bizar, het grote verschil in beloftes 
(verkiezingen en interviews) en acties (fiscaal, 
juridisch en financieel beleid). Een korte opsomming. 
Energie opwekken met olie, gas en kolen is 
vrijgesteld van belasting. Er is een degressief 
belastingtarief op fossiele energie (hoe meer je 
gebruikt, hoe minder belasting je betaalt per 
eenheid). Er wordt geen BTW geheven op vliegtickets 
en geen accijns op kerosine. Al met al waren er in 
totaal 17,5 miljard aan dit soort voordelen in 2019, 
eigenlijk gewoon fossiele subsidies. Het voelt aan 
alsof de overheid de fossiele industrie op grote schaal 
bevoordeelt, en groene energie ontmoedigt.
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2: Beleid van de lokale overheden.
Als kandidaat voor de Haagse gemeenteraad richt ik 
me vooral even op Den Haag. De raad heeft in 2019 
de klimaatcrisis op basis van een motie van de Partij 
voor de Dieren uitgeroepen. Een prachtig signaal dat 
helaas een lege huls bleek. Er gebeurt weinig om het 
daadwerkelijk aan te pakken. Bij een klimaatcrisis 
hoort een ambitieus klimaatplan met bijbehorend 
budget, met concrete, afrekenbare tussendoelen en 
snelle bijstelling als die doelen niet gehaald dreigen 
te worden. Helaas laat Den Haag, maar dat geldt in 
Nederland voor vrijwel alle gemeenteraden, weinig 
de tanden zien en worden vele groene moties en 
voorstellen nog weggestemd. En een bestuurlijke 
trede hoger heeft de Provincie Zuid-Holland onlangs 
ingestemd met WarmtelinQ: het verwarmen van de 
stad met restwarmte uit de Rotterdamse haven. Het 
wordt vaak gepresenteerd als groene oplossing, 
omdat de haven snel zal overschakelen op groene 
waterstof. Dat soort droomscenario’s zijn niet 
realistisch. Met een startdatum over 8 jaar en een 
terugverdientijd van 50 jaar, zit Den Haag 
waarschijnlijk tot 2080 vast aan fossiele warmte… een 
onnavolgbaar besluit. 

3: De tegenwerking van de fossiele 
industrie.
De wereld is nog in hoge mate afhankelijk van 
fossiele energie. De energietransitie zou behoorlijk 
sneller kunnen, als de fossiele industrie daar de 
schouders onder zou zetten. Maar hoewel er vele 
goedwillende mensen werken, wordt de richting 
bepaald door aandeelhouders. En fossiele winsten 
blijven eenvoudig te aantrekkelijk, hoe groot de 
milieuschade ook is. Dus blijven de miljarden aan 
investeringen in olie en gas vele malen hoger dan de 
investeringen in groene energie. Dat verdienmodel 
kan blijven bestaan bij de gratie van goedkeuring van 
ons allemaal. Er is hen dan ook alles aan gelegen om 
de publieke opinie te beïnvloeden, zodat de 
weerstand hiertegen niet te groot wordt. Dus 
presenteren de meest vervuilende bedrijven ter 
wereld zich schaamteloos als maatschappelijk 
betrokken organisaties.

En zo mochten fossiele reclames ons decennialang 
actief verleiden om vooral niet te verduurzamen. 

Zoals gaslicht.com: "profiteer van de lage gasprijs!" En 
Shell promoot gas als groene energie. Hoe moeten 
mensen en bedrijven zich ooit gestimuleerd voelen 
het juiste te doen als je overal wordt verleid tot een 
fossiele levensstijl? Een verbod op fossiele reclame is 
dan ook zeer verdedigbaar en de roep hierom wordt 
steeds groter.

Natuurlijk is het ook gewoon zo dat de leveranciers 
moeite hebben om aan de vraag te voldoen en komt 
de energietransitie door de gasprijzen wel enigszins 
op gang. Maar toch zie ik dat de kabinetten Rutte 1, 2 
en 3 en de vele lagere overheden veel kansen hebben 
laten liggen om Nederland klaar te stomen voor 
groene en spotgoedkope energie. Ze hebben hun 
ogen gesloten voor de waarschuwingen, niet alleen 
van klimaatactivisten, maar ook van de wetenschap.

Conclusie: als de overheid echts iets wil doen aan de 
huidige energiecrisis, moeten zij én de 
belastingregels voor energie radicaal omgooien én 
subsidies niet meer aan de fossiele industrie maar 
aan de groene industrie geven én fossiele reclame 
verbieden. De combinatie van deze maatregelen 
zullen een kantelpunt vormen in de maatschappij. En 
de grote bonus? Deze maatregelen kosten de 
burger… niets. Waar wachten we nog op. ∎

OPINIE
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5 TIPS OM JE 
KLEDINGKAST TE 
VERDUURZAMEN
Door Bloem van Tilburg

De kans is groot dat je de term ‘fast fashion’ de 
afgelopen jaren veel voorbij hebt horen komen. 
‘Fast fashion’ is de term voor de grootschalige 
kledingindustrie en de veel te snelle consumptie 
van kleding. Vroeger waren er slechts twee tot vier 
collecties per jaar, maar tegenwoordig hangen er 
bij de grote ketens elke week nieuwe items in de 
rekken. Er worden veel meer kledingstukken 
geproduceerd dan dat er gedragen worden en iets 
wat vorige week in was, is nu alweer uit. 

Er worden veel kledingstukken, maar ook 
ongebruikte stoffen weggegooid, omdat ze niet meer 
aan de trend voldoen en dus niet meer verkocht 
worden. ‘Fast fashion’ wordt vaak zo goedkoop 
mogelijk geproduceerd. Dit zorgt ervoor dat de 
productie zowel voor mens als milieu erg schadelijk 
is. Gelukkig kun je zelf met een paar kleine 
aanpassingen al een groot verschil maken. Let er op 
dat fast fashion-winkels zoals de Zara, de Primark of 
de H&M vaak gebruik maken van ‘greenwashing’. 
Greenwashing is het duurzamer voordoen van je 
bedrijf. Grote ketens bestempelen hun kleding al 
gauw als duurzaam, bijvoorbeeld wanneer er voor 
een klein gedeelte gerecyclede materialen gebruikt 
worden.

Tip 1: Koop bij duurzame 
ondernemingen
Er zijn tegenwoordig steeds meer ondernemingen 
die hun kleding op een duurzame wijze produceren. 
Soms kan het even een zoektocht zijn naar de juiste 
winkel, maar gelukkig zijn er verschillende websites 
waar je duurzame kledingmerken op een rijtje kan 
vinden. Duurzame merken kunnen duurder zijn, 
maar dit zorgt er wel voor dat een kledingstuk 
kwalitatief hoogwaardig is en dus langer meegaat. 

Tip 2: Koop tweedehands
Het kopen van tweedehands kleding is een leuke 
optie om op een goedkope manier duurzamer te 
shoppen. Er zijn tegenwoordig heel veel manieren 
om aan tweedehands kleding te komen. Meestal zijn 
kringloopwinkels het goedkoopste, maar vintage 
winkels zijn ook erg leuk, vooral als je op zoek bent 
naar unieke items. Ook online is er veel aanbod in 
tweedehands kleding, bijvoorbeeld op websites zoals 
Marktplaats en Vinted. Kleding ruilen met vrienden of 
familie is ook altijd een goed idee.
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Tip 3: Wees zuinig op je kleding
Door zo lang mogelijk met je kleding te doen, 
verklein je de impact die het kledingstuk heeft op het 
milieu. Kijk altijd goed op de wasinstructies op de 
labels van je kleding en kies voor de waslijn in plaats 
van de droger. Ook is het vaak beter om je kleding 
even te laten luchten in plaats van het meteen te 
wassen. Dit is niet alleen beter voor de stof, maar 
scheelt ook nog eens energie en water! 

Tip 4: Hergebruik of recycle 
Kleding vermaken is vaak een goede manier om een 
kledingstuk te kunnen blijven dragen. Kijk of een 
kapot kledingstuk nog gemaakt kan worden. Zo niet, 
probeer dan de stof her te gebruiken. Een oud t-shirt 
kan vaak nog als pyjama gedragen worden en mocht 
het echt niet meer draagbaar zijn, dan kan je de stof 
altijd nog als poetsdoek gebruiken.

Tip 5: Koop alleen wat je echt draagt
Natuurlijk doet iedereen wel eens een miskoop, maar 
probeer bewust te zijn van wat je koopt. Kijk in je kast 
welke items je nog mist en baseer hier je aankopen 
op. Zorg dat je goed weet wat je stijl is en welke 
kleuren je mooi vindt, hierdoor verklein je de kans op 
miskopen en zorg je ervoor dat je kleding langer 
draagt. Dit geldt echter niet alleen voor het kopen 
van fast fashion, maar ook voor tweedehands 
aankopen. Bij tweedehands kleding is het net zo 
belangrijk om alleen te kopen wat je echt draagt.∎

DUURZAAM
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DUURZAAM 
COMPUTEREN
Door Indra Gesink

Het was dinsdagavond, 24 februari. Mijn laptop 
deed het langzaam dus ik had hem maar even 
dichtgeklapt om wat op m’n iPad te doen. Later 
startte hij vanuit zichzelf opnieuw op. Dat gebeurt 
wel eens vaker, maar dit keer ging hij niet meer 
aan. Het laden ging langzaam en daarna bleef hij 
telkens op 100% hangen. Slik. Maar een afspraak 
maken bij de Apple Store. Hun website vertoonde 
echter ook mankementen, waardoor het maken 
van de afspraak niet lukte. Maar telefonisch kon 
het wel. Daar aangekomen werd er nauwelijks een 
volzin uitgewisseld. Mijn laptop was te oud. Een 
decennium. Vanwege strenge regels mochten ze 
daar niks meer mee. Wel konden ze mij 
doorverwijzen naar ION, een Apple specialist met 
“allemaal oud-medewerkers” die mij wel goed 
zouden kunnen helpen. Wegens “bepaalde 
omstandigheden” was deze zaak echter gesloten, 
stond op het raam. Kletsnat keerde ik terug van 
een nutteloze fietstocht.

Zouden de ION-medewerkers getroffen zijn door 
corona? De volgende dag zou ik het weer proberen, 
maar dan eerst even bellen. De winkel bleek 
permanent gesloten te zijn. Zal ook wel corona 
gerelateerd zijn dacht ik. Ik had ION Dordrecht aan 
de lijn, daar kon ik mijn laptop wel nog wegbrengen 
voor een check-up, en de mensen uit Breda zouden 
voorrang krijgen. De volgende dag hebben we er een 
uitje van gemaakt, geïnterrumpeerd met spannende 
telefoontjes. Tijdens de lunch kwam de eerste. Mijn 
laptop was geanalyseerd en er waren allerlei 
bevindingen die te snel werden uitgesproken om 
onthouden te worden. Wat dan wel blijft hangen is 
dat wat relevant is: het defect was niet een 100 euro 
kostend kabeltje zoals was vermoed, maar de harde 
schijf zelf. Mijn harde schijf kon een nieuwe start 
krijgen, waarbij mijn data ook kon worden gered. 
Tegen betaling natuurlijk. Maar later, aan het einde 
van de middag, moest de hoop mij toch weer 
ontnomen worden. In de snelle periode van 4 à 5 jaar 

was deze oude generatie SSD schijf voor 90% 
versleten, en de data kon er niet meer afgehaald 
worden.

Zonder uitkomst gingen wij weer naar huis, met 
alleen wat feitjes rijker. Zo was mijn batterij bijna 
drieduizend keer opgeladen, het hoogste aantal wat 
hij, de medewerker, ooit had gezien, en bij duizend is 
de batterij eigenlijk al aan vervanging toe. Het idee 
was om een eigen oude harde schijf te gaan 
gebruiken, in plaats van er een nieuwe in te laten 
zetten voor een bedrag van 300 euro. Voor het gemak 
werd mij daarbij een enclosure verkocht. Zo kan je 
een harde schijf met een USB-aansluiting met je 
laptop verbinden, in plaats van dat je de laptop moet 
openschroeven en de harde schijf moet verwisselen.

Ik dacht zelf nog een harde schijf te hebben, en 
uiteindelijk vond ik deze tussen vele oude spullen. Hij 
was veel te groot. Deze kwam denk ik nog uit de niet-
laptop computer die ik als puber had. Hoe nu verder? 
Mijn vriendin schakelde de hulp en expertise van haar 
broer in. Hij, mijn schoonbroer, raadde mij aan om 
een harde schijf op USB-stick te kopen. Daar zette hij 
Mac OS op, en zo is de enclosure links blijven liggen. 
Zo kon ik daarna met zijn hulp weer aan de slag met 
het herstellen van een Time Machine back-up. Ik had 
er eind januari gelukkig nog een gemaakt, dus de 
schade was slechts 3 weken aan data, en daarmee 3 
belangrijke documentjes, en misschien nog wat wat 
ik mij niet eens meer kan herinneren. De schok was 
echter groot: de laatste back-up dateerde uit 2019 en 
was dus bijna 3 jaar oud. Dat was de zoveelste IT-
tegenslag.

Met frisse moed probeerde ik de morgen daarop nog 
wat. En wat bleek: mijn recente back-ups stonden op 
mijn andere externe harde schijf. Ik ben alleen eens 
zo slim geweest om deze te encrypten. Privacy he; 
dat leek mij wel veilig. Want wat nou als iemand er 
ineens met mijn harde schijf vandoor gaat? Het 
ontcrypten, decrypten dus, duurt letterlijk ca. 100 uur 
blijkt nu. Praktisch is dat dus helemaal niet. Daarna, 
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als er niks tussendoor het proces verstoort, kon ik pas 
met mijn meest recente backup aan de slag. En een 
harde schijf verslijt dus, 100 uur lang decrypten doet 
zijn levensverwachting geen goed. Ik hoop dat hij het 
overleeft en mijn bestanden niet alsnog drie jaar 
terug de tijd in gooit.

Deze reeks ervaringen zette mij aan het denken over 
duurzaam computeren.

Allereerst denk ik een slechte gebruiker te zijn, wat 
een spoedig overlijden denk ik heeft aangespoord. 
Ook is duidelijk de snelheid te bemerken waarmee 
de technologie verandert, waarbij de producent niet 
meer naar haar eigen producten wil kijken, en voor 
de gebruiker alle ontwikkelingen moeilijk bij te 
houden zijn. We worden sterk gestimuleerd om in 
dat tempo mee te gaan, vooruit. “Stilstaan is geen 
optie”, ook al zou dat in het kader van duurzaamheid 
wel het beste zijn. En daarbij is als productcategorie 
elektronica ook de meest vervuilende.

Niet alleen voor mijn eigen producten, ook voor mijn 
eigen data was ik geen goede gebruiker. De 
problemen en spanningen waar ik hier allemaal 
tegenaan ben gelopen zouden wat mij betreft 
allemaal voorkomen moeten worden, en 
automatisch, maar organiseer dat maar eens! Een 
kluif van een taak.

En tot slot herinnerde ik mij dat een harde schijf een 
vast maximaal aantal schrijfbewegingen heeft in zijn 
leven. Min of meer rond dat aantal stopt hij ermee. 
Dit is ook terug te zien in dieren, in dat geval in het 
aantal hartkloppingen. Daarbij zien we dan ook dat 
kleine dieren met een kleine hart, zoals de muis, een 
snelle hartslag hebben. In tegenstelling tot grote 
dieren, die dan met een tragere hartslag gemiddeld 
ook langer leven. Soortgelijk staat ook de eindige 
levensduur van de zon al min of meer vast. 

Duurzaamheid is niet het eeuwige leven. Het is een 
goede organisatie, om het beste te halen uit de tijd 
die ons gegeven is. En als onderdeel daarvan: deze 
tijd niet onnodig inkorten!

PS: Honderd uren later kon ik bij mijn backup, maar 
deze bleek niet te functioneren. Vooralsnog ben ik 
dus naar aanleiding van slechte organisatie bijna drie 
jaar terug de tijd in gegooid.∎

DUURZAAM



34  |  BRUL! Lente 2022

EEN PLEK VOOR 
''TRUE PRICES'', 
SLECHTS TIJDELIJK
Door Indra Gesink
Illustratie door Baukje Rooda
Eerder gepubliceerd op de website van PINK!

In dit stuk bespreek ik waar, als ergens, “true 
prices” op hun plek zijn en waarom. Met “true 
prices” krijgen producten “echte” prijzen, in 
contrast met de huidige gebruikelijke prijzen. Ik leg 
dit uit en betoog dat de ruimte hiervoor onder 
andere ingekaderd dient te worden door: een 
competent ecosysteem voor 
informatieverspreiding, democratie, wetgeving 
tegen ecocide en de waarborging van vele andere 
rechten.

Eerst de uitleg. En allereerst een aardige. Met een 
“true price” wordt niet alleen gekeken naar ‘profit’, 
maar wordt daarnaast ook de impact bekeken op 
‘people’ en ‘planet’. Betaalt een bedrijf haar 
werknemers bijvoorbeeld onder het minimumloon? 
De extra kosten die dit bedrijf zou maken als zij haar 
werknemers wel dit loon zou betalen wordt 
doorgerekend per individueel product en opgeteld 
bij de prijs om zo tot de “true price” te komen. Een 
ander voorbeeld is als er CO2 wordt uitgestoten. Hoe 
duur is het om dat te voorkomen, of om het te 
compenseren? Ook dit wordt dan per individueel 
product verrekend en toegevoegd aan de 
gebruikelijke prijs om zo tot de “true price” te komen.

Hiermee zijn deze twee problemen natuurlijk nog 
niet opgelost. Wel is het zo dat de consument met 
deze “true prices” dan beter geïnformeerd is. En 
bovendien wordt dan met weinig tekst, eigenlijk met 
een enkel getal, veel informatie overgebracht. Op 
deze manier kan de consument betere keuzes 
maken. Dat is het idee. Daarbij is het - met een 
relevante uitzondering waar ik tot slot op terug kom - 
bij de aanschaf niet de bedoeling dat je de echte prijs 
gaat betalen. Dat zou met name de slechtste 
bedrijven financieel belonen. Het is daarentegen de 
bedoeling dat je geïnformeerd producten kiest 
waarbij je de echte prijs meeneemt naast de normale 

prijs, en waarbij je beide prijzen natuurlijk liever laag 
als hoog hebt. Dit stimuleert de bedrijven om ook de 
echte prijs van hun producten te verlagen, en dus om 
ook goed te zorgen voor ‘people’ en ‘planet’.

En dat is een positieve zaak! De informatiepositie van 
de consumenten wordt versterkt en vervolgens 
kunnen zij zo de bedrijven beter aansporen. Dit 
maakt nu in de praktijk ook dat de bedrijven die 
ervoor kiezen om “true prices” weer te geven, 
bijvoorbeeld in de (eerste) True Price Store in 
Amsterdam, de bedrijven zijn met gunstige en dus 
lage “true prices”. Het zijn de koplopers, de bedrijven 
die zich als de goeden profileren. Het is onder andere 
om deze reden dat “true pricing” weleens corporate 
social responsibility, of CSR, 2.0 wordt genoemd. CSR 
draait echter vaak om perceptie, in plaats van 
feitelijke en transparante vooruitgang. En zoals Greta 
Thunberg dat zo iconisch omschrijft: “blah blah blah”.

Ik betwijfel of zoiets genoeg is. En vraag mij af of het 
niet zelfs averechts werkt of op een andere manier 
negatieve effecten geeft. Zijn er ook negatieve 
kanten aan het idee van “true prices”? En zo ja welke?

Allereerst, met “ware of echte prijzen”, wordt er 
aanspraak gemaakt op de waarheid. Werkelijke, 
gebruikelijke prijzen komen echter tot stand in de 
markt. In de afwezigheid van een markt waarin een 
daadwerkelijke prijs tot stand kan komen, is een 
alternatief, zoals een “true price”, voorlopig wellicht 
gunstig. Maar dit is dan een gemodelleerde weergave 
van de werkelijkheid, en dus niet een echte maar juist 
een schijnprijs. Laat mij dit illustreren aan de hand 
van de eerdere voorbeelden. Als er onder een 
minimaal loon is betaald, dan is het extra geld dat 
aan loon uitgegeven had moeten worden terug te 
vinden in de “true price”. Als het bedrijf die uitgave 
echter daadwerkelijk zou doen, dan zou het bedrijf 
ook betere en/of blijere medewerkers hebben: 
positieve effecten die het bedrijf en daarmee de 
consument weer verder helpen. Zodoende is de 
daadwerkelijke prijs in dit geval, als het bedrijf het 
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minimale loon daadwerkelijk zou gaan betalen, lager 
dan de “true price”. In het andere voorbeeld met CO2-
emmisies worden, in het geval van compensatie, 
waarschijnlijk bomen elders bijgeplant. Het op deze 
manier vervangen van bomen verstoort de 
natuurlijke ecosystemen waar inbedding in is. En is 
de “true price” van de herplanting ook 
geïncorporeerd? In het andere geval van voorkomen 
is vaak nieuwe technologie nodig, wat aanvankelijk 
erg duur is maar als je er daadwerkelijk mee aan de 
slag gaat wordt de prijs daarvan ook lager; doordat de 
markt daarvoor zich ontwikkelt. Dan is het ook 
belangrijk dat nieuwe spelers de markt kunnen 
instromen. De “true price” moet dan in plaats van 
gemodelleerd worden, afgelezen worden van een 
(daadwerkelijke) prijs om representatief te zijn. Die 
daadwerkelijke prijs kan namelijk heel rap 
veranderen. En hierin representatief zijn is belangrijk 
want anders krijgen de consumenten misinformatie 
en maken zij door een minder goede 
informatiepositie minder goede keuzes; een 
verergering van het originele probleem dat de 
organisatie True Price wil aanpakken. De bedrijven 
die gebruik maken van “true prices” worden anders 
niet per se transparanter maar portretteren zich wel, 
mogelijk en waarschijnlijk op een manier die voor 
zichzelf gunstig is; een terugkerend patroon in CSR.

Ten tweede conflicteert het belang van de (lokale) 
democratie mogelijk met “true prices”. In het eerste 
voorbeeld heb ik bijvoorbeeld het minimumloon 
genoemd. Maar welke hoogte moet dit hebben? Een 
te laag minimumloon veroorzaakt wellicht uitbuiting 
van de werknemers. En een te hoog minimumloon 
zorgt er wellicht voor dat werkgelegenheid verdwijnt, 
en dat terwijl dat voor individuen of families het 
enige pad uit de armoede kan zijn geweest, welke 
daarmee voor hen is afgesloten. Het moge uit het 
eerste voorbeeld nu duidelijk zijn dat een “true price” 
impliciet een oordeel over het minimumloon velt, 
met mogelijk dus negatieve effecten als gevolg. 
Wellicht is het het beste om de lokale democratie 
hierin de keuze te laten maken, over hoe hun eigen 
minimumloon te bepalen. Hetzelfde geldt voor de 
omgang met het milieu, zoals in het tweede 
voorbeeld. En het vermogen om zelf te bepalen is 
overigens ook vastgelegd in rechten: het recht op 

zelfdeterminatie of zelfbeschikking. Faciliteert de 
organisatie True Price dit niet dan hebben “true 
prices” wat mij betreft te veel gemeenschappelijk 
met handelsverdragen, waarin “ISDS”* conflicten 
afhandelt waarbij de lokale gemeenschap 
gepasseerd wordt. Als de besluiten van de lokale 
gemeenschap wel als leidend worden genomen 
moet de “true price” zich daar ook in een passend 
tempo aan aanpassen. Ook dient er geen 
ondermijning te zijn van diezelfde democratie.

Ten derde botst een “true price” met het idee van een 
onvervreemdbare of intrinsieke waarde. Niet van alles 
is de waarde in geld uit te drukken. Dat wat niet in 
geld uit te drukken valt, valt noodzakelijkerwijs dus 
buiten een “true price”. Bijvoorbeeld de waarde van 
het respecteren van een democratie, mensenleven 
en/of lokale gemeenschap. Als er sprake is van het 
schenden van individuele of collectieve rechten zou 
dat als kwalitatieve informatie bij de “true price” 
vermeld moeten worden. Zo niet dan geeft de “true 
price” een misinformerend beeld, met name 
vanwege haar aanspraak op de waarheid (en niets 
dan de waarheid), al impliciet aanwezig in haar naam. 
Een voorbeeld hiervan is bij het toe-eigenen van land 
met olie, bijvoorbeeld door Shell en ten koste van een 
lokale gemeenschap. Een zogeheten “landgrab”, een 
groot probleem. Mijns inziens dient een “true price” in 
dit geval geen rol te spelen in plaats van een 
daadwerkelijke prijs. Ofwel de lokale gemeenschap 
heeft vrijwillig ingestemd met de toe-eigening van 
het land, ofwel niet en er is sprake van ondermijning, 
verdrijving of andersoortig machtsmisbruik. In het 
eerste geval is er een daadwerkelijke prijs tot stand 
gekomen waarbij de “true price”, ten minste als de 
democratische wil van deze lokale gemeenschap 
wordt gerespecteerd, daar niks aan toevoegt. In het 
tweede geval is er sprake van incorrect handelen, wat 
als kwalitatieve informatie bij een “true price” extra 
vermeld zou moeten worden maar geen plek kan 
vinden in de “true price” zelf en eigenlijk zou het 
natuurlijk nooit hebben moeten gebeuren. Vele 
rechten zijn dus onvervreemdbaar en moeten 
gerespecteerd worden. Indien dit toch niet gebeurt 
dient de straf als gevolg niet te berekenbaar te zijn, 
zodat deze niet ingecalculeerd kan worden, 
bijvoorbeeld in een “true price”. In plaats daarvan 

''TRUE PRICES''
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dient de straf groot en toenemend te zijn, om zo 
respect en behoorlijk gedrag af te dwingen. 
Wetgeving tegen ecocide zou ditzelfde ook 
afdwingen met betrekking tot de criminele daad van 
het grootschalig of langdurig vernietigen van 
ecosystemen.

Dan beloofde ik nog een relevante uitzondering op 
dat je een “true price” simpelweg betaalt aan een 
desbetreffend bedrijf. Dit is de constructie dat de 
extra betaling vrijwillig is, bovendien besteed wordt 
aan het oplossen van de problemen die de “true 
price” aangeeft, en daar bovendien ook het juiste 

bedrag voor is. Dit kan echter 
belangenverstrengeling veroorzaken. Een bedrijf 
creëert een probleem, maar ontvangt vervolgens ook 
geld om het probleem op te lossen. Met als gevolg 
het probleem dat het bedrijf zowel een belang heeft 
om het probleem aan te pakken, als een belang om 
het probleem niet aan te pakken, welke elkaar 
opheffen tot aan mogelijke onverschilligheid. En 
verder, is hetzelfde bedrijf wel de beste partij om de 
door haar veroorzaakte problemen op te lossen? 
Wellicht is een andere partij daar geschikter voor, en 
zijn daadwerkelijke prijzen dus weer passender dan 
“true prices”, om dan niet ongepast te ‘nudgen’.

Illustratie van een (echte) beprijzing van onze planeet Aarde. 
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Tot slot, wat zou iets beters kunnen zijn? In andere 
woorden, welk alternatief ondervindt niet de hier 
uiteengezette tekortkomingen? Oxford onderzoeker 
Joseph Poore geeft een voorbeeld voor specifiek de 
impact van eten op het milieu. Hij staat labels op 
eetwaren voor, niet met een “echte prijs” maar met 
het verbruik van water, uitstoot, gebruik van 
pesticiden en de impact op biodiversiteit. Het laatste 
is een kwalitatieve score, zodat dit gemixt wordt met 
verdere kwantitatieve informatie. Het geheel is 
soortgelijk als de labels op bijvoorbeeld koelkasten en 
lijdt niet aan de benoemde tekortkomingen van “true 
prices”. Zo wordt er bij de waardering geen aanspraak 
gemaakt op “de waarheid”, met alle consequenties 
daarvan van dien, waaronder misinformatie en geen 
waardering van onvervreemdbare of intrinsieke 
waarden. En zo blijft de consument dan ook vrij om 
de impacts zelf tegen normen, en waarden, aan te 
leggen. Op deze manier oordeelt de burger zelf en 
ontstaat het mogelijke spanningsveld met 
democratische waarden niet of minder. Ook is de 
methodiek die Poore ontwikkelt open source en 
transparant.

En dan nog de beantwoording van de door mij 
gestelde vraag. Waar, als ergens, is er een plek voor 
“true prices”? Als we in een wereld komen te leven 
met ecocidewetgeving, en de vernietiging van 
ecosystemen dus een criminele daad is, waar het 
ecosysteem voor informatievoorziening en het 
rechtssysteem competent is, zodat we er ook van uit 
kunnen gaan dat deze criminele daden effectief 
geweerd worden, en waar True Price middels boycots 
ook aan meewerkt, en waar dit bovendien ook geldt 
voor alle andere relevante rechten, zonder afbreuk 
van democratieën. Een uitermate uitdagende taak. 
Maar dan is er wat mij betreft ruimte voor “true 
prices”, tijdelijk, en als daarbij dan ook het 
ecosysteem voor informatieverspreiding zo 
competent is dat verscheidene soorten misplaatste 
aanspraken op de waarheid gecorrigeerd worden. En 
vanwege welke positieve invloed dan wel? En 
waarom slechts tijdelijk? Als een aansporing om 
echte markten te ontwikkelen. Als niet een 
verzwakking maar een versterking van het 
ecosysteem voor informatieverspreiding, en waarna 
de aansporende en gemodelleerde “true price” ook 
weer vervangen kan worden door een daadwerkelijke 
prijs. Uiteindelijk zijn er dan wellicht verschillende 
varianten van eenzelfde product waarbij de ethiek 

van het proces erachter varieert. En dat is niet 
hetzelfde als wat er nu gebeurd met “true prices”. Het 
past namelijk geheel binnen het huidige 
economische systeem. Maar dan wel binnen een 
verstevigd kader.

De mate waarin dit laatste een lastige conclusie is om 
te bereiken is voor een deel het gevolg van het 
taalgebruik met “true prices”. Het doet een aanspraak 
op de waarheid en is ondoorzichtigheid in wat er nou 
precies mee wordt bedoeld. Een herkenbare trend 
binnen CSR. Mijn consistente gebruik van 
aanhalingstekens in dit artikel rondom het concept 
true price heeft middels het afzwakken van die 
aanspraak op de waarheid hopelijk meegeholpen 
met het begrip.∎
* Dit is de afkorting voor: Investor State Dispute 
Settlement.
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EEN BASISINKOMEN 
HAND IN HAND MET HET 
VEGANISME
Door Indra Gesink
llustraties door Maaike Zandstra

In de woorden van de Vereniging Basisinkomen, die 
dit artikel op 11 januari reeds digitaal publiceerde:
“In een stevig pleidooi voor het basisinkomen noemt 

Indra Gesink drie relatief wijdverspreide beelden die een 

basisinkomen in de weg staan.

Deze drie beelden zijn: 1. De tweedeling van burgers in 

productieve en parasitaire, waarbij gestimuleerd moet 

worden tot productieve burgers, 2. Het idee dat de 

angst voor of het risico op armoede stimuleert tot 

(zelf)innovatie, een positief effect, en 3. Het extreme 

sociaal darwinisme, waarin de zwakkeren het onderspit 

delven.Ook ziet hij in het basisinkomen goede 

aanknopingspunten met het veganisme.”

Het basisinkomen is een idee waarvan de tijd is 
gekomen. Is dat wel echt zo? Na een rijke 
geschiedenis van meer dan 500 jaar, met daarin 
onder andere de Founding Fathers van Amerika, 
heeft het idee nog steeds geen voeten in de aarde. 
Hoe komt dat? Ik bespreek, aan de hand van drie 
beelden, wat mijns inziens de voornaamste 
redenen zijn en waarom dit een slechte zaak is.

1. De tweedeling van burgers in 
productieve en parasitaire, waarbij 
gestimuleerd moet worden tot 
productieve burgers
Mijns inziens is het voornaamste beeld dat het 
omarmen van een basisinkomen in de weg staat, het 
idee dat het mensen lui, onproductief, of tot een 
nietsnut maakt. In de meest extreme vorm wordt dit 
soort denken wellicht verwoord door Ayn Rand, die 
romans schreef waarin zij voor egoïsme pleit. Zij deelt 
de mens op in twee groepen: de productieve mens 
en de parasitaire mens. De productieve mens draagt 
de lasten en maakt met zijn productie de 
consumptie van de lusten mogelijk. Zodoende wordt 
de eerste soort mens moreel verheven, zoals de 
benaming ook al duidelijk maakt, en wordt het zaak 
om zo veel mogelijk mensen van deze eerste en niet 

van de tweede soort te laten zijn. En het beeld is dat 
een basisinkomen deze zaak dan zou tegenwerken.

Vaak wordt dit soort denken verhuld achter de 
economische theorie, met de mens “rationeel”, wat 
dan betekent: exclusief gedreven om zo veel mogelijk 
geld te verzamelen. Maar dit is dan een façade, of ten 
minste inconsistent, zoals ik in deze paragraaf uitleg. 
Want heb je bijvoorbeeld een uitkering en ga je 
werken? Dan moet je het verdiende loon weer 
inleveren. En bovendien heel veel papieren invullen. 
En heb je een sociale huurwoning en ga je meer 
werken en dus produceren en verdienen? Dan is er 
de kans dat je de huurtoeslag kwijtraakt, of erger, dat 
je je huis moet verlaten en twee keer zo duur moet 
gaan wonen. Dit zijn voorbeelden van een zogeheten 
armoedeval. Een “poverty trap” in het Engels.

Laten we verder tabellen raadplegen, die de 
Rijksoverheid jaarlijks publiceert . Deze geven de 
“marginale belastingdruk” aan bij verschillende 

Figuur 1. Sisyphi aan het werk met een wisselende 

belastingdruk [zie noot 1] zoals afgebeeld in de helling. 

Met onze armoedeval gaat deze belastingdruk van 

gemiddeld 11% naar 81% naar 59%. Het is een zware 

opgave om de 81% te overbruggen, waarna het wat 

comfortabeler wordt. De eerste Sisyphus ziet de 

opgave al niet meer zitten en blijft links gevangen met 

lagere inkomsten.
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jaarinkomens behorende bij het jaar, met daarin 
sommige toeslagen en dergelijke verwerkt maar niet 
allemaal. In andere woorden geeft deze tabel zo goed 
als weer wat je na belastingen en toeslagen 
overhoudt van jouw loon. Je ziet hier dat als je 
bijvoorbeeld 23.000 euro bruto per jaar verdient en je 
gaat 15.000 euro extra verdienen, je daar nog geen 
3.000 euro van mag behouden. Dat is dus minder 
dan 20% van de vruchten van jouw arbeid die je mag 
behouden, wat ook nog eens minder is dan de helft 
van wat de allerrijksten zouden mogen behouden . 
Zou jij in dit geval extra willen gaan werken, wetende 
dat meer dan 80% van jouw verdiensten je weer 
wordt afgenomen? Dat is toch moeilijk te 
verwachten, of rationeel te noemen. Veel mensen 
zullen wat anders doen. Dat mensen met deze 
armoedeklem worden gestimuleerd om in een lagere 
economische klasse te blijven werkt opwaartse 
sociale mobiliteit tegen. Figuur 1 illustreert dit. Dit 
bewerkstelligt segregatie en ongelijkheid en, en dit 
geeft de inconsistentie, zit een productieve 
samenleving in de weg.

Ongelijkheid is niet altijd een slechte zaak. Het is een 
goede zaak dat goede mensen goed beloond 
worden, waarbij we goed uit moeten denken wat 
‘goed’ zijn dan behelst. In feite bedoel ik hier niet 
meer dan gewenst gedrag bepalen en belonen, om 
zo dat gewenste gedrag te vermeerderen. Oneerlijke 
ongelijkheid, ongelijke kansen, discriminatie, 
uitsluiting en absolute armoede zijn echter wel een 
slechte zaak. En het is echt mogelijk om een betere 
inrichting van het systeem te realiseren, en om op 
deze manier al de genoemde problemen aan te 
pakken . Een meerderheid van de politieke partijen 
vindt op dit moment zelfs dat verandering nodig is, 
met name nu na de toeslagenaffaire. “Schaf die 
toeslagen af!” wordt gezegd. En dat zou een goede 
zaak zijn. Het zou ook een hele hoop discriminatie en 
kosten en frustratie in de uitvoering besparen.

2. Het idee dat de angst voor of het 
risico op armoede stimuleert tot 
(zelf)innovatie, een positief effect
Een tweede beeld dat mijns inziens het omarmen 
van een basisinkomen in de weg staat is gerelateerd 
aan het eerste beeld en ook wijdverspreid, namelijk 

het idee dat het risico op of de angst voor armoede 
een positief effect heeft. Daar wordt dan vaak ook bij 
gedacht dat dit gepaard gaat met het stimuleren van 
innovatie, bijvoorbeeld in Amerika waar geen 
verzorgingsstaat is en wel veel innovatie. Wanneer je 
je baan verliest en zo door de kieren van de 
samenleving valt, dwingt de afwezigheid van een 
vangnet jou tot de herontdekking van jezelf, om je 
klaar te maken voor het vinden en behouden van je 
volgende baan. Zoals het gezegde gaat: Niets 
concentreert de geest zoals de galg.

En hier zit wat in. Het effect kan echter ook 
gedeeltelijk behouden blijven door een basisinkomen 

dat niet te hoog is. Bijvoorbeeld een basisinkomen 
gekoppeld aan de prijs van de zorgverzekering die in 
ons land verplicht is en een woning. En dan niet een 
schimmelende flat met geluidsoverlast, maar een 
degelijke en redelijke woning. Wellicht dat deze 
koppeling de overheid dan ook nog eens stimuleert 
om haar woningmarkt onder controle te krijgen. Om 
dan ook te eten zal er geld verdiend moeten worden, 
als diegene niet naar de voedselbank gaat of het zelf 
verbouwt.

Maar ook: in Nederland hebben we al een 
verzorgingsstaat. Met de introductie van een 
basisinkomen in ons land staat dus niet de creatie 
van de verzorgingsstaat ter discussie maar een 
wijziging.

PLEIDOOI VOOR BASISINKOMEN

Figuur 2. Nog verder naar links in figuur 1 is door de 

absolute armoedeval [noot 5] eigenlijk een afgrond, 

niet weergegeven in figuur 1 of in het achterliggende 

tabel [noot 1]. Deze Sisyphus heeft door deze absolute 

armoede val een val gemaakt en zit zo ook in de val.



40  |  BRUL! Lente 2022

En is daarnaast het zojuist genoemde effect niet te 
groot in de totale afwezigheid van een vangnet? En 
tot wat voor (zelf)innovatie stimuleert het? De razend 
populaire, Zuid-Koreaanse en prijswinnende Netflix-
serie Squid Game illustreert dit goed . De serie geeft 
mensen weer aan de onderkant van de samenleving 
die zonder een enkele euro vastzitten in wat je kunt 
noemen de absolute armoedeval. Het leven is zwaar 
en duurder wanneer je totaal geen geld hebt en dit 
maakt het moeilijk om deze staat van absolute 
armoede weer te ontsnappen (zie ook figuur 2). Denk 
bijvoorbeeld aan gebukt gaan onder schulden die je 
niet op eigen kracht af kunt lossen en die (dus) 
exponentieel groeien. In de serie kiezen de mensen 
ervoor om mee te doen aan een spel op leven en 
dood, met een geldbedrag of slechts de kans daarop 
als zij het als een van de weinigen overleven. Zulke 
bereidwilligheid gaat veel te ver en geeft aan dat er 
veel te veel sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. 
De beter gestelden kunnen de minder gestelden als 
gevolg van alles laten doen, in ruil voor geld en 
daarmee voor bestaanszekerheid, wat zij in deze 
dystopische serie ook doen. Een (karig) basisinkomen 
geeft deze mensen daarentegen een superkracht: 
het vermogen om “nee” te zeggen, en daarmee ook 
om betekenisvol “ja” te kunnen zeggen. Dit faciliteert 
zelfbeschikking en -determinatie en daarmee 
verandering, mijns inziens het meest pro-veganisme 
argument voor een basisinkomen! Want voor de 
verspreiding van veganisme is verandering nodig. 
Ook het niet meer uitsluiten kan een link leggen met 
veganisme.

Mensen in een afhankelijkheidsrelatie conformeren 
zich en passen zich aan aan de status quo. Of nog 
erger, zij gaan zich inzetten voor criminele 
activiteiten, waarbij zij dan bijdragen aan de 
verslechtering in plaats van de verbetering van de 
status quo. Als men gevangen zit in absolute 
armoede, nemen de belangen op de kortste termijn 
de overhand, bijvoorbeeld om te overleven. De oudste 
motivatie voor een basisinkomen was dan ook het 
verminderen van de criminaliteit. Met een 
basisinkomen is de noodzaak voor criminaliteit 
minder. En bovendien kan dan zwaarder gestraft 
worden, doordat er minder verzachtende 
omstandigheden zijn, wat de criminaliteit nog verder 
terugdringt door een grotere afschrikkende werking. 
Met een basisinkomen is men in staat voor meer 
zaken verantwoordelijkheid te dragen, en ook om 

voor meer verantwoordelijk te worden gehouden. Dit 
kan allemaal bijdragen aan het terugdringen van de 
criminaliteit en daarmee aan het verbeteren van onze 
leefomgeving.

Als men zich daarentegen vanuit een 
afhankelijkheidsrelatie slechts conformeert aan de 
status quo, en zo de belangen dient van de status 
quo in plaats van belangen op de langere termijn, is 
dit bijvoorbeeld voor het realiseren van een meer 
veganistische wereld een slechte zaak. Hetzelfde 
geldt voor bijvoorbeeld het realiseren van een 
duurzamere wereld met minder klimaatverandering. 
De Vereniging Basisinkomen liep dan ook mee met 
de grootste klimaatmars  van afgelopen 6 november 
en deed dit met de slogan: “Een BASISINKOMEN voor 
financiële RUST, is voor DRAAGVLAK een MUST.” Het 
basisinkomen faciliteert (systeem)verandering!

Met een financiële buffer kun je als individu meer 
risico’s nemen, bijvoorbeeld als ondernemer of in de 
politiek, of dat nu als politicus is of als goed 
geïnformeerde participerende burger. Daarmee is er 
meer ruimte voor het nastreven van eigen belangen 
op de langere termijn. Tezamen met de zekere 
financiële buffer zelf zorgt dit weer voor meer 
maatschappelijke stabiliteit, voor veiligheid en 
voorspelbaarheid, wat dan het opkomen voor de 
belangen op een langere termijn nog verder 
stimuleert. Dit wordt nog verder versterkt doordat 
vele organisaties, waaronder de georganiseerde 
misdaad, profiteren van armoede en zich hierin niet 
meer gesteund vinden wanneer deze armoede 
afneemt. Een ander, niet crimineel voorbeeld hiervan 
zijn de relatief duurdere winkels met ongezond eten 
in “voedselwoestijnen” [zie ook noot 5]. Hier betalen 
armere mensen meer voor ongezonder eten, en 
beschikken niet over de mobiliteit om elders eten in 
te kopen. Bij het met dit alles behartigen van de 
langere termijn hoort ook het beter kunnen 
anticiperen op veranderingen, en verandering komt 
eraan: klimaatverandering en de verandering van 
onze complete maatschappij in pogingen tot 
klimaatmitigatie en/of -adaptatie.

3. Het extreme sociaal darwinisme, 
waarin de zwakkeren het onderspit 
delven
Soms is het beeld dat het omarmen van een 
basisinkomen in de weg staat nog extremer, en gaat 
het helemaal tot aan sociaal darwinisme. Dit bleek uit 
een gesprek wat ik eens oppikte aan een terras bij 
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een bioscoop waar de film “The Purge” werd 
nabesproken. In die film gelden er voor 24 
aaneengesloten uren per jaar geen wetten, en 
worden zwakkeren gemoord en erger door de 
sterken en de psychopaten. “Dat zou de economie 
wel vooruithelpen,” zei de ene jongen tegen de 
andere. Natuurlijk is dit soort denken totaal 
ongepast, alsook incorrect, in overtreffende trap met 
het voorgaande beeld. In tegenstelling moeten door 
iedereen basale lusten genoten kunnen worden, los 
van de lasten die zij kunnen dragen of dragen. In 
andere woorden: los van de productiviteit die zij in 
zich hebben of laten zien, wat in grote mate ook een 
gevolg is van geboortelocatie en -moment. Een 
basisinkomen verzorgt dit.
Tot slot. Voor een basisinkomen zijn vele 
argumenten, waarvan ik er sommige heb 
aangeraakt. Daarnaast noemde ik meerdere beelden 
die er tegenin gaan. De argumenten vóór spreken 
zowel mensen links als rechts op het politieke 
spectrum aan. De Vereniging Basisinkomen stelt dan 
ook dat er zowel sociale als liberale argumenten zijn 
voor een basisinkomen . Een goed ontworpen 
implementatie van een basisinkomen kan als gevolg 
dus ook een breed draagvlak ontvangen. De Partij 
voor de Dieren, waar ik deel vanuit maak, is uniek 
gesitueerd om aan dit ontwerp mee te werken, 
doordat zij voorbij het politieke spectrum van links 
en rechts denkt. Een goed ontwerp kan zeer veel 
vruchten afwerpen welke tezamen zowel de meer 
rechtse als de meer linkse kiezer tevreden kunnen 
stemmen. Op vele plaatsen, ook Nederlandse 
gemeenten, lopen al pilots, waarmee deze vruchten 
verder inzichtelijk worden gemaakt. Zoals ik 
benoemd heb zie ik zelf als resultaat een toekomst 
voor me die meer gewenst, duurzaam, eerlijk, stabiel, 
rechtvaardig, veilig, diervriendelijk en inclusief is, met 
meer sociale mobiliteit, productiviteit, werk, 
weerbaarheid en adaptief vermogen.∎

Noten en referenties
[i] Tabellen met de marginale belastingdruk 
(behorende bij het ‘Belastingplan’ van dat jaar).

[ii] Voorheen, bijvoorbeeld in 2019, was het nog 
erger. Toen ging je er soms financieel op 
achteruit als je in een jaar 2000 euro meer ging 
verdienen.

[iii] Het probleem van de armoedeval kan 
bijvoorbeeld opgelost worden met een gelijke 
marginale belastingdruk van 59% – of iets meer of 
minder – voor iedereen en in alle gevallen, in 
combinatie met het afschaffen van allerlei 
inkomensafhankelijke regelingen en het invoeren 
van een basisinkomen voor iedereen.

[iv] Natuurlijk moet daarbij extra steun voor 
mensen in buitengewone omstandigheden 
blijven bestaan.

[v] De populariteit van de serie onderstreept ook 
dat dit soort thema’s bij veel mensen aanslaan.

[vi] YouTube filmpje met uitleg van “Two Cents”, 
“Why It’s More Expensive To Be Poor”

[vii] Basisinkomen als onderdeel van klimaatmars.

[viii] Provinciale promotietour Basisinkomen 
begonnen in Hellendoorn.
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Illustratie door Lena Claessen
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ARMOEDE? 
BEGIN MET HET VERMINDEREN 
VAN DE ERVAREN STRESS
Door Tina Akkerhuis
Dit artikel is afgelopen september reeds 
gepubliceerd op https://raadbaak.nl

Mensen die in armoede leven hebben last van 
chronische stress.  Chronische stress zorgt ervoor 
dat het lichaam voortdurend in de 
overlevingsstand zit.  Enkele gevolgen zijn; slecht 
slapen, prikkelbaarheid, psychische problemen en 
gevoeligheid voor angst en verslaving.  Daarom 
werkt cognitieve training beter in het bestrijden 
van individuele armoede dan hameren op 
zelfstandigheid. 

Mijn naam is Tina Akkerhuis (ambassadeur bij de 
raadbaak) en ik werk sinds november (2020) bij 
PPMO-Frontlijn (Gemeente Rotterdam).  Frontlijn 
geeft praktische steun aan bewoners van Rotterdam, 
voornamelijk gericht op financiën.  Bij Frontlijn 
werken we vanuit de theorie van de schaarste.  Deze 
theorie geeft aan hoe hulpverleners bewoners die 
chronische stress hebben omdat zij armoede 
ondervinden kunnen begeleiden (op zo’n manier 
waardoor stress afneemt en niet toeneemt).  
Iedereen in de maatschappij draagt zijn steentje bij.  
Ik hoop door wat kennis en kunde te delen deze 
maatschappelijke taak meer op de voorgrond te 
krijgen. 

Chronische stress
Chronische stress zorgt ervoor dat de executieve 
functies (controlefuncties van de hersenen) van het 
brein op pauze worden gezet.  Executieve functies 
van het brein bevinden zich in de prefrontale cortex 
(Smidts en Huizinga, 2017).  De prefrontale cortex 
heeft als doel om informatie samen te voegen en aan 
te sturen.  De executieve dienstbetrekkingen die zich 
hier vormen zijn; het stellen van doelen, het 
analyseren van situaties, beslissingen nemen, 
emoties en verlangens reguleren en het gedrag dat 
nodig is om bepaalde doelen te bereiken.  Kortom: 
alles wat een gemiddeld mens nodig heeft om zich in 

de samenleving te handhaven.  De executieve 
functies kunnen worden ingedeeld in; het 
werkgeheugen, de impulsbeheersing en flexibiliteit.  
Chronische stress zorgt er dus voor dat het lichaam 
en geest minder goed functioneren. 

Armoede
Wanneer je langere tijd niet de middelen hebt voor 
goederen en voorzieningen die in een samenleving 
als minimaal noodzakelijk gelden, dan leef je in 
armoede.  Armoede is afhankelijk van tijd en plaats 
en geeft dus weer dat je op de huidige plek waar je 
woont je voor langere tijd niet voldoende geld hebt 
om de goederen en voorzieningen die in de 
samenleving nodig zijn in bezit te hebben. 

Schaarste
Om een verbinding te maken tussen chronische 
stress en armoede is het van belang om het begrip 
schaarste te beschrijven.  Uit onderzoek van onder 
andere Mullainathan en Shafir (2013) blijkt dat het 
gevoel van schaarste, gebrek aan geld, een groot deel 
van het denkvermogen inneemt.  Gevolgen van 
schaarste zijn het leven van dag tot dag, het nemen 
van onverstandige beslissingen, tunnelvisie denken 
en het niet doelgericht en probleemoplossend meer 
kunnen denken.  Het gevoel van schaarste zorgt dat 
het niet lukt om uit de armoede te komen.  Maar hoe 
kun je iemand helpen om wel uit armoede te 
komen?

Handvatten
Als professional is mijn ambitie om iemand te sturen 
naar zelfstandigheid.  Maar dit is vaak niet het eerste 
doel van de bewoners die geholpen worden.  Ze 
willen juist zo snel mogelijk van hun schulden af zijn.  
Als professional help je hen hierbij terwijl je stuurt 
naar zelfstandigheid en afname van stress.  Om dat 
goed te laten verlopen is het van belang dat er 
actief gewerkt wordt aan het trainen van de 
executieve functies van de bewoners.  Dit doe je 
optimaal door bewoners te helpen met het stellen en 
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nastreven van doelen.  Zo wordt de bewoner getraind 
in het gebruiken van het werkgeheugen, het 
organiseren en prioriteren, het plannen, het 
aanhouden van aandacht, het doorzetten, de 
metacognitie en de flexibiliteit.  Doelen kunnen 
stapsgewijs worden behaald [1].  Stap 1: bepalen 
doel, stap 2: uitwerken plan, stap 3: doen en stap 4: 
evalueren en indien nodig herzien.∎ 

ARMOEDE

Wil je meer lezen over armoede? Dan kan je een 
kijkje nemen op:
- Hoe armoede de hersenontwikkeling verstoort - 
NEMO Kennislink: https://www. nemokennislink. nl/
publicaties/hoe-armoede-de-hersenontwikkeling-
verstoort/
- Effecten van armoede en stress op het 
handelingsperspectief (rug. nl): https://fse. 
studenttheses. ub. rug. nl/20604/1/
mBMS_KampertCCJ. pdf
- Wat werkt bij de aanpak van armoede en 
schulden | Movisie: https://www. movisie. nl/
publicatie/wat-werkt-aanpak-armoede-schulden

Referenties:
[1]: Jungmann, Wesdorp & Madern, 2020, 
Stress-sensitief werken in het sociale domein
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Door Ellinoor Jorna 

Jaarlijks doet het grootste deel van de moslims, en 
dus ook de Nederlandse moslims mee aan de 
Ramadan. 2 april beginnen we weer en als half 
Marokkaanse vast ik zelf ook mee. Niet uit 
geloofsovertuiging maar uit solidariteit met mijn 
familieleden die wel geloven, en uit respect voor de 
vele mooie kanten die de Ramadan (in mijn optiek) 
heeft. Ramadan is namelijk een tijd om jezelf te 
trainen om bewuster en geduldiger te worden. Om 
stil te staan bij de privileges die je hebt in het leven 
en om zelf te ondervinden dat dat lang niet voor 
iedereen zo vanzelfsprekend is. Je ervaart het 
gevoel van honger en dorst om de waarde van 
voedsel en drinken weer te leren erkennen. Te vaak 
leven wij naar onze driften en reageren we meteen 
op interne impulsen zoals honger en dorst, omdat 
wij het ons kunnen permitteren. Alles wat we 
willen lijkt aan onze vingertoppen te liggen. Dat is 
luxe.

Even stilstaan
Tijdens de Ramadan wordt het ook van je verwacht 
dat je je actief inzet voor anderen. Veel moslims 
doneren bijvoorbeeld geld of voedsel aan hun 
moskee zodat mensen die het minder hebben ook 
met een gezonde maaltijd de vasten kunnen breken 
tijdens Iftar. Of zodat de mensen die in honger leven 
dat nu even niet hoeven. Je dient je actief op te 
stellen in het helpen zorgen voor anderen en te 
geven wat je kunt missen. Het is een tijd om even stil 
te staan bij de moeilijkheden van een ander.

Ramadan met familie
Voor mij en ik denk veel anderen is de Ramadan ook 
een tijd voor familie. Samen koken met aandacht en 
dankbaarheid voor het eten dat wordt bereid. De tafel 
gezellig dekken voor je familie (en ieder die aan wil 
sluiten, in islamitische culturen is het gebruikelijk om 
altijd genoeg eten en ruimte te hebben voor 
spontane gasten) en rond de mooie opgediende 
schalen praten over de lange dag, elkaar en het leven. 
Steun ervaren aan elkaars aanwezigheid wanneer de 
dorst je toch wat zwaar wordt en elkaar

FEMINIST IN DE 
RAMADAN
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OPINIE

er dan doorheen slepen, want Ramadan doe je 
nooit alleen. Die gevoelens van dankbaarheid voor 
familie, gezelschap, voedsel; dingen die ik soms in 
de snelheid van het dagelijkse leven voor lief neem. 

De Feministische blik
Toch ben ik ook een feminist. En zijn er veel dingen 
aan de Ramadan en de islam waar ik minder blij 
van wordt. Zo moet je als je een dag niet kunt 
vasten die dag, het liefst dubbel, inhalen. Oké klinkt 
nog vrij logisch, daar kan ik nog wel inkomen. Maar 
je bent als persoon met een baarmoeder onrein als 
je ongesteld bent. Daar heb ik op zich al een boel 
meningen over, maar op die dagen ben je dus ook 
verboden te vasten. De ramadan duurt een hele 
maand dus de kans dat je als persoon met een 
gezonde baarmoeder ongesteld wordt tijdens de 
Ramadan is bijna 100%.

Ook is het voor menstruerende moslima’s verboden 
om te bidden, geslachtsgemeenschap te hebben, 
de moskee te betreden, en maandverband te 
verschonen op gebedstijden. Vasten en bidden 
tijdens je menstruatie wordt daarbij niet alleen 
gezien als incorrect en ongeldig maar ook als een 
belediging en ongehoorzaamheid tegenover Allah. 
Na je menstruatie dien je je te reinigen en moet er 
voor je gebeden worden. Menstrueren wordt dus 
eigenlijk behandeld als een groot euvel.

Ramadan voor jonge meisjes
Ik begrijp maar al te goed dat ik naar dit alles kijk 
met een westerse bril. En dat wat ik slecht vind aan 
de islam voor een moslima waarschijnlijk als niet 
meer dan normaal en eervol wordt beschouwd. 
Maar toch ben ik bang dat dat voor een deel 
indoctrinatie van jongs af aan is, en ik zeg dit met 
alle respect. Maar in een tijd waarin we ons steeds 
bewuster worden van de systematische 
onderdrukking van de vrouw door de jaren heen. 
Een tijd van instagram modellen en sociale media, 
irreële schoonheidsidealen en body positivity 
bewegingen is het al moeilijk genoeg om een 
persoon met een baarmoeder te zijn - ik zeg hier 
steeds persoon met een baarmoeder en niet vrouw 
omdat (alhoewel het niet gebruikelijk is in de islam) 
ik trans- of non-binaire personen niet wil uitsluiten 

van dit issue - maar in de islam word je dus ook nog 
van jongs af aan aangeleerd dat menstrueren, 
datgeen wat kenmerkend is voor het hebben van 
een baarmoeder en je kunnen voortplanten (wat 
dan weer wél als zegen wordt gezien), je onrein 
maakt. En dat je daarom ook ineens verboden bent 
het geloof te bedrijven.

Ik denk dat je hiermee waarschijnlijk onbedoeld het 
idee inbakt dat vrouwen minderwaardig zijn. Dat 
een kind kunnen baren iets slechts is, iets waarvoor 
je je moet schamen. Dat vrouwen net als varkens 
onrein zijn eens per maand maar dat mannen wel 
altijd door Allah omarmd worden mits zij zich een 
beetje goed gedragen. Vrouw zijn lijkt ineens een 
last of een soort vloek en dat versterkt alleen maar 
een beeld wat er wereldwijd al eeuwen sowieso 
veel te veel heerst. Personen met baarmoeders zijn 
sterk, dapper, kundig, stoer. Ze maken leven en 
hebben door de gehele geschiedenis zich ingezet 
om het bestaande leven te verbeteren door zich 
hard te maken voor hun idealen. Ik ben daar niets 
bij maar ik wil me niet stilhouden over mijn eigen 
idealen. Dus vraag ik in deze tijd van bezinning om 
ook even stil te staan bij de kracht van 
baarmoeders, en hoe we die moeten vieren in 
plaats van als onrein beschouwen. Als ik een ding 
mocht veranderen aan de Ramadan dan was het 
wel dit ondermijnen van de vrouw en alles wat 
daarbij komt kijken. Voor alle vrouwen en personen 
met baarmoeders die zich ooit minderwaardig 
hebben gevoeld door cultuur of geloof: je bent 
minstens zo geweldig als welke man dan ook. Vier 
jezelf dan doe ik dat ook, en als laatste wens ik jullie 
allemaal: Ramadan Mubarak! D.w.z. een gezegende 
Ramadan.∎
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VEGAN 
ZWANGERSCHAP
Door Denise Maas

Apetrots lopen we naar buiten na onze 30-weken-
echo bij de verloskundige. Ons meisje doet het 
super! Normaal gesproken wil je dit vast niet horen 
over je spruit, maar in dit geval is het de beste 
uitkomst; ons kindje is hartstikke gemiddeld. Ze 
groeit en bloeit exact volgens de voorbeeld curve 
en maakt het gezellig druk in mijn buik. Volgens de 
stagiaire is het een slimme dame, want ze is alvast 
in de juiste houding gaan liggen. Bart, die ik sinds 
anderhalve maand mijn man mag noemen, kijkt 
me aan met een glimlach van oor tot oor. Nu al het 
allerleukste kind ooit.  

En dan te bedenken dat onze gezinsuitbreiding een 
jaar geleden eigenlijk helemaal niet op de planning 
stond… We hadden ons voorgenomen dat we met 
ons tweetjes zouden blijven aangezien we grootse 
plannen hadden. Reizen, ons huis verbouwen, en 
allebei voor onszelf beginnen stonden op de 
planning. Tot ik in mei vorig jaar ineens uit het niets 
(terwijl we lekker op de bank ‘Sweet tooth’ aan het 
bingen waren) in huilen uitbarstte. Toen Bart me 
geschrokken vroeg wat er aan de hand was, snikte ik: 
“Ja nou.. ik wil misschien WEL kinderen!”. Hij veegde 
mijn tranen weg, gaf me een dikke zoen en zei dat 
het hem toch ook wel erg leuk leek. Na een paar fijne, 
lange gesprekken maakte ik een afspraak om een 
maand later mijn koperspiraal te laten verwijderen. 
Toen ik een vriendin in vertrouwen nam en haar 
vertelde over onze plannen, grapte ze dat ze zeker 
wist dat het binnen een maand raak zou zijn, 
aangezien we “zo mega gezond” leven. Daar hebben 
we nog erg om gelachen. Bart zei “Dan moeten we 
maar eens een kamer vrij gaan maken!”. Wisten wij 
veel dat we een paar weken later een positieve 
zwangerschapstest vast zouden houden…

Echter had ik het stiekem wel kunnen zien 
aankomen, want sinds onze eerste koffiedate 
ongeveer 3 jaar geleden is het allemaal erg snel 
gegaan. Bart bestelde 2 cappuccino’s met sojamelk 
en vroeg aan de barista of ze ook plantaardig gebak 

verkochten. Al snel kwam ter sprake dat hij al een jaar 
of 2 vegan was. Ikzelf at toen al jaren vegetarisch, en 
vertelde hem dat ik niet wist of ik ooit zonder kaas 
zou kunnen. Hij grinnikte en vertelde me dat hij 
dacht dat iedere veganist dat ooit ook gedacht moet 
hebben. Ik was altijd al gek op koken en al heel snel 
gek op Bart. Na een paar keer plantaardig voor hem 
gekookt te hebben, en nadat ik meer onderzoek had 
gedaan naar de voordelen van plantaardig eten, was 
ik om. Samen eten we zo veel mogelijk whole food 
plant based, maar het is ook een hobby geworden 
om al het vegan bananenbrood uit de regio te 
proeven en te vergelijken.

Ik was dus al ruim 2,5 jaar vegan toen ik in 
verwachting raakte. Zodra we wisten dat er een 
kleintje aankwam, begon ik direct te Googlen om er 
achter te komen of ik ergens rekening mee moest 
houden. Gelukkig hoefde ik me al geen zorgen te 
maken over producten met rauwe eieren en de 
diverse verboden vis-, vlees- en kaassoorten. Roken 
heb ik nooit gedaan en aangezien ik sowieso al 
amper dronk, was ik er ook niet bang voor dat ik dat 
zou gaan missen. Toch schrok ik van de informatie op 
de website van het Voedingscentrum. Hier staat 
namelijk vermeld dat het lastig zou zijn om alle 
aanbevelingen (denk aan de dagelijkse aanbevolen 
inname van vitamine D en B12, Omega 3, Calcium en 
Proteïne) te halen als je veganistisch eet tijdens de 
zwangerschap. Het advies is dan ook om altijd een 
diëtist te raadplegen en zéker niet te veel 
sojaproducten te eten. Deze laatste aanbeveling 
wordt gegeven omdat het binnenkrijgen van te veel 
isoflavonen een ongunstige uitwerking zou kunnen 
hebben op de ontwikkeling van de geslachtsorganen 
van de baby. Laat ik vooropstellen dat ik geen 
voedingsexpert of diëtiste ben, maar je moet toch 
echt wel heel veel sojaproducten eten, wil je echt te 
veel isoflavonen binnenkrijgen. Bovendien is dit 
alleen risicovol als je langere tijd consequent te veel 
soja binnenkrijgt. Persoonlijk vond ik het grappig dat 
het juist aangemoedigd wordt om verschillende 
vissoorten eten (waarvan we toch ook weten dat ze 
veel vervuilende stoffen kunnen bevatten zoals kwik 
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en lood). Aan de aanbeveling van slechts 2 maal per 
week tofu of tempeh eten, hebben we ons dan ook 
niet gehouden. Wel heb ik er tussendoor bewust voor 
gekozen om af en toe te kiezen voor haver- of 
amandelproducten als vervanging van sojadrink of 
sojayoghurt, maar verder heb ik me hier niet veel van 
aangetrokken. Uiteraard is het heel belangrijk 
voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen en 
gezond en gevarieerd te eten tijdens de 
zwangerschap. Tijdens de zwangerschap heb ik me 
met name gefocust op lekker actief blijven en het 
binnenkrijgen van voldoende gezonde voeding, met 
name lekker veel groenten, fruit, noten en bonen. 
Wel ben ik, na wat onderzoek, supplementen gaan bij 
slikken, zoals Omega 3 van algenolie (alternatief voor 
visolie) en een multi-vitamine speciaal ontwikkeld 
voor vegetarische en vegan mama's(-to-be) met o.a. 
B12, calcium, magnesium en foliumzuur.

Ondanks dat ik me de afgelopen 34 weken (ze 
vliegen voorbij!) super heb gevoeld, waren er zeker 
momenten waarop ik me afgevraagd heb of ik wel de 
juiste keuzes maakte. Ik heb nooit getwijfeld aan 
onze levensstijl, maar toch.. iedere ouder wilt immers 
het beste voor zijn/haar kind. Gelukkig stelde de 
verloskundige me tijdens de eerste afspraak direct 
gerust; ze vertelde me dat ze geen gevaar zag in 

veganistisch eten tijdens de zwangerschap, en dat 
het juist super was dat we ons zo focuste op gezonde 
voeding. Wij hebben ervoor gekozen om een 13-
weken-echo en NIPT-test te laten doen. In overleg 
met de verloskundige werd op het formulier voor het 
bloedonderzoek aangegeven om direct mijn 
ijzergehalte, vitamine D en -B12 waardes te laten 
checken. Ongeveer een week na het onderzoek 
kregen we de uitslag; alles zag er super uit. Mijn 
vitamine D waarde was weliswaar iets aan de lage 
kant, maar dat kon volgens de verloskundige zo 
opgelost worden met extra supplementen. De 
andere waardes, dus ook de B12- en ijzerwaardes, 
waren zelfs beter dan de gemiddelde baby, we are 
doing a good job!

Ik mag heel erg in mijn handen knijpen aangezien ik 
vrijwel geen last heb gehad van (ochtend-) 
misselijkheid, hoofdpijn, constipatie/aambeien (jup, 
schijnt allemaal hartstikke normaal te zijn) en 
kortademigheid. Op het moment van schrijven van 
dit artikel ben ik 34 weken in verwachting, dus ik klop 
het even af op de houten eettafel, maar tot dusver 
heb ik gelukkig alleen wat last gehad van 
slapeloosheid en soms wat minder energie. Sporten 
gaat gelukkig nog prima, al is het wel steeds wat 
minder intensief. Het getal op de weegschaal kruipt 

VEGAN ZWANGERSCHAP
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ook langzaam maar zeker steeds meer omhoog, en ik 
moet eerlijk zeggen dat ik dat op momenten best 
lastig vind. Volgens de verloskundige ziet het er 
echter prima uit, en lopen we helemaal volgens 
planning. Volgens Bart ben ik “heel sierlijk” zwanger; 
hij vertelt me iedere dag hoe mooi hij me vindt. Ons 
kindje doet het goed, en dat is natuurlijk het 
allerbelangrijkste. Ik zeg dus iedere avond tegen 
mezelf dat mijn lijf het perfecte huisje is voor ons 
kindje. Tegen ons meisje fluister ik voor het slapen 
gaan zachtjes “laat die buik maar lekker groeien hoor, 
we zijn trots op je”.

Onze verloskundige is gelukkig dus erg supportive, 
en ook de intakester van de kraamhulp-organisatie 
gaf aan dat het voor de kraamhulp geen probleem 
zou moeten zijn om rekening te houden met ons 
“afwijkend eetpatroon” (ze bedoelde het echt goed). 
Dat we geen trapleuning hadden, was volgens haar 
lastiger. We hebben het geluk dat we omringt 
worden door heel veel lieve mensen, die er ook erg 
naar uitkijken om onze kleine meid straks te 
ontmoeten. We worden soms nog wel verrast door 
kritische of juist hilarische vragen van vrienden en 
familie, zoals:  “Vinden jullie het wel verantwoord om 
jullie kind vegan op te voeden? Dwingen jullie haar 
dan niet te leven volgens jullie eigen overtuiging?”  
Wij denken dat je deze vraag aan iedere ouder kunt 
stellen. Iedere ouder voedt zijn of haar kind op 
volgens persoonlijke overtuiging. Het punt is dat we 
hoe dan ook keuzes maken voor onze kinderen, dat is 
opvoeden! Want is het wel verantwoord om je kind 
vlees, kaas en eieren te laten eten? Er zijn 
verschillende, goed onderbouwde, wetenschappelijke 
onderzoeken die aantonen dat dit niet het geval is. 
Wij willen juist de beste keuzes maken voor ons kind 
en zullen hulp vragen waar nodig. Haar gezondheid 
staat hoe dan ook voorop. “Maar lust jullie kind dan 
later wel vlees, als je dat niet eet tijdens de 
zwangerschap?” Daar durf ik geen antwoord op te 
geven, maar eerlijk gezegd hopen we dat ons kind 
geen vlees gaat eten. Uiteraard mag ze daarin haar 
eigen keuzes maken, zodra ze daar oud genoeg voor 
is. “Jullie zijn toch vegan? Mag je je kind dan eigenlijk 
wel borstvoeding geven?” Jazeker, gelukkig ‘mogen’ 
we gewoon alles. Het mooie van moedermelk is juist 
dat de natuur het zo ontwikkelt heeft, dat het de 
perfecte manier is voor een moeder om haar kind zo 
natuurlijk mogelijk te voeden. Daarom is het ook zo 
jammer dat kalfjes bij hun moeder worden 

weggehaald, zodat ‘wij’ de melk kunnen stelen. “En 
de McDonalds dan?! Mag ik haar dan straks niet 
meenemen voor een Happy Meal?” Tegenwoordig 
zijn er bijna overal wel vegan opties, of zijn de menu-
opties gemakkelijk vegan te maken door bijvoorbeeld 
een sausje of de kaas weg te laten. Zelfs de 
McDonalds heeft nu plantaardige opties. De app 
‘Happy Cow’ kan trouwens wel helpen met het 
vinden van andere, gezellige plekken waar je (ook) 
vegan kunt eten. Misschien ook wel eens leuk om 
soms iets anders te proberen?

“Maar er was toch laatst een nieuwsbericht over 
kinderen die uit huis werden geplaatst omdat ze 
alleen maar rauwe groenten voorgeschoteld kregen?” 
Je kind ondervoed laten raken heeft niks te maken 
met wel of niet vegan eten. Het is simpelweg 
kindermishandeling. Gelukkig eten de meeste 
veganisten ook echt wel meer dan alleen rauwe 
groenten. Als wij ooit het vermoeden hebben dat 
onze dochter, op wat voor manier dan ook, niet goed 
reageert op een plantaardig voedingspatroon, zullen 
we zeker hulp inschakelen.

Hoewel het soms vermoeiend kan zijn om zulke 
vragen te beantwoorden, met name omdat je steeds 
het gevoel hebt dat je jezelf moet verantwoorden, 
weten we dat de bezorgdheid en nieuwsgierigheid 
vrijwel altijd uit een goed hart komt. Mijn advies aan 
alle vegan mama’s (en papa’s!)-to-be zou dan ook 
vooral zijn om het gesprek gewoon aan te gaan, en 
gedurende de zwangerschap heel goed naar je eigen 
lijf en gevoel te luisteren. En.. niet te veel te Googlen. 
Dat konden de meeste van onze moeders en oma’s 
immers ook niet. Van een zwangerschap moet je 
vooral lekker genieten dus.. knuffel die prachtige 
buik, eet dadels met pindakaas (persoonlijke craving), 
laat mooie foto’s maken, lees de baby in je buik alvast 
voor uit die schattige kinderboekjes en ga vooral op 
zoek naar leuke (tweedehands?) 
zwangerschapskleding en babykleertjes. Baby, en jij, 
verdienen het!∎
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VERBETER JEZELF 
ACTIVITEITENREEKS
Door Indra Gesink

Inmiddels al bijna drie jaar geleden, op mijn 
verjaardag, 14 april 2019, vergaderde PINK! Limburg 
over het vormgeven van haar toekomstige 
activiteiten. Nadat verschillende ideeën waren 
genoemd en overwogen waren wij er over uit; 
Onder de noemer “Verbeter Jezelf” gingen wij een 
reeks activiteiten organiseren! Wat ons trok was 
niet enkel de gezelligheid, maar de combinatie van 
gezellig met ook wat inhoudelijks leren; om jezelf  
zo te ontwikkelen en een ietwat betere impact te 
maken. Op deze manier hebben wij het ook voor 
onszelf leuk gehouden, en dit droeg dan denk ik 
ook erg bij aan de continuïteit van ons bestuur. Af 
en toe waren er slechts nul tot twee bezoekers, en 
waren wij, het afdelingsbestuur, vooral met onszelf. 
Later is dat met de hulp van nieuwe en 
enthousiaste bestuursleden wel verbeterd. 
Geregeld kwam er, naast PINK! leden, ook een 
enkele externe bezoeker die zich tot dat specifieke 
onderwerp aangetrokken voelde, naar aanleiding 
van onze Facebook advertentie. Iedere afdeling 
heeft wat dit betreft ook een ander karakter, 
waardoor het heel interessant kan zijn eens verder 
te kijken!

De wereld veranderen begint bij jezelf. Tegelijkertijd 
misbruiken grote vervuilers dit soort retoriek ook om 
klimaatschaamte en –schuld bij de individuele burger 
te leggen, door de focus te verschuiven naar 
individuele daden en verantwoordelijken in plaats 
van systemische factoren. Wij waren ons hier bewust 
van toen wij de Verbeter Jezelf activiteitenreeks 
startten. De oplossing hierin is denk ik om de politiek 
niet te schuwen, om met je persoonlijke verbetering 
je ook in te zetten op verbetering van hoe het 
samenleven georganiseerd is. En het ene kan het 
andere ook versterken! Door in je persoonlijke leven 
aan bepaalde verbeteringen te werken kan je hier 
ook beter voor pleiten in de politieke arena. Dan 
wordt het tastbaarder, persoonlijker of weet je er 
gewoonweg extra veel vanaf.

De activiteitenreeks bleek een groot succes en is lang 
doorgegaan. Hieronder volgt een complete 
opsomming. Andere PINK! afdelingen hebben het 
concept zelfs overgenomen, is mij bijgebleven, 
alhoewel ik daar helaas geen bewijs van kan 
terugvinden. Anderen leek het maar te weinig 
gezellig, merkte ik op een fysieke vrijwilligersdag. 
Zoals ik al noemde heeft iedere afdeling zo ook zijn 
eigen karakter.

Verbeter Jezelf I: Privacy
Van Esther Goudsmidt kregen wij bij haar thuis een 
workshop van bitsforfreedom.nl over privacy en 
verantwoord internetten, in lijn met de PvdD 
standpunten.

Verbeter Jezelf II: Geld
Van mijzelf kregen wij een workshop over het 
wisselen van bank (ASN of Triodos) en de impact 
daarvan, alsook over het idee geld en Kate Raworth’s 
Donuteconomie.

Verbeter Jezelf III: Energie
Energie-expert Marco Creemers gaf ons een 
rijkgevulde presentatie over energie en 
energietransitie, en hij vertelde over zijn werk met het 
verduurzamen van huizen.

Verbeter Jezelf IV: Natuurherstel
Georganiseerd door Jules Vaessen plantten wij een 
rijk aantal authentieke bomen bij fractievoorzitter 
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Pascale Plusquin thuis, gevolgd door een heerlijke 
avondmaaltijd.

Verbeter Jezelf V: Kerst & Nieuw
Ter ere van het nieuwe jaar en alsnog Kerst, kookten 
we samen een veganistische meergangenmaaltijd, 
inclusief een presentatie van een lokaal, biologisch 
initiatief.

Verbeter Jezelf VI: Permacultuur
Digitaal ontvingen wij een permacultuurworkshop 
van stichting Eetbaar Park, over thuis eten laten 
groeien met etensresten die anders enkel afval waren 
geweest.

Verbeter Jezelf VII: Keukenafval
Als vervolg en aanvulling op het succesvolle vorige 
evenement (zie de foto’s!) richtte dit evenement zich 
op het klaarmaken van de grond. Helaas is het niet 
doorgegaan.

Verbeter Jezelf VIII: Europese Unie
René Steeman organiseerde een workshop waarin wij 
het functioneren en het beleid van de Europese Unie 
stevig onder de loep namen en bediscussiërden.

Verbeter Jezelf: Bankieren
Wij bespraken duurzaam bankieren, met Sjirk Prins, 
duurzaamheidsadviseur bij de ASN Bank. Hij ging in 
meer detail over duurzaam bankieren en hoe de ASN 
dat doet.

Er waren ook meerdere yoga activiteiten, onder 
leiding van Jules Vaessen. Deze hebben het net niet 
gehaald een officiële Verbeter Jezelf activiteit te 
worden. Over alle evenementen behalve de laatste 
twee is meer te vinden – bijvoorbeeld de data, een 
omschrijving en foto’s – bij de Facebook 
evenementen van PINK! Limburg. Aan Verbeter Jezelf 
VIII is wel een post gewijd, ook op de Facebook 
pagina van PINK! Limburg, en de twee laatst 
genoemde evenementen zijn – natuurlijk – terug te 
vinden op de evenementenkalender van onze 
website.

Met dank aan René Steeman, voorzitter PINK! 
Limburg, voor essentiële informatie.∎

ACTIVITEITENREEKS
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LET'S TALK ABOUT 
MENTAL HEALTH, BABY
Door Baukje Rooda
Illustratie door Baukje Rooda

Tijdens de pandemie verschenen er veel 
nieuwsberichten over mentale gezondheid. Met 
name over dat de wachttijden voor een 
behandeling bij de GGZ te lang zijn. Verzekeraars 
en zorgaanbieders hebben afspraken gemaakt over 
de maximale wachttijden, echter worden deze bij 
lange na niet gehaald. Daarnaast blijkt uit 
verschillende onderzoeken ook nog hoe groter het 
probleem, hoe langer de wachttijd. Terwijl hulp 
juist zo hard nodig is.

De corona pandemie is hard voor mensen met 
psychische problemen, de angst, onzekerheid, 
uitzichtloosheid breekt mensen op. Ook voor de 
pandemie begon waren de cijfers van jongeren en 
psychische problemen al hoog. In onze hedendaagse 
maatschappij zijn psychische problemen flink 
gestegen ten opzichte van vorige generaties. Terwijl 
de cijfers steeds hoger worden, blijven psychische 
aandoeningen nog te vaak in in de taboesfeer 
hangen.

Volgens psychiater Kirsten Catthoor kunnen mensen 
met psychische klachten systematisch op minder 
goede zorg rekenen dan mensen met een lichamelijk 
probleem. Mensen op zoek naar psychische hulp 
komen terecht op lange wachtlijsten, terwijl een 
depressie onbehandeld net zo goed dodelijk kan zijn 
als een lichamelijke aandoening. Neuro-
psychiatrische aandoeningen verminderen het aantal 
gezonde levensjaren met 30 procent, terwijl dit voor 

een ziekte als kanker op 15 procent ligt. Daarnaast 
discrimineert het invaliditeitsuitkeringen systeem 
mensen met een psychische handicap. Vele vragen 
gaan vooral over de mogelijkheid om je zelfstandig te 
verplaatsen en het huishouden te doen.Terwijl 
mensen met een psychische handicap misschien wel 
de bus kunnen nemen, zijn er andere beperkingen 
waardoor dagelijkse handelingen lastiger worden.

Het is de hoogste tijd om het over de mentale 
gezondheidszorg te gaan hebben in de politiek. 
Echter worden sommige politici nog ongemakkelijk 
van het onderwerp geestelijke gezondheidszorg en 
worden psychische problemen nog snel als een 
uiting van labiliteit beschouwt. Als er iets goeds uit de 
covid-19 pandemie is ontstaan, is het wel dat er meer 
urgentie is gekomen voor betere beleidsplannen met 
betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg. Laten 
we vooral blijven praten over mentale aandoeningen 
en druk zetten op de politiek, ieder mens heeft recht 
op goede zorg.

Heb je zelf last van (langdurige) psychische klachten? 
Weet dat het oké en helpend kan zijn om hulp te 
zoeken. Praat erover met je naasten of een 
vertrouwenspersoon, of ga naar de huisarts zodat je 
kan worden doorverwezen naar de juiste hulp. 
Aangezien de wachttijden lang zijn, kan het hulpvol 
zijn de tijd te overbruggen met een 
praktijkondersteuner. Ook kan je anoniem via 
wijzijnMIND contact zoeken met een hulpverlener.
Ken je iemand met psychische klachten? Probeer die 
te ondersteunen door een luisterend oor te zijn en de 
klachten serieus te nemen.∎
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GEDICHT NIEUW LEVEN
Als de winter onopgemerkt ontdooit
de madeliefjes tussen de grassprieten poppen
een eerste zonnestraal mijn huid verkleurt,

En ik met dichtgeknepen ogen een landschap afspeur
op zoek naar iets wat ik nog niet weet
als me een zucht ontsnapt van vermoeidheid,

Als ik mijn spijt met haspelende woorden overbreng                                                                  
en ook als ik een stofje opmerk dat rondzwevend
het zicht van anderen al terloops heeft gepasseerd,

In de tijd tussen het formuleren en uitspreken van zinnen
als ik mijn voet plaats waar de ander net weg is
en atomen aanraak zonder te weten welke het zijn, 
                                   
Terwijl mijn buik pijn doet van verlichtend plezier
en ook als ik mijn veters strik op de manier die ooit lastig was
als ik in het donker met open ogen waak,

Als beeldspraak echte vormen aanneemt
en als ik met een snelle schouderophaal duidelijk maak
waar mijn gedachten toe hebben geleid;

Of ik nou alles weer vergeet en overal weer vertrek
er ontstaat hoe dan ook weer nieuw leven
die de lucht aanraakt die door mijn longen dwaalt,

Waar ik op besta

- Lena Claessen
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AFDELINGSACTIVITEITEN: 
EEN TERUGBLIK
Door Merel Muller en bestuursleden van de 
afdelingen

Voor de meeste leden zijn de afdelingen het eerste 
aanspreekpunt. Vier van de afdelingsbesturen - 
Noord-Holland, Overijssel, Limburg en Gelderland - 
vertellen hier over één activiteit die ze in het 
afgelopen halfjaar hebben gedaan.

Noord-Holland: Amsterdam Light Event
Wij, afdeling Noord-Holland, is naar het Amsterdam 
Light Event gegaan. We hebben met een paar 
mensen de route gelopen langs alle 
lichtkunstwerken die waren opgezet. We zagen de 
Vliegende Hollander en lichtgevende waslijnen. Ook 
hadden we een discussie over de verplaatsing van de 
Aarde, die een aardbeving al dan niet een dag verkort 
had, en we kregen lekkere biertjes van Ryan. Het 
hoogtepunt waren de sexy groepsfoto’s die we voor 
gigantische tulpen en voor het hangende visnet 
gemaakt hadden. Dan was er nog een gigantische 
mobiel die heel vrolijk dansende mensen bevatte en 
er waren goede discussies tussen het bezoeken van 
de verschillende kunstwerken in. We verheugen ons 
er enorm op om weer meer fysieke ontmoetingen te 
hebben, ideeën te delen en elkaars mening te 
scherpen. En natuurlijk om te lachen met elkaar!

Overijssel: Bloembollen planten
Bloembol voor bloembol de lente tegemoet!

Krokusjes, blauwe druiven en hyacinten, van elke 
soort hadden we er wel duizend, of misschien nog 
wel meer. Al die mooie bollen mochten we gaan 
planten bij het pittoreske ecologische mini-dorp dat 
gelegen ligt in Olst, Aardehuizen. Met de taak voor 
ons om een mooi bloemenveld aan te leggen zijn we 
te werk gegaan. Gelukkig kan PINK! Overijssel haar 
handen goed uit de mouwen steken en zijn we niet 
bang om een beetje vies te worden, want het planten 
van de bollen kostte een aantal uur. Als dank voor ons 
harde werk kregen we van de bewoners 
huisgemaakte soep, van groenten uit hun eigen 
voedselbos (!) en een rondleiding met uitleg over het 
ontstaan van Aardehuizen. Hele mooi bedankjes 

natuurlijk, maar ik moet toegeven dat het mooiste 
bedankje twee weken geleden kwam. Namelijk na 
maanden wachten een foto van een veld met 
uitgekomen bloemetjes die staan te genieten van de 
lentezon!

Limburg: Debatmiddag
Afdeling Limburg heeft een debatmiddag 
georganiseerd. Deze middag hebben we samen met 
Partij voor de Dieren Maastricht georganiseerd. Een 
van de statenleden, Peter Loomans van de Partij voor 
de Dieren Limburg, was aanwezig. We hebben een 
korte introductie gehad over wat debatteren is. Na de 
introductie hebben we in teams gedebatteerd 
volgens de methode van het Brits parlement. Deze 
middag was georganiseerd in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen. Voor één van de 
bestuursleden was het hoogtepunt van de middag 
dat Babs erbij was. Babs is de hond van Jules. De 
middag was open voor zowel PINK!’ers als PvdD’ers.

Gelderland - Zero-waste workshop
Afdeling Gelderland had een tijdje terug een zero 
waste workshop van zero-waste Apeldoorn, om 
PINK!’ers te helpen te ontspullen en minder afval te 
produceren. Met deze mini-workshop hebben we ook 
geleerd om (af)wasmiddel zelf te maken van 
Marseillezeep. Er was een leuke presentatie met een 
introductie tot de zero-waste lifestyle. (Wat is een 
zero-waste lifestyle, wat zijn praktische voorbeelden 
van alternatieven op wegwerpproducten in de 
badkamer, keuken, huishoudelijke producten, op reis, 
etc.?)

Helemaal in stijl had de workshopleider een 
herbruikbaar magnetisch flipboard meegenomen. 
Met bijbehorende magnetische post-its. Helaas was 
hij niet zo magnetisch als gehoopt dus hij viel 
regelmatig op cruciale momenten naar beneden. Na 
hem lang omhoog houden was hij uiteindelijk maar 
op de tafel gelegd. Dit was natuurlijk niet zo'n goede 
reclame voor dit zero-waste product maar het bracht 
wel wat humor in de avond :)
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Het maken van het wasmiddel was het persoonlijke 
hoogtepunt van Bente, bestuurslid bij afdeling 
Gelderland, want het was super makkelijk. Ze heeft 
het inmiddels ook al thuis uitgeprobeerd en het 
werkt ook nog eens super, het is zeker iets wat ze 
vaker gaat doen. ∎

ACTIVITEITENREEKS

Hieronder vind je het recept voor het wasmiddel:

Ingrediënten:

500 ml kokend water

2 eelepel geraspte Marseillezeep of Aleppo zeep (of een mengsel)

Voor witte was voeg 1 eetlepel baking soda toe

Voor wasverzachter gebruik 1 eetlepel azijn

Doe de zeep bij het kokend water en roer totdat het opgelost is, 

voor witte was voeg de baksoda toe. 

Je kan nog etherische olie toevoegen als je een geurtje wil aan je 

wasmiddel.
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Actief worden voor PINK! geeft jou de ruimte om te strijden voor wat jij belangrijk vindt en wat jou raakt. 
Politiek kan namelijk een krachtig middel zijn om goed te doen. Helaas wordt het nog te vaak gebruikt 
om de eigen ego te strelen, persoonlijke belangen door te duwen of zelfs anderen te onderdrukken – 
maar wij zijn het verzet.

Lees jij de BRUL! ook altijd met veel plezier? En lijkt het jou leuk om je creatieve kant meer te ontwikkelen? 
Ook dat kan bij PINK! De redactie is altijd op zoek naar nieuwe schrijvers die zich vrijwillig inspannen om vier 
keer per jaar dit mooie blad bij jou te bezorgen. Redactieleden wonen door het hele land verspreid en werken 
redelijk individueel aan hun bijdragen voor het blad en delen deze op een online platform. We voorzien elkaar 
altijd van feedback om er zo voor te zorgen dat iedereen zich kan ontwikkelen tot een goede, of zelfs 
fantastische schrijver. Er is heel veel ruimte voor eigen inbreng, bijvoorbeeld voor een opiniestuk over jouw 
(controversiële) mening of voor je kunstzinnige uitspattingen. Ben je enthousiast geworden? Meld je dan, 
geheel vrijblijvend, aan voor een plek in de redactie door te mailen naar redactie@pinkpolitiek.nl. Laat in een 
korte motivatie weten waarom het je leuk lijkt om te schrijven en waarover. Stuur daarbij een kort artikel (ca. 
300 woorden, mag ook een artikel zijn dat je eerder hebt geschreven) ter indicatie van jouw schrijfkunsten. 
Naast de redactie zoeken wij ook mensen die het leuk vinden te fotograferen, vormgeven, illustreren of 
interviews af te leggen. Er is altijd iets wat jij kunt doen!

PINK! is ook op zoek naar actieve leden. Zie jij het zitten om je serieus bezig te houden met (regionale) 
politiek en komen jouw idealen overeen met die van PINK!? Bezoek dan voor meer informatie onze website: 
www.pinkpolitiek.nl

PINK! EN DE BRUL!-
REDACTIE ZOEKEN JOU!
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