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W
anneer de 
verslaggever 
arriveert, 
heeft Van der 
Zanden er net 

een wake op zitten bij de vleesfa-
briek van Vion in Leeuwarden. 
Klokke zeven stond ze met actie-
voerders van de Save Movement 
bij de poort van het slachtbedrijf. 
‘We voeren een vreedzame actie. 
Van het bedrijf hebben we een 
kopje koffie ontvangen. De actie 
is bedoeld om de bewustwording 
over hoe wij als mensen omgaan 
met dieren helder te krijgen. Er 
gebeurt wel iets met je wanneer 
je die kalveren in die vrachtwa-
gens de slachterij naar binnen 
ziet gaan. De helft heeft longbe-
schadiging en een deel last van 
borstvliesontstekingen. Dit komt 
door de stal waar ze in opgroeien 
en continu hun eigen strontlucht 
inademen.’ De kalverhouderij is 
grootverbruiker van antibiotica.
 
Het zal duidelijk zijn dat Rinie  
van der Zanden geen hap vlees 
meer nuttigt. Zelfs van de 
vis blijft ze af. Ze trotseert de 
verleiding wanneer ze langs de 
viswinkel loopt. ‘Nee, nee, nee. 

Als ik weet hoe de vis aan zijn 
eind komt, dan kan ik die echt 
niet meer eten.’
 
In Reitsum zit Van der Zanden mid-
den tussen de boeren, de sector 
waar ze bijna dagelijks mee in de 
weer is. ‘De landbouw is losgezon-
gen van de natuur. De bodem is 
je kapitaal en dat zijn we aan het 
vernielen. De Partij voor de Dieren 
is natuurlijk een partij voor men-
sen. We willen mensen beïnvloe-
den door ze erop te wijzen hoe wij 
met (landbouw)dieren omgaan. 
Als we beter omgaan met dieren, 
dan zullen we ook beter met men-
sen omgaan. Dit beleid voeren we 
ook bij de Waterschapsverkiezin-
gen, waar ons partijlid Suzanne 
van Wylick lijstaanvoerster is. De 
Partij voor de Dieren is natuurlijk 
ook een partij voor mensen en we 
stellen kwetsbare waarden voorop. 
Als we beter omgaan met dieren, 
dan zullen we ook beter met 
mensen omgaan.’
 
Hoewel de aandacht voor de 
problematiek die de Partij voor 
de Dieren aankaart met reuzen-
sprongen stijgt, vindt Van der 
Zanden dat er nog veel stappen 

‘De landbouwsector zit muurvast. De boeren zijn in een systeem beland 
waar ze niet meer uitkomen. Misschien draait het straks wel uit op een 
warme sanering die gedragen wordt door de boeren, de banken (Rabo-
bank) en de overheid.’ Rinie van der Zanden is lijsttrekker voor de Partij 
voor de Dieren bij de komende statenverkiezingen. Haar kleine partij, met 
één zetel in de staten, heeft grote invloed. ‘Je ziet allerlei partijen mee-
bewegen. Men raakt ervan doordrongen dat we op een heilloze weg zijn 
beland. Wij zijn niet tegen, maar voor de boer, een gelukkige boer.’

ondernomen moeten worden. 
‘De dieren worden aangepast 
aan het systeem in de stal en dat 
wordt steeds erger. Daarmee 
wordt de Wet Dieren overtreden. 
In Hemelum, waar een megaboer 
zijn varkensstal wil uitbreiden 
van 5200 naar 8700 dieren wor-
den de geurnormen overtreden. 
Hier wordt de wet overtreden en 
dus zouden de bevoegde instan-
ties, zoals de FUMO, op moeten 
treden. Maar optreden gebeurt 
mondjesmaat of helemaal niet. 
Welke belangen worden hier ge-
diend wanneer zoveel mensen in 
het dorp overlast ondervinden?’
 
Hoe ervaart Rinie van der Zanden 
als eenvrouwsfractie haar aan-
wezigheid in de Friese Staten? 
Wordt ze wel gehoord? 'Ik ervaar 
veel sympathie voor onze partij, 
ook op het persoonlijke vlak van 
individuele statenleden. Ik zag 
Geert Benedictus, de formateur 
van het huidige college, opfleu-
ren toen onze partij het program-
mapunt van natuurinclusieve 
landbouw inbracht. Dat punt, 
ingrijpen in een systeem dat in 
de verkeerde richting gaat, staat 
prominent op de agenda. Ik bear-
gumenteer met feiten en cijfers. 
Ik zet me niet af tegen andere 
partijen en hou niet van gekisse-
bis. Maar wanneer iemand onzin 
vertelt, dan sta ik op en zeg: waar 
haalt u dat vandaan? Met één ze-
tel in de Staten kun je het verschil 

maken. Ik verwacht dat we er 
een zetel bij krijgen.’ Volgens 
Van der Zanden is de partij 
populair bij jongeren die bewus-
ter willen leven en minder aan 
materiële zaken hechten. ‘Na 
Forum voor Democratie zijn wij 
de partij met het snelst stijgende 
ledenaantal.’
 
Wat zou volgens Van der Zanden 
het speerpunt moeten zijn van 
een nieuw college? 'Dat er geen 
subsidies meer worden verstrekt 
aan de gangbare landbouw. Dat 
kan gewoon niet meer. Je kunt 
alleen subsidies verstrekken 
aan de sector wanneer het een 
bijdrage levert aan een gezonde 
landbouw. We moeten toe naar 
een kruidenrijk grasland waarin 
vogels en insecten terugkeren. 
Nu gaan er nog steeds vele 
tientallen miljoenen euro’s de 
verkeerde kant op. Ondertussen 
worden zogenaamd in het belang 

van de weidevogels, vos, kraai en 
kat bejaagd. Dat is symptoom-
bestrijding om de werkelijke 
oorzaak niet te hoeven aanpak-
ken. Dat moet stoppen. We zitten 
met een ziek systeem. Denk je 
eens in: zuivelgigant Friesland-
Campina maakt verlies op bulk, 
wat goedgemaakt moet worden 
door verkoop van niches of baby-
voeding aan China en tegelijker-
tijd veroorzaakt men water- en 
bodemvervuiling en kunnen hun 
boeren niet rendabel boeren. 
Er zit een aantoonbare relatie 
tussen de voedingsindustrie, met 
veel bewerkte producten, en onze 
welvaartsziektes. Vlees is het 
meest milieuonvriendelijke pro-
duct op ons bord en nu moeten 
we ook nog eens investeren in de 
landbouwdeal voor bodemher-
stel. Waar zijn we mee bezig? We 
zitten er in Friesland met de neus 
bovenop en je vraagt je af: hoe is 
dit toch mogelijk?’

Door Andries Veldman

Wij zijn niet tegen, maar voor 
de boer, een gelukkige boer!

Partij voor de Dieren

Rinie van der Zanden is een tuindersdochter die opgroeide op het tuin-
dersbedrijf van haar ouders in Wateringen, in het Westlandse kassenge-
bied. ‘We teelden op een hectare grond tomaten, druiven, sla en bloem-
kool. Sneed je een slakrop, dan was het: weer een kwartje! Tuinders zijn 
elkaars concurrent. Ze zetten zich tegen elkaar op. Ging het met de papri-
ka goed, dan ging iedereen die verbouwen en zakte de prijs.’ Vijfenveertig 
jaar geleden verhuisde ze naar Reitsum bij Dokkum en ging werken als 
maatschappelijk werker bij de FIOM, bureau voor onbedoelde of onge-
wenste zwangerschap en alleenstaand ouderschap, in Leeuwarden. ‘We 
wilden om ons eigen huis heen kunnen lopen, vandaar Reitsum waar wo-
ningen nog betaalbaar waren. Daar hebben we ons gezin gesticht. Onze 
kinderen gingen naar de christelijke school in eigen dorp en in Dokkum.’ 

IEDEREEN KAN NU BEKIJKEN HOE DE PARTIJ VOOR DE DIEREN IN DE AFGELOPEN VIER JAAR BIJ DE VERSCHILLENDE 
ONDERWERPEN HEEFT GESTEMD. DAT KAN NAMELIJK VIA DE MEESTEMMETER: WWW.MEESTEMMETER.NL/FRIESLAND
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