
Nummer 1 op de Feministische Partijwijzer – Partij voor de Dieren  
              Enkele rondzendbrieven staan nu op de website  
 
De website is recent bijgewerkt over de verkiezingen, enkele rondzendbrieven zijn te lezen bij 
Nieuws.    Vrouwen in verkiezingstijd, lijsttreksters, 17 maart 2021  
 
1. De feministische partijwijzer; politieke partijen doorgelicht op 16 punten; waar staat elke partij?  
2. Vrouwelijke premiers in het Koninkrijk der Nederlanden  
3. In Noord-Europa zes vrouwelijke leiders - Nederland als achterstandsland  
4. Kamala Harris nu al identificatiemodel voor meisjes - voordracht gedicht Amanda Gorman 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
Beste vrouwen,  
Tot m’n verbazing kwam de Partij voor de Dieren als eerste uit de bus bij de politieke 
partijen die hoog scoren op emancipatie en feminisme bij de feministische partijwijzer.  
Het verbaasde me omdat ik ze nooit over vrouwenstandpunten hoor, niet bij Buitenhof, niet 
op de radio en niet in artikelen.  
Reden om eens uit te zoeken in hoeverre ik me heb vergist.  
Marjan N.  
 
 
Partij voor de Dieren  
Opgericht in 2002, voor het eerst in de Tweede Kamer in 2010 
met twee zetels. In 2017 haalden ze 5 zetels.  
Ze presenteerden zich in het begin vooral als een één issuepartij: ze kwamen op voor 
dierenbelangen. Al snel werden daar het milieu en het klimaat aan toegevoegd.  
 
Vanaf het begin is de partij in de politiek weinig serieus genomen.  
Rutte sprak bv kort geleden nog over het partijprogramma van ‘de diertjes’. 
‘Er wordt nu niet meer zo lacherig gedaan over de link tussen dierenwelzijn en onze 
gezondheid’, lees hierover de column van Sheila Sitalsing, 20 februari 2021.  
 
In aanloop van de verkiezingen krijgt de PvdD veel media-aandacht, onder andere omdat zij 
al lange tijd waarschuwden voor de overdracht van ziektes van dieren naar mensen, zoals 
recent bij corona is gebeurd.  
Ester Ouwehand in Buitenhof, o.a. over zoönose, dat een ziekte kan overspringen van dier 
op mens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wouw-amsterdam.nl/
http://wouw-amsterdam.nl/nieuws/
http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/Rondbrief-agenda-jan-febr21.pdf
http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/ActionAid_FeministischePartijwijzer-9febr21.pdf
http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/ActionAid-Toelichting-feministische-categorieën-9febr21.pdf
http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/ActionAid-Score-Politieke-Part-9febr21.pdf
http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/Vrouwelijke-premiers-Koninkrijk-der-Nederlanden-13febr21.pdf
http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/Rondzendbrief%20III-6vrl-leiders-N-Europa-5febr21.pdf
http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/Rondzendbrief%20II-Kamala-HARRIS%20-%20Amanda-22jan21.pdf
Volkskr-PvdDieren-Sheila-Sitalsing-20febr21.pdf
https://youtu.be/jGHwGgou4yg


 
 
 
Dolf Jansen interviewt Esther Ouwehand uitgebreid over haar eerste boek ‘Dieren kunnen de 
pest krijgen. En dan?’ dat ze op 3 februari presenteerde. Ze zet hierin de grondoorzaken van 
de huidige pandemie op een rij én laat zien hoe we nieuwe pandemische dreigingen kunnen 
voorkomen.  
 

Het emancipatiegehalte bij de Partij voor de Dieren  
               Aftreden van Femke van Kooten.  

Femke van Kooten was woordvoerder in de Tweede Kamer voor onder meer 
volksgezondheid, justitie en emancipatie. Ze kreeg er in de partij problemen mee als ze het 
woord voerde over bv. betogingen bij abortusklinieken en de emancipatie van lhbt-ers en 
transgenders.  
Ze trad af n.a.v. een artikel van Marianne Thieme in het Reformatorisch Dagblad van mei 
2018, waarin deze stelde: ‘Mensendingen waren voor mensenpartijen. Waarom 
Kamervragen over futiele mensendingen?’  
Deze uitspraak van Thieme was de druppel voor Femke en ze trad af omdat ze vond dat er 
binnen de PvdD sprake was van een versmalling van het aantal onderwerpen in plaats van 
een verbreding. De Partij voor de Dieren royeerde haar vervolgens dezelfde dag nog als lid.  
 
Maar er speelde meer.  
In het begin van haar Kamerlidmaatschap wilde Van Kooten voor een motie stemmen 
waarmee de NIP-test voor alle zwangere vrouwen zou worden vergoed. De test, die onder 
meer het syndroom van Down bij ongeboren kinderen aantoont, draagt volgens Van Kooten 
bij aan de keuzevrijheid voor vrouwen. Maar de fractie eist dat zij tegenstemt. ‘Marianne 
Thieme vond dat dit een opmaat was naar een maakbare samenleving waarin alleen 
perfecte mensen welkom zijn. Maar ik vind dat iedere moeder, ongeacht haar inkomen, het 
recht heeft om te testen en een bewuste keuze te maken.’  
Uiteindelijk moest Niko Koffeman, oprichter van de partij en fractievoorzitter in de Eerste 
Kamer, eraan te pas komen om Van Kooten over te halen om tegen te stemmen. ‘Het is een 
voorbeeld van een moment waarop ik in gewetensnood kwam, maar ik geen vrijheid kreeg 
om een eigen keuze te maken. Ik wil strijden voor mijn principes, maar dat lukte steeds 
slechter.’  
 

Reactie van Marianne Thieme op het artikel in het Parool: ‘Wij zijn vanaf onze oprichting de 
emancipatiepartij bij uitstek’ 
 
  

https://youtu.be/uMz50xuTxPk
Parool-PvdDieren-afsplitsing%20Femke-van-Kooten-19juli19.pdf


 
 

Emancipatiepunten die in het partijprogramma genoemd worden  
 
Na flink zoeken in het verkiezingsprogramma kom je eindelijk bij een tekst waaruit blijkt dat 
de PvdD ook achter enkele punten van vrouwenemancipatie staat:  
- wettelijke verplichting van gelijke beloning.  
- gratis kinderopvang voor vier dagen per week.  
- hoogste tarief inkomstenbelasting naar 60 procent.  

- er moet met kracht opgetreden worden tegen alle uitingsvormen van discriminatie 
- de overheid moet ernaar streven dat het ambtenarenapparaat een evenwichtige  
     afspiegeling is van de samenstelling van de bevolking.  
- homoseksuele paren moeten gelijke rechten krijgen aan die van heteroseksuele paren 
- bij een echtscheiding moeten mannen en vrouwen dezelfde rechten krijgen. 
 
Het zijn standpunten waar de PvdD hoogstwaarschijnlijk mee instemt als andere Kamerleden 
daarover vragen stellen of moties indienen. ze nemen hiervoor niet het initiatief.  
 
 
Concluderend:  
De Partij voor de Dieren heeft veel gedaan om dierenleed, veroorzaakt door mensen, aan de 
kaak te stellen en daarbij ook voor een beter milieu- en klimaatbeleid bepleiten.  
Maar om ze nu een partij te noemen die zich inzet voor vrouwenemancipatie?  
 
 
Naschrift  
Hopelijk stoot bovenstaande tekst vrouwen niet voor het hoofd.  
Graag reacties op het artikel.  
 
Samengesteld door Marjan Nieuwenhuis 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Actie van Wouw-lid  

 
Van: Marion Torringa <mariontorringa@gmail.com>  

Datum: 18 februari 2021 om 17:15:01 CET 

Aan: burgercorrespondentie@minez.nl  

Onderwerp: Minister Schouten: red de bijen  
 

Beste mevrouw Schouten,  

 

Wat zou ik blij zijn als u een vuist gaat maken tegen de pesticidenlobby!  

Ik heb veel vertrouwen in u als mens en hoop daarom ook dat u niet zal zwichten voor de 

druk van deze pesticide lobby. Voer de motie alstublieft uit: red de bijen en daarmee 

natuurlijk ook ons allemaal en sta 20 % van de bijensterfte NIET toe, maar max.7 %.  

Alvast mijn dank.  

 

Met vriendelijke groet,  

Marion Torringa  

mailto:burgercorrespondentie@minez.nl

