
Pieter Groeneweges weg van dierenhouderij naar dierenpartij? 

 
Op de algemene vergadering van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland stelde hij zichzelf voor. 
Pieter Groenewege (30) 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. 
 
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  
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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. 
 
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 van ontstekingen 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. 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 
meeste goed 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. 
 

   Flyer van Partij voor de Dieren Dordrecht 



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.’ 
 
Indra Gesink, n.a.v. een interview van Pieter Groenewege, voor de eerste BRUL! van 2022 
 
* 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 


