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Jan Huitema is met voorkeurstemmen gekozen in het
Europees Parlement om onder meer de belangen van
boeren te behartigen. Op de eerste dag van de tweede
week na het zomerreces rijdt hij van het Friese Makkinga
naar Brussel, en via Den Haag weer terug.
Biest
07.00 uur - De 30-jarige Jan Huitema heeft door
de week twee melkers, één ‘s avonds en één ‘s
morgens. Verder doet zijn vader voorlopig het
werk op de boerderij en melkt Jan Huitema
in het weekend hun 130 koeien. Als Huitema
op maandagmorgen de koeien heeft gevoerd
en een kween biest heeft gegeven, springt hij
onder de douche en in het pak; klaar voor de
reis naar Brussel.

Huitema hoort dat zijn afspraak met Lodders
niet doorgaat. Naast hem in de auto zit een
van zijn drie medewerkers te bellen en voor
de zoveelste keer Huitema’s en haar eigen
agenda voor deze week aan te passen. Ze
vraagt een collega om meer informatie over
de Straatsburgagenda en krijgt aangereikt dat
wellicht geld ter compensatie voor de boycot in
de Tweede Pijler (plattelandsontwikkeling) kan
worden gevonden.

Brussel

Benschop

11.00 uur - Na de autorit van drie uur heeft
Huitema een korte bespreking op het
Brusselse kantoortje van Hans van Baalen ter
voorbereiding op de plenaire stemmingen
in Straatsburg. Huitema, volwaardig lid
van de Landbouwcommissie, probeert uit
te zoeken waar ruimte zit in de begroting
om de gevolgen van de Russische boycot te
verzachten, zodat de EU niet het Crisisfonds
binnen de landbouwbegroting hoeft aan te
spreken, omdat dit uiteindelijk een korting
op inkomenssteun betekent voor íedere boer.
„Geld is namelijk geen doel op zich”, zegt de
VVD-er Huitema, wijzend op die sigaar uit
eigen doos. Hij is ook kritisch over de private
opslag van zuivel; „heeft een individuele boer
er wel iets aan?”

17.30 uur - Vlak voor Den Haag is het weer
druk op de weg, maar Huitema arriveert
op tijd op het hoofdkantoor van Shell. Er
is een bijeenkomst, met een borrel en een
hapje, georganiseerd door de leden van de
partijcommissie Economische Zaken. In de
loop van de avond schuiven steeds meer VVDKamerleden aan, wanneer president-directeur
Dick Benschop voor de vuist weg een toespraak
houdt over hernieuwbare energie, over Poetin
en over aard- en schaliegas. Voor Huitema is de
bijeenkomst extra interessant, omdat hij ook
lid is van de milieucommissie. Op het scherm
achter Benschop staan het Shell- en VVD-logo
naast elkaar.

Bespreking
13.00 uur - Aansluitend op het samenzijn met
Van Baalen spreken Huitema en zijn collega’s
met Tweede Kamer-voorzitter Anouchka van
Miltenburg. Zij is in Brussel om contacten te
leggen met het Europees Parlement.
Binnen een half uur is deze besloten zitting ten
einde. Huitema wordt door zijn medewerker
gewezen op een twitterbericht waaruit blijkt
dat het ook voor Frankrijk ineens bespreekbaar
is om de nitraatrichtlijn te herzien. Deze week
bespreekt Huitema met staatssecretaris Dijksma
dat hij voorstander is van ‘behoeftebemesting
in plaats van de starre nitraatrichtlijn’. Met
zijn medewerkers overlegt Huitema tijdens
de lunch wie van hen hem waar en wanneer
vertegenwoordigt komende week.

Buiten
15.00 uur - Op weg naar de parkeergarage
haalt de ambitieuze europarlementariër
even adem. Het navigatiesysteem geeft aan
dat het twee uur rijden is naar Den Haag.
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Bulk
21.30 uur - Nadat Benschop het gezelschap
heeft verlaten, gaat de VVD verder met
een topoverleg over zaken als de boycot
van Rusland. Huitema stelt zich voor aan
zijn overwegend Haagse partijgenoten en
vertelt daarbij dat er wellicht best potjes zijn
met geld om de boeren die boycotschade
ondervinden tegemoet te komen, maar dat er
wat hem betreft eerst héél goed moet worden
nagedacht over hoe dit geld dan ingezet
zou moeten worden. „Want komt slechts 10
procent bij de boeren terecht en de rest bij de
handel, dan schieten we daar weinig mee op.”
Verder houdt Huitema zijn publiek voor dat
de Nederlandse landbouw meer moet kunnen
inzetten op kennis, ondernemerschap en
innovatie dan op bulk.
Na het partijcongres bij Shell stapt Huitema
weer in zijn auto. Morgen en overmorgen
zal hij opnieuw naar Brussel en Den Haag
gaan, onder meer om Dijksma te spreken. In
Biddinghuizen bezoekt hij woensdag de Agro
Techniek beurs. Op donderdag spreekt hij
minister-president Mark Rutte. Vrijdag staat
een werkbezoek op de agenda. 

Werkdag

Tekst en beeld:
Ruth van Schriek

Netwerken, overleggen
en heel veel vergaderen

