
Reis naar het Europees Parlement in Brussel op 31 maart 2017 

 

Op uitnodiging van VVD-Europarlementariër Jan Huitema uit Makkinga mochten dames van 

Vrouwen van Nu Fryslân met zo’n 99 vrouwen het Europees Parlement in Brussel bezoeken! 

Twee bussen vertrokken vanuit Drachten/Leeuwarden en Heerenveen, respectievelijk om vijf 

en zes uur 's morgens. Na de stop in Meerkerk kregen we een quiz op papier te beantwoorden 

over het parlement. Vanuit de bus zagen we in Brussel de triomfboog en het beeld van 

Montgomery. We reden langs het oorlogsmuseum en een museum voor schone kunsten en het 

Jubelpark. 

 

  

 

 Om 11 uur kwamen we bij 

 de gebouwen van het 

 parlement. Op één gebouw 

 was het cijfer 60 al groot 

 aangebracht; het 

 parlement bestaat dit jaar 

 60 jaar. In 1957 werd dit 

 opgericht. Al in 1948 

 kwamen 800 

 afgevaardigden uit 19 

 landen bijeen in Den Haag 

 om te praten over de 

 mogelijkheden voor 

 nauwere samenwerking 

 tussen de landen van 

 Europa, om de vrede te 

 blijven bewaren! 

 

 

 

We werden ontvangen door Carlissa Remmerswaal. Van haar kregen we een sticker voor op 

onze kleding. Carlissa bracht ons naar het Parlamentarium, het bezoekerscentrum van het 

Europees Parlement. Ziezo, we zijn binnen, maar eerst moesten onze tassen en riemen nog 

door de beveiliging en wijzelf door een poortje. In het Parlamentarium is uitleg te zien en te 

lezen over het parlement en de geschiedenis. Ook is er een winkeltje met voorwerpen van het 

Europees Parlement en een cafetaria. Verder konden we ons laten informeren met behulp van 

een audiotour. De maquettes van de gebouwen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg maakten 

indruk. Ook de vele foto’s uit de tijd van na de oorlog, waarbij we tekst en uitleg kregen op de 

audioapparatuur. Wat is er veel veranderd en tot stand gekomen.  

Daarna naar het gebouw met de vergaderruimtes van het Europees Parlement. Voor we dit 

betraden, moesten de paspoorten of ID-kaarten getoond worden. Om half een was hier de 

lunch en werden we verwelkomd door onze gastheer Jan Huitema. Hij stond bij de deur. Na de 

lunch hield de heer Huitema een toespraak, vlot en duidelijk en er werden vragen gesteld.  

Hij heeft samen met zijn ouders een boerenbedrijf en zijn studie deed hij in Wageningen. Om 

zoveel mogelijk stemmen te krijgen reed hij met de trekker door heel Nederland. Iemand zei: 

Het lijkt wel BOER ZOEKT VROUW.  Achter op zijn trekker stond BOER ZOEKT STEM. Met 

voorkeurstemmen werd Jan Huitema in het Europees Parlement gekozen. 

Hij  houdt zich bezig met landbouw, milieubeheer en voedselveiligheid. Bij een voorstel van 

hem of van de commissie en/of de raad, dan probeert hij stemmen te krijgen, ook van leden 

van een andere politieke partij. Hij moet lobbyen dus. Hij is niet meer boer. De combinatie van 

ambtenaar en boer is moeilijk te verwezenlijken. In zijn bedrijf werkt een vaste medewerker. 

Thuis melkt hij wel eens. 

Ook vragen over het mestprobleem beantwoordde hij. De boeren moeten koeien verkopen. Er 

had eerder een oplossing gezocht moeten worden.  

Waarom moet er regelmatig verhuisd worden naar Straatsburg om te vergaderen? Dat heeft 

Frankrijk bedongen toen het parlement is opgericht. Zij willen die vergadering en het stemmen 

in hun stad laten plaatsvinden. Drie weken zijn er voorbereidingen in Brussel, één week wordt 

er vergaderd in Straatsburg. Dat zijn extra kosten!  

Landbouw neemt de grootste hap geld uit het Europees Parlement, namelijk 40 procent. 



 

De grote groep vrouwen werd na de lunch in tweeën gedeeld. De ene helft van de groep kreeg 

van delegatiesecretaris van de VVD,  Alexander Kolks, uitleg met dia's over de gang van zaken 

in het Europees parlement. Jean Claude Juncker is voorzitter van de Europese Raad. Onze 

Frans Timmermans is vice-voorzitter. Belangrijke woorden: VREDE, STABILITEIT, 

DUURZAAMHEID, VEILIGHEID, SOLIDARITEIT. België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Italië 

en Nederland deden vanaf het begin mee aan de Europese samenwerking. Er zijn 28 landen lid 

van de Europese Unie, binnenkort 27 omdat Groot-Brittannië er uit gaat vanwege de Brexit. 

Veel inwoners van dit land hadden dit niet gewild. De Europese vlag met 12 sterren is van 

1985. 

Met Huitema ging de andere helft van de groep naar de zaal waar de debatten worden 

gehouden; een  grote ruimte, waar 751 Euroleden ons kunnen vertegenwoordigen. De aanblik  

vanaf de tribune de zaal in was indrukwekkend. In de rondte veraf zijn glazen wanden 

geplaatst. Daarachter zitten de vertalers van de verschillende landen. De zaal was leeg, geen 

parlementariërs en ambtenaren dus. Op vrijdagmiddag hebben ze hier vrij. 

 

We hadden een lange enerverende dag met op de terugreis een geweldig ondergaande zon. 

Een dag die we niet snel zullen vergeten. 

 

G. van der Laan-Elings  

PR, Vrouwen van Nu Fryslân, afdeling Feanwâlden 


