buis & haard

DOO R I N G R I D S PE LT

B EELD IVO VAN D E R B E NT

Rob Jetten
D66-fractievoorzitter Rob Jetten (Veghel, 25 maart 1987) woont samen
met jurist Sjoerd van Gils (Budel, 8 december 1988) en hun hond Muja
in Ubbergen. Ze zitten midden in een verbouwing van hun huis.
Doordeweeks verblijft de politicus in Den Haag.

‘S

joerd is er niet. Hij werkt deels
in het buitenland. Morgen
tref ik hem en onze vriendengroep voor vakantie in Italië.’
Lachend: ‘Dus moet je het met mij
alleen doen. Ik laat mijn iPad en laptop
thuis, op vakantie kijk ik niets. Ook niet
naar Tims ^ Tent. Mijn aflevering kijk
ik wel terug als ik weer thuis ben. Of ik
blij ben dat de opname in een bungalow
was en niet in een tent? Nee hoor, ik
hou wel van kamperen. Cool dat een
jonge interviewer zo’n diepgaand programma maakt. Soms voelt het gesprek
wat ongemakkelijk, maar ondertussen
brengt Tim je naar een punt dat het
interessant wordt. Buiten spraken we
over onze coming-out, tijdens een potje
jeu de boules. Tim sprak ook over zijn
coming-out, terwijl hij zich had voorgenomen dit niet te doen. Een mooi
moment.
Op mijn eerste vrije dag van het reces
heb ik in 24 uur Stranger things op Netflix er doorheen gejaagd. Een heerlijke
epische serie. Sjoerd houdt meer van
actiefilms en kookdocumentaires, dus
kijk ik alleen. Bovendien ontdek ik zo’n
serie meestal als ik alleen in Den Haag
zit, en nog net even tijd heb om iets op
bed te kijken. Spaanstalige series zoals
La casa de papel of de Mexicaase serie
La casa de las Flores, geniet ik ook van.
Die laatste is hysterisch; dan zet ik mijn
verstand op nul.
De spaarzame momenten dat we
samen kijken – met de hond tussen ons
in; van mij mag dat, van Sjoerd niet
– kom je uit bij de Heel holland baktprogramma’s. Sjoerd kan goed koken.
Voor mijn werk scan ik de actualiteiten: Eén Vandaag, Nieuwsuur, Jinek en
Pauw. Mijn iPad bij de hand om ondertussen mails weg te werken en social
media in de gaten te houden. Jinek vind
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ik leuk; ik kom er ook graag. Als je haar
met het publiek ziet voor de uitzending
denk je: ‘Ze is prettig gestoord’. Eva is
een vakvrouw. Maar ik moet ook bekennen dat ik Goedemorgen Nederland
steeds leuker vind. Met een klein team
maken ze elke dag het programma. Heel
stoer. ‘Poeh vroeg’, denk ik als ik er zes
uur moet zijn, maar ik spring enthousiast mijn bed uit. Het is er altijd heel
gezellig, ondanks dat het een conservatief, liberaal rechts programma is en ze
niet altijd lief voor me zijn.
Sjoerd kijkt meestal live als ik in
een uitzending zit. Zijn commentaar
is ook ongeveer live. Dan haal ik mijn
mobiel van vliegtuigmodus, en zie ik
zijn appjes. Hij spaart mij niet. Ik hou
van directheid. In Zondag bij Lubach
hebben ze een geweldig filmpje over mij
uitgezonden, de tranen rolden over zijn
wangen.
Bij grote sportevenementen sleep ik
mijn iPad door het huis mee: Wimbledon, Tour de France, WK en EK Voetbal en de Olympische Spelen. Thuis
keken we altijd met z’n allen naar
sport, op zondagavond de Eredivisie
met het bord op schoot. De liefde voor
sport zit diep. Tijdens de Spelen ontdek ik altijd een sporter van wie ik niet
wist dat ik er fan van kon zijn. Zo’n
jonge gast die het goed deed bij handboogschieten bijvoorbeeld. Zijn naam
weet ik al niet meer, maar ik zat juichend voor de tv. Het vrouwenvoetbal
volgde ik overdag met een half oog in
mijn werkkamer in de Tweede Kamer;
balen van die finale.
O, Ik vertrek moet ik niet vergeten.
Stiekem droom ik van zo’n buitenlands
avontuur, iets voor later. Nee, dan ga ik
niet rentenieren. Als student werkte ik
met veel plezier in de horeca, dus een
bed and breakfast runnen, zit wel goed.’

TIMS ^ TENT:
MAAR DAN IN EEN
BUNGALOW MET
STERREN
ZONDAG
4 AUGUSTUS,
NPO 3, 22.45

Boek De bourgondiërs, Bart
van Loo Magazine The Economist Krant de
Volkskrant en
De Gelderlander
Land en stad
Italië en Londen
Onhebbelijkheid
Thuis kan ik
ongeduldig zijn.
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