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EP-KANDIDAAT JEROEN LENAERS

Na het ontbijt heeft Jeroen Lenaers even hulp van zijn moeder Marina nodig voor het vinden van zijn stempas.

foto Stefan Koopmans

Bronsgroen in Brussel...
Als nummer twee op de kandidatenlijst van het CDA voor de Europese verkiezingen die in Nederland gisteren werden gehouden,

heeft de 30-jarige Jeroen Lenaers uit Stramproy als enige Limburger een grote kans op een zetel in het Europees parlement.
door Ivo Kok

H

ij had best al ministerpresident geweest willen zijn. Graag zelfs.
„Maar het is er nou eenmaal nooit van gekomen”, grapt de 30-jarige Jeroen Lenaers op deze zonnige donderdagmorgen, verkiezingsochtend, in
zijn ouderlijk huis in Stramproy
waar hij tijdelijk onderdak heeft gevonden. Aan de rijkelijk gevulde
ontbijttafel - flyeren sinds zeven
uur op het NS-station in Roermond heeft hongerig gemaakt grinniken vader Bert (73), moeder
Marina (59) en drie leden van zijn
campagneteam om Lenaers’ reactie
op de regelmatig geuite kritiek dat
de Nederlandse kandidaten voor
het Europees Parlement, onder wie

zeker ook hijzelf, in meerdere of
mindere mate als nobody moeten
worden bestempeld. „Het is inderdaad zo dat andere Europese landen, België bijvoorbeeld, politieke
zwaargewichten kandideren. Oudpremiers, voormalige ministers van
Buitenlandse Zaken, noem maar
op. Maar hier in Nederland wordt

“

Ik beschouw
Brussel echt niet
als opstapje naar
Den Haag; zie het
zelfs andersom.

er nou eenmaal op een iets andere
manier tegen de Europese politieke
arena aangekeken. Er wordt zelfs
wel eens gesteld dat Brussel vooral
als opstapje geldt naar Den Haag.
Daar ben ik het absoluut niet mee
eens. Sterker nog: ik beschouw
Den Haag als een goede leerschool
voor Brussel. Europa, dáár gebeurt
het, maar dan moet je het wel tot
het niveau van het individu weten
te brengen. Iedere burger, zeker
ook in de grensstreek, moet de
voordelen proeven, ze voelen; obstakels en problemen moeten uit
de weg worden geruimd. En als
mensen roepen dat ik in de afgelopen jaren onzichtbaar ben geweest,
dan heb ik het goed gedaan. Als beleidsmedewerker in Brussel hoor je
dat namelijk ook te zijn.”
Beleidsmedewerker, het woord is

Europese
verkiezingen
22-25 mei

gevallen. De officiële benaming
voor persoonlijke assistent. Die rol
vervulde Jeroen Lenaers, na zijn
masteropleiding European Studies
aan de Universiteit Maastricht, de
afgelopen vijf jaar namens het
CDA - onderdeel van de Europese
Volkspartij - voor dé Limburgse Europarlementariër bij uitstek, Ria
Oomen. De in Echt geboren en in
Maasbracht woonachtige politica
maakte maar liefst een kwarteeuw
deel uit van het Europees Parlement, en was blijkbaar dusdanig tevreden over haar - excusez le mot ‘hulpje’ in de laatste jaren dat ze besloot de onbekende jongeling als
haar opvolger binnen het CDA
naar voren te schuiven. Voorwaar
een grote eer, benadrukt Lenaers
aan de keukentafel, want zijn respect voor Oomen is groot. En zeker
niet alleen vanwege haar dossierkennis. „Wat ik vooral in haar be-

wonder, is dat ze buiten een beleidsmakende parlementariër vooral ook volksvertegenwoordiger was.
Het klankbord, vooral als het om
grensproblematiek ging; de Limburgse stem in Brussel. Dat kón ze
zijn doordat ze in nauw contact
stond met de Limburgers. Ik denk
dat ze in de afgelopen vijf jaar zeker achtduizend provinciegenoten
in het parlement heeft ontvangen.
En dan heb ik het nog niet over de
stortvloed aan mails van Limburgers, die ook allemaal nauwgezet
door haar zijn beantwoord. Dat is
heel belangrijk en wordt ook
enorm gewaardeerd.”
Het is, zo wil Lenaers maar zeggen,
niet toevallig dat Oomen in 2009

“

Stel dat we slechts
twee of drie zetels
halen... Dan wordt
het toch nog wel
spannend.

vanaf een onverkiesbare plek op de
lijst met maar liefst zeventigduizend voorkeurstemmen, waarvan
zestigduizend uit Limburg, in het
parlement werd gekozen. „Daarover gesproken...” Lenaers houdt
even halt als we rond de klok van
half tien aan een wandeling richting het stemlokaal in gemeenschapshuis De Zaal in hartje
Stramproy zijn begonnen. „Die
voorkeurstemmen zijn natuurlijk
enorm belangrijk. En hoewel ik de
nummer 2 op de CDA-lijst ben, betekent dat dus ook nog niet dat ik
bij voorbaat zeker ben van een plek
in het parlement. Stel dat we
slechts twee of drie zetels halen...
Dan wordt het toch nog wel spannend.” Aan ‘zijn’ Stramproy - de joviale kandidaat-Europarlementariër is geboren en getogen in de zesduizend zielen tellende ‘Parel van
Limburg’ - zal het niet liggen. Werkelijk iedere voorbijganger kent
hem, velen beloven Lenaers hun
stem op weg naar Brussel. „Daar
moet ik ook zijn als het erom gaat.
Maar ik koop een huis hier in
Stramproy. Als Europarlementariër
moet je de band met je regio
warm, heel warm houden.”

