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De dag na de verkiezingen… 

 

Donderdag 23 november 2006. Eén dag na 

de verkiezingen. Zes uur geslapen. CDA 

volksvertegenwoordiger Ger Koopmans 

stapt château Holtmühle in Tegelen fris en 

monter binnen. Hij spreekt die avond het 

Inspirenzo-gezelschap toe. Over de 

valkuilen en leermomenten van campagne 

voeren tijdens verkiezingen. 

 

Nog geen etmaal geleden hoorde Koopmans 

Balkenende op tv zeggen: “We hebben goud.” 

De uitslag bereikte hem via een groot scherm 

in een Meteriks café. Hier had een aantal 

Noord-Limburgse CDA-ers zich verenigd, 

onder wie Ger Koopmans en Raymond Knops. 

 

Op pad voor Limburg 

‘Op pad voor Limburg’. Zo luidt de slogan van 

Ger Koopmans (1962). Hij is al twintig jaar 

actief in de politiek. Sinds 2002 zit hij in de 

Tweede Kamer. De dag na de verkiezingen 

ging hij op pad naar Inspirenzo.  

Sinds 1994 heerst er volgens Koopmans een 

sprinkhanenplaag in het land. Hij doelt dan op 

de vele politieke verschuivingen van het ene 

naar het andere veld. 

 

Kernboodschap 

Koopmans: “Onze kernboodschap was en is 

nog steeds: bij het CDA is het land in goede 

handen. Bij Balkenende dus. Met drie stevige, 

duidelijk herkenbare topics: welvaart, 

zekerheid en respect. Onze campagne is 

redelijk professioneel verlopen. 

Campagneleider Jack de Vries bleef ons 

continu op het hart drukken: Blijf dicht bij jezelf 

en geloof in waar je voor staat. De neuzen 

stonden in dezelfde richting en ook de logistiek 

van het campagnemateriaal is goed verlopen.”  

De uit Schandelo afkomstige boerenzoon 

(Velden, Limburg) vergelijkt het stemmen met 

een televisiescherm. “Gaat het beeld bibberen, 

dan wisselt de kijker van zender. Zo gaat dat 

ook met de kiezer. Vele oorzaken hebben 

invloed op het stemgedrag.” 

 

Invloed 

Campagne voeren gaat gepaard met vele 

valkuilen en leermomenten. De politicus praat 

liever over draaipunten. 

 “We hebben met flink wat draaipunten te 

maken gehad deze verkiezingen.”  

Hij noemt de belangrijkste draaipunten: 

 Gemeenteraadsverkiezingen maart 2006. 

 Toespraak Wouter Bos in Tilburg over 

AOW en hypotheekaftrek. 

 Tweestrijd tussen Balkenende en Bos 

waardoor een echt politiek circus ontstond. 

 Verharding: het op de man spelen, aldus 

Wouter Bos. 

 Opkomst van Jan Marijnissen waardoor 

speelveld veranderde. 

 Totaalbeeld van verbrokkeling in het 

laatste weekeinde voor de verkiezingen. 

 Uitspraak Rita Verdonk: “Ik word vice-

president.” 
 

 

Drive 

“In de politiek is niks zeker”, legt Ger 

Koopmans uit. “Zo was iedereen het resultaat 

van Geert Wilders ontgaan. Ook wordt er heel 

wat gemanipuleerd. Wij zien een lange en 

ingewikkelde weg.” Hij vergelijkt politiek 

bedrijven met een huis verbouwen als jezelf 

afwezig bent. “Dit gevoel heb je in de politiek 

heel vaak. Mijn drive is te doen wat het beste 

is voor het land. In een veranderende wereld 

met veranderende trends.” 

 

VragenVuur 

Aansluitend aan dit politiek uur is er 

gelegenheid tot vragen stellen. Al gauw blijkt 

dat het onderwerp leeft. Vele vragen komen bij 

Koopmans terecht; over de invloed van de vele 

digitale stemwijzers, dossier buitenlanders en 

de inzet van tv bij campagne voeren.  

 

Primeur 

Voor het eerst in de geschiedenis van 

Inspirenzo volgt een tweede vragenronde. Het 

tweede kamerlid beantwoordt ook deze vragen 

met frisse elan. Van mediatraining tot kapsel 

van Geert Wilders, van gemis aan diepgang in 

tv-debatten tot softe of harde campagnes.  

Aan het einde van de avond dankt de 

voorzitter van Inspirenzo de gedreven politicus 

uit Schandelo voor zijn inspirerende bijdrage. 

Met een heuse Inspirenzo c(h)ampagnekoeler. 

Op the day after…  

 

Link 

Een link tussen Inspirenzo en de politiek in 

Den Haag is deze avond op de kaart gezet● 


