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Pieter Omtzigt en demissionair minister
Wopke Hoekstra, partijleider van het CDA. (anp
/ Bart Maat)

‘Gelekte document‘Gelekte document
met CDA-kritiek kwammet CDA-kritiek kwam
uit kring van Pieteruit kring van Pieter
Omtzigt’Omtzigt’

Het document van politicus Pieter

Omtzigt met harde kritiek op het CDA

is gelekt door iemand uit zijn eigen

omgeving. Dat stelt CDA-

partijvoorzitter Marnix van Rij.

Omtzigt zou het document in beperkte

kring hebben gedeeld, waarna iemand

de memo heeft doorgestuurd naar de

pers.
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Volgens CDA-partijvoorzitter Marnix

van Rij heeft Pieter Omtzigt dat zelf

verklaard. Vrijdag en zaterdag is er

veelvuldig contact geweest met

Omtzigt over zijn interne document

met keiharde kritiek op de partij, dat

werd gepubliceerd door De

Limburger. Als gevolg van die

openbaarmaking besloot de Twentse

politicus zijn lidmaatschap op te

zeggen. Zaterdag deelde hij dat

besluit in een ‘emotioneel gesprek’

mee aan Van Rij, aldus de interim-

voorzitter.

Omtzigt zou daarin over de gelekte

memo hebben gezegd: ‘Helaas

Marnix, iemand uit de kring

waarmee ik het document heb

gedeeld, heeft het naar de pers

gestuurd.’

deal over lijsttrekkerschap

Partijvoorzitter Van Rij haalde het

telefoongesprek dinsdagavond aan

in online bijeenkomst met enkele

honderden CDA-leden. Daarin kwam

hij ook terug op Omtzigts bewering

dat hem het lijsttrekkerschap was

beloofd als Hugo de Jonge zich zou

terugtrekken. Het Twentse Kamerlid

had die deal naar eigen zeggen

gesloten met voormalig

partijvoorzitter Rutger Ploum.

‘Ik heb het hierover met mijn

voorganger Ploum gehad’, aldus Van

Rij. ‘Hij zegt dat het pertinent niet

waar is. Het is dus het woord van de

één tegen de ander.’ Van Rij

benadrukte dat een partijvoorzitter

niet de autoriteit heeft zulke

afspraken te maken. ‘Daar gaat hij

niet over, we hebben daarvoor als

partij allemaal regels.’

Veel CDA-leden willen van het

bestuur weten wat er klopt van

Omtzigts aantijgingen. ‘Niet alles

wat Pieter heeft opgeschreven kan

gelogen zijn’, aldus een inspreker.

Volgens het CDA wordt de kritiek

meegenomen door de commissie die

de verkiezingsuitslag onderzoekt,

waarvoor de memo oorspronkelijk

ook was bedoeld. Zonder die

resultaten af te wachten laat de

partijtop echter doorschemeren het

zeker niet met alle kritiek eens te

zijn – bijvoorbeeld wat betreft de

suggestie dat ‘drie sponsoren’ een

miljoen euro in de campagnekas

stortten in ruil voor wijzigingen in

het verkiezingsprogramma. Het CDA

liet maandagavond weten dat het om

slechts één donateur gaat, die naar

eigen zeggen niet op zoek was naar

inhoudelijke invloed.

‘Het idee dat je met geld beleid kunt

kopen is volstrekt onjuist’,

herhaalde partijvoorzitter Van Rij

dinsdagavond. Ook minister en

CDA-fractievoorzitter Wopke

Hoekstra sprak die aantijging in de

partijbijeenkomst met kracht tegen.

‘Ik heb sinds mijn aantreden op geen

enkel – maar dan ook geen enkel –

moment wát dan ook gemerkt van

iemand die zoiets zou willen.’

huilende CDA’ers

De brief van Omtzigt en zijn

daaropvolgende vertrek hebben de

partij keihard geraakt, aldus

Hoekstra. ‘Er staan heel forse dingen

in aan het adres van medewerkers

die zich niet kunnen verweren. Ik

heb huilende fractiemedewerkers

gehad die zeggen: ‘Het zit écht niet

zo, maar we kunnen ons niet

verdedigen.’’

Dat de voormalig CDA-politicus zijn

kritiek op schrift zette, kwam

volgens minister Ank Bijleveld – ook

in het ‘bijpraatuurtje’ aanwezig –

doordat Omtzigt ‘niet in staat was’

fysiek naar de onderzoekscommissie

te komen die zich buigt over de

campagne en de

verkiezingsnederlaag. ‘Daarom is

Pieter gevraagd zijn inbreng op

papier te zetten’, aldus Bijleveld

tegen CDA-leden. ‘Ik denk dat

weinig mensen het voor elkaar

hadden gekregen 76 pagina’s te

schrijven. Dat geeft ook wel een

beetje zijn gemoedstoestand aan. Hij

heeft dat document ter

voorbereiding gedeeld met een

aantal mensen. Daar is het vandaan

gekomen.’

Toch was de intentie ook ná het

gelekte document nog om met elkaar

door te gaan, aldus fractievoorzitter

Wopke Hoekstra. ‘Ik overdrijf niet

als ik zeg dat er de afgelopen

maanden vele tientallen uren zijn

geïnvesteerd in het contact met

Pieter. Omdat wij zo graag met de

hele familie verder willen. Hij had

gezegd: ‘Ik moet zestien weken rust

houden, en ik moet ook medische

hulp zoeken.’ Daarna zou hij zich

weer bij ons voegen. Dat het

desondanks niet gelukt is weer bij

elkaar te komen, is zeer

teleurstellend. We zullen als fractie

door deze heel lastige fase moeten

heenkomen.’
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Lees ook
Hoekstra besprak ‘medische

hulp’ Omtzigt met

honderden CDA’ers

Lees ook
Pieter Omtzigt laat het CDA

in verslagenheid achter. ‘Hij

is altijd mijn voorbeeld

geweest’

Lees ook
Omtzigt haalt in gelekte

memo keihard uit naar CDA:

‘Ik ben gepasseerd’
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