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Groep van twaalf fileert CD&V
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Van onze redacteur Christof Vanschoubroek
Brussel ‘Verliezen doen we samen, winnen doen we de volgende keer ook samen.’
Begin juli 2010: Servais Verherstraeten heeft net zijn eindrapport overhandigd aan CD&V-voorzitter Wouter Beke. Verherstraeten kreeg de opdracht om de verkiezingsnederlaag van 13 juni 2010 onder de loep te nemen. De christendemocraten haalden toen, na de breuk van het kartel met de N-VA, 17,6 procent van de stemmen, een historische nederlaag. Maar dat winnen heeft CD&V nog altijd niet onder de knie. Op 26 mei strandde de partij op 14,2 procent.
Het CD&V-partijbestuur duidde gisterochtend een twaalfkoppige kerngroep aan om dat teleurstellende resultaat onder de loep te nemen. Opvallend: op Peter Van Rompuy na, is daar geen enkele lijsttrekker bij. ‘Dat is een bewuste keuze’, zegt partijwoordvoerder Steffen Van Roosbroeck. ‘Het laat ons toe om vanop iets meer afstand de campagne te bekijken.’
De groep is gelijk verdeeld over de verschillende provincies, met Joris Poschet zit er ook een Brusselaar bij. De meesten hebben wel al hun strepen verdiend in het parlement. Behalve uit Poschet bestaat de groep uit Vincent Van Peteghem, Robrecht Bothuyne, Bart Dochy, Nathalie Muylle, Nawal Farih, Raf Terwingen, Peter Van Rompuy, Els Van Hoof, Jef Van den Bergh, Griet Smaers en Cindy Franssen. Tegen september moet hun rapport klaar zijn. De groep van twaalf moet tegen dan ook aangeven wanneer er het best een nieuwe voorzitter gekozen wordt.
Niet lukraak gekozen
De leden van zo’n werkgroep worden niet lukraak gekozen. Zij bereiden immers de weg voor die de partij moet inslaan, en schetsen zo onrechtstreeks het beeld van de voorzitter die de nieuwe CD&V vorm moet geven. Beke heeft al aangegeven dat de kans klein is dat hij zich opnieuw kandidaat stelt. Alle ogen zijn gericht op Hilde Crevits.
De rechtervleugel - vooral vertegenwoordigd door Pieter De Crem en Hendrik Bogaert - hamert al langer op bijvoorbeeld een forser migrantenstandpunt. ‘We geven de indruk dat wíj ons moeten aanpassen aan nieuwkomers’, gaf die laatste vorige week nog mee in Terzake.
Kleurloos en versnipperd
De opdracht van de werkgroep is heel ruim. Behalve de campagne zal de verhouding tot het middenveld en de eigen zuil een belangrijk punt van analyse zijn. Moeten de banden opnieuw strakker aangehaald worden? Of net niet? Tussen de partij en de zuil bestaat nu een gewapende vrede. Hilde Crevits, nochtans een kind van het ACW, speechte niet op Rerum Novarum. Beweging.net, en vooral dan de vakbond ACV, wordt medeverantwoordelijk geacht voor de verkiezingsnederlaag. Van de werkgroep wordt ook verwacht dat ze ‘een analyse maakt van CD&V als middenpartij, in het politieke landschap en in de verschillende regeringen, tegen de huidige maatschappelijke achtergrond’.
De partij is ten onder gegaan aan het staatsbelang, klonk de conclusie negen jaar geleden. Door zowel Vlaams (Kris Peeters) als federaal (Yves Leterme) in moeilijke omstandigheden de regeringen te leiden, verloochende de partij haar eigen principes. ‘We hebben te veel de verzoener en compromiszoeker moeten spelen. Zeker op het laatst hebben we te weinig gedaan en kunnen doen wat we zeiden.’
Dat is alvast een rol die CD&V de afgelopen vijf jaar - zeker federaal - niet hoefde te spelen. Toch was de partij tijdens de jongste campagne opnieuw kleurloos en schipperend tussen links en rechts, om beschikbaar te blijven voor elke partij.
In 2010 werd erop gewezen dat het signaal van de kiezer te laat werd aangevoeld. ‘Vorig jaar hebben we nog de Vlaamse verkiezingen gewonnen, dat heeft ons in slaap gewiegd’, zei Verherstraeten toen. ‘We hebben toen te weinig aandacht gehad voor de trends die toen al bezig waren.’ Deze keer dacht CD&V dat het allemaal wel zou loslopen, omdat er bij de gemeenteraadsverkiezingen nog behoorlijk gescoord werd. Maar CD&V is zeker niet de enige die de trends in de aanloop naar 26 mei verkeerd ingeschat heeft.

