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klonk door, zaterdagavond in het
Brusselse Diamant-centrum,
waar de uitslag van de Open VLD
-verkiezingen bekend werd ge-
maakt. De leden kozen niet voor
het avontuur, maar Egbert La-
chaert (35), de tegenstander van
kersvers voorzitter Gwendolyn
Rutten (37), haalde met 40 pro-
cent wel een geloofwaardig aan-
tal stemmen. Open VLD kon haar
reputatie van partij met ‘de enige
echte democratische’ voorzitters-
verkiezingen eer aandoen. En
met Rutten heeft Open VLD nu
een voorzitster die meteen inzet-
baar is en geen aanlooptijd meer
nodig heeft.
Een voorzitter met slechts 60 pro-
cent van de leden achter zich, zit
niet echt in een royale positie,
maar Open VLD heeft in het ver-
leden wel erger meegemaakt,
zelfs tijdens de hoogdagen van de
partij, met voorzitters die amper
vijftig procent van de stemmen
haalden. Toegegeven, toen waren
de tegenkandidaten van een iets
ander kaliber dan Egbert La-
chaert, maar toch is het een con-
stante dat de underdog bij de libe-
rale voorzittersverkiezingen al-
tijd wat meer sympathie krijgt bij
de leden.

Zonder Guy Verhofstadt

Of Rutten haar uitdager Lachaert
zal opnemen in het partijbestuur
is nog geen uitgemaakte zaak.
Onder Alexander De Croo werd
de traditie van Bart Somers voort-
gezet om heel wat extra mensen
‘uit te nodigen’, waardoor uitein-
delijk een kleine zestig liberalen
deel uitmaakten van het bestuur.
Zaterdag werd ook een nieuw
partijbestuur gekozen en Rutten

wil eerst aan de slag met de twin-
tig mensen die het daarbij ge-
haald hebben.

Andere pikorde

De samenstelling van het nieuwe
partijbureau gebeurde eveneens
op basis van interne verkiezin-
gen, en laat een hele andere pik-
orde zien dan voordien. De vorige
generatie is weggezakt, met Euro-
pees commissaris Karel De Gucht
op plaats vijf, Kamerlid Herman
De Croo op plaats zes en Patrick
Dewael op plaats zeven. De meest
populaire politici bij de eigen le-
den zijn nu Maggie De Block,
Alexander De Croo en Annemie

Turtelboom. De wissel van posi-
ties is des te duidelijker omdat ex-
premier en Open VLD-stichter
Guy Verhofstadt niet deelnam
aan de bestuursverkiezingen.
Met de komst van Rutten is de ge-
neratiewissel bij de Vlaamse libe-
ralen, die al was ingezet onder
haar voorganger Alexander De
Croo, compleet.
De opkomst van staatssecretaris
voor Migratie Maggie De Block
wekt weinig verwondering. Al is
het wel opvallend dat ze meteen
ook Alexander De Croo achter
zich laat. De Block heeft na een
paar communicatiefouten bij het

begin van haar mandaat een de-
gelijke reputatie opgebouwd als
staatssecretaris. Ze is ook iemand
de weinig weerstand opwekt, een
naam als een klok heeft in de par-
tij – haar broer is burgemeester
van Merchtem Eddie De Block –
en daardoor in korte tijd erg po-
pulair is geworden.
Maggie De Block wordt als kandi-
date voor het partijbestuur met
de meeste voorkeurstemmen ook
de ondervoorzitster van de partij,
en daarmee kleurt Open VLD
plots erg vrouwelijk. Voor een
partij die een zware macho-repu-
tatie en -verleden meesleept, is
dat een hele verandering. Al valt
de vervrouwelijking ook te relati-
veren. De partijtop is vrouwelijk
geworden, maar daaronder domi-
neren nog altijd de mannen. Van
de twintig leden die zaterdag
rechtstreeks werden verkozen
voor het partijbestuur, zijn er nog
altijd vijftien man.

Niet meer mopperen

Kersvers voorzitster Gwendolyn
Rutten wil van haar verkiezing
gebruikmaken om ook een stijl-
breuk door te zetten in de partij.
Het moet gedaan zijn met moppe-
ren over de partij, scoren op de
kap van een ander en de ander de
schuld geven, zaken waar de
Vlaamse liberalen vaak in uit-
blonken. ‘We moeten veranderen
in onze manier van denken, voe-
len en gedragen’, vindt ze. ‘Open
VLD moet opnieuw optimistisch
zijn, en de partij zijn die gelooft in
de vooruitgang. en oplossingen
zoekt.’
De tijd die Rutten krijgt om voor
haar partij een nieuwe geloof-
waardigheid op te bouwen, is be-
perkt. Over anderhalf jaar wacht
de moeder van alle verkiezingen,
voor federaal, regionaal en Euro-
pees parlement.

Generatiewissel en meer
vrouwen bij Open VLD

De top van Open VLD kleurt opvallend vrouwelijk, de oude
garde moet een stap achteruit zetten. Staatssecretaris voor
Migratie Maggie De Block geeft de andere liberale
excellenties het nakijken.

‘Open VLD moet
opnieuw
optimistisch zijn
en de partij die
gelooft in de
vooruitgang’

GWENDOLYN RUTTEN PARTIJVOORZITSTER, MAGGIE DE BLOCK 

Gwendolyn Rutten krijgt felicitaties van onder anderen Annemie Turtelboom en Patrick Dewael. © belga
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De Standaard heeft een Hart voor Handicap en
gaat samen met tien mensen met een beperking
op zoek naar werk. Maar tegelijk roepen we u
op om mee te helpen, door te storten voor Hart
voor Handicap. Zo ondersteunt u initiatieven
die daadwerkelijk iets doen aan de drempels
die mensen met een handicap nog té vaak over
moeten voor het vinden van een job. We danken
u alvast van harte.

Stort vandaag nog uw bijdrage op
rekeningnummer BE39 4324 0151 9119

van Hart voor Handicap.
Aftrekbaar vanaf 40 euro.

Leef en zoek mee met de tien werkzoekenden op
www.s!"#$""%$.b&/h"%!'((%h"#$)*"+.

BRUSSEL ‘Als onbekende kandidaat
uit het niets veertig procent van de
stemmen halen, dat lijkt mij toch niet
niks. Dit is een zeer goede uitslag.
Gwendolyn Rutten had de steun van de
partijtop, met een enorm netwerk en
ook een pak meer logistieke en financi-
ele middelen. Bij mij waren het allemaal
vrijwilligers die het gedaan hebben. Ik
ben duidelijk de morele winnaar van de-
ze voorzittersverkiezingen.’

U heeft de nieuwe voorzitter meteen uw
diensten aangeboden ‘als ze mij nodig
heeft’. Al antwoord gekregen?
‘Neen. Het is belangrijk dat we nu echt
de breuk met het verleden kunnen ma-
ken en daarom heb ik de hand uitgesto-
ken. Maar als ik zie hoe ze in De Zevende
Dag reageerde toen men haar vroeg of ik
in het partijbestuur opgenomen zou
worden, tja, dat was toch geen warm
onthaal. Maar als het een njet wordt,
zullen we ons anders moeten organise-
ren.’

Moet dat dan een soort ‘Open VLD
Blauw’ worden, zoals de SP.A had met Erik
De Bruyn?
‘Dat kan iets vergelijkbaars worden, ja.
We mogen nu in ieder geval niet stop-
pen. Ook als men niet luistert naar onze
ideeën, zullen we een manier moeten
vinden om ze te blijven vertolken en
toch invloed op de partij te kunnen uit-
oefenen. Maar zover zijn we nog niet,
het lijkt mij de taak van de voorzitter om
aandacht te hebben voor alles wat er
leeft in de partij.’

Waar moet Gwendolyn Rutten op focus-
sen?
‘Het eerste wat ze moet doen, is tonen
dat ze inderdaad nobody’s wife is, zoals
ze het zelf noemt. Ze moet zich losma-
ken van het traditionele partijapparaat.
Een tweede belangrijk punt is dat we de
verkiezingen in 2014 niet gaan winnen
als we voorstellen lanceren over 101 ver-
schillende onderwerpen. We hebben nu
totaal geen gezicht, geen duidelijk pro-
fiel. Als we over van alles en nog wat een
mening gaan formuleren, dan weten de
mensen in 2014 nog niet waar Open
VLD voor staat. We moeten daarom dui-
delijke keuzes maken en terugkeren
naar onze corebusiness. Het sociaal-
economische beleid, daar moeten we op
wegen, op de belastingen ook en de af-
slanking van het overheidsapparaat.’
(lob)

INTERVIEW

Vlak na het voorlezen van de uitslag
was Open VLD’er EGBERT
LACHAERT vooral ontgoocheld over
de verloren voorzittersverkiezing. Maar
de uitdager is intussen al terug 
bij zijn positieven. 

‘Ik ben
morele
winnaar’

‘Als ik zie hoe Gwendolyn
Rutten reageerde in ‘De
Zevende Dag’, tja, dat was
geen warm onthaal’

ONDERVOORZITSTER
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BEKIJK DE VIDEO

U stelt zich terecht vragen over de prestaties die u van ons mag verwachten. Wat zullen
wij voor u doen ? Hoe pakken we dat aan ? En hoe ver reiken onze engagementen ?
BNP Paribas Fortis is de enige bank in België die haar engagementen contractueel
vastlegt. Alles staat zwart op wit in onze Patrimoniale Overeenkomst. Dat is de basis van
onze langetermijnrelatie die gericht is op dialoog en advies op maat. Zo kunnen we nog
beter uw financiële, fiscale en professionele vragen beantwoorden. Want bij ons krijgen
uw behoeften alle expertise die ze verdienen. Zonder verrassingen.

BELOVEN ONZE SPECIALISTEN
OPLOSSINGEN OP MAAT.

ZWART OPWIT.

Ann Cammu, private banker

Ik kreeg de vraag hoever
onze engagementen reiken

TEN DIENSTE VAN UW VERMOGEN. IN HEEL BELGIË

BLANKENBERGE De dubbele moord
vond plaats in de villa waar de drie sa-
menwoonden. Willem Broos (72) moet
rond drie uur ’s nachts zijn bed uitgeslo-
pen zijn, om in de keuken twee grote
messen te nemen. Daarmee trok hij naar
de slaapkamer van zijn zoon Peter.
De zoon werd in zijn slaap verrast door
zijn vader en had geen enkele kans. Toen
de moeder, Maria Houson (75), kwam
toegesneld, werd ook zij neergestoken. 
In Blankenberge wordt verstomd gerea-
geerd op het familiedrama. Willem
Broos baatte jarenlang een populaire
fruit- en groentehandel uit in het cen-

trum van de kuststad, samen met zijn echt-
genote, die uit Limburg afkomstig is.
Na veertig jaar hard werken liet Willem de
zaak vier jaar geleden over aan zijn enige
zoon. Peter, die na een kort huwelijk al-
leenstaande was, woonde sindsdien boven
de winkel. Vader Willem was daarna niet
meer zo vaak te zien in de zaak. 
De zoon kwam vaak bij zijn ouders over de
vloer. ‘Ze waren een heel hecht gezin, dat

alles samen met zijn drieën deed’, zegt hun
advocate, Daphne Dumery. Zo was het hele
gezin enkele weken geleden nog 14 dagen
lang samen op vakantie in Cannes.
‘Willem kon soms agressief uit de hoek ko-
men’, weten enkele klanten die hem goed
kennen. ‘Hij had een lijnrechte kijk op de
zaken, en duldde weinig tegenspraak.’ In
Blankenberge wordt gefluisterd dat het
drama ontstaan moet zijn na een ruzie over
de winkel. Dat de politie gisteren niet al-
leen de villa maar ook de fruitwinkel door-
zocht en verzegelde, voedt dat idee. Vol-
gens de ene bron zou Willem iets ontdekt
hebben in de fruitzaak dat hem ontstemde.
Anderen weten dan weer dat de kinderloze
Peter van plan zou zijn geweest de fruit-
winkel, het levenswerk van zijn vader, te
verkopen. (nmi, tls, cel)

Gepensioneerde fruithandelaar doodt echtgenote en zoon 
Een gepensioneerde fruithandelaar uit Blankenberge belde zaterdagnacht de
politie op met de boodschap dat hij zijn zoon en zijn echtgenote had doodge-
stoken. 

FAMILEDRAMA

‘Ze waren een heel hecht gezin, dat
alles met zijn drieën deed’


