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GWENDOLYN RUTTEN PARTIJVOORZITSTER, MAGGIE DE BLOCK

Generatiewissel en meer
vrouwen bij Open VLD
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Gwendolyn Rutten krijgt felicitaties van onder anderen Annemie Turtelboom en Patrick Dewael.
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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.
VA N O N Z E R E DACT E U R S

WIM WINCKELMANS
PETER DE LOBEL
De opluchting
BRUSSEL

klonk door, zaterdagavond in het
Brusselse
Diamant-centrum,
waar de uitslag van de Open VLD
-verkiezingen bekend werd gemaakt. De leden kozen niet voor
het avontuur, maar Egbert Lachaert (35), de tegenstander van
kersvers voorzitter Gwendolyn
Rutten (37), haalde met 40 procent wel een geloofwaardig aantal stemmen. Open VLD kon haar
reputatie van partij met ‘de enige
echte democratische’ voorzittersverkiezingen eer aandoen. En
met Rutten heeft Open VLD nu
een voorzitster die meteen inzetbaar is en geen aanlooptijd meer
nodig heeft.
Een voorzitter met slechts 60 procent van de leden achter zich, zit
niet echt in een royale positie,
maar Open VLD heeft in het ver-

wil eerst aan de slag met de twintig mensen die het daarbij gehaald hebben.
Andere pikorde

De samenstelling van het nieuwe
partijbureau gebeurde eveneens
op basis van interne verkiezingen, en laat een hele andere pikorde zien dan voordien. De vorige
generatie is weggezakt, met Europees 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 leden zijn nu Maggie De Block,
Alexander De Croo en Annemie

‘Open VLD moet
opnieuw
optimistisch zijn

begin van haar mandaat een degelijke reputatie opgebouwd als
staatssecretaris. Ze is ook iemand
de weinig weerstand opwekt, een
naam als een klok heeft in de partij – haar broer is burgemeester
van Merchtem Eddie De Block –
en daardoor in korte tijd erg populair is geworden.
Maggie De Block wordt als kandidate 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-reputatie en -verleden meesleept, is
dat een hele verandering. Al valt
de vervrouwelijking ook te relativeren. De partijtop is vrouwelijk
geworden, maar daaronder domineren nog altijd de mannen. Van
de twintig leden die zaterdag
rechtstreeks werden verkozen
voor het partijbestuur, zijn er nog
altijd vijftien man.
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