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BRUSSEL - "Open Vld zoekt in deze omstandigheden best een eenheidskandidaat voor 
de opvolging van Bart Somers", adviseert de Leuvense politicoloog Bart Maddens. 

Bart Maddens ziet twee types van partijvoorzitters. Eén: de manager die zich vooral bezighoudt 
met interne aangelegenheden. Schoolvoorbeeld was Frans Swaelen bij de CVP in de jaren 
tachtig. Twee: de politieke leider die de partij ook naar buitenuit vertegenwoordigt. Voorbeelden 
zijn Guy Verhofstadt destijds en Bart De Wever nu. 

Verzoener 

"Een partij in een neerwaartse spiraal zoals Open Vld heeft vooral nood aan en managerstype 
die intern orde op zaken kan stellen. Hij moet vooral een verzoenende rol spelen en hoeft niet 
de meest charismatische of ideologisch gedreven figuur te zijn. Die voorzitter moet de partij 
over de traumatische nederlaag van zondag helpen. Het is iemand die vooral kan pacificeren. 
Dit betekent dat Open Vld volgens mij beter geen echte voorzittersverkiezingen organiseert 
maar één kandidaat aanduidt die door niemand wordt gecontesteerd. Een consensuskandidaat 
die wordt gedragen door alle geledingen in de partij. Alleen partijen die electoraal in de lift zitten 
kunnen zich open verkiezingen permitteren. Zoals bij CD&V in 2004 nadat Yves Leterme 
Vlaams minister-president was geworden en toen Jo Vandeurzen en Pieter De Crem het tegen 
elkaar hebben opgenomen." 

Open verkiezingen bij een partij in een neerwaartse spiraal riskeren volgens Maddens de zaken 
nog erger te maken. "De strijd tussen Geert Bourgeois en Patrik Vankrunkelsven voor het 
voorzitterschap van de Volksunie was een factor die de desintegratie van de VU in een 
stroomversnelling heeft gebracht. Vermeden moet worden dat interne tegenstellingen worden 
aangescherpt door voorzittersverkiezingen." 

Clans 

"Open Vld heeft nood aan iemand die de clans kan overstijgen en die niet geïdentificeerd wordt 
met Verhofstadt, Dewael of De Gucht en die bijgevolg geen al te uitgesproken ideologisch 
profiel bezit. Dat kan een veleer kleurloze figuur zijn. Een doodzieke partij als Open Vld moet 
eerst een revalidatieperiode doorlopen. Je kunt moeilijk verwachten dat zo'n partij snel opnieuw 
electoraal succes zal boeken", aldus Maddens. 

Hij vergelijkt de situatie met  

Marianne Thyssen bij CD&V die in een moeilijke periode naar voren werd geschoven als 
kandidaat-voorzitter. "Verhofstadt was opnieuw premier geworden. Dat was een lastige periode 
voor CD&V, maar Thyssen was door iedereen aanvaard en kreeg een brede consensus achter 
zich. Het is mede door de managersrol van Thyssen dat CD&V door de periode van de 
kartelbreuk is geraakt."DCa 
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