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Vincent Stuer bespreekt
de ‘Grote Verwachtingen’
van Geert Mak
Schrijver, columnist en opiniemaker Vincent Stuer dook voor ons
in het boek de ‘Grote Verwachtingen’ van de succesvolle auteur
Geert Mak. Lees zijn beschouwingen over dit meesterwerk op
blz. 6.
U kunt tevens de podcast met
Stuer en Mak beluisteren op
https://klara.be/geert-mak-overgrote-verwachtingen

Bart Tommelein, Els Ampe, Egbert Lachaert en Stefaan Nuytten in een grappig moment op
het LVV-debat over de voorzittersverkiezingen bij Open Vld.

Open Vld zkt vz (m/v)

H

et traditionele LVV-debat met de
kandidaten voor de voorzittersverkiezingen bij Open Vld zit altijd vol
verrassingen. Dat was dit keer in de Brusselse cultuurtempel, de Koninklijke Vlaamse
Schouwburg, niet anders. Pittig, scherp, bij
momenten hilarisch en lachwekkend. Hoezo?
Daar zorgde de ‘outsider’ van dienst, Stefaan
Koksijde, voor. Hij is een mix van Jean-Marie
Dedecker en Jean-Pierre Van Rossem. De man
zijn campagne draait om “durven”. En wat
durft Stefaan zo al? “Als mijn vrouw akkoord
gaat, ben ik tot alles in staat.”
Het publiek was natuurlijk ook gekomen voor
de echte uitdagers van de avond, Bart Tommelein, Els Ampe en Egbert Lachaert. Er zijn
niet echt grote verschillen tussen deze kandidaat-voorzitters. Ze willen allemaal maar één
ding: meer kiezers voor Open Vld. Er moet

verder meer naar de basis worden geluisterd
zeggen ze in koor. De zaal was het daar roerend mee eens. De ene, Bart Tommelein, wil
dat er meer “gedaan” wordt in plaats van “gepraat”, de andere, Els Ampe, stelt voor om de
ministers door de partijraad te laten verkiezen, en de derde, Egbert Lachaert, wil de statuten veranderen om meer jonge en nieuwe
mensen in het partijbestuur een kans te geven.
Leden konden zich nog kandidaat stellen
voor het partijbestuur of het voorzitterschap
tot afgelopen maandag. De digitale stembus
gaat open op zaterdag 21 maart en op vrijdag
27 maart kennen we de uitslag. Behaalt geen
enkele kandidaat-voorzitter een absolute
meerderheid van de stemmen, dan volgt een
tweede stemronde van vier dagen. Die start
op vrijdag 27 maart om 16u en loopt tot dinsdag 31 maart om 16u. – B.C.

