Van de partij

De jongerenvoorzitters (2)

Tom
Vandenkendelaere

In augustus laat Humo de jongerenvoorzitters
van onze voornaamste partijen aan het woord.
Vorige week vochten de aanvoerders van Jong
VLD en Animo een ouderwets robbertje rechts
versus links met elkaar uit. Vandaag mogen
Tom Vandenkendelaere van Jong CD&V en
Bram Van Braeckevelt van Jong Groen het onder
mekaar uitzoeken. Over de 99 procent, schone
kerncentrales en – heel even maar – Spirit.
Peter Casteels / Foto’s Thomas Sweertvaegher

Jong CD&V
- Geboren: in 1984.
- Studie: Internationale betrekkingen.
- Woonplaats: Roeselare.
- Job: jongerenvoorzitter van CD&V en vicevoorzitter van de EVP-jongeren. Werkt
daarnaast aan een doctoraat over de PoolsDuitse relaties en de toetreding van Polen
tot de EU.
- Lid van de partij: sinds zijn 25ste.
- In 2014: hoopt op een geloofwaardige
plaats. Dat is al eerder lastig gebleken voor
jongerenvoorzitters bij CD&V.
- Ambitie: wil in de herfst van zijn leven een
eigen zaak beginnen met alles wat hij tegen dan heeft geleerd.
- Politieke voorbeeld: Helmut Kohl. ‘Hij
heeft de hereniging van Duitsland begeleid en zonder hem zou ook de Europese
Unie er helemaal anders uitgezien hebben.’

We hadden afgesproken in een
hip, Gents koffiehuis, maar de
eigenaars bleken bij aankomst
met vakantie. Omdat de weergoden alle regen van de afgelopen weken op ons loslaten,
duiken we dan maar een tearoom binnen van het type waar
's ochtends al advocaatjes worden geserveerd bij de koffie. Op
de cappuccino's wordt nog net
geen slagroom gespoten, maar
aan de chocoladeschilfers valt
niet te ontsnappen.
Bram Van Braeckevelt haalt
een exemplaar van Het Laatste
Nieuws uit zijn tas. Een kennis
van hem, de negentienjarige
Lyle Muns, heeft deze dag uitgekozen om wereldkundig te
maken dat hij bijverdient als
prostitué. Hij was voorzitter
van de Scholierenkoepel, maar
ook een tijdje actief bij Jong
Groen.
HUMO Hoe kijk je naar de
beroepsbezigheden van
Lyle?
Bram Van Braeckevelt (26)
«Het is dubbel: ik wil niet promoten wat hij doet, maar ik heb
wel respect voor zijn beslissing
om er openlijk over te praten.»
HUMO Hij heeft het geld
eigenlijk niet nodig, maar

gebruikt het om te reizen.
Maakt dat het niet wat
ordinair?
Tom Vandenkendelaere (28)
«Ik heb het daar wel moeilijk
mee. Ik verdien zelf ook geen
bergen geld, maar voel absoluut niet de aandrang om me
te prostitueren om me toch
maar een luxeleven te kunnen
veroorloven.»
Van Braeckevelt «Lyle heeft
voor zichzelf een afgewogen
keuze gemaakt en daar kunnen
wij niet zomaar over oordelen.
Het is goed dat hij ermee naar
buiten is gekomen. Hij wijst ons
erop dat er wel degelijk zoiets
bestaat als jongensprostitutie, en wat iedereen daar verder ook over denkt: we moeten
daar aandacht voor hebben. In
Antwerpen is er Boysproject,
dat jongens wijst op de risico's
van het vak en hen ondersteunt
als ze in de problemen raken.
Als Lyle ervoor zorgt dat er
meer dergelijke initiatieven komen, kunnen we hem daar alleen maar dankbaar voor zijn.»
HUMO Ik dacht dat het
komkommernieuws was.
Vandenkendelaere «Het zegt
wel iets over onze samenleving. Zulke gevallen zijn knip-

perlichten en we mogen daar
zeker niet lichtzinnig overheen
gaan.»
HUMO Een ware
christendemocraat
vermoedt er al snel
normvervaging achter.
Vandenkendelaere «Dat bedoel ik niet. Het is niet normaal
dat zo'n jongen zich prostitueert om aan zakgeld te raken,
maar ik weet niet wat er precies speelt. In welke milieus
komt hij? Zijn er nog veel jongens die hetzelfde doen?»
HUMO Er zullen alleen maar
meer van die gevallen
opduiken als de crisis in
Europa blijft duren. Of is dat
wat overdreven?
Van Braeckevelt «Er zijn vandaag 5,5 miljoen werkloze jongeren in de Europese Unie. Dat
is evenveel als er mensen in Denemarken wonen. Hallucinant
vind ik dat. Ze zullen niet allemaal in de prostitutie worden
gedwongen, maar er dreigt een
generatie verloren te gaan. Zeker in Zuid-Europa. En daar zijn
politici de schuldigen van. Om
het met een quote van Bart
Staes te zeggen: ‘We hebben
de euro gered, maar zijn de
Europeanen verloren.’ Europa

‘Europa maakt wetten
over de kromming
van een komkommer,
terwijl er in Griekenland
mensen creperen
van de honger’

Bram Van
Braeckevelt
Jong Groen

was altijd gebaseerd op economische waarden. In de sociale
kant was niemand geïnteresseerd en daar betalen jongeren
nu de prijs voor.»
Vandenkendelaere «Europa
loopt niet voorop in de sociale
strijd: dat klopt. Er moet worden nagedacht over maatregelen zoals een Europees minimuminkomen. Maar er is ook
iets mis met de economische
kant van Europa, hé. Die jongeren moeten zo snel mogelijk
een job vinden, en daarvoor is
het belangrijk dat Europa competitief blijft tegenover nieuwe
grootmachten als China, Rusland en India.»
HUMO Is dat geen gelopen
race?
Vandenkendelaere «We moeten doen waar we goed in zijn:
op het vlak van onderzoek en
ontwikkeling hebben we een
voorsprong, en die moeten we
behouden. Nu zien we echter dat ook die sectoren naar
de groeilanden verhuizen. Dat
moeten we tegenhouden. Alleen dan kan Europa zich redden in de nieuwe wereld.»
HUMO Levert die sector
niet alleen jobs op voor
ingenieurs en ICT'ers?

Vandenkendelaere «In eerste
instantie wel, maar rond die bedrijven kunnen ook andere arbeidsplaatsen ontstaan.
»We moeten in elk geval beslissingen durven te nemen. Als
we ons sociale model willen behouden, zullen we het moeten
hervormen.»
HUMO Volgens Frederick
Vandeput van Jong VLD zijn
de verworvenheden van de
babyboomers onbetaalbaar
geworden.
Vandenkendelaere «Het is
duidelijk dat de vorige generaties beloftes hebben gemaakt
die vandaag onrealistisch blijken te zijn. We kunnen hen
daarvoor met de vinger wijzen, maar belangrijker is dat
we ervoor zorgen dat het systeem wordt aangepast. Mensen moeten beseffen dat ze
langer zullen moeten werken.»
Van Braeckevelt «Ik vind dat
hallucinant. Moeten wij het
echt opnemen tegen de gepensioneerden? Natuurlijk niet. De
strijd gaat tussen de één procent en al de rest: werkloze jongeren, gepensioneerden die in
armoede leven, kmo's die het
lastig hebben… Zij staan tegenover een toplaag die het

voor zichzelf heel goed geregeld heeft.»
HUMO Dat verhaal van de
99 procent komt uit de
Verenigde Staten. Bestaat
die tegenstelling hier ook?
Van Braeckevelt «In België betaalt McDonald's gelukkig geen
lonen uit waarmee mensen onmogelijk kunnen rondkomen,
maar het aantal werkende armen stijgt ook hier, net als de
ongelijkheid. In 1998 bezat de
rijkste 10 procent 50 keer meer
dan de armste 10 procent. Vandaag heeft ze 735 keer meer.
Dat zijn harde cijfers. Het is crisis, maar de verkoop van Jaguars in Europa stijgt.
»Mijn vader is beginnen te
werken op zijn veertiende en
heeft jarenlang in een beschutte werkplaats gestaan. Mijn
moeder is poetsvrouw. Ik heb
zelf het geluk gehad om goed
onderwijs te kunnen volgen en
vind dat iedereen die kansen
moet krijgen. Dan begrijp ik niet
dat er mensen zijn die daar niet
toe willen bijdragen en er alles
aan doen om geen belastingen
te hoeven betalen. De inkomsten uit de grootste vermogens
moeten gewoon hoger belast
worden.»

- Geboren: in 1986.
- Studie: sociaal-cultureel
werk en master Europese
studies.
- Woonplaats: Gent.
- Job: werkt voor de liberale
vakbond. Vertegenwoordigt de non-profitsector. Hij
is ook gemeenteraadslid.
- Lid van de partij: sinds zijn
23ste, toen hij overkwam
van het links-liberale Spirit van Geert Lambert. Daar
was hij al op zijn 19de bij gegaan.
- In 2014: een zichtbare plaats
voor de jongerenvoorzitter.
Hoopt ooit verkozen te raken. ‘Als de tijd daar rijp
voor is.’
- Ambities: de politiek opnieuw geloofwaardiger maken en het wantrouwen bij
veel mensen tegenover politici wegnemen.
- Politieke voorbeeld: Martin Luther King. ‘Hij heeft
met de kracht van de rede
en zonder geweld te gebruiken een volk in beweging
gebracht en gelijke rechten
afgedwongen.’

Vandenkendelaere «Ik heb
dat onderwerp minder goed in
de vingers dan Bram, maar we
moeten opletten dat de herverdeling in de samenleving er
niet voor zorgt dat economische groei onmogelijk wordt.
Er moeten mensen zijn die het
geld binnenbrengen.»
HUMO Hoe vinden jullie dat
het Europese niveau het
ervan afbrengt?
Vandenkendelaere «Ik ben een
overtuigde Europeaan, en dat
zal ik altijd blijven. Het Europese
project staat onder druk, maar
we moeten het blijven verdedigen.»
Van Braeckevelt «Klopt, maar
er schort wel wat aan Europa.
Het parlement heeft veel te

‘Het is
crisis,
maar de
verkoop
van Jaguars
in Europa
stijgt’
Van BraeckeVelt

Jong Groen

weinig te zeggen en is afhankelijk van een Europese Commissie die niet verkozen is. De
aanpak van de crisis valt moeilijk een succes te noemen: er
worden wetten gemaakt over
de kromming van een komkommer, terwijl er in Griekenland mensen liggen te creperen
van de honger.»
Vandenkendelaere «Hoe erg
het ook is: Griekenland moet
nu op de blaren zitten. Op termijn moeten we naar een politieke unie die begrotingen
controleert en waarbinnen er
ook solidariteit moet bestaan.
Maar dan moeten de begrotingen ook écht worden gecontroleerd.»
HUMO Doet Europa genoeg
om een klimaatcrisis te
vermijden?
Vandenkendelaere «We geven het goede voorbeeld aan de
rest van de wereld. We kunnen
misschien meer doen, maar het
zijn vooral landen als China en
India die hun verantwoordelijkheden ontlopen. Zij moeten
eens toegeven dat ze geen ontwikkelingslanden meer zijn en
hun uitstoot beperken zoals wij
dat doen.»
Van Braeckevelt «Europa kan
zeker meer doen, en België en
Vlaanderen doen al helemaal
niet genoeg. Ik was op Dranouter en daar verkochten ze
T-shirts met als opschrift: ‘De
toestand is hopeloos maar niet
ernstig.’ Dat gevoel krijg ik bij
het Belgische klimaatbeleid:
niemand neemt de problematiek ernstig.
»Kijk, het gaat niet alleen
over de bloemetjes en de bijtjes. Ecologie gaat in de eerste
plaats over gezondheid – 14
procent van de kinderen heeft
astma – maar ook over jobs.»
Vandenkendelaere «Hoe kan
de opwarming van de aarde nu
voor nieuwe jobs zorgen?»
Van Braeckevelt «Als België
voor hernieuwbare energie
kiest, zal dat 60.000 arbeidsplaatsen opleveren. Dat cijfer
komt van het Federaal Planbureau en het VITO. Het zou de
overheid ook geld kosten – ik
hoor het je al zeggen, Tom –
maar als we onvoorbereid zijn
wanneer de olie op raakt, zal

de rekening nog veel duurder
uitvallen.»
Vandenkendelaere «Ik vind
dat er in de eerste plaats verstandig moet worden geïnvesteerd. De overheid betaalt zich
blauw aan groenestroomcertificaten. Had ze iets langer gewacht en de enorme prijsdaling zien aankomen, dan had
dat veel goedkoper gekund. Er
worden momenteel ook kerncentrales ontwikkeld waar geen
nucleair afval aan te pas komt.
In België gebeurt daar uitstekend onderzoek naar. Leg heel
Vlaanderen toch niet vol zonnepanelen als er veel efficiëntere energie zit aan te komen!
Hoe je het ook draait of keert:
kernenergie is momenteel de
goedkoopste vorm van energie.
De sluiting van de kerncentrales mag geen dogma worden.»
Van Braeckevelt «Dit is hallucinant.»
HUMO Dat is al de derde
keer dat je iets hallucinant
noemt.
Vandenkendelaere «Hij moet
minder paddo's gebruiken
(lacht).»
Van Braeckevelt «Serieus. Ik
ben geboren in 1986: het jaar
van de kernramp in Tsjernobyl.
In Fukushima lekt er na twee
jaar nog altijd radioactief afval in de zee. Ik begrijp niet dat
een jongerenvoorzitter zich wil
inzetten voor een energiebron
die zo duidelijk tot het verleden
behoort.»
Vandenkendelaere «Begrijp
me niet verkeerd: ik word ook
bang als ik mensen met mondmaskertjes door de straten zie
lopen. De sluiting van de bestaande kerncentrales staat
ook vast, en daar ben ik het mee
eens. Maar we moeten verstandige keuzes maken en geen paniekvoetbal spelen. Als je naar
Groen luistert, krijg je de indruk
dat we morgen allemaal zullen
sterven. In die onheilsprofetieen geloof ik niet.»
HUMO Is de opwarming van
de aarde een geloofskwestie
bij Groen?
Van Braeckevelt «Het is een
objectief uitgangspunt. Sinds
de Club van Rome in 1972 haar
milieurapport publiceerde, is er
amper iets veranderd. Er wor-

den wel stappen gezet, maar
dat is allemaal onvoldoende.»
HUMO Wetenschappers
hebben de afgelopen
jaren vastgesteld dat de
opwarming van de aarde
lichtjes vertraagt. Is dat
iets waar binnen jouw
partij ernstig over wordt
gesproken?
Van Braeckevelt «Die cijfers ken ik niet. Maar zelfs als
het trager gaat, komt het nog
steeds dichterbij: orkanen,
overstromingen… Het is gemakkelijk om daar nonchalant
over te doen, maar het zullen
weer de armsten zijn die het
eerst worden geraakt.»
Vandenkendelaere «Toen ik in
de lagere school zat, ging het al

over de opwarming van de aarde. Altijd diezelfde foto van die
zielige ijsbeer op een ijsrots. Altijd hetzelfde beeld van omgekapte bossen. Ik geloof ook dat
we meer moeten doen, maar
het mag niet ten koste gaan van
onze economische welvaart. Er
is voor België berekend wat er
moet gebeuren om alle energie
hernieuwbaar te maken tegen
2050. Dan moet 20 procent van
het land bedekt zijn met fotovoltaïsche cellen. Dat is onrealistisch.»
Van Braeckevelt «Jij onderschat echt wat er in de samenleving leeft: jongeren zijn het
kotsbeu dat de overheid alle
voorspellingen al decennialang negeert en doet alsof het
allemaal wel los zal lopen. Mensen willen zelf graag inspanningen leveren – kijk maar naar het
succes van Donderdag Veggiedag in Gent – maar ze willen

Van Braeckevelt over ‘Het
moedige midden’ van Wouter Beke: ‘Wie
in het midden van het
bed ligt, valt
in slaap. En
laat dat nu
precies zijn
wat er met
CD&V aan
het gebeuren
is.’Vandenkendelaere:
‘Je hebt het
boek niet gelezen, hé?’

ook dat de overheid haar deel
doet.»
Vandenkendelaere «Ik zou
weleens willen weten hoeveel
arbeiders die in de fabriek om
de hoek werken, meedoen met
Veggiedag.
»Maar de overheid heeft zeker een rol te spelen. Huizen
zijn in Vlaanderen nog steeds
slecht geïsoleerd; de woonbonus moet gebruikt worden om
groene investeringen te stimuleren.»
Van Braeckevelt «Daar zijn we
het dan toch over eens.»
HUMO Waarom zijn jullie lid
geworden van een politieke
partij?
Van Braeckevelt «Ik wil dingen
veranderen. Politiek moet met
rationele argumenten worden gevoerd, maar als ik iets
onrechtvaardigs zie, raakt
me dat. En als je daar dan
ook iets aan wil doen, kom
je al snel bij de politiek uit.»
Vandenkendelaere «Ik ben
in 2009 lid geworden. Ik studeerde in Engeland en moest
aan iedereen uitleggen wat
er met mijn land aan de hand
was. Dat heeft mij doen nadenken: ik wilde me ook engageren. Ik ben overtuigd katholiek, maar dat heeft mijn
keuze voor CD&V niet bepaald. Ik voelde mij thuis bij
die partij, omdat ze het voor zowel de zwakkeren als de sterken
in de samenleving opneemt.
Het is ook de partij die op cruciale momenten altijd naar oplossingen zocht.»
HUMO Heeft CD&V de
politieke impasse van 2010
niet zelf georganiseerd door
een kartel aan te gaan met
N-VA?
Van Braeckevelt «Ik wilde er
ook al over beginnen: Yves Leterme heeft de politieke stilstand veroorzaakt door beloftes te doen waarvan iedereen
wist dat hij ze niet zou kunnen
nakomen.»
Vandenkendelaere «We moeten onze geloofwaardigheid terugwinnen. Vertrouwen komt
te voet en gaat te paard. Wouter Beke kan die moeilijke opdracht tot een goed einde brengen.»
HUMO Was jij één van de

dertig high potentials in zijn
denktank Operatie Innesto?
Vandenkendelaere «Nee. Jong
CD&V vond het geen goed idee
om met een klein kransje van
dertig mensen na te denken
over de toekomst van de partij. Achteraf is dat verbreed, en
er zitten goede voorstellen tussen, maar wij hadden graag een
andere start genomen.»
HUMO Zegt het iets
over CD&V of de
jongerenvoorzitter als die
niet bij de partijvernieuwing
wordt betrokken?
Van Braeckevelt «'t Is tekenend voor die partij. Ik zou niet
weten waarom ik als jongere in
godsnaam lid zou worden van
CD&V.»
Vandenkendelaere «Ik ben
geen jongerenvoorzitter geworden om de high potential
uit te hangen. Als ik iets te zeggen heb, doe ik dat in het partijbestuur of rechtstreeks tegen
de voorzitter. Ik wil gewoon dat
er in 2014 zo veel mogelijk jongeren op de lijsten staan. Dat
is inderdaad niet evident bij
CD&V, maar 't is via die weg
dat de vernieuwing een gezicht
moet krijgen.»
Van Braeckevelt «Dat is ook
mijn opdracht. De partij moet
zichzelf vernieuwen.»
HUMO Moet Groen
vernieuwen? Jullie kunnen
toch nog steeds het verslag
van de Club van Rome
voorlezen?
Van Braeckevelt «Het gaat om
de vernieuwing van het politieke personeel. Gelukkig is dat
bij Groen geen probleem: onze
partij geeft alle kansen aan jongeren.»
HUMO Is Groen eigenlijk
nog een protestpartij zoals
vroeger?
Van Braeckevelt «We willen
wegen op het beleid. Wie iets
aan de jeugdwerkloosheid wil
doen of de isolatiepremies opnieuw wil invoeren, moet ervoor zorgen dat hij in de regering zit.»
HUMO In 2010 wilden
jullie wel héél graag in de
regering. Was Groen toen
niet akkoord gegaan met
eender welk compromis?
Van Braeckevelt «Mét Groen

had de regering er toch echt
anders uitgezien: een groene
minister van Financiën had de
banken veel strenger aangepakt. Met ons erbij zou er een
lastenverlaging op arbeid en
meer belastingen op vermogensinkomsten gekomen zijn.
Daar ben ik van overtuigd.»
HUMO Is dat echt zo?
Vandenkendelaere «Het gaat
niet allemaal zo eenvoudig als
het lijkt. Wij kunnen ook niet alles doen wat we zouden willen
doen – zeker niet met een sterke PS aan de overkant.»
Van Braeckevelt «Dat is straf.
CD&V is decennialang aan de
macht geweest en leverde bijna altijd de premier. En in de
Vlaamse regering zit de PS toch
niet?»
HUMO Voel jij je meer
aangesproken door CD&V of
door de PvdA, Bram?
Van Braeckevelt «Met sommige mensen van CD&V kan ik
in de politiek meer verwezenlijken dan met sommige mensen
van de PvdA. Die partij stelt de
juiste dingen aan de kaak, maar
draagt de verkeerde oplossingen aan. Voor hen moet iedereen gelijk zijn: ik huiver van die
idee. Ik was vroeger lid van Spirit en ik geloof in de kracht van
het individu. Ik ben een kind van
de verlichting.»
HUMO Noem eens een
voorstel van de PvdA waar
je het niet mee eens bent.
Van Braeckevelt «Wat willen
ze níét nationaliseren? Je kunt
toch niet alles onderbrengen
bij de staat. Alleen al omdat het
belang van het middenveld zo
groot is: dat zet je daarmee buiten spel.»
HUMO Vind je het jammer
dat het links-liberalisme
geen eigen partij meer heeft
in Vlaanderen?
Van Braeckevelt «Ik vind dat
nog steeds een heel interessante stroming, maar ze is erg
moeilijk uit te leggen aan de
mensen.»
HUMO Het is iets voor
hoogopgeleide jongeren.
Van Braeckevelt «Daar kwam
het helaas meestal op neer. Het
is een genuanceerd verhaal;
Groen is duidelijker. Daarom
deden wij het, samen met de

‘Leg heel
Vlaanderen
toch niet vol
zonnepanelen
als er veel
efficiëntere
energie zit
aan te komen’
Vandenkendelaere
Jong CD&V
N-VA, beter bij de laatste verkiezingen. De traditionele partijen verkondigen boodschappen die eigenlijk inwisselbaar
zijn.»
HUMO Jij hebt het
messcherpe pamflet van
Wouter Beke, ‘Het moedige
midden’, niet gelezen?
Van Braeckevelt «‘Het moedige midden’? Wie in het midden
van het bed ligt, valt in slaap.
En laat dat nu precies zijn wat
er met CD&V aan het gebeuren is.»
Vandenkendelaere «Je hebt
het boek niet gelezen, hé?»
Van Braeckevelt «Nee. Dat is
waar (lacht).»

