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Dag lezer!

Cool, je leest Dialoog. Proficiat ook, want dat is een hele goede keuze. 

Zoals  je  wel weet,  identificeren we ons bij CDS als christendemocraten.

Dat klinkt heel zwaar en stoffig, maar eigenlijk is dat gewoon een term

om onze kijk op de samenleving mee te beschrijven.  Die kijk op de

samenleving werd de afgelopen jaren steeds minder en minder populair.

Het is te zeggen, steeds minder mensen weten wat er bedoeld wordt

met 'christendemocratie'. Wel, dat kunnen wij als CDS niet laten

gebeuren.  Meer dan ooit willen we dit jaar op zoek gaan naar een nieuw

elan voor onze ideologie. Met inhoudelijke scherpte, duidelijke

communicatie en een frisse portie durf.  

Die voornemens zijn ook van toepassing op Dialoog. We hebben dit

magazine helemaal vernieuwd. Dat is vooral de verdienste van Zoë

Debbaut en Jessica Van De Moortel, die heel veel werk staken in de

nieuwe grafische vormgeving van CDS. Maar ook inhoudelijk zijn er

vernieuwingen. In dit nummer pakken we alvast uit met een interview

met niemand minder dan Joachim Coens, de voorzitter van CD&V.  Het

was een gesprek dat verder ging dan de waan van de dag. We spraken

onder andere over de christendemocratie en haar oplossingen op de

urgente problemen van vandaag, waaronder het klimaat.

Het Dialoog dat u vanaf nu zal lezen heeft een min of meer vast formaat.

U krijgt eerst het nieuws vanuit CDS Nationaal te lezen. Vervolgens

spitsen we ons toe op de verschillende kernen in de rubriek ‘Megafoon’.

Aangezien CDS ook een denktank is, maken we ook ruimte voor

verschillende filosofen en opiniestukken door leden. De rubriek ‘dialoog’

is waaraan het magazine haar naam ontleedt. Daarin gaan we op zoek

naar verschillende meningen en visies op een bepaald thema.  Laat

gerust weten wat jullie ervan vinden.

Hoe dan ook, het is een nieuw start.  Het belooft een productief jaar te

worden voor CDS en we hebben meer goesting dan ooit. Veel

leesplezier!

Zoë Debbaut
Public Relations verantwoordelijke

Voorwoord.
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Dialoog.
Joachim Coens: 'De
christendemocratie is
moeilijker over te brengen
in de huidige communi-
catiemaatschappij'
Quinten  Jacobs 

Hoofdredacteur Quinten Jacobs ging in

gesprek  met CD&V-voorzitter Joachim

Coens over christendemocratie van

gisteren en vandaag. 

Om onmiddellijk met de deur in huis te
vallen, waarom beschouwt u zichzelf als
christendemocraat?

De christendemocratie biedt hoofdzakelijk

een belangrijke basis is om de

samenleving te oriënteren op de maat van

de mens. Daar geloof ik sterk in. Voor

christendemocraten telt elke mens en is

die relevant met zijn eigen identiteit en

capaciteit, maar ook in zijn relatie tot

anderen. Dat noemen we het

personalisme. We bouwen de

samenleving op rond de menselijke

persoon, die zelf veel kracht heeft, maar

ook in relatie staat met anderen. Dat is

voor mij de basis.

Dat mensbeeld leidt automatisch tot een

bepaalde samenleving waar christen-

democraten voor staan. Voor ons moet de

overheid niet alles zelf oplossen, maar de

ruimte geven aan mensen om dat met hun

talenten en capaciteiten zelf te doen.

Samen. We zouden moeten stimuleren dat

mensen zorg dragen voor elkaar.

Daarnaast is ook de solidariteit met het

verleden, het heden en de toekomst

belangrijk in een christendemocratie

traditie. We denken na hoe we de

samenleving overdragen aan de volgende 

generaties. Dat heet rentmeesterschap.Dat

klinkt natuurlijk niet sexy, maar als men

spreekt over duurzaamheid en zorg voor

de planeet, is dat eigenlijk rent-

meesterschap.

Welke auteurs raadt u aan om te lezen
als jonge christendemocraat?

De Franse filosoof Levinas schrijft

interessante dingen die ik associeer met

de christendemocratie. Het gaat dan

voornamelijk over ‘la petite bonté’, de

kleine goedheid. 

pagina 4.



Ik begrijp de verwarring. De christen-

democratie zit namelijk vervat in het

conservatisme, dat moeten we niet

ontkennen. De christendemocratie voegt

echter een sociale dimensie toe aan het

conservatisme. Het ‘Rerum Novarum’ is

voor ons een antwoord op de socio-

economische zwakkere positie van een

aantal mensen in de samenleving. Als

christendemocraten nemen

het ook voor die mensen op.

Maar ook christendemocraten van onze

eigen partij hebben heel interessante

boeken geschreven. Dan denk ik onder

andere aan Wouter Beke, Herman Van

Rompuy en Luc Martens.

Vaak wordt christendemocratie
verwart met het conservatisme. Waar
zit het verschil? 

 We moeten echt
terug thema's gaan
claimen, zoals zorg,

ondernemerschap en
het ethische. 

U heeft het vaak over de
christendemocratie als synthese van
drie stromen, namelijk het sociale, het
ondernemerschap en het duurzame.
Wat bedoelt u daar precies mee? 

Joachim Coens
Voorzitter CD&V

De drie stromen waar ik het over heb,

vormen elk afzonderlijk de grondstroom

van socialisten, liberalen en ecologisten.

De christendemocratie maakt daar één

coherent verhaal van. Het ene gaat niet

ten koste van het andere. Maar we gaan

ook verder dan dat. Zo gaan voor mij

duurzaamheid en ethiek hand in hand, dat

is één geheel. Het ethische debat is veel

breder dan abortus en euthanasie alleen,

maar gaat ook over je omgaat met de

natuur en de leefomgeving in de

samenleving.
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Uit onderzoek blijft dat CD&V niet
meer wordt geassocieerd met
bepaalde kernthema's.  Wat zijn voor u
die kernthema's? 

De synthese tussen het sociale, het

economische en het duurzame is in de

huidige communicatiemaatschappij

moeilijker over te brengen, dat is waar.

Binnen die drie stromen moeten we dan

ook echt thema’s gaan claimen.

Welke zijn dat dan voor u?

Binnen het sociale is dat de zorg. Onze

partij staat voor zorg voor jeugd en voor

ouderen. Dat hebben we altijd al gehad,

want vanuit de christelijke traditie zetten

we al heel lang in op onderwijs (zorg voor

jeugd) en gezondheidszorg. Het electoraal

onderzoek van Stefaan Walgrave toont

ook aan dat dat thema nog altijd aan ons

kleeft.

Wat minder aan ons kleeft, is het

ondernemerschap. Daarvoor hebben we

ons nabijheidsverhaal, #dichtbijjou. Voor

ons hebben ondernemingen ook een

maatschappelijke verantwoordelijkheid

tegenover hun buurt. Gigantische onder-

nemingen met eigenaars en

aandeelhouders in andere landen, voelen

die verant-woordelijkheid veel minder. Dat

moet gecorrigeerd worden. Momenteel

zijn het de kleinere ondernemingen die

niet alleen een economische return geven

aan de samenleving, maar ook belangrijk

zijn voor het sociale weefsel. Concreet uit

zich dat dan bijvoorbeeld n het betrekken

van werknemers en lokale

aandeelhouders, of korte ketens in de

landbouw.

Ten slotte ook het ethisch duurzame. Je

kan niet selectief een ethische reflex

hebben als partij, zoals Vlaams Belang die

tegen abortus zijn, maar voor de doodstraf.

Dat is absurd. We komen op voor het 

 ongeboren leven, maar ook voor het iets

oudere leven. Daarnaast zijn er ook de 



mensen die wat verdwaald zijn, op zoek

naar zichzelf. Ook die mensen willen wij

helpen als christendemocraten.

pagina 6.

Doelt u dan op het mentale welzijn?

Ja, dat zit volledig mee in ons verhaal.

Mensen worden niet gelukkig van alleen

maar geld, maar zoeken ook zingeving. Ze

willen niet alleen materiële waarde

hebben, maar ook waarde geven aan hun

eigen leven. Vaak vinden ze die in relatie

met anderen. Wanneer dat lukt, kan je veel

psychische problemen vermijden, want

dan zit je goed in je vel en heb je het

gevoel dat je er toe doet. Genoeg tijd om

banden en relaties op te bouwen met de

mensen rondom jezelf, is dus belangrijk.

Daarom hebben ook bijzondere aandacht

voor de combinatie werk-gezin. Zo

vermijden we ook fenomenen als burn-

outs.

Blij dat te horen. In uw stuk over ‘10
lessen voor de toekomst’ spreekt u
over glokalisering. Wat bedoelt u
daarmee en op welke problemen biedt
dat concept een antwoord?

‘Glokalisering’ is in feite een antwoord op

de problemen die de globalisering met

zich meebrengt. Die globalisering is een

feit en dat ga je niet terugschroeven, maar

er zijn wel correcties nodig. Die globale

wereld is namelijk niet voor iedereen

behapbaar. Niet iedereen kan in een ander

land aan de slag als ze geen werk vinden,

dat gaat enkel voor een hogere klasse.

Veel mensen zijn bang dat de taal en de

cultuur in de buurt verandert, dat ze geen

werk meer vinden in hun omgeving. Hun

omgeving is belangrijk, dat moet

vertrouwd voelen. Die correctie willen wij

doorvoeren. We moeten niet alles willen

opschalen, want er zijn ook schaalnadelen

en die worden te weinig benoemd. Je

merkt die opschaling enorm bij

ziekenhuizen bijvoorbeeld, maar veel

mensen voelen zich daar niet thuis.  Een

enorme transitie als de globalisering  is

enkel haalbaar als het geleidelijk gebeurt 

en op een begeleide manier, zodat er geen

mensen uit de boot vallen.

Dan neem ik aan dat u zich wel kan
vinden in het boek ‘Gigantisme’ van
Geert Noels?

Dat is wel mijn ding ja. De internetgiganten

als Facebook, Google en Bol.com vormen

een probleem van participatie in

belastingen en bijdragen aan onze

samenleving. Bedrijven als Netflix betalen

amper vennootschapsbelasting op de

omzet die ze hier realiseren, terwijl lokale

groentelers hier bijna 30 procent

belastingen betalen. Dat is niet eerlijk. 

Internetgiganten
betalen amper

belastingen. Dat is niet
eerlijk. 

Joachim Coens
Voorzitter CD&V

Moet zoiets niet vanuit Europa komen?
Anders verplaatsen bedrijven toch
gewoon hun zetel naar een land waar
ze minder moeten betalen, als je ze
financieel responsabiliseert?

Niet als je een systeem invoert zoals de

digitax in Oostenrijk en Hongarije. Die

digitax belast de omzet die gerealiseerd

wordt op hun grondgebied. Maar

 internationale afspraken daarrond zouden

uiteraard helpen. Giganten zijn nu al

krachtiger dan staten. Google is in omzet

belangrijker dan België of Frankrijk.

Logisch dat ze dan ook wat moeten

bijdragen, toch?

Om even terug te komen op die
‘glokalisering’ en het #dichtbijjou
verhaal. Past u die concepten ook toe
op het communautaire thema?

Ja, want herkenbaarheid van taal en

cultuur is erg belangrijk. Die zaken zijn

gebonden aan de gemeenschap waaruit je

komt. Daar is nu eenmaal een verschil

tussen een Vlaming en een Waal. 



De persoonsgebonden materies zouden

dan ook logischerwijs bij de gemeen-

schappen moeten liggen, dan denk ik

bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Dat

wilt trouwens niet zeggen dat er geen

gemeenschap kan zijn zoals België of

Europa met verscheidenheid aan taal en

cultuur, als een strategische alliantie.

Dus meer bevoegdheden voor de
gemeenschappen?

Absoluut. CD&V streeft al decennia voor

extra bevoegdheden voor de

gemeenschappen. Ik vertrek in het denken

vanuit de lokale gemeenschap, dan het

Vlaamse niveau en dan het Europese

niveau. België en provincies blijven

bestaan, maar moeten gedragen worden

door het niveau daaronder, dus België

door de gemeenschappen en de

provincies door de steden en gemeenten.

Er moet nagedacht worden wat de

gemeenschappen nog samen willen doen

binnen een Belgische context. Zij vormen

voor mij de motor voor een sterk land.
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Betekent dat dat de residuaire
bevoegdheden bij de deelstaten
zouden moeten liggen?

Ja. Dat betekent het activeren van artikel

35 van de Grondwet. Zo ontstaat ook een

veel efficiëntere overheid. Uiteindelijk kan

er zelfs in de twee richtingen gedacht

worden. Als er iets echt moeilijker wordt

gemaakt door het op gemeen-

schapsniveau te organiseren, kan het

misschien beter op federaal niveau of zelfs

Europees worden uitgeoefend,

bijvoorbeeld voor het klimaat. Maar we

moeten uit de kracht van de

gemeenschappen vertrekken en zo het

principe van de subsidiariteit toepassen.

Wat met de provincies?

Dat is een delicaat onderwerp binnen de

partij. Voor mij kunnen de provincies wel

degelijk nuttig zijn, als coördinatieniveau

voor steden en gemeenten, maar dus niet

als een zelfgenererend niveau. Inzake dat

coördinatieniveau denk ik bijvoorbeeld

aan een provinciale instantie voor

kusttoerisme West-Vlaanderen of voor

waterlopen die de stadsgrenzen

overschrijden.

Een van de meest urgente problemen
van de komende decennia, zal het
klimaat zijn. Op welke manier kan de
christendemocratie haar gedachte-
goed volgens u vertalen naar een
uitgesproken visie op klimaat en
milieu?

Het klimaat past binnen onze ethische

duurzaamheidspeiler, waarover ik daarnet

sprak. Christendemocraten behandelen de

planeet op een duurzame manier, zodat

die ook leefbaar is voor volgende

generaties. Ook dat is onderdeel van ons

#dichtbijjou verhaal, want als

christendemocraten vinden we dat er ook

in de omgeving van mensen zelf een

transitie moet gebeuren naar een

duurzamere leefomgeving. Mobiliteit en

zorg voor milieu zijn daarin erg belangrijk.

Concreet gaat dat dan over de aanleg van

veilige fietspaden, maar ook over de

verwerking van afval en de isolatie van

woningen. Grote theoretische be-

schouwingen zijn belangrijk, maar zeker

ook wat we concreet in onze omgeving

kunnen doen. Buurtwinkels en cyclische

productieketens zijn andere voorbeelden

daarvan. De bedoeling is om de nabije

leefwereld van mensen in hun

gemeenschap duurzamer maken.

#Dichtbijou, dus.

Art. 35 GW De federale overheid is slechts bevoegd voor de

aangelegenheden die de Grondwet en de wetten, krachtens de

Grondwet zelf uitgevaardigd, haar uitdrukkelijk toekennen. [...]



CD&V scoort vooral bij de oudere
generatie. Op welke manier wilt u met
CD&V opnieuw terrein winnen bij
jongere mensen?

Dat is inderdaad een uitdaging. Ik denk dat

we moeten inzetten op de jongeren zelf,

hen zelf in beeld laten komen. We hebben

ook de minister van Jeugd geclaimd in de

Vlaamse regering, Benjamin Dalle. Op die

manier hebben we een sterk contact met

onder andere jeugdverenigingen. Ik wil

dus kansen geven aan jonge

uithangborden en daarnaast inzetten op

thema’s waar jongeren van wakker liggen,

zoals het klimaat en mentaal welzijn.

Dat lijkt me een goed idee.
Bedankt voor het interessante
gesprek!
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CDS Nationaal.
De Raad van Bestuur 2020 - 2021

Jonah Penninck
Nationaal VoorzitterJonah studeerde af als Master in de

Politieke wetenschappen aan de UGent.

Hij kreeg niet genoeg van studeren en

besloot daarom een Ma-na-ma in

Algemene Economie te volgen. Als

favoriete drank zegt hij vooral liefhebber

van het iets zwaardere gerstenat te zijn. 

Het jongste bestuurslid is Damiaan.

Afkomstig uit Wilrijk pendelt hij elke dag

naar Namen om er rechten te studeren.

Hij komt uit een lange lijn

christendemocraten en is jongeren-

voorzitter van Pro Petri Sede Bisdom

Antwerpen. Die vereniging steunt de

Paus op materieel en immaterieel vlak. 

Jessica Van De Moortel
Nationaal SecretarisJessica werkt haar Master in Bedrijfs-

psychologie en personeelsbeleid af aan

de UGent. Ze smijt zich al jaren voor de

vereniging. De weinige tijd die

overschiet brengt ze al zwemmend,

lezend of gamend door. En anders

spreekt ze af met haar vrienden! 

Damiaan Kiebooms
Vicevoorzitter

Zoë Debbaut
Public relations verant-
woordelijke

Als masterstudent Politieke

Communicatie lijkt de functie PR-

verantwoordelijke op haar lijf

geschreven. Zoë rolde binnen CDS als

bestuurslid in Leuven en bleef zo

plakken. Je kan haar vaak vinden achter

haar scherm met een grote kop koffie. 
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Internationaal Secretaris
Victor Opsomer
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Interesse in Team Internationaal? Je kan

bij de Raad van Bestuur terecht via:

info@cdsnationaal.be

Ik ben Viktor, net afgestudeerd als

politicoloog en intussen parlementair

medewerker voor Nahima Lanjri in de

CD&V fractie in het federaal parlement.

Tijdens mijn studies kwam ik via Jonah

Penninck bij CDS Gent terecht, op heel

verschillende vlakken vond ik dit een

uitdagende ervaring. Samen met Jonah

inhoudelijke activiteiten organiseren was

interessant en plezant. Ik heb binnen en

buiten de beweging heel wat mensen

mogen ontmoeten, veruit het meest

aantrekkelijke aan actief zijn binnen CDS.

Ik ben geboren en opgegroeid in de

Vlaamse Ardennen, van de boerenbuiten

dus, meer bepaald in Maarkedal. De

christendemocratie ter discussie stellen

vinden we belangrijk, daar leren we uit, die

openheid vind ik heel aangenaam. We

kijken ook met een open blik naar andere

bewegingen. Als student moet daar ook

alle ruimte voor zijn. Ik ben op dit moment

Internationaal Secretaris van CDS

Nationaal en iets waar ik dus zeer trots op

ben is onze activiteit binnen de European

Democrat Students. Lees hier zeker meer

over in het stukje dat ik over deze

Europese beweging heb geschreven op
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Over opgravingswerken bij de
Christendemocratische Studenten
Jessica Van de Moortel

Afgelopen academiejaar blies CDS

Nationaal 38 kaarsjes uit.  De verschillende

kernen, zoals Gent en Leuven, bestaan wel

al langer. De Christendemocratische

Studenten kennen dus een rijke

geschiedenis.  De ambitie om deze te

achterhalen is niet nieuw. Voorgangers

hebben al een heel deel verzameld.  Nu

zijn we er terug aan begonnen. De aanzet

was een toevallig gesprek met CDS'ers van

Gent en Nationaal die dezelfde droom

hadden. Na een nachtje scrollen  op het

internet  had ik al veel gevonden.  De

vlotheid waarmee informatie kan worden

gevonden gaf aanleiding om een eerste

artikel over ons project te schrijven (te

lezen in een vorige Dialoog).  Enig tijd later

zijn Jonas (oud-bestuurslid en historicus)

en ik in het archief van de UGent gedoken.

Uiteraard  zijn hier veel bronnen naar

boven gekomen. Zo zijn er bijvoorbeeld

heel wat pamfletten en ledenboekjes. De

meeste informatie gaat evenwel uitsluitend

over CDS Gent. Deze hebben we digitaal

opgeslagen om er later van te leren.  Naast

het doorploegen van archieven,

contacteren we ook gekende oudleden.

Zo hebben  Hendrik Bogaert,  Eric Van

Rompuy, Annemie Turtelboom , Carlo

Lagae, Franck Boudewijn en Jan

Huyghebaert  ons al een heel eind verder

geholpen. Over sommige periodes is

bitterweinig te vinden, dus moeten we

rekenen op ooggetuigen. 
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Kan jij ons helpen? Heb jij nog

afbeeldingen, documenten of fijne

anekdotes? Je mag deze sturen naar:

geschiedenis@cdsnationaal.be

U leest het, we hebben al redelijk wat ruwe

data kunnen verzamelen. Momenteel zijn

we alles aan het doorploegen en andere

archieven aan het opzoeken. Waarvoor alle

info gaat dienen weten we nog niet. De

opties zijn talloos.  Alles wat we weten zal

wel op onze website te  zien zijn.  Andere

ideeën zijn om er een speciale Dialoog aan

te wijden, of er zelfs een boek over te

schrijven. We zullen zien wat de toekomst

nog allemaal zal brengen…
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De federale regeringsvorming is puur vergif voor
jong politiek engagement
Zoë Debbaut, Quinten Jacobs en Karim Bencherif (LVSV Leuven) - 22/08/2020

Een nieuwe week, een nieuwe aflevering

in de soap van de federale

regeringsvorming. Het is inmiddels meer

dan 600 dagen geleden dat dit land een

regering met een meerderheid in het

parlement had. We kennen nu de grootste

crisis sinds de Tweede Wereldoorlog,

maar dat lijkt de houding van onze

toppolitici niet bepaald te beïnvloeden.

Alle partijen blijven gewoon in cirkeltjes

draaien en elke week duikt opnieuw het

gespeculeer op over voornamelijk paars-

geel en paars-groen. En dat al maanden

aan een stuk. De ene klampt zich vast aan

de andere, maar allemaal beweren ze

zelfstandig de formatie te beoordelen op

inhoud. En met forse communicatie-

offensiefjes scoren ze bij de kiezer, denken

ze. Ten onrechte, want alleen de

antipolitiek wint dezer dagen. Het gevolg

van deze schertsvertoning is de

dramatische impact ervan op het

engagement van jongeren. Honderden

jongeren worden gedreven door een vuur

dat zich vertaalt in een positief

maatschappelijk engagement. Niet zelden

zitten ze in een politiek georiënteerde

vereniging. Gebeten door het politieke

beestje komen ze openlijk uit voor hun

ideeën over de samenleving, iets wat niet

evident is in de postmoderne samenleving

waarin we leven. Ze steken hun nek uit

voor idealen waar ze in geloven.

Het politiek theater is
dodelijk voor al dat
positieve  engagement.

Maar het politiek theater dat de federale

regeringsvorming nu al maanden is, is

dodelijk voor al dat positieve engagement.

Ze spuiten gif in het jonge idealisme én in

het geloof dat partijen - ondanks hun

fundamentele meningsverschillen –

kunnen samenwerken. Het wordt steeds

moeilijker voor jongeren om hun

vertrouwen in de politiek te behouden als

de hoofdrolspelers zo’n slechte beurt

maken. Niet enkele weken, niet enkele

maanden, maar al meer dan een jaar. Zelfs

de meest energieke, jonge idealist kijkt

hoofdschuddend toe hoe de prominente

politici zichzelf belachelijk maken. Ironisch

dat de ‘smartphonegeneratie’ nu de

‘oudere en wijzere’ generatie moet

smeken om wat minder te tweeten en wat

meer mét elkaar in de plaats van over

elkaar te praten. 

Klap op de vuurpijl is dat het

maandenlange gespin van de toppolitici,

repercussies heeft voor de toekomst van

diezelfde jongeren die nu een dégout

krijgen van politiek. De Tijd berichtte

zaterdag dat de politieke impasse België

wel eens letterlijk duur zou komen te staan

op de financiële markten. Een klimaat

waarin enerzijds zware hervormingen

noodzakelijk zijn, maar waarin je

anderzijds niet kan rekenen op een basaal

vertrouwen in de politiek, is mogelijks

explosief. Het is bovendien precies die

jonge generatie die de gevolgen zal

dragen van de schulden die de afgelopen

maanden zijn gemaakt in het parlement,

bij gebrek aan een structureel relanceplan. 

De auteurs van dit stuk zijn bestuursleden

van een christendemocratische en een

liberale studentenvereniging. De daaraan

corresponderende Vlaamse politieke

partijen staan dus in het jongste politieke .



Want de opvolging van de huidige

generatie politici kan op een bepaald

moment zo gedegouteerd geraken, dat die

opvolging gewoon afhaakt. Het kan

nochtans anders: de politici die nu erin

slagen een regering te vormen zullen

kunnen rekenen op een electorale surplus,

louter omdat hun partij mee de impasse

heeft doorbroken. Voeg daar een

ambitieus regeerakkoord aan toe en dan

zullen ook de jongeren weer geïnspireerd

en gemotiveerd worden om hun politieke

engagement verder te zetten. Leading by

example, meer is het niet. Niemand is

gebaat bij deze vaudeville. De burgers van

dit land en zeker ook de jongeren,

verdienen beter.

Plus est en vous.

Er staat iets fundamenteels op het
spel:  het geloof van een generatie

jongeren in de politiek.

conflict aan een andere zijde van het front

Toch gooien we in dit gezamenlijke stuk

niet met stenen naar elkaar, net om aan te

geven dat een (politieke) samenwerking

tussen verschillende politieke visies altijd

mogelijk moet zijn binnen een

democratisch kader. Het is nog enigszins

begrijpelijk dat de complexe

communautaire situatie van ons land en

de digitale tijdsgeest regerings-

onderhandelingen bemoeilijken.  Maar de

gigantische uitdagingen die de

coronacrisis met zich meebrengen, maken

het ronduit schandalig dat partijen er niet

in slagen om over hun eigen schaduw

heen te stappen. Het valt te hopen dat

onze politici weten dat ze met vuur spelen.

Er staat namelijk iets fundamenteels op het

spel: het geloof van een generatie

jongeren in de politiek.
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Dit opiniestuk werd
gepubliceerd in



EDS is de grootste studentenorganisatie

van Europa. De European Democrat

Students zijn een verzameling van

allerhande jonge christendemocratische

bewegingen in Europa. Het is eigenlijk de

studentenorganisatie van de Europese

Volkspartij (EPP). Zoals je zou verwachten,

heeft deze organisatie een lange

geschiedenis. CDS is zelf al lid van deze

organisatie sinds 1962. In EDS houden we

ons voornamelijk bezig met de stem van

studenten te laten horen binnen de

Europese Unie. Dit via de moederpartij, de

Europese Volkspartij. We doen dit door

deel te nemen aan congressen, het

schrijven van moties en zoveel mogelijk

overleg te organiseren met Europese

beleidsmakers. CDS is vrij succesvol

binnen EDS.  In de verkiezingen voor een

nieuw bestuur, die onlangs plaatsvonden,

werd Thomas Belligh herkozen tot Vice-

Chairman van de 

European Democrat Students
Viktor Opsomer

pagina 14.

organisatie. Ook werd ik benoemd tot Co-

Chair van de organisatie.We hebben dus

wel wat te zeggen binnen deze Europese

studentenorganisatie, al kunnen we altijd

versterking gebruiken. Het samenwerken

met studenten die uit alle uithoeken van

Europa komen is zeer leerrijk. Je leert er

niet alleen veel over inhoudelijke

documenten uitwerken, maar je leert er

ook onderhandelen en samenwerken in

een heel diverse groep waar belangen

soms ver uit elkaar liggen.

Indien je hier wat meer wil over horen of

interesse hebt om eens mee te gaan naar

een council meeting, twijfel niet om mij te

contacteren!



‘Non nobis solum nati sumus’ is een

Latijnse spreuk van de hand van bekend

Romeins redenaar, politicus, advocaat en

filosoof Marcus Tullius Cicero, die leefde

tijdens de 1e eeuw v.Chr. Het motto is

ontleend aan een zin in Cicero's meest

invloedrijke filosofische werk 'De Officiis'

(Over Plichten). Cicero schrijft voluit: "Non

nobis solum nati sumus ortusque nostri

partem patria vindicat, partem amici."

(Nederlandse vertaling: "We zijn niet alleen

voor onszelf geboren; ons vaderland, onze

vrienden, hebben een aandeel in ons.")

(Cicero, De Officiis, 1:22). Deze zin van

Cicero is een letterlijke vertaling van een

passage uit Plato's brief aan Archytas. Er

wordt mee bedoeld dat mensen

geschapen zijn in het belang van hun

soortgenoten, om elkaar zoveel mogelijk

te helpen. Het is de nuance die zo mooi is 

We zijn niet
alleen voor

onszelf geboren.

Non nobis
solum nati
sumus.

aan deze spreuk. Zo zijn we als waardevol

individu voor onszelf geboren, maar

daarnaast niet alleen voor onszelf, maar

ook (!) voor elkaar. Vertrekkend van ons

mensbeeld overlapt ‘Non nobis solum nati

sumus’ dan ook vanzelfsprekend met onze

kernwaarden: (intergenerationele) soli-

dariteit, verantwoordelijkheid en

rentmeesterschap. We zijn echter niet de

enige organisatie die dit motto gebruiken.

Naast CDS is dit het motto van tal van

internationale spelers, waaronder United

States Army 1st Maintenance Company,

verschillende scholen inclusief University

College in Durham, universiteiten en

adellijke families. Net als deze organisaties

willen we onze politiek-filosofische

studentenorganisatie alle eer aandoen

met deze spreuk, die de kernwaarden

uitdraagt waarvoor wij staan.
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CDS kent het erevoorzitterschap toe aan

Kevin Maas (27) en Thomas Belligh (26).

Tijdens hun studententijd hebben beide

heren zich onvoorwaardelijk ingezet voor

de vereniging. Maar ook nu kan CDS nog

op hen rekenen. Met de toekenning van

het erevoorzitterschap wil CDS haar

waardering uitdrukken voor de

uitzonderlijke prestaties van haar

voormalige nationale voorzitters.

Het nieuwe werkingsjaar is ingezet en dat

doet CDS met het bekronen van het harde

werk van twee bijzondere oud-voorzitters.

Kevin Maas is intussen een jonge

huisdokter, maar bracht zeven

studentenjaren bij CDS door. Hij begon bij

CDS Hasselt tijdens zijn bachelor (2010 –

2013). Zijn master (2013 – 2017) besloot hij

in Leuven af te leggen, waardoor hij aan

het hoofd van CDS Leuven kwam te staan.

Als kers op de taart volbracht hij twee

succesvolle termijnen als nationaal

voorzitter.
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Kevin Maas en Thomas Belligh krijgen
erevoorzitterschap
Zoë Debbaut en Jonah Penninck

Thomas wordt gezien als een echte

mentor. Al jaren motiveert hij nieuw bloed

bij CDS, eerst als praeses van CDS Gent,

daarna gedurende twee termijnen als

nationaal voorzitter. Onder zijn

voorzitterschap werd CDS opnieuw ‘full

member’ van EDS. Een echt huzarenstukje,

gerealiseerd door de tandem Zeger Sarens-

Thomas Belligh. Zijn rol is evenwel nog niet

uitgespeeld. Op het Europees niveau is hij

nog steeds de steunpilaar van onze

studenten-vereniging. Sinds 2019 is hij één

van de acht vice-chairmen bij European

Democrat Students (EDS), de grootste

politieke studentenvereniging van Europa.

‘Thomas en Kevin hebben de

fundamenten gelegd, waarop wij vandaag

kunnen voortbouwen. Het verdere verloop

van hun carrière toont aan dat via CDS

studenten de kans krijgen om door te

stromen naar de hogere politieke

regionen’, aldus huidig Nationaal

Voorzitter Jonah Penninck. ‘Het

toekennen van de titel van erevoorzitter

betekent uiteraard geen afscheid van

beide heren, die nog steeds erg betrokken

zijn bij onze nationale, Europese en

alumni-werking.’



Rerum novarum 2020 - De hoop op een warmere en
zinvollere samenleving
Zoë Debbaut en Jonah Penninck - 21/05/2020

Op 15 mei 1891 bracht Paus Leo XIII de

encycliek ‘Rerum Novarum’ uit. Naast een

nieuwe kijk op de sociale leer van de kerk,

bevatte de tekst ook een kritiek tegenover

ongetemd kapitalisme en veroordeelde

het tegelijkertijd het marxistisch

socialisme. De christendemocratie was

geboren. 129 jaar na datum zorgt de

encycliek nog steeds voor inspiratie. Als

christendemocratische studenten willen

we deze dag aangrijpen om een

boodschap voor het post-coronatijdperk

neer te pennen. ‘Rerum Novarum’

betekent omwenteling. En hoewel

christendemocraten doorgaans geen

radicale revolutionairen zijn, hopen we

toch op een omwenteling naar een andere

samenleving. Dirk De Wachter omschreef

n.a.v. Europadag treffend hoe we vandaag

naar onze samenleving kijken, als een

‘plezante, wellnessachtige leukigheids-

cultuur’. Hij doelde op de evolutie die onze

maatschappij heeft doorgemaakt. Het is de

natte droom geworden van het

maakbaarheidsdenken: een loshangende

optelsom van individuen. Het geloof dat

alles mogelijk is en alles moet kunnen,

respecteert de natuurlijke ethische

grenzen niet. Met als gevolg dat wij onszelf

en elkaar verliezen.

Aan de ene kant gaat het tempo sneller

dan ons aanpassingsvermogen. De

globalisering zorgt ervoor dat iedereen

letterlijk en figuurlijk op een grotere

afstand staat. Buurtcafés moeten de

boeken neerleggen, bankautomaten zijn

verwijderd en we spreken elkaar vooral via

chat. Alsof dat alleen ‘ik’ nog in de bubbel

zit. Maar de neoliberaal negeert met zijn ik-

samenleving echter een realiteit,  namelijk

dat de mens zich verbonden wil

voelen.Zeg nu zelf, hunkerde jij niet naar

sociaal contact?
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Christendemocraten 
 zijn doorgaan geen

revolutionairen, maar
een omwenteling naar

een  warmere en zinvolle
samenleving, daar gaan

we volledig voor. 
Zoë Debbaut

Voorzitter CDS Leuven



Heb je toch niet stiekem gefantaseerd wat

het zou zijn de grenzen van de wet af te

tasten om je vrienden of familie dicht bij je

te hebben? We zijn sociale wezens, het is

inherent aan het mens-zijn dat we op zoek

gaan naar elkaar. Aan de andere kant

willen we ook weten wie we zelf zijn. De

pandemie geeft ons de kans om de zin van

ons bestaan te herontdekken. In de plaats

van het ontbijt over te slaan om op tijd op

de Brusselse Ring aan te schuiven, maken

we liever eens meer tijd voor ons gezin.

Terwijl we anders aan het sneltempo van

een hogesnelheidstrein doorheen het

leven zoeven, kunnen we genieten van

een frisse pint met vrienden. We nemen de

tijd om op adem te komen in de

volgeboekte mindfulnessklassen.

Om ons terug verbonden te voelen met

elkaar en te weten wie we zijn, moeten we

aan een nieuwe samenleving werken.

Daarin heeft ten eerste klein-
schaligheid haar plaats. Het is niet de

bedoeling te vervallen in een heimwee

naar een periode die we zelf nooit hebben

meegemaakt. Maar we zijn ervan

overtuigd de saamhorigheid van een

dorpscultuur ook in deze decennia naar

boven te kunnen brengen. De meeste

buren kennen elkaars naam niet, want ze

zijn gescheiden door grote hagen,

gigantische poorten en betonnen muren.

We staan vaak wantrouwig tegenover

elkaar. Dat moet anders. In moderne tijden

bieden apps zoals Hopplr en

Faceboekgroepen de kans om onze wijk te

leren kennen. Daarnaast zorgen buurt- en

straatsfeesten voor de nodige portie

warmte. Dit is nodig want wie zich

verbonden voelt, zal zijn medeburger meer

respecteren, zich meer met de ander

identificeren en zelf ook sneller zijn

verantwoordelijkheid opnemen.

Ten tweede moeten we inzetten

op verankering. Weten wie we zijn.  We

moeten ons verleden kennen en

koesteren, want alleen een mens die

zichzelf kent,
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NIEUW

NIEUW

NIEUW

Heb je het al gemerkt?  De website is

helemaal vernieuwd.  Voorbije weken

sloegen Jessica Van de Moortel en Zoë 

 Debbaut de handen in elkaar  om werk te

maken van de nodige update. Het

resultaat mag er wezen. Dankzij

verschillende vernieuwingen  is de

website veel overzichtelijker en

gebruiksvriendelijker.  Zo kunnen

studenten nu via een simpele klik op de

knop (opnieuw) lid worden.  Leden

kunnen op de met wachtwoord

beschermde ledenpagina terecht. Hierop

vinden ze allerlei documenten te

ondersteuning van hun kern.  Voor de

nieuwsgierigen wordt er in negen

stellingen uitgelegd waarvoor

christendemocratie staat. Om je kennis te

testen is en ook een quiz online geplaatst.

Voorlopig wordt er nog gewerkt aan de

pagina waarop onze ontstaans-

geschiedenis te zien zal zijn in een tijdlijn.

moet geen schrik hebben van een ander.

Het helpt ook om je weg niet te verliezen

in deze geglobaliseerde wereld. Identiteit

en globalisering gaan hand in hand, met

een dure term wordt dat glokalisering

genoemd.  Het betekent zoveel als je melk,

je vlees en je groenten bij de lokale boer te

halen. Zo steun je de economie en je

omgeving! Rerum Novarum, wat

‘omwenteling’ betekent, geeft ons de kans

onze maatschappij een andere draai te

geven. Christendemocraten zijn

doorgaans geen revolutionairen, maar een

omwenteling naar een warmer en zinvoller

bestaan, daar gaan wij volledig voor. Het

einde van de ‘Ik-samenleving’. Laat ons

hopen!
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www.cdsnationaal.be 
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Filosoof.
CDS is geen doorsnee studentenclub. We zijn niet alleen politiek, maar ook filosofisch

geïnspireerd.  Echter heeft de christendemocratie niet zo een uitgebreid repertoire als

bijvoorbeeld het liberalisme.  Om ons steentje bij te dragen zal er  daarom in elke editie

één of meerdere filosofen  aan bod komen.  Hun werk is reeds christendemocratisch

geïnspireerd of de link ervan zal worden aangetoond.  Soms is het gehele werk  dat

aansluiting vindt, soms is het slechts een begrip dat men kan christendemocratisch kan

benaderen. Hoe dan ook  is het belangrijk jonge en oude filosofen uit de boekenkast te

halen. 



persoon. Je moet proberen alle deugden

evenwichtig te bezitten.  Onderwijs,

literatuur,  opvoeding...  die vormen van

socialisatie kunnen  deugden

internaliseren. Neem  bijvoorbeeld

kinderseries, daarin komen verschillende

dilemma's een bod.  Naargelang de

personages kan het kind verschillende

dingen leert. Als Mega Mindy de boef

opsluit dan doet ze dat omdat die iets fout

heeft gedaan, maar ze kan  de boef ook

wat empathie tonen. 

Om te beginnen is Aristoteles niet de

enige filosoof die over deugdenethiek

nadacht, maar hij wordt wel gezien als het

beginpunt van de traditie.  De filosoof stelt

dat  je moet handelen naar 'morele

deugden', zoals moed, vrij-gevigheid,

eerlijkheid...  Het beste wat je in een

situatie kan doen, is denken hoe een

deugdzaam persoon zou handelen.  Je

kan bijvoorbeeld denken aan iemand

waarnaar je opkijkt. Deugden zijn de

karaktereigenschappen van die persoon

die zijn of haar  handelen  stuurt.  Als van

nature zal je dus, met de juiste

eigenschappen, voor het goede kiezen.

Zo'n  morele karaktereigenschap is het

midden van twee extremen. Neem

bijvoorbeeld lafheid en overmoedig zijn,

dan is 'moed' de morele deugd. Uitblinken

in één deugd, maar laag scoren  op

andere maakt van jou geen

bewonderenswaardig of deugdzaam 

De gevoeligheid van Aristoteles

Wat is deugdenethiek?
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Zoë Debbaut

Je merkt dat er geen absolute regel is

waaraan je je moet houden. Dat maakt het

in sommige situaties lastig. Artistoteles

antwoord hierop is dat je gevoelig moet

zijn voor wat een bepaalde situatie

verlangt.  Absolute regelse zondigen altijd

tegen de concreetheid van situaties. 

 Daarom is het beter om  levenservaring

op te doen  en gevoeligheid aan te leren.

De deugdenethiek van Aristoteles is niet

gemakkelijk, juist omdat het je geen

duidelijke kapstok aanbiedt. Hij verwacht

dat je in elke situatie actief nadenkt over

hoe  je je zal gedragen. Ook als je

bepaalde deugden al eigen hebt 

 gemaakt. Toch denk ik dat deze stroming

aantrekkelijk is. Ten eerste biedt ze meer

ademruimte. Je kan een deugdzaam

persoon worden via een proces van vallen

en opstaan. Zoiets is erg menselijk.

Bovendien uit de openheid zich ook  in

flexibiliteit.  Waar je bij Kant een starre

gedragslijn vindt,  kan je met de

deugdenethiek verschillende passende

antwoorden op situaties geven.  Ten

derde heeft de deugdenethiek aandacht

voor de mens als sociaal wezen.  Een

deugdzaam persoon worden doe je in 

 interactie met anderen. Jezelf ontplooiien

in relatie met anderen. Dat klinkt  me als

christendemocratische muziek in de oren.

Op school of in de aula is Aristoteles

nauwelijks weg te slaan. Je moet maar

een vak ethiek of filosofie hebben en zijn

naam valt. Dat is niet verwonderlijk

aangezien hij één van die heren is die de

fundamenten hebben gelegd voor de

verdere westerse filosofische

ontwikkeling.  Ik ben hem tijdens mijn

opleiding meermaals tegen gekomen.

Hoewel zijn denken niet  altijd even

vrouwvriendelijk is, heeft zijn visie mij

altijd tot filosoferen aangezet. 

Er zijn verschillende stromingen die zich

buigen over ethiek: utilitarisme, Kants

categorische imperatief, hedonisme...  Ik

ben voor alle duidelijkheid noch  filosoof,

noch Aristoteles-kundige, maar ik vind dat

deugdenethiek  een toetssteen kan zijn

voor de christendemocratie.

Gevoeligheid



Megafoon.

In de rubriek 'De Megafoon' komen de kernen in Antwerpen,

Brussel, Gent en Leuven aan het woord.  Afzonderelijke leden of

kernen blikken terug op activiteiten, vertellen je over hun toekomst

of schrijven hun meningen neer.  Indien hierin meningen worden

geuit, zijn deze  geen officiële standpunten - tenzij anders vermeld. 



In totaal mag Jessica al vier jaar ervaring als

bestuurslid binnen onze Gentse kern op

haar naam schrijven. Ze begon onder de

vleugels van Thomas Belligh als PR, een

functie die ze met hart en ziel twee jaar heeft

uitgevoerd. Toen Jonah Penninck – huidig

nationaal voorzitter – nog een goede

vicevoorzitter zocht, besloot Jessica toch

maar de stap te wagen. Ook deze functie

bekleedde ze twee jaar. Nu besloot ze de

stap te zetten naar het voorzitterschap van

CDS Gent. Dat het komend jaar er heel

anders gaat uitzien, valt niet te ontkennen.

Toch is het enthousiasme in Gent nog groter

dan anders. "Ik kan me als voorzitter zeker

gelukkig prijzen met het team waarop ik kan

rekenen. We hebben de grote lijnen van het

academiejaar reeds uiteengezet en zijn nu

volop bezig met de uitwerking ervan. We

zullen onze activiteiten in de eerste plaats

online aanbieden. Zo zijn er al plannen

gemaakt voor een online quiz (met dank aan

de Quizfabriek!), maar we hebben nog veel

meer in petto.   Natuurlijk doen we ook ons

best om zoveel mogelijk activiteiten toch in

het echte leven te organiseren. We vinden

het namelijk belangrijk om mensen bij elkaar

te brengen."

De verkiezingen van mei 2020 bracht niet alleen een nieuwe Nationaal Voorzitter, maar

ook nieuwe kernvoorzitters in CDS Gent en CDS Leuven.  Jessica en Zoë zijn twee

gedreven dames met een hart voor de vereniging. De leden moeten dat geweten

hebben, want ze werden allebei unaniem verkozen. 

De eerste clubavond draaide uit tot een

gezellig avond. De voorzitter mocht

bloemen ontvangen van een oud-lid en de

voorzitter van JONGCD&V Leuven. 

 Daarnaast werd een Samson en Gert 

 afscheidscantus gepland, maar die kon

door de COVID19-maatregelen niet

doorgaan. Over haar toekomstige plannen

laat ze het volgende vallen: 'Ik ga op twee

dingen inzetten: studentikoziteit en

inhoud. Tweewekelijkse clubavonden  om

elkaar en de christendemocratie beter te

leren kennen. Afhankelijk  van het

coronavirus  zullen er nog  activiteiten

worden georganiseerd.  Inhoudelijk te

werk gaan kan gelukkig ook online.'
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Vrouwen aan het stuur bij CDS Gent en CDS Leuven

Jessica Van de Moortel Zoë Debbaut

Vorig academiejaar (2019 - 2020) nam ze

de fakkel over van aftredend voorzitter

Pieter Vandeloo.  Haar  termijn begon al

tijdens haar erasmusavontuur in het

Verenigd Koninkrijk. 'Ik heb toen  massaal

beginnen sturen naar mogelijk leden die

op mijn lijstje stonden, ' vertelt ze. 

Redactie

Ik had mijn lijstje met mogelijke

leden al klaarliggen. 
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CDS Leuven: ‘De doop van Sanda
is alles wat een doop niet is’
Alexandre De Blauwe, Zoë Debbaut en Quinten Jacobs - 01/08/2020

Het verhaal van Sanda Dia is er één die alle

grenzen overschrijdt. De details die

onlangs werden vrijgegeven over de

mensonwaardige doop die de student

moest ondergaan, tarten elke verbeelding.

Menswaardigheid is een kernbegrip

binnen de samenleving en de

christendemocratie. Het spreekt dan ook

voor zich dat CDS Leuven deze

wanpraktijken ten strengste afkeurt en

zich actief verzet tegen zo’n

mensonterende daden.  Toch kant CDS

Leuven zich tegen het idee dat zo’n

marteling als het geval van  Sanda Dia, een

reden moet zijn om een eeuwenoud

overgangsritueel als een doop volledig te

verbieden.  Wel moeten er een aantal

veranderingen gebeuren. Het moet

namelijk verantwoordelijker en humaner.

Het dragen van een lintje zou door de

buitenwereld niet automatisch

geassocieerd mogen worden met

baldadigheden, wel met kameraadschap.

Veel studentenclubs gingen het

engagement aan om hun dopen te 

hervormen door het doopcharter te

ondertekenen. Het doel was om op een

veilige en verantwoorde manier het ritueel

te laten plaatsvinden. Hoewel CDS niet

doopt, hebben ook wij dit ondertekend.

We pleiten dus niet voor een peperkoeken

doopje, maar wel voor een verantwoord

overgangsritueel dat zich houdt aan de

regels en de grenzen van het respect,

zoals beschreven in het doopcharter. Deze

zeer oude traditie waar zelfs onze

grootouders nog over spreken is in het

geval van Sanda Dia, nu twee jaar geleden,

op een echte marteling uitgelopen. Deze

gebeurtenis geeft ons allen de kans om de

studentencultuur een andere wending te

geven. Het doel is niet om een doop zo

respectloos mogelijk te organiseren, maar

om een onvergetelijke gebeurtenis mee te

maken. Eentje waarop je later in je leven

met veel genegenheid kan terugkijken.

Een positieve ervaring dus, geen

traumatische. Wat er met Sanda Dia is

gebeurd, gaat voor ons in tegen de

essentie van wat een studentendoop zou

moeten zijn.



Sta op O jonge CDS’ers

Sta op en zingt ons wachtenlied

verheft uw stem en zingt voluit

gelaten

over Vlaanderens christen

wachtendiet

Refrein:

“En we keren om

Al wat bang is van de zon

En we trekken recht

Wat door de dwazen wordt gezegd.

Hijs de zeilen van ons’ schuit

En we varen recht vooruit

Drinken op die broederband

In ons ganse Vlaamse land.”

Bureaucratie, het heil der socialisten

De Communist, vloeit nog in hun

bloed,

De Liberalen, grote egoïsten

’t geldgewin is wat hen leven doet

“En we keren om

Al wat bang is van de zon

En we trekken recht

Wat door de dwazen wordt gezegd.

Hijs de zeilen van ons’ schuit

En we varen recht vooruit

Drinken op die broederband

In ons ganse Vlaamse land.” 

De ziel der zwartzak heeft geen kans

op

leven

Zolang een christendemocraat

bestaat

en met ‘t gedoe der groene

regelneven

is ’t milieu toch echt wel niet gebaat

“En we keren om

Al wat bang is van de zon

En we trekken recht

Wat door de dwazen wordt gezegd.

Hijs de zeilen van ons’ schuit

En we varen recht vooruit

Drinken op die broederband

In ons ganse Vlaamse land.”

Hier staan we weer, verknocht aan

Vlaamse velden

Hier staan we weer met zwaard en

schild

in d’hand

Om voor ons vlaamse volk te kunnen

strijden

Voor recht, voor vrijheid en voor vrede

int’ land

“En we keren om

Al wat bang is van de zon

En we trekken recht

Wat door de dwazen wordt gezegd.

Hijs de zeilen van ons’ schuit

En we varen recht vooruit

Drinken op die broederband

In ons ganse Vlaamse land.”

Geef mij je hart, je hand O kameraden

Verhef uw stem en zingt met volle

moed

En laat het gerstennat ons ziel

vermaken

het zet ons hart in vuur en laaier gloed.

Clublied.

Het clublied wordt uit volle borst gezongen

op de melodie van  Chevaliers de la Table

Ronde.



Wie kan je bereiken? 

Jonah Penninck
Nationaal voorzitter

voorzitter@cdsnationaal.be
Bereikbaar voor alle opmerkingen.

Jessica Van De  Moortel
Coördinator geschiedenisproject

Voorzitter CDS Gent

geschiedenis@cdsnationaal.be
Alle vragen en bijdragen voor het project. 

cdsgent@cdsnationaal.be
Bereikbaar voor alle opmerkingen.

Raad van bestuur
CDS Nationaal

info@cdsnationaal.be
Bereikbaar voor alle opmerkingen.

Quinten Jacobs
Hoofdredacteur

dialoog@cdsnationaal.be
Alle opmerkingen en vragen rond Dialoog.

Zoë Debbaut
Voorzitter CDS Leuven

cdsleuven@outlook.com
Bereikbaar voor alle opmerkingen.


