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et belangrijkste artikcl in 

dit laat<;te nummer van 

1996 i-. het gesprek tu"cn 

de gaande en komende 

voorzitter van de redactic van dit hlad. 

Christen Democratische Verkcnningen 

heeft negen jaar lang onder Ieiding en 

vcrantwoordelijkheid gelunctionecrd 

van ir W.CM. van Lieshout Als uitge

ver zijn wij trots en dankhaar, dat wij 

dit blad gedurende die periode konden 

uithrengen in belangrijke mate dankzij 

zijn kunde, inzet en leiderschap WiJ 

zijn cveneen-. dankbaar en trots, dat hij 

wordt opgevolgd door prof dr LM H 

Hirsch Ballin, hoogleraar lnternationaal 

recht wetgevingsvraagstukken aan de 

Katholieke Universiteit Brabant en lid 

van de Eerste Kamer voor het CDA. 

Trots en dankbaar 
Trots en dankhaar: Op de stoel, die 

eerder bezel was door profmr PH 

Kooijmans, mr WCD. Hoogcndijk en 

door prof.mr H. Franken nam in 1987 

de toenmalige voorzitter van het 

College van 13estuur van de Nijmeegse 

Universitcit plaats 

Het was het moment, waarop ook de 

'oprichtersredactie' langzaam had plaats 

gemaakt voor een nieuwc gencratie. 

Namen als die van Alhcda, De Caay 

Fortman, Weiler, Wlist, Lubbers waren 

of werden langzamerhand algelost door 

die van 1\1. 1-leinema, J Grin, A. Huihers, 

E. Kim man, J Kraaijcveld- Wouters, T 

Strop-von Meijenfeldt en H Woldring 

Het Christen DcmocratJsche Verken-

ningen van de startfase van her CDA 

was vooral gericht op het presenteren 

van aile facetten van ecn samenhinden

dc christcn-democratJsche visie op po

litiek en samcnlcving. Het Christen 

Democratische Verkenningcn van Van 

Licshout zou de instroom van nieuwe 

gedachten vanuit de wetcmchappelijkc 

wereld en de samenlcving ter verster

king van het beleid van de chri-,ten

democratie moeten bevordercn. 

Christen Democratische Vcrkenningen 

heeft, naar onze mening, in die perio

de- Van Lieshout die functie uitmuntend 

verzorgd 1\\aar het heeft nog iets an

der-. gedaan: in een fasc, waarin de na

druk steeds meer ging liggcn op ver

stcrking van her functioneren van de 

partij als organisatie, als 'geoliede ma

chine', in een fasc, waarin door de druk 

van de dagelijbe regeringsverantwoor

delijkhcid het inhoudelijke imago vlak

ker werd, he eft Christen Democrati

sche Verkcnningen steed-. sterker de 

behoefte van een principieel georien

tcerdc en op hezinning ge-.toeld helcid 

hcklemtoond. Dat was ecn juiste keuzc, 

de enig juistc keuze, ondanks het feit, 

dat daardoor het accent mcer dan bij 

een orgaan van een 'thi11k t,mk' gewenst 

i-., kwam te liggen op de invulling van 

de oricntcring en keuzes van de chris

ten-democratic dan op her hrede maat

-.chappelijkc dchat. 

De door Van Lieshout gcdragcn keuze 

van de redactie van Christen Demo-

lllV12% 



crati,chc Vcrkcnningen hccft gelukkig 

in de laatstc twcc jaren van hcrhron

ning van het CDA vee\ mecr en vooral 

de tcrcchtc \VJardcring gckrcgcn. 

Een voorzrttcr van de redactie van 

Christen Democratische Vcrkenningen 

hedt drie taken: hi) draagt de ccrstc 

vcrantwoordelijkheid als voorzrtter 

voor de kwaliteit en de oricntering van 

hct reriodiek Or de tweede plaah 

gedt hij Ieiding aan de niet altijd gc

makkeli)ke maandeli)kse vergadcringen 

van de redactie, en op de derek plaats 

moet hij ecr1 klimaat scheppen, waarin 

de vri)willige hctrnkkenheid van redac

trelcden, auteurs, ahonnees maximaal 

gestimulecrd wordt. Ceen eenvoudige 

opgave voor een voorzitter, die dat zell 

ook nog eens als vrl)williger moet op 

brengen. Zeker geen gemakkelijke, als 

dat vri)willigcr'-;\Vcrk ook nog ccn'-> gc

comhineerd wordt met zware hestuur

li,ke - en andere vriJwillige - taken 

Van Licshout hedt zrjn unicke hestuur

lijkc gave gecomhineerd met ecn zoda

nJg 'time mdHd!}l'll!flll', dat grote aandacht, 

nict allatcnde trouw, en vooral inspira

tie van de vergadcringcn gegarandeerd 

waren. Mis<>chien reikten zijn ambitic<> 

verder en had hij de taak van de redac

tie mecr willen uitbouwen tot die van 

een echte 'think lmrk'. De combinatie van 

een techni-,che achtcrgrond en diepc 

en brede kennis van de chrrsteli)ke tra

dities op cconomisch, cultureel en soci

aal terrein schiepcn daar de ideale 

voorwaarden voor 

Wij zijn als uitgever trots, dat de heer 

Van Lieshout zich zo voor ons en 

Christen Democratische Verkenningen 

heelt willcn inzetten; wij ziJn hem daar 

hovenal dankbaar voor, en wi) hopen, 

dat JUist ter zake die laatste am hi tie de 

-,amenwerking met hem kan worden 

voortgczet. 

Hirsch Ballin nieuwe 
redactievoorzitter 
In profmr. E.M.H. Hirsch Ballin trcffen 

wij een buitengcwoon gekwalificeerde 

opvolgcr. Een grote wetenschappelijke 

reputatie, een uitgchreide politieke en 

hestuurlijkc ervaring, en bovenal die 

onderschcidende visie op wal mer1sen 

nu tc doen staat als gelovigen en als 

staatsburgers, nu op de kruispunten van 

de ontwikkelingen in samenleving, po

litiek en kcrk, nationaal, Europees en 

mondiaal. WiJ zijn trots en dankbaar, 

dar hij, die het had over her christen

dom als contra-punt in de moderne cui

tum en over politick als meer dan ach

tergrondmuziek hi) de economic die 

lijn in redacticbelcid wil vertalen. 

De relcvantie van Christen Democra

trsche Verkenningen als bezinnings- en 

in-,piratie-, als tocnrstings- en commu

nJcatie-orgaan, al~ scout ook van nicu

we talentcn kan zo, juist zo gegaran

deerd blijven. 

Mr. /J/U\1 lhlll Cennip 

directeur Wetcnschappelijk lnstituut 

voor het CDA 


