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Ter introductie

Met Thorbeckse Twisten openen we een nieuwe jaargang van CDV.
Deze bundel gaat over voortdurende competentietwisten tussen de
verschillende bestuurslagen in het Huis van Thorbecke. Met dat beeld van
een huis vatten we de inrichting van ons staatsbestel samen, met zijn drie
bestuurslagen (gemeenten, provincies en het rijk), toegeschreven aan de
liberale staatsman Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872). Om het geheugen
daarover op te frissen geeft Patrick Tetteroo direct na het redactioneel u als
lezer een Lesje Thorbecke.
• • •

Daarna bent u klaar voor de brandend actuele kwesties. Hoe bestendig en
flexibel is dit huis? Schudt het op zijn grondvesten of is het juist bij uitstek
bestand tegen geduw en getrek? Is het tijd het huis eens radicaal te verbouwen? Met een verdieping erbij of juist eentje minder wellicht? In
het redactioneel passeren verschillende bouwadviezen de
revue. De redactie kiest voor versterking en versteviging
van het Huis van Thorbecke en niet voor een nieuw
ontwerp
• • •

Dan de opbouw van deze uitgave. Het deel Lokaal trekken gaat in op de betwiste ruimte voor
lokaal bestuur. U leest er onder meer het pleidooi
van Leers ‘om de benedenkamers fors uit te breiden’, zoals hij het uitdrukt in gesprek met CDV en
daarbij afscheid te nemen van ‘de verstikkende gelijkheidsdeken die over Nederland heen ligt’; maar
ook de waarschuwingen van Donner tegen al te gemakkelijke pleidooien voor meer verschil en differentiatie.
• • •

Het deel Regionaal duwen is geheel gewijd aan de actuele discussie
over de legitimiteitscrisis van de provincies. Ook de twist over de Randstadprovincie woedt hier volop. En hier worden de waterschappen nog
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eens gemaand zich de komende jaren veel meer te bekommeren om hun
maatschappelijke legitimatie.
In het deel Buitenlandse modellen wordt dieper ingegaan op bestuurservaringen binnen ‘on-Thorbeckiaanse behuizingen’ in Denemarken en
Duitsland.
• • •

In de boekenrubriek vindt u onder andere een dubbele beschouwing over
het recent verschenen rapport De Spiegel van de Staat van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. De liberaal Frank Ankersmit grijpt zijn bespreking aan om de verschillen tussen de christendemocratische (en met
name de calvinistische) en de liberale staatsopvatting aan te zetten. De
sociaaldemocraat Thijs Wöltgens voelt veel voor het districtenstelsel dat
wordt voorgesteld. Hierbij nodigt hij de commissie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA uit nog dieper na te denken over de gevolgen van
haar voorstellen. Ook vindt u er een bijzondere boekbespreking door Peter
Kooijmans van Strijdbaar & Omstreden. Een biografie van de calvinistische
verzetsvrouw Gezina van der Molen.
• • •

We openen, zoals ook de voorgaande twee jaargangen, met de rubriek
DWARS. Deze keer gaan Roel Kuiper & Frank van den Heuvel in op de positie van de ChristenUnie in het kabinet. Daarnaast treft u weer twee thematische gedichten en een bezinningsgedicht aan, die speciaal voor CDV zijn
geschreven door een keur van wat poëtisch Nederland aan talent en gevestigde namen te bieden heeft.
Jan Prij, redactiesecretaris CDV
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