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Henk Woldring: het CDA is een partij zonder identiteit

‘CDA levert principes in voor macht’
Jan van Dam

Politiek filosoof en voormalig Eerste Kamerlid Henk Woldring is één van de weini-
ge CDA-prominenten die consequenties verbindt aan zijn kritiek op de partijleiding. 
Terwijl Doekle Terpstra en Dries van Agt lid blijven, zegde Woldring in oktober 
zijn lidmaatschap op. Directe aanleiding was de oproep van de partijleiding om 
samen verder te praten over de doorwerking van de C in het CDA. ‘Die oproep 
grenst aan hypocrisie. Nu de machtspolitici de strijd hebben gewonnen, mogen de 
leden gaan discussiëren.’ Hij is er nog boos over.

Op zijn werkkamer aan de Vrije Universi-
teit legt de emeritus hoogleraar uit waar 
zijn boosheid vandaan komt. ‘Volgens het 
programma van uitgangspunten laat het 
CDA zich primair inspireren door het 
evangelie. Die inspiratie is vertaald in vier 
kernwoorden: gespreide verantwoordelijk-
heid, publieke rechtvaardigheid, rentmees-
terschap en solidariteit. Veel CDA’ers ken-
nen die kernwoorden, maar weten niet 
hoe ermee om te gaan.’ 

‘Tweede Kamerleden en leden van het 
partijbestuur stotteren zodra 
hen wordt gevraagd naar 
een praktische politieke 
uitwerking. Omdat de 
partij haar uitgangspun-
ten en beleid niet langer 
met elkaar weet te verbin-
den, zijn rechtvaardigheid 
en solidariteit lege begrippen geworden. 
En daardoor is het CDA een partij zonder 
identiteit. Dat is funest want in de politiek 
draait het nu juist om de herkenbaarheid.’ 

Identiteitsverlies
Uit het laatste verkiezingsprogramma 
bleek dat het CDA zijn identiteit heeft 
geofferd op het altaar van het liberalisme. 
‘In het programma stond vrijwel geen 
inhoudelijk opmerking over de vier uit-
gangspunten. Als je hoort wat allerlei par-
tijleden beweren over gespreide verant-
woordelijkheid, publieke rechtvaardigheid, 
rentmeesterschap en solidariteit, dan 
vraag je je af wat voor partij het CDA is.’ 

‘Er zijn partijleden die zeggen dat het 
CDA een middenpartij is. Weet u wat nou 
zo erg is aan die opmerking? Een midden-
partij heeft geen identiteit, integendeel 
links en rechts bepalen hoe jouw profiel er 
uit ziet.’ Met stemverheffing: ‘Het CDA 
moét geen middenpartij willen zijn. Het 
moet naast de sociaal-democraten en libe-

ralen een eigen, christen-democratisch 
profiel hebben.’ 

‘Weer andere partijleden noemen het 
CDA een bestuurderspartij. Ze moesten 
zich doodschamen! Want ze zeggen daar-
mee dat het CDA onmisbaar is in het cen-
trum van de politieke en bestuurlijke 
macht. En voor het behoud van die macht 
is de leiding bereid alle christen-democra-
tische  principes in te leveren.’ 

Henk Woldring heeft het er zichtbaar 
moeilijk mee. ‘Als je er rustig over 

nadenkt, dan kun je als  christen-demo-
craat niet anders concluderen dat je geen 
medeverantwoordelijkheid kan en mag 
dragen voor de huidige politieke koers van 
het CDA. Voorheen kon ik aan mijn stu-
denten in de koffiepauze uitleggen 
waarom ik lid was van het CDA en 
waarom ik voor de partij in de Eerste 
Kamer zat, maar nu kan ik dat niet meer.’ 

‘In het beginselprogramma van het CDA 
staat dat alle politieke partijen een demo-
cratisch karakter moeten hebben. Alleen 
dan kunnen ze een bijdrage leveren aan 
het democratisch proces in Nederland. En 
wat doet het CDA? Ze werkt samen met de 
ondemocratische beweging van Geert Wil-
ders. Het CDA raakt daardoor onherroepe-
lijk met zichzelf in de knoop. Op zich is er 
binnen het CDA vrij weinig enthousiasme 
voor samenwerking met de PVV, maar ter 
wille van de macht heeft de partijleiding 
daarvoor toch gekozen.’ 

Woldring slaat met zijn vlakke hand op 
het bureau: ‘Een christen-democraat heeft 

een eigen politieke overtuiging en mag 
noch moet geassocieerd willen worden 
met populisme en opportunisme.’ 

Machtspolitiek
Op het CDA-congres van 2 oktober gaf 
ruim 30 procent van de leden een negatief 
advies over het regeer- en gedoogakkoord. 
Ze zeiden nee tegen samenwerking met 
VVD en PVV.  Henk Woldring was niet op 
het congres aanwezig. Hij had lang van te 
voren een vakantie in Zeeland gepland. 

‘Ik heb de discussies voor een deel op tv 
gevolgd en was verbaasd over het grote 
aantal tegenstemmers, want doorgaans 
toont de achterban een grote volgzaam-
heid. De discussie was open en bij tijden 
fel. Het werd natuurlijk wel georkestreerd. 
De partijleiding had bepaalde mensen 
geïnstrueerd om vlak voor de stemming 

het woord te nemen zodat er 
een zeker enthousiasme zou 
ontstaan ten gunste van het 
regeer- en gedoogakkoord.’ 

‘Die strategie leverde 
soms weinig verheffende 
taferelen op. Ik denk aan 

Camiel Eurlings die als een 
puber in de microfoon stond te blaffen. Hij 
legde een liefdesverklaring af aan Maxime 
Verhagen, en dat deed hij met een fana-
tisme zoals ik nooit eerder bij hem had 
gezien. Ik vond het ver beneden peil.’

Henk Woldring verwacht niet dat de 
meningsverschillen uiteindelijk leiden tot 
een partijscheuring. ‘Veel bedreigender is 
de afkalvende steun van de trouwe kring 
van mensen die de laatste dertig jaar om 
het CDA heen stonden. Het zou mij niet 
verbazen wanneer het CDA bij de provin-
ciale statenverkiezingen van 3 maart 2011 
opnieuw een stevige dreun krijgt. Mensen 
zijn bang; in hun omgeving vallen talloze 
ontslagen, de natuur lijkt het onderspit te 
delven en vooral in het zuiden heeft de 
Q-koorts een zware tol geëist. Het CDA 
biedt mensen weinig zekerheid, omdat de 
partij haar uitgangspunten niet vertaalt in 
concreet politiek beleid.’

Politiek filosoof Woldring omschrijft het 
optreden van de partijleiding in de afgelo-
pen maanden als machtspolitiek. Bedre-

‘Een christen-democraat mag 
noch moet geassocieerd willen worden 

met populisme en opportunisme.’
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ven door ‘lieden met weinig moreel besef 
die ten koste van alles de door hen 
gestelde doelen willen behalen. Het zijn 
mensen die hun partijgenoten gebruiken 
als pionnen op het politieke schaakbord of 
als mastodonten diskwalificeren.’ 

De idee dat het doel de middelen heiligt 
heeft altijd opgeld gedaan in het CDA, vol-
gens Woldring. ‘Ik had dat al eerder 
geconstateerd maar ik heb het tot voor 
kort kunnen billijken. Er stonden goede 
dingen tegenover, vond ik. Dat ik machts-
politiek van en in het CDA nu afwijs, heeft 
te maken met rijping, daardoor zie je din-
gen op een gegeven moment scherper dan 
eerst. Ik vind dat het CDA de weg kwijt is.’

Oogkleppen
Woldring – die het lijvige standaardwerk 
Politieke filosofie van de christen-democratie 
schreef – ziet zichzelf niet als de gids om 
de dwalende partij op het juiste pad te 
brengen. ‘Als dat vijf, zes prominente par-
tijleden al niet lukt, zou ik dat dan wel 
kunnen? De partijleiding heeft nog niet 
eens mijn brief beantwoord’ (waarin Wol-
dring zijn lidmaatschap opzegde, jvd). 

‘Wat machtspolitiek met zich mee brengt, 
is dat de politicus na verloop van tijd hele-
maal door zijn doelen in beslag wordt geno-
men. Doelen worden oogkleppen. Een 
machtspoliticus is geen slecht mens of 
immoreel figuur, hij is de gevangene van 
zijn eigen doelen. Door zijn obsessie met 
het behalen daarvan, vermin-
dert zijn innerlijke bescha-
ving. Alleen hij of zij die 
niet geplaagd wordt door 
moreel besef kan anderen 
gebruiken als pionnen. En 
dat is wat de partijleiding 
van het CDA nu doet.’ 

‘Mijn boek is op de kaderschool en 
overal in het CDA gebruikt, maar het heeft 
klaarblijkelijk geen zoden aan de dijk 
gezet. De partijleiding heeft de stof niet 
geïnternaliseerd. En waarom niet? Omdat 
ze het geestelijk niet aankan. Ze blijft maar 
praten over het CDA als middenpartij en 
bestuurderspartij. Fout: het CDA is een 
christen-democratische partij. Althans 
behoort dat te zijn.’ 

‘Dertig jaar geleden stapte Bob Goud-
zwaard uit de nog jonge partij. Goud-
zwaard, een van de initiatiefnemers van de 
fusie tussen de drie confessionele partijen 

ARP, CHU en KVP zag toen al dat een 
groot deel van de katholieke partijleden en 
bestuurders zich voornamelijk bekommer-
den om het behoud van posities. “Kon hun 
het gelazer over solidariteit en rechtvaar-
digheid wat schelen.” En nu zie je het-
zelfde gebeuren.’ 

Maxime Verhagen en consorten willen 
ten koste van alles in het centrum van de 
macht zitten. Ze weten dat een profielloos 

CDA in de oppositie niets te vertellen 
heeft. Maar ze vergeten dat datzelfde CDA 
dus ook geen verhaal heeft in het kabinet. 
Het enige dat de partij doet, is zich ver-
schuilen achter de macht.’ 

Bijna moedeloos schudt politiek filosoof 
Woldring zijn hoofd en zegt: ‘Het CDA wil 
macht maar stelt vervolgens niet de vraag 
waarvoor de partij die wil gebruiken. Daar 
heb je argumenten voor nodig en die heeft 
het CDA niet, behalve het argument van 
de macht zelf. Vooral Verhagen, toch een 
historicus, zou moeten weten dat hij een 
discriminerende en populistische bewe-
ging als de PVV geen platform moet bie-
den. Door dat wel te doen, geeft hij de 
PVV politieke status en erkenning. Ik vind 
dat onaanvaardbaar. Natuurlijk moet je de 
PVV serieus nemen. Je hoeft zelfs niet bij 
voorbaat hun eventuele moties en amende-
menten af te wijzen. Maar dat is iets 
anders dan met die beweging samenwer-
ken op regeringsniveau. Door dat wel te 
doen steekt het CDA steekt zijn kop in de 
strop.’

Partijloos  
Nadat hij bedankt heeft voor het CDA, is 
Woldring niet op zoek naar een andere 
partij of voornemens om met anderen een 
nieuwe partij op te richten. ‘Ik wil bena-
drukken dat ik mijn partijlidmaatschap 
heb opgezegd vanwege mijn op het CDA 
gerichte argumenten. Er spelen geen 

andere overwegingen mee.’ 
Wanneer het CDA voor 

politiek bewuste christenen 
heeft afgedaan, kan hij zich 
voorstellen dat ze naar de 
ChristenUnie kijken. ‘Maar 
voor mij is de ChristenUnie 

geen alternatief. De partij 
heeft een programma dat mij aanspreekt 
op sociaal gebied, maar ik vind haar 
standpunten over homoseksualiteit, eutha-
nasie en stamcelonderzoek volstrekt 
onverteerbaar. Op grond van een paar Bij-
belteksten verdedigt de ChristenUnie een 
verouderd en onhoudbaar standpunt. En 
daardoor maakt zij zichzelf, ondanks haar 
modernistische trekken, althans voor mij 
onmogelijk.’ 

Wie is Henk Woldring?

Hendrik Egbert Sipke Woldring (Leeu-
warden, 1943) is gehuwd en heeft twee 
volwassen kinderen. Na een studie soci-
ologie (Groningen) en filosofie (aan de 
Vrije Universiteit te  Amsterdam en de 
Goethe Universität te Frankfurt) pro-
moveerde hij in de wijsbegeerte. Hij 
was tot 2008 hoogleraar politieke filo-
sofie aan de Vrije Universiteit. Hij was 
onder meer lid van het partijbestuur 
van de ARP, bestuurslid van het Weten-
schappelijk Instituut voor het CDA, lid 
van het partijbestuur van het CDA en 
van 1999 tot 2007 lid van de Eerste 
Kamer (portefeuille wetenschapsbeleid, 
onderwijs en cultuur).

‘Maxime Verhagen en consorten 
willen ten koste van alles in het 
centrum van de macht zitten.’


