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Piet van der Sanden (1924-2015)

‘Opvolger van Romme…’

Jan Schinkelshoek

‘Goed beschouwd ben ik de opvolger van Romme…’ Het was een van de grapjes 
waar Piet van der Sanden zelf het hardst om moest grinniken. Als eerste vicevoor-
zitter van de cda-fractie in de Tweede Kamer in de jaren na de fusie van kvp, arp 
en chu, stond Van der Sanden in het spoor van de ‘grote staatkundig leider’ van de 
Katholieke Volkspartij van na 1945: net als Romme was hij ‘de eerste katholiek’ in de 
Kamer. Omdat hij als parlementair journalist die naoorlogse periode van dichtbij had 

Piet van der Sanden (l) praat met minister van wvc Elco Brinkman en Marten Beinema (cda) 
tijdens het debat over de Media-nota in januari 1984 [foto: nationaal archief/anefo – rob croes]
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mee gemaakt, omdat hij wist dat die tijd voorbij was en omdat hij over voldoende zelf-
kennis beschikte, wist hij hoe relativerend die vergelijking was.

Maar het typeerde Piet van der Sanden wel: hij was zich diep bewust van zijn 
verleden, hij voelde zich onderdeel van een lange en vooral rijke traditie. Gepokt en 
gemazeld in de katholieke wereld, was hij een product van de katholieke cultuur. En 
dat wilde hij weten ook. Ook toen de katholieke zuil afbrokkelde, het katholieke mid-
denveld verbleekte en de katholieke partij fuseerde met protestantse partijen, wilde hij 
‘herkenbaar katholiek’ blijven, zoals hij in de jaren tachtig herhaaldelijk zei. Hij voelde 
zich op zijn manier, in zijn tijd en in zijn omstandigheden inderdaad een opvolger van 
Romme.

Romme bewonderde hij, bekende hij. Als politiek journalist had Piet van der San-
den hem zien opereren in de jaren vijftig, in de confrontatie met de pvda, steeds bezig 
om het katholieke volksdeel bij elkaar te houden, leiding te geven aan de kvp-fractie 
(‘meer los zand dan achteraf lijkt’) en de kvp-ministers in de kabinetten van de oude 
Drees op koers te houden. Romme was een ‘ware duvelskunstenaar’, zei hij. Van de pers-
tribune berichtte Van der Sanden erover – via de katholieke pers, in Den Haag samen-
werkend, eerst in Unitas, later in de Persunie. In het Haagse Dagblad Het  Binnenhof las 
Romme zelf mee.

De overstap van de politieke journalistiek naar de politieke voorlichting was voor 
Piet van der Sanden dan ook niet zo’n grote stap. Het paste binnen zijn kijk op het 
leven. Als woordvoerder van de kvp-fractie (1966-1971) ging hij, bij wijze van spreken, 
door waar hij als journalist gebleven was. Dat paste in die tijd – de tijd waarin de 
hoofdredacteur van Trouw fractievoorzitter van de arp was, de parlementair redacteur 
van Het Vrije Volk de fractievergaderingen van de pvda bijwoonde en de Volkskrant 
zich ‘katholiek dagblad voor Nederland’ noemde.

Dat die katholieke traditie voor Piet van der Sanden meer was dan woorden, liet hij 
in de Tweede Kamer zien. Zijn optreden als landbouwwoordvoerder paste in wat wel 
eens smalend de ‘confessionele zelfvoorziening’ is genoemd. En als mediawoordvoer-
der kon Het Bestel – lees: de kro – op hem rekenen als verdediger en pleitbezorger, ook 
toen het cda stapje voor stapje een opening maakte naar de commerciële kant. Vraag 
het Elco Brinkman, omroepminister aan het einde van de jaren tachtig.

Piet van der Sanden was een van die onvermoeibare, hardwerkende, ondergewaar-
deerde volksvertegenwoordigers – een van die nijvere bijen die onverstoorbaar hun 
werk deden, zelden met grote koppen de krant haalden, maar voor een parlement als 
de Tweede Kamer veelbetekenend zijn. Hij schrok niet terug voor ‘rotklussen’, debatten 
waar je, zeker als vertegenwoordiger van een regeringspartij, zelden eer mee inlegt, 
debatten waarin je alleen maar fouten kunt maken. Onzichtbaar, maar vakbekwaam 
sloeg hij zich heen door debatten over parlementaire enquêtes (rsv, bouwsubsidies en 
paspoorten), over het pensioen voor de ‘zwarte weduwe’ Rost van Tonningen en over 
de Twee van Breda. Hij deed dat sober, maar trefzeker – het resultaat telde –, zoals hij 
het Romme had zien doen.
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