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Piet Steenkamp (1925-2016), makelaar van 

het cda

Jac Bosmans

‘Jullie zijn allemaal fijne mensen’, zo reageerde Steenkamp spontaan op de minuten-
lange ovatie van de kvp-partijraad in november 1970. Het grotendeels door hem voor 
de verkiezingen van 1971 geschreven ontwerp-Kernprogramma was zojuist zonder 
noemenswaardige wijzigingen aanvaard. Het programma vertoonde allerhande pro-
gressieve trekjes. Steenkamp gold nu als het symbool van een progressieve kvp.

Zijn ster was snel gerezen. In juni 1968 had hij op de partijraad furore gemaakt 
met een enthousiasmerende rede, waarin hij pleitte voor een algemeen christelijke 
volkspartij; hij bood de kvp, flink gebutst door de enorme verkiezingsnederlaag in 
1967, weer perspectief. Tot dan toe was hij een onopvallende politicus in de coulissen 
geweest. Sinds 1965 was hij lid van de Eerste Kamer en hij werd wel eens genoemd voor 
een ministerspost, maar voor een functie aan het politieke front was hij een te onge-
duldig en nerveus persoon, wat hijzelf ook goed besefte. In de jaren zeventig echter 
bleek hij de gedroomde makelaar van het cda te zijn. Welke kwaliteiten bracht Steen-
kamp daarvoor mee?

Geboren in een streng katholiek gezin in Uithoorn, werd Steenkamp na zijn stu-
die sociale economie aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg in 1949 
bedrijfseconomisch medewerker van de Bacon- en Conservenfabriek De Hoorn, een 
familiebedrijf. In 1954 trad hij toe tot de raad van bestuur. Inmiddels was hij in 1951 
in Tilburg gepromoveerd op De gedachte der bedrijfsorganisatie in protestants chris-
telijke kring. In de Uithoornse fabriek paste hij elementen van de katholieke sociale 
leer toe, zoals medezeggenschap en winstdeling. Onder de katholieke werkgevers was 
zoiets nog allesbehalve gemeengoed en daar noemde men hem algauw ‘rooie Piet’. In 
1960 volgde de benoeming tot buitengewoon hoogleraar Sociaal Recht aan de Techni-
sche Hogeschool te Eindhoven en in 1966 kreeg hij er, nadat de fabriek was gefuseerd 
met Zwanenberg, een voltijdse leeropdracht Sociaal Recht en Sociale Geschiedenis, 
geen kernvakken, waardoor ruimte voor activiteiten buiten de Hogeschool bestond. 
In 1969-1970 maakte Steenkamp naam als voorzitter van het Pastoraal Concilie over 
de vernieuwing in de Nederlandse katholieke kerkprovincie. Uitgesproken conserva-
tieven stonden lijnrecht tegenover uitgesproken progressieven. Steenkamp laveerde er 
met gemak tussendoor. Doordat in de media de vaak verhitte debatten uitvoerig wer-
den verslagen, werd hij een bekende Nederlander.

Rond deze tijd verbonden journalisten zijn bijnaam ‘rooie Piet’ aan een voorkeur 
voor regeringssamenwerking met de pvda, maar daarvan heeft Steenkamp naar buiten 
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toe weinig laten blijken. In ieder geval heeft hij zich in 1971 als informateur laten lenen 
voor het plaveien van de weg voor het rechtse kabinet-Biesheuvel. En in 1982 zou hij als 
informateur een minderheidskabinet van cda en d’66 in elkaar steken.

Een belijdende progressieve katholiek van boven de rivieren die zich had verdiept 
in het protestantse sociaaleconomisch denken, daardoor de taal van de reformatie ver-
stond en ook nog eens de weg wist in de Bijbel; een welbespraakte spreker die een 
groot gehoor kon enthousiasmeren; een bekwame voorzitter die had bewezen moei-
lijke discussies in goede banen te kunnen leiden; een hoogleraar die over tijd beschikte; 
een harde en onvermoeibare werker: achteraf bezien blijkt dat de ideale mix van kwa-
liteiten te zijn geweest om leiding te geven aan het lastige proces van eenwording van 
arp, chu en kvp tot het cda. Omdat Steenkamp zelf geen politieke ambities had, kon 
hij er bovendien niet van verdacht worden zijn eigen carrière te dienen. 

Aanvankelijk lag een samengaan van de drie ver buiten Steenkamps voorstellings-
vermogen. In zijn proefschrift van 1951 had hij het katholieke subsidiariteitsbeginsel 

Piet Steenkamp bij een persconferentie over het cda-verkiezingsprogramma, 23 maart 1976  
[nationaal archief/anefo – hans peters]
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als waarborg tegen staatsabsolutisme superieur aan het protestantse beginsel van de 
soevereiniteit in eigen kring genoemd. En in 1960 beleed hij in het kvp-partijbestuur, 
waarvan hij toen lid was, openlijk zijn twijfels of integratie met de protestanten wel 
bevorderlijk was voor de werfkracht van de christelijke idee. Veel gemeenschappelijks 
zag hij toen nog niet. De kvp moest haar katholieke fundering behouden. Rond 1970 
was echter ook bij hem de aarzeling binnengeslopen en vroeg hij zich af of zo’n kvp 
nog wel toekomst had en of samenwerking met arp en chu niet onvermijdelijk werd 
om de christelijke idee als politieke factor van gewicht overeind te houden.

Steenkamps omslag voltrok zich in luttele jaren. In 1968 was hij lid geworden van 
de Groep van Achttien, waarin vertegenwoordigers van de drie partijen nogal vrijblij-
vend zochten naar vormen van samenwerking. Vier jaar later al, in 1972, was hij als 
voorzitter van de Contactraad van de drie de spil in het eenwordingsproces geworden. 
De vrijblijvendheid was verdwenen. Van de idee van een algemeen christelijke volks-
partij had Steenkamp inmiddels afscheid genomen. In een seculariserende samenle-
ving zag hij voor een confessionele partij geen plaats meer. In plaats van de drie zou 
er een brede volkspartij moeten komen, gestoeld op de waarden van christendom en 
humanisme. Nog afgezien van allerlei andere sentimenten blokkeerde in protestantse 
kring echter alleen al de verwijzing naar het humanisme een samengaan met de katho-
lieken. De arp wenste een exclusief evangelische grondslag, en ook de chu moest niets 
hebben van een andere inspiratiebron dan de Bijbel. Steenkamp was intussen zo gaan 
geloven in zijn missie dat hij de lenigheid ontwikkelde zijn eigen voorkeuren terzijde te 
schuiven ten behoeve van het grote doel. Dus kiepte hij de verwijzing naar het huma-
nisme snel overboord. Maar daarmee was de grondslagdiscussie niet voorbij. Integen-
deel: die zou de grootste hobbel worden op de lange weg naar het cda.

Om richting te geven aan die discussie bedacht Steenkamp in 1972 de ‘antwoord-
filosofie’: niet het evangelie zelf, maar het politieke antwoord op de evangelische inspi-
ratie moest voor de nieuwe partij het samenbindend element vormen. Even leek het 
erop dat hij hiermee een bruikbaar instrument had aangereikt voor het naar elkaar 
toebuigen van de uiteenlopende opvattingen. Het pakte anders uit. In de arp sloeg de 
antwoordfilosofie onvoldoende aan; daar hield men vast aan het evangelie als exclu-
sieve grondslag. Een extra complicatie ontstond in 1973 toen de chu buiten het kabi-
net-Den Uyl bleef en arp en kvp wel toetraden. Medio 1973 werd weliswaar besloten 
tot een gemeenschappelijk bestuursorgaan met Steenkamp als de vanzelfsprekende 
voorzitter, maar een sfeer van echte verbondenheid ontstond er niet door. De besluit-
vorming door de partijbestuurders verliep traag, en driekwart jaar later al dreigde 
Steenkamp ermee op te houden, ondanks het feit dat het woord ‘opgeven’ in zijn 
vocabulaire eigenlijk niet voorkwam. Daarvan liet hij zich weerhouden door signalen 
vanuit de achterban dat een cda er hoe dan ook moest komen: bij de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten en de gemeenteraden in 1974 bleken gemeenschappelijke 
lijsten het goed te doen en leek de electorale neergang te zijn gestopt. Een nieuwe 
domper vormde het congres in augustus 1975, waar het cda voorlopig als federatie met 
Steenkamp als voorzitter ten doop werd gehouden. Daar hield arp-voorman Aantjes 
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zijn befaamde ‘Bergrede’. Diens optreden was voor Steenkamp het bewijs dat de arp 
cda-volksvertegenwoordigers vooraf de christelijke maat wilde nemen. Hij werd er 
moedeloos van. Naar eigen zeggen keerde hij als een geslagen hond huiswaarts. Enkele 
maanden later putte hij weer moed uit het feit dat vanuit de basis 80.000 handteke-
ningen werden verzameld onder een manifest ten gunste van de vorming van het cda. 
Het gevolg was dat hij het warme bad van die basis ging prefereren boven het vaak 
frustrerende overleg tussen de partijtoppen. Onvermoeibaar reisde hij sindsdien door 
het land en droeg hij op honderden bijeenkomsten zijn ideaal blijmoedig uit. Het zou 
nog vijf jaar duren eer arp, chu en kvp zich ophieven ten gunste van het cda. Zoveel 
tijd was tot groeiende ergernis van Steenkamp nodig om vooral de arp te masseren.

Dat het cda in oktober 1980 van start ging als een volkspartij voor iedereen die 
zich aangesproken voelde door de christelijke inspiratie, kwam mede door Steen-
kamps volhardende verzet tegen het evangelisch radicalisme als toetssteen voor poli-
tiek handelen. In het moeizame eenwordingsproces heeft Steenkamp ontegenzeggelijk 
een hoofdrol gespeeld. Te midden van vaak wisselende discussianten vormde hij de 
permanente factor die de koers bewaakte. Geen commissie of hij was er lid en meestal 
voorzitter van. Met ontembare gedrevenheid, gepaard aan een soms naïef aandoend 
optimisme, trok hij door het land om zijn product te verkopen en als een rasechte 
bemiddelaar gevoeligheden te plooien. Daardoor groeide hij uit tot de makelaar van 
het cda. Zelf keek hij met gemengde gevoelens terug op het resultaat:

Die langzame weg was voor mij een voortdurende beproeving en die blijvende 
aarzelingen heb ik als een permanente spanning ervaren. Het jarenlang tactisch 
tussen de klippen door zeilen, het steeds weer andere oplossingen verzinnen, het 
verzoenen van partijen en het regelen van problemen hebben mij meer aangepakt 
dan men wel denkt.

Als dank werd hij erevoorzitter. Het scholingsinstituut ging vanaf 1990 zijn naam dra-
gen en er kwam een jaarlijkse Steenkamplezing. 

Na 1980 verdween Steenkamp weer in de coulissen. Voor het cda deed hij af en toe 
nog wat commissiewerk en verder was hij vooral hoogleraar in Eindhoven en Eerste 
Kamerlid. Dat laatste bleef hij tot 1999. Tussen 1983 en 1991 was hij tevens voorzitter 
van die Kamer. Vanaf 1966 is hij dus onafgebroken bijna 34 jaar senator geweest. Ook 
dat is een prestatie van formaat. 

JAC  BOSM ANS
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