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Op 5 juli 2008, enkele dagen na zijn 84ste verjaardag, overleed in zijn woonplaats Amersfoort 
Pieter Clemens Wilhelmus Maria Bogaers. Bij zijn eigen generatie, en waarschijnlijk ook 
nog bij menigeen van de volgende generatie, zal dit het beeld van een bevlogen en gedreven 
minister hebben opgeroepen. W ant dat was hij.

Pieter Bogaers kwam als zovelen in de politiek terecht na een loopbaan in de katholieke 
vakbeweging, de k a b , later omgedoopt in n k v  en ten slotte met het n w  opgegaan in de 
huidige f n v . In de k a b  was hij van 1948 tot 1963 eerst economisch adviseur en daarna direc
teur van het wetenschappelijk bureau. Vanuit de k a b  was hij onder andere ook jarenlang 
plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad en bestuurslid van het Internationaal 
Christelijk Vakverbond (icv). Daarna werd hij voor de k v p  lid van de Tweede Kamer. 
Enkele weken later werd ik daar (voor de a r p ) zijn collega.

H oew el wij een  volle pa rlem en ta ire  p eriode  collega’s zijn  gew eest, heb ik  d aa r geen o p v a l
lende h e rin n e rin g en  aan. W ij w aren  n a tu u rlijk  be iden  nog  b a c k b e n c h e r  in onze fracties. W ij 
za ten  ook  ver van  elkaar: hij in een d e r voorste  KVP-bankjes, ik op  h e t ach te rste  AR-bankje. 
O o k  w as er tu ssen  de fracties van  w at n u  h e t c d a  heet alleen aan de top  en  tussen de speci
alisten  on d erlin g  verkeer. G een van ons be iden  w as in  die p erio d e  v o o r zijn fractie w o o rd 
v o erd e r volkshuisvesting .

Hoewel hij ongetwijfeld intern bij de k v p  veel gezag had verworven, was zijn benoe
ming in 1963 tot minister van Volkshuisvesting in het kabinet-Marijnen een verrassing. In 
sommige persorganen en ook in de Kamer zelf werd zelfs gedacht aan een vergissing in de 
berichtgeving. Al enige keren had namelijk als kandidaat voor het departement de naam 
Archibald Boogaardt rondgezongen, de burgemeester van Rijswijk, ook lid van de k v p  en 
bekend als ‘bouwpastoor’ van zijn gemeente. Met zijn gemeentesecretaris Henk Beernink 
(cHu-Kamerlid, later fractievoorzitter en nog weer later minister) zat hij dicht bij het lande
lijke politieke vuur.

In de nieuwe parlementaire periode hadden wij veel meer en intensiever met elkaar te 
maken. Ik was net Jan Andriessen (de vader van de latere minister Frans Andriessen) opge
volgd als voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Volkshuisvesting. Bovendien was 
ik toen ook nog algemeen secretaris van de christelijke aannemersbond. In beide opzichten 
kruisten zich onze wegen dus veelvuldig.

W as Bogaers’ benoem ing tot m inister al een verrassing, een tweede veel grotere verrassing was 
de m anier w aarop hij als m inister van start ging. De w oningnood was intussen uitgeroepen to t 
‘V olksvijand num m er 1’. De com m otie rond  de woningbouw crisis van 1960, vooral een conflict 
tussen de AR-fractie en de AR-ministers Jelle Zijlstra en Jan van Aartsen, was daar niet vreem d aan. 
Alle partijen eisten sindsdien om  strijd de hoogste prioriteit voor de w oningbouw  op.
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W I L L E M  A A N T J E S

Minister Bogaers bleek precies de persoon te zijn om met die politieke en morele rugdekking als 
een stoomwals alle tegenstand in kabinet en parlement plat te walsen. Ze werden er horendol 
van, maar ja: huizen hè, huizen en nog eens huizen. En nooit meer een crisis als in 1960.
Pieter lanceerde het ene plan na het andere, van meer geld tot de actie ‘Een schepje er 
bovenop’. Met zijn verbluffende enthousiasme slaagde hij erin voor die actie de werkge
vers- en werknemersorganisaties in de bouw mee te krijgen. De woningproductie ging met 
sprongen omhoog. De oplevering van de 100.000ste woning ging gepaard met een groots 
feest in Zwolle, waar iedereen die aan de actie had bijgedragen in de glorie mocht delen.

De voortijdige val van het kabinet-Marijnen kon hem niet remmen. Hij stoomde door met 
het kabinet-Cals. Maar de Nacht van Schmelzer was voor hem een breekpunt; hij vertrouwde 
de k v p  niet meer, en zonder dat kon je ook geen KVP-ininister zijn. Bovendien had hij ook wel

M in ister P ieter Bogaers, 7 oktober 1963 

[Foto: N a tio n a a l Archief/A nefo -  Eric Koch]
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door dat het kabinet-Zijlstra alleen maar diende om de weg te plaveien voor een centrumrechts 
kabinet. In een dergelijk kabinet paste hij inmiddels niet meer. Hij vond trouwens ook dat hij 
na de gebeurtenissen bij de val van het kabinet-Cals niet meer in de k v p  paste.
Bogaers werd een van de oprichters en de eerste voorzitter van de Politieke Partij Radikalen 
( p p r ), maar hij moest die functie algauw om gezondheidsredenen neerleggen. De roofbouw 
die hij in de jaren van zijn ministerschap op zichzelf had gepleegd, eiste zijn tol. Twee jaar 
later verliet hij de p p r  weer. Ging zijn voorkeur sowieso al uit naar een partij op principieel 
christelijke basis, de nauwe verbinding die p p r  in 1970 aanging met de p v d a  en d 66 was 
hem een brug te ver.

De algemeen geventileerde opvatting dat zijn latere terugkeer (in 1973) naar de k v p  voort
kwam uit teleurstelling over de p p r , is stellig waar, maar is volgens mij maar een deel van de 
verklaring. Intussen was ook het proces op gang gekomen dat zou leiden tot het samengaan 
van k v p , a r p  en c h u  in het c d a . Dat tien jaar durende proces werd voornamelijk gekenmerkt 
door enerverende discussies over het karakter van die toekomstige partij. Kort samengevat: 
macht of koers? Een partij die de koers afhankelijk stelt van de mate van de te bereiken macht? 
Of een partij die macht wil om daarmee de door haar voorgestane koers te bevorderen? En 
dan niet een willekeurige koers, maar een werkelijk christelijk-sociale koers.

Ik denk dat Pieter, gezien zijn ervaringen met de k v p , over de uitkomst van die strijd scep
tisch zal zijn geweest. Maar toch. Stel je voor dat uiteindelijk de visie van die laatste, de christelijk- 
sociale richting, voor het c d a  bepalend zou zijn. Dan wilde hij erbij zijn geweest! Het zou mij niet 
verbazen als dit bij zijn politieke Heimkehr naar de k v p  mede een rol heeft gespeeld.

Na zijn ministerschap was hij van 1968 tot 1974 voorzitter van het Gewest Gooiland en in 
een veel later stadium lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Spoorwegen, 
van Rijn Schelde Verolme ( r s v ), van Weverij de Ploeg en van verzekeringsmaatschappij 
Concordia. Bijzondere vermelding verdient zijn voorzitterschap van 1976 tot 1990 van 
het Nederlands Astmafonds, dat hem bij zijn vertrek tot erelid benoemde. Het jaar 1990 
markeert praktisch het einde van zijn publieke en maatschappelijke activiteiten. Zijn leeftijd 
en vooral zijn verslechterende gezondheid dwongen hem ertoe.

In de herinnering zal Bogaers vooral voortleven als de gedreven minister die zich met al 
zijn krachten heeft ingezet voor een goede en betaalbare huisvesting, in het bijzonder voor 
degenen die daar uit eigen kracht niet in konden voorzien. De politiek is er voor allen, maar 
in het bijzonder voor degenen die het zonder de politiek niet kunnen redden. Dat heeft Pieter 
Bogaers begrepen en daarvoor heeft hij zich vanuit zijn levensovertuiging met al zijn krachten 
en gaven ingezet.
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