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In memoriam Piet Bukman 
5 april 2022 
Vera Bergkamp 

 

Dames en heren, 

 

Aan de orde is de herdenking van Piet Bukman.  

 

Ik heet zijn vijf kinderen Bert, Kees, Aarien, Johanna en 

Marc Bukman van harte welkom.  

 

Een bijzonder welkom ook aan de oud-Kamervoorzitters 

Wim Deetman, Frans Weisglas en Khadija Arib. En ook 

welkom Willem Hendrik De Beaufort die als Griffier heeft 

samengewerkt met de heer Bukman. 

 

Ik wil u allemaal vragen om, voor zover dat mogelijk is, 

te gaan staan. 

 



 

 

 

 

 

Op woensdag 16 maart, zo’n drie weken terug, bereikte 

ons het droevige bericht dat Piet Bukman was 

overleden. Drie dagen daarvoor stond hij nog met een 

interview in de digitale Voorschotense Krant. Hij deed 

daarin een stevige oproep om te gaan stemmen. En 

hield een vurig pleidooi voor het belang van de 

Europese Unie, de opvang van vluchtelingen en de 

waarde van democratische rechten in tijden van oorlog. 

 

Ik citeer hem graag:  

 

”Nooit meer oorlog” was in de vorige eeuw, na de 

Tweede Wereldoorlog, één van de belangrijkste 

drijfveren voor de Europese samenwerking en 

oprichting van de Europese Unie.  

Het is hartverwarmend te zien hoezeer wij in Europa en 

in ons land dit nu weer beseffen, en meeleven met de 

bevolking van Oekraïne. En hoe velen klaar staan, ook 



 

 

 

 

 

hier in Voorschoten voor het opvangen van 

vluchtelingen.  

Dat past in mijn visie helemaal bij het bevorderen van 

respect voor mensenrechten, ook dicht bij huis.  

 

Piet Bukman, als kind opgegroeid in de Tweede 

Wereldoorlog, sprak uit eigen ervaring. In huize 

Bukman vergaderden de knokploegen van het verzet en 

‘s avonds verspreidden vader en zoon de illegale krant 

‘Vliegende Hollander’. Levensgevaarlijk.  

 

Piet behoorde dus tot de generatie politici voor wie 

vrijheid en democratie nooit vanzelfsprekend zijn 

geworden. Het vormde misschien wel de diepere laag 

van zijn politieke bevlogenheid  

- tot aan het einde van zijn leven.  

 

Als 88-jarige lijstduwer keerde hij in feite terug naar de 

plek waar hij zijn politieke carrière in 1980, op 46-jarige 



 

 

 

 

 

leeftijd was begonnen. Die van de partijpolitiek. Na een 

studie sociale geografie was hij opgeklommen als 

bestuurder binnen de protestantse boeren en 

tuindersbond.  

En in dat - toen nog sterk verzuilde - middenveld, had 

Bukman laten zien dat hij bruggen kon bouwen óver 

christelijke scheidslijnen heen. En zaken voor elkaar 

kreeg.  

 

Dat maakte hem in de ogen van Jan de Koning, destijds 

één van de founding fathers van het CDA, de juiste man 

op de juiste plek. Die van partijvoorzitter. 

 

Het samensmeden van politici uit de sterk verdeelde 

christelijke bloedgroepen, deed hij met groot 

enthousiasme. De neuzen moesten dezelfde kant op om 

een christelijke vuist te maken. En dat doel heiligde 

voor Bukman de middelen. Te afwijkende meningen 



 

 

 

 

 

werden niet getolereerd. Zijn credo uit die tijd was: 

geen discussie, geen vragen, maar applaus. 

 

Als minister, staatssecretaris en vervolgens weer 

minister tijdens de Kabinetten Lubbers 2 en 3 kon hij 

andere talenten laten zien. Rust brengen in een 

chaotisch departement. Ruimte geven aan medewerkers 

om hun werk goed te doen. En ook inhoudelijk kon hij 

piketpalen slaan – zo werkte hij als landbouwminister 

actief aan de vermindering van de ammoniakuitstoot en 

het aanpakken van het mestoverschot. Een rel met een 

uitgelekte brief over een politieke deal overschaduwde 

echter zijn goede werk.  

Dat politiek soms snoeihard kan zijn ondervond Bukman 

destijds aan den lijve.  

 

Politieke carrières verlopen vaak via 

volksvertegenwoordiging naar een plek in de regering. 



 

 

 

 

 

Bij Bukman ging dat andersom. Hij sloot zijn loopbaan 

juist af in de Tweede Kamer.  

Eerst als lid, daarna als Voorzitter. Een benoeming die 

vanwege de tijdgeest wel wat weerstand opriep. Veel 

Kamerleden vonden het – na generaties mannen - de 

hoogste tijd worden voor een vrouw op deze post. Piet 

werd dan ook de laatste man vóór de eerste vrouwelijke 

Kamervoorzitter: Jeltje van Nieuwenhoven.  

 

Meer dan één termijn werd hem niet gegund.  

Zijn werk was nog niet af.  

Zo wilde hij in de Kamer fundamentele discussies 

organiseren, los van de waan van de dag, over 

belangrijke onderwerpen.  

 

In zijn afscheidstoespraak als Kamervoorzitter keek hij 

als volgt op deze laatste fase van zijn politieke carrière 

terug:  

 



 

 

 

 

 

‘Ik heb het niet alleen met genoegen gedaan, maar ook 

een eer gevonden dit ambt te mogen bekleden, 

laverend tussen wijsheid en eigenwijsheid. Zowel van 

mijzelf, als u.’  

 

Dames en heren, 

 

Ik noemde al de grote betrokkenheid van Piet Bukman 

bij de politiek. Tot aan het einde van zijn leven. Dat 

zullen zijn kinderen, kleinkinderen en andere 

familieleden beamen. 

 

En de aanwezigheid hier vandaag van al die oud-

collega’s, uit álle gelederen van de politiek, 

onderstreept dat nóg eens.  

Van medewerkers tot jonge helden uit de partij voor wie 

hij een coach was. En van oudgedienden uit het Kabinet 

tot zijn voormalige collega-Kamervoorzitters.  



 

 

 

 

 

Met u allen onderhield hij - tot op het laatst - warme 

banden. 

 

Piet Bukman zal herinnerd worden als een bijzondere 

man, met een scherpe geest, wijs en eigenwijs. En 

politiek betrokken tot in zijn vezels. We zijn Piet 

Bukman dankbaar voor zijn rijke en waardevolle 

bijdrage aan de Nederlandse politiek.  

 

We wensen zijn kinderen en kleinkinderen en andere 

nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit 

grote verlies. 

 


