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Op 15 oktober jongstleden is – na een kort ziekbed – op 

74-jarige leeftijd oud ARP-senator Boukema overleden. Hij 

was lid van de Eerste Kamer van 1970 tot en met 1976.  

 

Piet Boukema had een lange juridische carrière, die hij in 

zijn jonge jaren combineerde met een aantal politieke 

functies, te weten het lidmaatschap van provinciale staten 

van Noord-Holland en dat van de Eerste Kamer. Hij 

studeerde rechtswetenschappen aan de Vrije Universiteit 

in Amsterdam, waar hij in 1966 promoveerde op “Enkele 

aspecten van de vrijheid van meningsuiting in de Duitse 

Bondsrepubliek en in Nederland”. Boukema werd aan 

diezelfde universiteit achtereenvolgens lector 

rechtswetenschappen en op 37-jarige leeftijd hoogleraar 

staatsrecht. Dit laatste geschiedde tijdens zijn 

lidmaatschap van de Eerste Kamer. Lange tijd behoorde 

hij ook tot de jongste senatoren. Na zijn 

Kamerlidmaatschap – in 1976 - werd hij lid van de Raad 

van State. Dat bleef hij tot aan zijn pensioen, bijna een 

kwart eeuw lang. Ongeveer 10 jaar, tot 2000, was hij 

Voorzitter van de Afdeling (bestuurs)rechtspraak. De 

laatste jaren was hij staatsraad in buitengewone dienst.  

 

Boukema had gedurende zijn loopbaan vele nevenfuncties, 

waarvan ik er hier slechts enkele zal noemen. Zo was hij 

naast het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen 
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in het bankwezen en bij de pers 24 jaar lang lid van de 

Raad voor de Journalistiek, waarvan acht jaar als 

voorzitter. Hij was voorzitter van de omroepraad, 

voorzitter van het College van Geschillen van de Vrije 

Universiteit in Amsterdam, en voorzitter van de redactie 

van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht.  

 

Piet Boukema voelde zich het meest thuis bij de Raad van 

State. Bij zijn pensionering zei hij daarover: “Gegeven 

mijn karakter en mijn vooropleiding was de benoeming bij 

de Raad van State, op het snijvlak van de trias politica 

(wetgeving, bestuur en rechtspraak), het beste wat mij 

kon overkomen. Wij hebben echter ook grote  waardering 

voor de wijze waarop hij zijn lidmaatschap van de Eerste 

Kamer vervulde. Hij stond bekend als een gezaghebbend 

staatsrechtgeleerde die kort, helder en bondig 

formuleerde en die in de Eerste Kamer net zo opereerde 

als bij de Raad van State: met  geduld, een luisterend oor 

en ruimte voor andere inzichten en opvattingen.  

 

Piet Boukema is voor zijn bijdrage aan onze samenleving 

onderscheiden: hij was Commandeur in de Orde van 

Oranje-Nassau. Tevens was hij drager van het groot-

erekruis in de Huisorde van Oranje. De Eerste Kamer 

herdenkt hem daarom met respect en in dankbaarheid. 

Moge dit een steun zijn voor zijn familie bij het verwerken 

van hun verdriet. 

 

Ik verzoek u om een moment van stilte. 

 


