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Lijst gegenereerd op : 2020-05-09
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Datering : 1934-2004
Beschrijving : In de periode begin december 2005 tot medio maart 2006 is het
archief van P.C.W.M. Bogaers - in het kader van het KDC Ontsluitingsproject
1997-2005 - ontsloten. Hierbij is uitgegaan van een nauwkeurige beschrijving
van de basisdocumenten (de ruggengraat) van het archief naast een meer
globale, trefwoordachtige beschrijving van de overige documenten. Het archief
bestrijkt de periode 1942-2004 en berust bij het KDC. Het had vóór de
inventarisatie een omvang van 12 strekkende meter. Na bewerking is de omvang
gereduceerd tot 3,12 meter. Uit het archief zijn alle plastic en papieren
opbergmappen verwijderd. Aangetroffen boeken zijn overgebracht naar de
afdeling Bibliotheek van het KDC. Geluidsbandjes zijn overgebracht naar de
afdeling Katholiek Leven in Beeld en geluid (KliB) van het KDC. Deze basislijst
kwam tot stand met behulp van het geautomatiseerde archiverings- en
informatiesysteem RAPIDE-KDC. Het archief is opgenomen in het bestand
BOGP. Met behulp van RAPIDE kan men de beschrijvingen in het KDC on line
raadplegen en 'op afstand' via de internetpagina http://www.kdc.ru.nl. Voor
inzage van en publicatie uit het archief is toestemming nodig van de eigenaar.
Voor het aanvragen hiervan dient men zich te wenden tot de archivaris van het
KDC.
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Ten Geleide

P.C.W.M. Bogaers (1924-2008)
Pieter Clemens Wilhelmus Maria Bogaers werd op 2 juli 1924 te Cuijk (N.Br.) geboren als zoon van Petrus Philippus
Maria Josephus Bogaers en Henrica Maria Bernardina Christina Hermans. Van 1948 tot 1957 was hij assistent van Prof.
Van den Brink op de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg. Daarnaast was hij ook werkzaam als economisch
adviseur bij de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB). Aansluitend daarop was hij directeur van het wetenschappelijk
adviesbureau van de KAB van 1957 tot 1963. Van 1963 tot 1965 was hij voor de KVP Minister van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid. Tijdens zijn bewind als minister bracht hij in 1963 de Nota betreffende een pluriform en expansief
bouwbeleid uit. Voorwaarden om het bouwvak aantrekkelijker te maken (zoals vrijstelling militaire dienst,
prestatiebeloning, toewijzing woonruimte aan bouwvakkers) en bevordering van arbeidsbesparende bouwsystemen staan
centraal in deze nota. Hierdoor werd de bouwproductie opgevoerd tot 100.000 woningen per jaar. Minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening was Bogaers van 1965 tot 1966. Hij voerde in 1965 de premie-b woning in en
in 1966 was hij verantwoordelijk voor de Tweede Nota inzake de Ruimtelijke Ordening. Daarin wordt ervan uitgegaan dat
er in 2000 ca. 20 miljoen inwoners zullen zijn. Gebundelde deconcentratie (groeikernen buiten de grote steden, zoals
Zoetermeer en Purmerend) wordt beleidsuitgangspunt bij het beleid om die groei op te vangen. Tussen stedelijke
gebieden moeten groene bufferzones blijven bestaan. Verstedelijking moet plaatsvinden aan de buitenranden van de
Randstad, waardoor het Groene Hart ‘groen' kan blijven. Om de groei van het autoverkeer op te vangen, moet de
capaciteit van het wegennet vervijfvoudigd worden. In de nota is ook aandacht voor openbaar vervoer, recreatie,
zoetwatervoorziening en de bestuurlijke organisatie (stadsgewesten).
Pieter Bogaers was medeoprichter van de Politieke Partij Radikalen (PPR). Als progressief econoom afkomstig uit de
Katholieke Arbiedersbeweging was hij bekwaam, onbaatzuchtig, maar enigszins monomaan. Als bewindsman was hij het
type van een stoommachine die niet was te stoppen als hij eenmaal op gang was. Vanwege het niet-confessionele
karakter voelde hij zich al gauw niet meer thuis in de PPR en hij keerde terug naar de KVP. Hij werd Officier in de Orde
van Oranje-Nassau in 1963 en Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau op 5 december 1966. Bogaers was
echtgenoot van Fem Bogaers-Visscher en vader van 7 kinderen.
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0.Beeld en geluid.
Bevat 11 stukken
1.Toespraak aan de leden der Staten-Generaal 1963
2.Gedicht "Ontvangst van de famlie Bogaers" 1963
3.Zitting 8918 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Met bijlagen 1966
4.Congrestoespraak van de heer J.A.G. Alders, voorzitter van de Nederlandse
Vereniging van woningcorporaties Katholiek Instituut voor Volkshuisvestiging, ter
gelegenheid van het nationale congres 1966
5.Brief van de firma Bouwstee omtrent het uitgeven van het boekje "De
Bogaerswoning". Met bijlage 1965
6.Artikel geschreven op basis van een interview met de heer Bogaers 1963
7.Brieven van de commissaris der Koningin van de provincie Friesland inzake de
vakantie van de familie Bogaers in Friesland 1965, 1966
8.Een brief die Bogaers stuurt naar medewerkers in de bouw om ze extra te motiveren
om een schepje boven op te doen in verband met hun bouwwerkzaamheden 1964
9.Tabellen van gerealiseerde woningbouw per provincie 1965, 1966
10.Grafieken van het gerealiseerde woningbouw per jaar 1966
11.Rapport van de heer van Embden omtrent de derde congres te Bergeijk. Met
correspondentie 1967
12."Stichting Werkgemeenschappen Bergeijk: Naar een bewoonbare wereld" 1967
13."1e Ontmoeting met de Kamer in de functie van minister" 1963
14."Allerlaatste etappe van de nota Pluriform en Expansief bouwbeleid. Met bijlage"
1963
15."Casus: Laurens ten Cate op politieke bijeenkomst te Leeuwarden" 1963
16."Bogaerswoningen" 1963
17.Aantekeningen over de verschillen van bouwbeleid begin jaren zestig en dat van
medio jaren zestig. Met bijlage z.j
18.Zitting 7400 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met als onderwerp de
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1964 1963
19.Zitting 8800 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met als onderwerp de
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1967 1967
20.Nota van de ministerie van volkhuisvesting en bouwnijverheid 1964
21.Nota betreft pluriform en expansief bouwbeleid. Met bijlagen 1963
22."Eerste ontmoeting met de pers". Met bijlage 1963
23."Het eerste kwartier op het departement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid"
1963
24.Brieven van gelukwensen met de benoeming van Minister van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid 1963
25.Regeringsverklaring van de Minister-President dat is voorgedragen in de Tweede
Kamer der Staten-Generaal 1965
26.Toespraak van de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid ter gelegenheid
van het gereedkomen van de 25.000e deelnemerswoning van de N.V. bouwfonds
Nederlandse gemeenten te Enschede 1964
27.Toespraak van de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid tijdens de
bijeenkomst met de Bond van Nederlandse Architecten, belegd naar aanleiding van
de overdracht van de publikatie van de analyse der resultaten van de "B.N.A.
-experimentele Woningbouwprijsvraag". Met bijlagen 1964
28.Brief van de staatsuitgeverij omtrent tweede nota over de ruimtelijke ordening in
Nederland 1967
29.Losse aantekeningen van oude herinneringen aan de tijd na 1945 z.j
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30."Stichting Werkgemeenschappen Bergeyk: voornaamste aanbevelingen voor de
praktische politiek van de eerste 5 jaren". Met bijlagen 1967
31."NAVO conferentie" 1963
32."Pact van Hoenderloo" 1963
33.Correspondentie met de voorzitter van SER omtrent zijn benoeming als Minister
van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 1963
34.Openingstoespraak van Bogaers als voorzitter van het voorlopige bestuur PPR
tijdens een congres van de Politieke Partij Radicalen. 1968
35.Toespraak met als titel "Bouw en wonen: een beetje verleden, heden en toekomst"
1970
36.Artikel omtrent "Bouwen en wonen in Nederland" in de dagblad #De Tijd#. Met
bijlagen. Met correspondentie 1970
37."De toekomst van het Gooi" 1971
38.Brieven met reacties van diverse personen over interviews gegeven door Pieter
Bogaers in het jaar 1971 1971
39.Brieven met reacties van diverse personen over interviews gegeven door Pieter
Bogaers in het jaar 1972. Met bijlagen 1972
40.Correspondentie met betrekking over de inleiding van de buitengewone
vergadering der kamer. Met bijlagen 1972
41.Brieven van gelukwensing van buitenlandse politici 1963
42."Gevraagd voor ministerschap" 1963
43.Brief van de heer Theo Gribling 1963
44.Materiaal voor een onderzoek naar het levensverhaal van Pieter Bogaers 2002
45.Samenvatting van het boek "Competitive advantage through people" 1994
46.Losse aantekeningen gemaakt tijdens vergaderingen en/of bijeenkomsten van de
PPR en diverse commissie-vergaderingen 1969
47.Uitnodiging voor een diner in het Koniklijk paleis "Het huis ten Bosch" te 'sGravenhage. Met bijlagen 1966
48.Nieuwsbrief van de KVP-radicalen over het te varen koers 1967
49.Aantekeningen over een toespraak die Bogaers zal houden bij de Rotary 1980
50.Artikel met de titel "Zorgen voor morgen". Met bijlagen. Met correspondentie 1975
51.Commissie bezitsspreiding: Rapport inzake winstdeling 1951
52.Besluit over het niet toekennen van ontslag aan een aantal Ministers en
Staatssecretarissen en de benoeming van zeven nieuwe Ministers door de Koningin
1965
53.Uitkeringsregeling voor politieke functionarissen en samenloop van politiek
pensioen met andere pensioenen 1965
54.Brief over loonbelasting: vermindering wegens kosten van verwerving 1964
55.Brief over de bestuurlijk overdracht van Ministerie van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid. Met bijlage 1963
56.Brieven met reacties over de vergadering inzake de veranderingen binnen de KVP.
Met bijlagen 1967
57.Correspondentie met de voorzitter van de KVP de heer Aalberse. Met bijlagen 1967
58.Nadere concretisering van de bijdrage van de KVP-radicalen aan de conceptdiscussienota voor Partijraad KVP. Met bijlage 1969
59.Kort verslag van de bespreking tussen het dagelijkse bestuur van de KVP en enkele
vertegenwoordigers van de KVP-radicalen te 's-Gravenhage 1967
60-64.Resoluties die ingedient zijn door verschillende personen 1967
Bevat 5 stukken
60.Resolutie ingedient door de heer Couwenberg
61.Resolutie voor de Partijraad van v/d Grinten
62.Resolutie 1 van het partijbestuur
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63.Resolutie 2 van het partijbestuur
64.Resolutie ingedient door de heer Bogears
65.Voorstel van de heren Van Doorn, Janssen en Teunissen inzake samenstelling
Dagelijks Bestuur en Partijbestuur van de KVP 1968
66.Concept-discussie-nota voor de partijraad 1967
67.Concept-speech partijraad KVP met kanttekeningen. Met bijlage 1967
68.Brief van de kerngroep KVP-radicalen aan zijn acherban 1967
69.Rapport over een nieuwe bestuurssamenstelling van de KVP 1968
70.Verklaring en een herinneringsbrief van de kerngroep KVP-radicalen die hun
lidmaatschap van de KVP niet hebben opgezegd aan hun achterban 1967-1968
71.Correspondentie met de heer Cals van de KVP-radicalen. Met Bijlage 1967-1968
72.Nieuwsbrief van de Politieke Partij Radikalen voor hun achterban 1968
73."Van welke voorwaarden is de realisering van de internationale
productieprogramma's afhankelijk". Met bijlage z.j
74."Het bevolkingsvraagstuk in Nederland. Praktische mogelijkheden en voorwaarden
voor een oplossing" z.j
75.Inleiding die gehouden wordt door P.C.W.M. Bogaers op de
hoofdbesturenstudieconferentie van het NVV 1968
76.Bestuurlijke aspecten van de gewestvorming 1969
77.Toespraak gehouden door de heer Bogaers als de voorzitter van het gewest
Gooiland bij gelegenheid van de eerste betonstorting t.b.v. het complex 171
woningen Gooise Stichting Woningbouw Industrie te Huizen 1970
78."Plaats en ontwikkeling van huizen binnen het gewest Gooiland" 1970
79.Artikel geschreven naar aanleiding van een interview met zijne Excellentie Minister
Bogaers over het nieuwe ABC van de woningbouw 1964
80.Landelijke vereniging leidinggevende huisvestingsambtenaren. Verslag van de
najaarsvergadering gehouden in Kobus aan het poort te Amersfoort 1970
81."Analyse van de moedeloosheid". Met correspondentie 1970
82.Leidraad voor een speech over het onderwerp "Maatschappij voor Handel en
Nijverheid, Departement het Gooi". Met bijlage 1971
83.Leidraad voor een speech gehouden in de Rotary te Hilversum over het onderwerp:
"Het gewest Gooiland" 1971
84."De ruimtelijke ontwikkeling van het Gooi tegen de achtergrond van de
problematiek in de Noordvleugel van de Randstad" 1971
85."Bestuurlijke besluitvorming ten behoeve van wonen en welzijn". Met bijlage 1971
86.Toespraak voor op de begrafenis van de heer Cals met als titel: "Vaarwel Jo Cals".
Met bijlagen 1971
87.Ontwerp toespraak voor de openingsavond ter gelegenheid van de informatieavond Oostermeent z.j
88.3 concepten met kantekeningen over het onderwerp: Is de problematiek van het
openbaar bestuur in de Randstad oplosbaar 1972
89.Toespraak over de nieuwe regeling voor de Gewest Gooi en Vechtstreek met als
onderwerp de eventuele consequenties hiervan voor de ambtelijke diensten van de
deelnemende gemeenten 1973
90.De beleidsperspectieven van de nota "Op weg naar een verantwoordelijke
maatschappij". Met correspondentie 1972
91.Interview met de heer Bogaers met de #NRC handelsblad# omtrent terugkeer in de
KVP. Met bijlagen. Met correspondentie 1973
92.De syllabus geschreven door de heer Hoff over het na-oorlogse woningbouwbeleid
in Nederland dat gegeven wordt te Delft als gastcollege. Met correspondentie. Met
bijlagen 1973
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met kanttekeningen 1972
93.Toespraak te houden door de voorzitter van het Gewest Gooiland P. Bogaers, bij
94.Toespraak
dat
voor
officiële
sleuteloverdracht "laatste"
woningininBunschoten
plan
gelegenheid
van
1e de
paal
Goois woningbouwproject,
te realiseren
Heideveld, Laren gegeven werd door de heer Bogaers 1973
95."Landschapsvorming als een alternatief voor landschapsbescherming". Met
bijlagen 1974
96.Toespraak over Bogaers Gewestelijke verantwoordelijkheden en zijn functie uit de
vijftiger jaren bij het KAB met kanttekeningen. Met bijlagen 1974
97.Uitnodiging van het ontvangst van hare majesteit de Koningin in de burgerzaal van
het stadhuis te Naarden en de toespraak destijds gegeven werd 1974
98."De gevolgen van de devaluatie van de gulden voor de stijging van de kosten van
het levensonderhoud" 1949
99."Que devons nous nous efforcer defaire de la Communauté économique
européenne dans le domaine social et économique?" 1960
100.Artikel met als onderwerp: "De betekenis van het plan-Schuman voor Nederland"
z.j
101.Algemene beschouwingen naar aanleiding van het ontwerp-advies inzake het in
1959 en 1960 te voeren sociaal-economisch beleid 1959
102.Alternatief-voorstel betreffende loonpolitiek, huren en melksubsidies 1959
103.Wat moeten wij op sociaal-economisch gebied van de EEG trachten te maken?
1960
104.Toespraak gehouden tijdens een KVP congres met kanttekeningen 1951
105.Leidraad voor een toespraak over het Schumanplan, te houden voor de Afdeling
Breda van de Adelbertvereniging 1951
106."Nivon-Pinksterkamp 1968 openingswoord van Pieter Bogaers" 1968
107.Concept brief inzake Jac. P. Thyssenpark (Ajour-systeem) 1969
108.Toespraak gehouden op de "Balansconferentie" van de Europese Beweging op 3
november aanstaande te Amsterdam door Pieter Bogaers, directeur van het
Wetenschappelijk Adviesbureau van de KAB en lid van het Economisch en Sociaal
Comité van de Europese Gemeenschappen 1961
109.Toespraak gehouden op een vergadering van de KVP te Oss met als onderwerp:
"Enige aspecten van de buitenlandsepolitiek" 1963
110.Toespraak gehouden op het programcongres van de werkgroep van ChristenRadicalen 1967
111.Concept 2e deel speech Kerklanden. Met bijlagen 1967
112.Toespraak gehouden op de partijraad van de KVP 1967
113.Stukken over de Brabantse Studenten Gilde inzake de 11ste lustrum 1986
114.Diploma van de Hogeschool Katholieke Economische Tilburg 1945
115.Stukken over "Sint Olof" 6de Tilburgsche Hoogeschooldag 1942-1943
116.Stukken overde studentencontactgroep in bevrijd Nederlands grondgebied. Met
bijlagen. Met correspondentie 1945
117.Aantekeningenschrift met als onderwerp: de theorie van de internationale handel,
bekeken vanuit het gezichtspunt der elasticiteit van de prijzen en inkomens. Met
bijlage 1947
118.Stukken over het onderwerp "Coudewater" 1983
119.Stukken over BV Meubileerinrichting van F.van der Heide, commissaris-lid van
1976-1979 1976-1979
120.Stukken over de periode dat Bogaers als commissie-lid een onderzoek deed naar
de problematiek betreffende de leiding van de centrale volksbank te Utrecht 1976
121.Stukken over de periode dat Bogaers als commissie-lid advies gaf inzake de
personeelsvoorziening voor de krijgsmacht. Met bijlage 1975
122.Toespraak gehouden door de Praeses Bogaers van het TSC "St. Olof" op den
zeventiende Diës Natalis dezer vereniging 1945
123.Stukken over de procedure voor het inschrijven als student bij een universiteit in
het bevrijde Nederlandse gebied 1943, 1945
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124.Correspondentie met diverse mensen in verband met de functie als praeses van de
senaat ad-interim St. Olof 1945
125-126.Koninklijke onderscheiding 1963
Bevat 2 stukken
125.Bevestiging van de koninklijke onderscheiding tot officier in de orde van OranjeNassau
126.Felicitatie brieven omtrent de koninklijke onderscheiding
127.Artikel geschreven aan de hand van een toespraak over "Bouwen en wonen in
Nederland" door de heer Bogaers voor de krant #De Tijd#. Met bijlagen 1970
128.Toespraak bij het in bedrijf stellen van de woningfabriek Heijmans
bouwmaatschappij "Heboma" NV te 's-Hertogenbosch. De industrialisatie van het
bouwen 1964
129.Artikel geschreven aan de hand van een interview voor het blad #de Nederlandse
Astma Fonds# 1976
130.Artikel geschreven aan de hand van een interview voor de krant #NRC
Handelsblad#. Met bijlagen. Met correspondentie 1973
131.Artikel geschreven aan de hand van een interview voor #de Frontlijn# met als
onderwerp de morele opgaven van onze dagen. Met bjlagen. Met correspondentie
1971
132.Felicitatie brieven vanwege Bogaers tweede benoeming tot Minister van
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 1963
133."Nederlandse Rode Kruis Hulpcorps 1944-1945". Motto: Mijn echte leven begint na
de bevrijding 1945
134.Felicitatiebrief van een collega tijdens Bogaers Rode Kruis Hulpcorps tijd 1945
135."Hoe ben ik economie gaan studeren" 1941
136.Stukken over de onderzoek naar de genealogie van het geslacht Bogaers/ Pollet
1997
137.Stukken over de reunie van het Roermondse College 6de klas B. Met bijlage 1991
138.Familieboom van de families Bogaers en Hermans z.j
139-140."Militair gezag Commissariaat voor de Noodvoorziening der Geteisterde Gebieden"
1945
Bevat 2 stukken
139.Getuigenschrift
140.Verklaringen. Met bijlagen
141."Haagse periode 1945 (Commissariaat Noodvoorziening voor de geteisterde
gebieden)" 1945
142."Het Weeshuisverhaal of hoe het bijna onmogelijke toch mogelijk te maken is door
samenwerking" 1945
143.Werkstuk van Anny Bogaers over de familie Bogaers. Met bijlage 1997
144.Curriculum Vitae van Pieter Bogaers 2001
145.Correspondentie met de heer Hoogendijk hoofdredacteur van Elseviers Weekblad
1967
146.Stukken over de periode als commissaris van de Raad van Advies bij de AMRO
bank 1973-1978
147.Inschrijving in de Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
1975
148.Stukken over de periode als commissaris-president van de Raad van
Commissarisen bij CKK 1973-1981
149.Lijst van de staat van diensten van Pieter Bogaers 2000
150.Brief van moeder omtrent felicitatie voor benoeming van ministerpost 1963
151.Leeswijzer Volkshuisvestingsbeleid 1963 tot en met 1966 z.j
152.Afscheidsrede van zijn secretaresse op het departement van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid 1966
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153.Afscheidsrede omtrent het verlaten van het departement van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid 1966
154.Brief aan de heer Tonnaer omtrent het rapport van de zo genaamde
"röntgencommissie" 1970
155.Stukken over het afscheid nemen als voorzitter van Gewest Gooi- en Vechtstreek
1975
156.Aantekeningen voor een toespraak te houden voor Rotary. Met bijlage 1984
157.Bedankbrief van de heer van Bakel voorzitter ondernemingsraad bij Weverij de
Ploeg NV 1992
158.Bedankbrief van de heer van Tilburg voorzitter van de ondernemingsraad
Nederlandse spoorwegen NV. Met bijlage 1994
159."Roofridder van het Staatsbudget?" 1997
160.Notities met betrekking tot het Astma Fonds. Met bijlagen 2000
161.De verbondenheid Veldkamp-Bogaers 2001
162.Brief aan de redactie van de dagblad #Trouw#. Met bijlage 2001
163.Brief aan mevrouw Marly Drummen 2001
164."Periode Van den Brink" 1947
165.Aantekeningen tijdens de KAB periode. Met bijlagen 1948, 1950
166.Aantekeningen van de WAB periode z.j
167."De basis voor mijn bestuurlijk 'ego' (The burn from inside)" z.j
168."Het Europese herstel-plan en zijn gevolgen op sociaal gebied". Met bijlage 1949
169."1948 Economisch adviseur bij de KAB". Met bijlagen 1950, 1952, 1954
170."1952 Het Scanlonplan". Met bijlagen 1952
171."Democratie in de onderneming". Met correspondentie 1953
172."Het Zuiden en de Werkgelegenheid". Met correspondentie 1953
173."Mogelijkheden tot verwezenlijking van de gedachte van de wijd verbreide
bezitvorming" 1953
174."Mijn eerste optreden als lid van de Tweede Kamer" 1959
175."The finest hour bij het WAB (Wetenschappelijk Adviesbureau KAB)" z.j
176."Interpellatie heer Suurhoff i.v.m. huidige moelijkheden in metaalindustrie" 1960
177."Algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting 1961" 1960
178.Viering van het 25-jarig bestaan van de gecentraliseerde KAB. Met correspondentie
1950
179.Stukken over het ontslag als directeur van de WAB 1963
180.Samenvattingen van besprekingen en genomen besluiten in de
bestuursvergadering KAB van 10 en 24 juni 1963. Met correspondentie 1963
181."Economische Sociaal Comité van de EEG". Met correspondentie 2003
182.Brief van de heer Stuart omtrent voorzitter Sociaal Economische Raad (SER) 1963
183.Stukken over de Stichting Werkgemeenschap Bergeyk deel 1 1966
184."Mijn zeven kernpunten voor realisering Participatie-gedachte". Met bijlage 1996
185.Stukken over de Nederlandse Participatie Instituut. Met bijlagen 1993-1995, 1997
186.Functie-analyse vaktechnische en biografische criteria z.j
187.Advertentie voor de functie directeur bij de Nederlandse Participatie Instituut. Met
bijlagen. Met correspondentie 1993-1994
188.Stukken over het maken van de biografie 1997
189.Correspondentie met de heer Romme 1961, 1966
190."Het Woningbouw- en Huurbeleid" 1964
191.Overdracht van het bestuur van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening 1966
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192.Afscheidstoespraak als Minister van Volkhuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Met
bijlage 1966
193.Correspondentie met de heer Romme omtrent de formatie-Schmelzer en breuk met
de socialisten 1966
194.Brieven van diverse personen met steunbetuiging vanwege het afscheiden van de
KVP en het oprichten van de Radicalen 1967
195.Brief van de heer Romme over de verkiezingsprogramma 1967 1967
196.Brieven van de heer Romme 1968, 1970, 1973
197.Correspondentie omtrent sollicitatiekandidaat de heer Siebelink. Met bijlage 1985
198.De fundamentele facturen in het RSV-gebeuren van 1971 tot 1983 op een rij. Met
bijlagen z.j
199.Brief aan mevrouw Bins 1990
200.Brief aan de heer Stekelenburg 2001
201.Leidraad voor een speech gehouden voor een vergadering van de NS. Met
correspondentie 1994, 1996
202.Afscheidsrede van Th. Quené 1996
203.Correspondentie met Marly Drummen omtrent opening van de nationale
tentoonstelling 6.5 miljoen woningen. Met bijlagen 2001
204.Contrastma. Met correspondentie 1976
205.Correspondentie met de Familie Aarden 1968, 1970
206.Brief van de heer Bartels over vertrouwen 1968
207.Correspondentie over het onderwerp "een gesprek op gang te brengen tussen al
diegenen die zich in de Nederlandse politieke situatie progressief noemen
ongelukkig zijn met de huidige situatie". Met bijlagen 1968, 1970
208.Correspondentie met de heer van Duijn. Met bijlagen 1970
209.Correspondentie met de heer Dikker 1970
210.Brief van de heer van Dongen 1968
211.Correspondentie met de heren Fransen en van Dijk. Met bijlagen 1969
212.Correspondentie van de heer Daan 1970
213.Brief van de heer van Eerd 1968
214.Correspondentie met de heer van Esch. Met bijlagen 1968-1970
215.Correspondentie met de heer van der Flier 1970
216.Brief van de heer Floor 1966
217.Briefkaart van de heer van Gorcom 1967
218.Correspondentie met mevrouw Jager van het aktiecentrum PPR 1969
219.Correspondentie met de familie Jager-van Lonkhuijzen. Met bijlagen 1968, 1970
220.Correspondentie met de heer Jurgens voorzitter van de PPR. Met bijlagen
1969-1970
221.Correspondentie met de heer Winters. Met bijlagen 1970
222.Correspondentie met Annie Kessel 1970
223.Brief van de heer Max Kohnstamm 1966
224.Brief van de heer Keet omtrent steun voor het verlaten van de PPR 1970
225.Correspondentie met de heer Kleinmeulman 1970
226.Brief aan de heer Loevendie 1970
227.Correspondentie met de heer Lafeber. Met bijlagen 1968, 1970
228.Correspondentie met de heer Lubbers 1968
229.Briefkaart van Mackenzie omtrent woningbouw en werkgelegenheid 1967
230.Correspondentie met de heer Ruppert 1970
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231.Correspondentie van de heer Veerman omtrent politieke programma 1970
232.Brief van de heer Roovers omtrent steunbetuiging met het verlaten van de PPR
1970
233.Correspondentie met de heer Tonnaer. Met bijlagen 1970
234.Brief van de heer Trip 1970
235.Brief van de heer Umrath 1966
236.Brief van de heer Verkuyl omtrent uitreden uit de PPR 1970
237.Brief van de heer Vink omtrent afsplitsing van de KVP 1968
238.Brief van de heer Vissers 1970
239.Brief van de heer Verkade om zijn steun te betuigen 1970
240.Correspondentie met de heer Zijlmans voor een uitnodiging voor een congres in
Rotterdam 1970
241.Brief van de heer Weyland 1967
242-245.Stukken over het Overleg orgaan Vertrouwens Commissarissen in de periode
1976-1977 1976-1977
Bevat 4 stukken
242.Statuten
243.Ledenlijst
244.Verslagen en notities
245.Correspondentie
246-250.Stukken over het Overleg orgaan Vertrouwens Commissarissen in de periode
1977-1979 1977-1978
Bevat 5 stukken
246.Verslagen vann vergaderingen
247.Correspondentie
248."Commissarissen en medezeggenschap van medewerkers"
249."De positie van de vertrouwenscommissaris"
250."De raad van commissarissen en de nieuwe wet op de OR"
251-257.Stukken over het Overleg orgaan Vertrouwens Commissarissen in de periode
1980-1982 1980-1982
Bevat 7 stukken
251.Correspondentie. Met bijlagen
252."De commissaris in dialoog met het OR- en kamerlid"
253."De maatschappelijke verantwoordelijkheid van commissarissen en
ondernemingen"
254."De commissaris en het RSV"
255."Ervaringen van vertrouwenscommissarissen"
256."Richtlijnen voor commissarissen"
257."Enkele gedachten over de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en
mogelijkheden van commissarissen"
258-261.Stukken over het Overleg orgaan Vertrouwens Commissarissen in de periode
1986-1988 1986-1988
Bevat 4 stukken
258.Correspondentie
259.Aantekeningen
260."De ondernemingsraad in de praktijk"
261.Jaarverslag 1986 en 1987 met daarin opgenomen: "Technische ontwikkelingen en
medezegenschap" en "Macht en machtsvorming"
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Bevat 4 stukken
262-265.Stukken over het Overleg orgaan Vertrouwens Commissarissen in de periode
262.Verslagen
van bijeenkomsten
1989-1998 1989-1998
263.Correspondentie
264."Na 10 jaar OVC vakbond - ondernemingsraad"
265."Stand van zaken en verwachtingen met betrekking tot de ondernemingsraad"
266.Brief van de gemeente Deventer betreffende een uitnodiging om de woonwijken te
bezichtigen. Met bijlagen 1964
267-269."Andere RSV" 1984, 1993
Bevat 3 stukken
267."Het andere RSV"
268.Brief aan de heer van Egmond
269.Epiloog
270."Suggesties voor prioriteiten tot betrekking van het NS-marketingsbeleid" 1978
271."Het oordeel van anderen". Met bijlagen 1994
272.Correspondentie met diverse politici over felicitaties en steunbetuigingen van
ministerposten 1966-1967, 1972-1974
273.Stukken over de achtergronden en andere feiten met betrekking tot de val van het
kabinet Cals in oktober 1966. 1966-2001
274.Stukken over de periode als Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
1966
275.Stukken over de periode als Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid deel
1 1963-1964
276.Aantekeningen gemaakt in de periode april 1968 als lid van de Tweede Kamer 1968
277.Diverse kamerstukken en speeches voor de periode 1964 1964
278.Verslagen van de Tweede Kamer in de periode zitting 1960-1961. Algemene
politieke beschouwingen over de rijksbegroting 1961 1960
279.Verslagen van de Tweede Kamer over begrotings behandeling Volkshuisvesting
1968 en de Belgische lof voor woningwetbouw van Nederland 1967
280.Verslag van een Tweede Kamer zitting over beraadslaging over de
regeringsverklaring 1965
281.Stukken over het advies van de Ministerie van Volkshuisvesting omtrent forfaitaire
heffingen 1966
282.Regeringsverklaring. Met bijlage 1967
283.Stukken over van het economisch en social comite 1961
284.Verslagen van de Tweede Kamer tijdens de nacht van Schmelzer. Met bijlagen 1966
285.Verslagen van de Tweede Kamer van de beraadslaging over de regeringsverklaring
van Zijlstra 1966
286-306.Stukken betreffende de periode KAB van 1947 tot en met 1963 1949, 195-1952,
1954-1955, 1957-1963
Bevat 21 stukken
286."Waarom mede bezit", 1949
287."Analyse van de huidige economische situatie en de mogelijkheid voor het bestuur
van de KAB daaruit voortvloeiende consequenties te trekken", 1951
288."Stoffelijke middelen: ter verwerkelijking van het levensgeluk", 1952
289."Het interim-rapport van de commisie bezitsspreiding inzake de bezitsvorming",
1954
290.Loonpolitiek, 1954
291."Het rechtvaardig aandeel", 1955
292."Huurpolitiek", 1957
293.Vijfdaagse werkweek, 1958
294.Europese economische eenwording, 1962
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295.Europese gemeenschappelijke markt, 1959
296."Sociaal-economische politiek van de toekoms", 1959
297."Duurzame expansie en gedifferentieerde loonpolitiek", 1961
298."Was muessen wir auf sozial-wirtschaftlichem gebiet aus der Europaeischen
wirtschaftsgemeinschaft zu machen versuchen", 1960
299.Betoog te houden in de SER-vergadering van 13 maart naar aanleiding van het
onderwerp-advies over het garantiebeleid voor de landbouw, 1959
300."Gevaren van een kostprijssysteem"
301."De Euromarkt en haar consequenties", 1960
302."De betekenis van de EEG bnaar binnen en naar buiten". Met bijlagen, 1962
303.Notitie van het wetenschappelijk Adviesbureau betreffende de huidige
economische situatie, 1962
304."Is ombuiging van het regionale industrialisatiebeleid gewenst?", 1962
305."De hedendaagse functie van de vakbeweging en het verband met de politiek", 1963
306."Enige aspecten aan de buitenlandsepolitiek", 1963
307.Felicitatiebrieven van politieke functionarissen vanwege Bogaers benoeming tot
Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 1963
308-311.Stukken over de bestuursperiode van het Nederlandse Participatie Instituut 1991,
1994-1996
Bevat 4 stukken
308."Aandelen voor werknemers", 1991
309.Aantekeningen en bijlagen, 1995-1996
310.Correspondentie, 1995-1996
311.Verslagen van bijeenkomsten en vergaderingen, 1994-1996
312-313.Stukken van de Stichting Werkgemeenschap Bergeyk deel 2 1992-1996
Bevat 2 stukken
312.Verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten
313.Correspondentie en bijlagen
314-320.Stukken tijdens de periode als voorzitter van de Nederlandse Astma Fonds
1976-1980, 1983-1990,1992, 1997
Bevat 7 stukken
314."Van zorgaandeel naar partnerschap", 1977
315.Situatie rond directeur Nederlandse Astmafonds juni 1985
316.Verslagen van bijeenkomsten en vergaderingen, 1983-1990
317.Correspondentie, 1976-1979, 1987-1990, 1992
318.Afscheidstoespraken, 1978, 1989, 1992
319.Aantekeningen en bijlagen, 1976-1977, 1979-1980, 1997
320.Samenwerking met respectievelijk steunverlening door handel en industrie,
1978-1979
321.Verklaring over een nieuwe Partij, die voorlopig de naam "Radikalen" zal dragen.
Met bijlagen 1968
322.Brief van de heer Woltjer omtrent het schrijven van een boek over de nacht van
Schmelzer. Met bijlage 1991
323.Toespraak gehouden op 20 december 1968 door de voorzitter van het gewest
Gooiland bij gelegenheid van zijn installatie door de Commissaris van de Koningin
in de Provincie Noord-Holland 1968
324.Diverse overdrukken 1952, 1954-1960, 1962
325.Stukken over het onderwerp trouwen z.j
326.Kaartjes met steekwoorden voor toespraken 1969, 1971-1973, 1977, 1983-1985,
1987, 1989
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327-332.De geschiedenis van het Astma Fonds 1996
Bevat 6 stukken
327.Tussenrapport Commissie Landelijk Functie- en Spreidingsplan Astmacentra. Met
correspondentie,1992
328.Teksten van toespraken. Met bijlagen, 1983
329.Verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten, 1983-1984
330.Statutenwijziging met bijlagen, 1982
331.Aantekeningen omtrent de geschiedenis van de Astma Fonds, 1996
332.Correspondentie, 1984, 1988-1989
333-336.Stukken van de Politieke Partij Radikalen ten tijde van de oprichting 1963, 1974
Bevat 4 stukken
333."Anti-revolutionaire staatkunde", 1974
334.Aantekeningen en bijlagen, 1963, 1968
335.Corrspondentie, 1968, 1970, 1974
336.Verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten. Met bijlagen, 1968
337.Verslag van het gesprek van Bogaers met een aantal NS-functionarissen over de
marketing van het NS-reizigersvervoer, gehouden in Den Haag 1983
338.Memorandum inzake het NS-reizigersvervoer 1979
339-345.Stukken van de periode dat Bogaers commissaris van de NS was 1997-1991,
1993-1994, 2002
Bevat 7 stukken
339."Memorandum over de verhouding Rijksoverheid en NV Nederlandse Spoorwegen",
1984
340.Correspondentie, 1978-1979, 1983, 1986-1987, 1990-1991, 1994
341.Verslagen van bijeenkosmten en vergaderingen, 1979, 1982, 1986-1991, 1993-1994
342.Stukken over het onderwerp Marketingaanpak van de NS, 1984-1985
343.Stukken over het onderwerp "Snoeien om te groeien", 1988-1989, 1991
344.Aantekeningen en bijlagen deel 1, 1988-1994, 2002
345.Aantekeningen en bijlagen deel 2, 1977-1981, 1984-1985, 1989-1990, 1993-1994
346-348.Stukken over het Overleg orgaan Vertrouwens Commissarissen voor de periode
1984 1984
Bevat 3 stukken
346."Directeur en commissaris"
347."Diskussie Toekomst van het commissarisariaat"
348.Verslag van de voorjaarsvergadering
349.Stukken van Concordia's fusie als lid van de Raad van Commissarissen 1990-1991
350.Stukken over de Europese economische integratie 1951
351."Conjucturele situatie" 1961
352."Discrepantie tussen 'kunstmatig' gekweekte behoeften en beschikbare
koopkracht". Met bijlage 1961
353."Welvaart voor de Bommelerwaard" 1954
354.Stukken over een verslag van een gesprek met prof. Van der Schaar over de
ervaringen van Bogaers als minister van volkhuisvesting 1996
355-365.Stukken over de periode als Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid deel
2 z.j.
Bevat 11 stukken
355.Adreslijst van het kabinet en bijbehorende departementen, 1966
356.Brieven over uitkerings veranderingen, 1963-1968
357.Correspondentie en losse aantekeningen. Met bijlagen, 1959-1960, 1963, 1965-1966
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358.Stukken betreffende de bruiloft van Beatrix en Claus, 1966
359.Stukken over aanstelling kabinet Marijnen, 1963
360."De economische politiek sinds de bevrijding"
361."Dringende economische maatregelen"
362."De grondslagen van de loon- en prijspolitiek"
363."De loonpolitiek sedert de bevrijding"
364."Hoe werkt de inflatie-sipraal"
365."Loonbeheersing en winstbeheersing"
366-371.Stukken over de periode als commissaris bij Maasglas BV 1979-1987
Bevat 6 stukken
366.Vergadering algemeen bestuur: relatie met de gemeente Amsterdam, 1980
367.Eindrapport subgroep 1 van de werkgroep Bogaers, 1980
368."Werkgroep Bogaers", 1979-1980
369.Verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten, 1980, 1983, 1986-1987
370.Aantekeningen en bijlagen van de vergaderingen en bijeenkomsten, 1979-1987
371.Correspondentie met diverse instellingen, 1979-1981, 1983, 1987
372-374.Stukken over de periode als commissaris van weverij Ploeg BV 1979, 1984-1986
Bevat 3 stukken
372.Notulen en verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten van de Raad van
Commissarissen van Weverij de Ploeg NV, 1984-1986
373.Correspondentie met diverse instellingen en personen, 1984-1986
374.Bijlagen en aantekeningen van vergaderingen en bijeenkomsten, 1979, 1984-1986
375-377.Stukken over de conferentie Pfeffer "Compatitive Advantage through People"
georganiseerd door de Nederlandse Participatie Instituut 1996
Bevat 3 stukken
375.Notulen en verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten
376.Correspondentie met diverse instellingen
377.Aantekeningen en bijlagen
378-384.Stukken van stichting werkgemeenschap Bergeyk met het opnemen van de Ploeg
NV in de stichting 1994
Bevat 7 stukken
378.Afschrift van de akte houdende wijziging van de statuten van de Stichting
Werkgemeenschappen Bergeyk, 1994
379.Correspondentie met diverse instellingen, 1953-1958, 1972, 1976, 1988-1998
380.Jaarekeningen, 1992, 1994
381.Beoordeling van de fiscale positie, 1994
382.Verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten, 1953, 1958, 1972, 1984, 1989-1993
383.Aantekeningen geschreven met de hand
384.Bijlagen van de vergaderingen en bijeenkomsten, 1953, 1958, 1989-1990
385."Gesprekken met Pieter Bogaers: Op schrift gesteld door Mariette Bogaers" 2001
386.Bewijs van Nederlanderschap 1934
387."Wereld Jamboree" 1937
388."De Junglebode". Krant van de St. Michiel verkenner 1939
389-394.Stukken van de periode als een St. Michiel verkenner 1939-1941
Bevat 6 stukken
389.Handleidingen voor educatieve spellen met bijlagen
390.Teksten van liederen
391.Correspondentie met mede verkenners
Pagina 15/18

Archief P.C.W.M. Bogaers
392.Lidmaatschapbewijzen en certificaat van de Gillwell-wood-badge
393.Logboek van de winterbivak in 1941
394.Notitie-boeken
395.Speech van Paul Breukers op de huwelijksinzegening van Pieter Bogaers en
Henriëtte Vissers. Met bijlagen 1969
396.Genealogie van de geslacht Bogaers/de Roover. Met bijlage z.j
397.Brieven aan zijn ouders in de periode dat Nederland bezet is door de Duitsers. Met
bijlagen 1940-1943
398.Voorbereidingen voor het boek Terugblikken bij het vooruitzien. Met
correspondentie 2004
399.Verslagen van de Tweede Kamer in de periode zitting 1963-1964. Vaste commissie
voor Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 1963
400.Teksten in de periode van voorzitter bij de KAB. Met bijlagen. Met correspondentie
2002
401."Veertienduizend gulden woningen" een collectie woningen 1963
402.Verslagen van verbondsvergaderingen tijdens zijn periode als directeur van de
Wetenschappelijk Adviesbureau 1959-1962
403.Notitie inzake huurverhoging en bouwkosten 1962
404."Invloed datum huurverhoging op ruimte" 1959
405.Mogelijkheden tot verwezenlijking van de gedachte van de wijd verbreide
bezitsvorming z.j
406.Aantekeningen bij de COPA-rapporten 1959
407.Algemene beschouwingen naar aanleiding van het ontwerp-advies over het
garantiebeleid voor de landbouw 1959
408."Tweede kamerfractie KVP" 1959
409.Notitie inzake de herziening van het huidige systeem van loonvorming 1959
410.Notitie van het Wetenschappelijk Adviesbureau betreffende de huidige
economische situatie 1962
411.Europese conferentie: Wat moeten wij op sociaaleconomisch gebied van de
europese economische gemeenschap trachten te maken? 1960
412.Huurpolitiek in het kader van het sociaal-economisch beleid 1957
413.Aantekeningen bij de ontwerp-voorstellen van de Europese Commissie inzake de
totstandbrenging en uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 1959
414.Toespraak gehouden bij gelegenheid van het looncongres van de KAB 1955
415.Notitie van het WAB betreffende de huidige economische situatie 1961
416.Stukken over de eerste steenlegging in Didam 1964, 1999
417.Commentaren over het wetsontwerp tot wijziging huurwet 1965
418-420.Weekoverzicht commentaren bouwbeleid 1963-1965
Bevat 3 stukken
418.1965
419.1964
420.1963
421-428.Stukken over de periode als voorzitter van Gewest Gooiland 1968-1975
Bevat 8 stukken
421.1968
422.1969
423.1970
424.1971
425.1972
426.1973
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427.1974
428.1975
429.Afscheid van Arend Bolhuis secretaris van Gewest Gooiland 1981, 1992
430.Artikel in de maandblad #Open Huis# 1980
431.Uitnodiging van de vereniging van vrienden van het Gooi voor de Tweede
Gooicongres 1980
432.Verslag van de bijeenkomst van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en het Provinciaal Bestuur
van Noord-Holland met de burgemeesters en de wethouders voor de stedebouw
van de Gooigemeenten op het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening te 's-Gravenhage 1966
433.Nota inzake de behoefte op korte termijn aan bouwrijpe grond voor woningwetbouw
voor de gemeente Hilversum. Met bijlage 1963
435.Een brief van de heer Veringa over een fotoboek dat samengesteld is bij
gelegenheid van de opening van de fabriek 1968
436.Lijst van aanwezigen tijdens een vergadering met de Minister van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening. Met bijlagen 1963
437.Stukken betreffende de bruiloft van prinses Beatrix en Claus 1966
438.Zitting 8803 Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland 1967
439.Huur- en subsidiebeleid 1974. Nota van de Minister en de Staatssecretarissen van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal 1974
440.Enkele gegevens betreffende de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de
bouwnijverheid 1962
441.Uitnodiging tot bijwoning van ons derde congres over ruimtelijke ordening, stedeen woningbouw 1966
442-444.Stukken over de huur- en subsidiebeleid 1974
Bevat 3 stukken
442.Verslagen van de vergaderingen van de commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening
443.Correspondentie
444.Aantekeningen en bijlagen
445-446.Stukken van het congres van 23 en 24 juni te Bergeyk 1967
Bevat 2 stukken
445.Correspondentie met diverse personen
446.Bijlagen en aantekeningen
447.Correspondentie met de heer Beel 1966
448.Rapport inzake recente economische ontwikkeling en daarmede verband houdende
beleidsvragen. Met correspondentie 1996
449.Centrale directie van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid. Met bijlagen 1966
450.KVP-verkiezingsprogram. Met bijlagen. Met correspondentie 1966
451.Artikel geschreven in het boekje #Socialisme en democratie# 1967
452.Correspondentie in de periode dat Bogaers weer lid wordt van de KVP na het
verlaten van de PPR met diverse mensen en instellingen 1965, 1967-1970, 1973
453.Bijlagen en aantekeningen in de periode dat Bogaers weer lid wordt van de KVP na
het verlaten van de PPR 1965-1973
454.Krantenknipsels over Bogaers over de periode 1945-1960 1945-1960
455.Krantenknipsels over Bogaers over de periode 1963-1966 1963-1966
456.Krantenknipsels over Bogaers over de periode 1966-1968 1966-1968
457.Krantenknipsels over Bogaers over de periode 1968-1970 1968-1970
458.Krantenknipsels over Bogaers over de periode 1971-2001 1971-2001
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459.Boek #Redevoeringen van minister Bogaers 1963-1966# z.j.
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