
LIJST VOOGD

De Lijst Voogd heeft slechts eenmaal deelgenomen aan verkiezingen: op 15 februari 1967 behaalde
de lijst bij verkiezingen voor de Tweede Kamer 4808 stemmen (0.07%). Daarmee bleef de partij ruim
onder de kiesdrempel.

De Lijst Voogd was vernoemd naar haar lijsttrekker Pieter Voogd, landbouwer te
Bergambacht. Eind jaren vijftig verliet Voogd de ARP en richtte hij samen met onder meer Hendrik
Koekoek de Boerenpartij (BP) op. Namens deze partij werd hij in 1963 samen met Koekoek en E.J.
Harmsen afgevaardigd naar de Tweede Kamer. Voogd was het minst opvallende lid van de kleine,
spraakmakende boerenfractie: hij voerde zelden het woord in de Kamer en werd ook nauwelijks door
journalisten opgemerkt. In de conflicten die in de Boerenpartij in de zomer van 1966 uitbraken naar
aanleiding van het verdachte oorlogsverleden van Eerste-Kamerlid H. Adams bleef Voogd loyaal aan
het partijbestuur.

Voor de buitenwereld was zijn besluit op 13 december 1966 om uit de Boerenpartij te treden
dan ook enigszins verrassend. In een persconferentie liet Voogd weten dat de Boerenpartij volgens
hem haar christelijk karakter, zoals die in artikel 1 van het partijprogramma was vastgelegd, te veel
verloochende. Als voorbeelden noemde hij de voorkeur van de partij voor openbaar onderwijs en de
gebrekkige samenwerking met christelijke lijsten op lokaal niveau. In het vervolg, zo kondigde Voogd
aan, zou hij als eenmansfractie plaatsnemen in de bank naast de fractieleider van het Gereformeerd
Politiek Verbond, P. Jongeling.

BP-leider Koekoek reageerde nogal laconiek op het vertrek van Voogd uit zijn fractie.
Volgens hem had het conflict vooral te maken met onenigheid over de door de BP gegeven
onkostenvergoeding.

Voogd sloot zich niet aan bij de eveneens van de BP afgesplitste Noodraad, maar besloot om
met een eigen lijst aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer deel te nemen. Zijn doelgroep bestond
uit de protestants-christelijke kiezers van de Boerenpartij. Het twaalf punten tellende program van de
Lijst Voogd week echter nauwelijks af van dat van de Boerenpartij. Ook Voogd bond de strijd aan met
de ambtelijke spilzucht, de ontwikkelingshulp en de chronische geldontwaarding. Opvallend was
slechts Voogds pleidooi voor de invoering van het recht van referendum.

Na een aantal hoopvolle peilingen, waarvan sommige Voogd zelfs een zetel voorspelde, viel
het uiteindelijke resultaat voor de lijst zwaar tegen. De partij behaalde slechts 4808 stemmen en bleef
daarmee ver onder de kiesdrempel. Merkwaardig genoeg had de lijst van de protestants-christelijke
Voogd de meeste aanhang in de katholieke provincies Noord-Brabant en Limburg.

Voogds lijst is voor zover bekend na 1967 weer ontbonden. Er zijn van Voogd verder geen
politieke activiteiten meer bekend.


