
Herdenking van het oud-lid der Eerste Kamer de heer J.W. Verbeek 

 

 

 

Met leedwezen heeft de Eerste Kamer kennisgenomen van het bericht van overlijden van de 

heer J.W. Verbeek op 10 november jongst leden. Hij maakte deel uit van deze Kamer van 13 

september 1983 tot 8 juni 1999 voor de VVD. Hij was woordvoerder Buitenlandse Zaken en 

voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van juni 1991 tot juni 1995.  

 

De heer Verbeek speelde een prominente rol in de provincie Zuid-Holland. Zo was hij van 

1971 tot 1988 lid van de Provinciale Staten, waarvan de laatste tien jaar als fractievoorzitter. 

Hij maakte ook gedurende vier jaar deel uit van de Rijnmondraad.  

Voor de VVD was hij actief als voorzitter van de afdeling en de kamercentrale Rotterdam en 

als lid van het hoofdbestuur. Niet onvermeld mag blijven dat hij zeventien jaar voorzitter was 

van de directie van het facilitair bedrijf NOS, later de NOB. Voorts was hij hoofdingeland van 

het Hoogheemraadschap Schieland en voorzitter van de Stichting Humanitas Huisvesting 

Rotterdam. 

 

In zijn maidenspeech in deze Kamer in 1984, maar ook vele malen nadien, bepleitte hij de 

herinvoering van drie moderne talen als verplicht eindexamenvak in het middelbaar 

onderwijs. Zijn buitenlandinteresse in deze Kamer bleek uit zijn lidmaatschap van de 

Assemblee van de West-Europese Unie, de raadgevende vergadering van de Raad van Europa 

alsmede van de Beneluxraad.  

Zijn collega's in dit huis herinneren hem als een open en opgewekt persoon, recht doorzee en 

duidelijk. Hij was zeer betrokken en idealistisch bij zijn inzet voor zijn partij en het werk in 

de senaat. 

 

Bij het overlijdensbericht stond een gedicht van Rawie, dat luidde: 

 

Ik hoef mij niets meer af te vragen 

Langzaam vervaagt het onderscheid 

tussen de nachten en de dagen 

Ik ben ontzonken aan de tijd. 

 

Hij is niet ontzonken en zal niet ontzinken aan onze herinnering. De Eerste Kamer gedenkt de 

heer Verbeek met dankbaarheid en respect. Zijn familie wensen wij kracht toe dit verlies te 

dragen.  

 

Ik verzoek eenieder een ogenblik stilte in acht te nemen. 

 


