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Herdenking Jacob Rienk (Jaap) Glasz (1935 -2005) 
 

Lid Eerste Kamer voor de fractie van het CDA van juni 1987 tot juni 1999 
 
 
 
Op 3 oktober jl. is oud senator Jaap Glasz aan een ongeneeslijke ziekte overleden. 

Hij was twaalf jaar lid van de Eerste Kamer in de periode van 1987 tot 1999 voor de 

fractie van het CDA. 

 

In zijn partij is hij met name voorafgaande aan en in de beginperiode van het CDA 

actief geweest. Zo was hij begin jaren zeventig oprichter en voorzitter van de CHU – 

kies-vereniging Blaricum en later in die plaats opnieuw voor het CDA. Diezelfde 

functies vervulde hij ook voor de Statenkring Hilversum, van 1979 tot 1981. Verder 

was hij jarenlang lid van de juridische werkgroep van de Tweede-Kamerfractie van 

het CDA en is hij gedurende vijf jaar waarnemend fractievoorzitter geweest van de 

Gewestraad Gooi- en Vechtstreek. 

 

Jaap Glasz was actief in de advocatuur, wetenschap en de kunst. Voor wat betreft de 

kunst was hij bestuurder van enkele orkesten en het Nationaal Ballet. Meer bekend 

was dat hij leiding gaf aan het gerenommeerde Amsterdamse advocatenkantoor 

Trenité Van Doorne. Aan het einde van zijn Kamerperiode werd hij benoemd tot 

bijzonder hoogleraar corporate governance aan de Universiteit van Amsterdam; een 

aanstelling die hij te danken had aan zijn buitengewone kennis en inspanningen op 

dat terrein. Hij genoot grote bekendheid als dé deskundige op het terrein van het 

commissariaat van vennootschappen. Diverse gezaghebbende publicaties over 

gedragingen en aansprakelijkheid van commissarissen zijn van zijn hand. In lijn 

daarmee lag zijn lidmaatschap van de commissie Tabaksblat.  

 

De leden die Jaap Glasz hebben meegemaakt zullen hem vooral herinneren als een 

scherp en zorgvuldig Kamerlid. Meer vakman dan een echt politiek dier: de kwaliteit 

van wetgeving stond bij hem voorop. Hij was inhoudelijk deskundig, hij was degelijk, 

hij was betrouwbaar.  



 

Jaap Glasz was als Kamerlid woordvoerder op vele terreinen, van 

Vreemdelingenrecht tot vennootschapsrecht, van pensioenverevening tot het 

Uitvoerend Comité Schengen. Onderwerpen waarbij hij zeer nadrukkelijk zijn 

opvattingen liet blijken, getuige ook de Handelingen van deze Kamer. Stevige 

discussies met bewindspersonen - ongeacht politieke geestverwantschap - maar ook 

met collega-senatoren zodanig, dat zij ook de publiciteit haalden zoals bij de 

Gratiewet, het Verdrag van Schengen en het debat over een dubbele nationaliteit. 

Inzake de JBZ heeft hij in deze Kamer een grote, initiërende rol gespeeld. 

 

Jaap Glasz laat bij veel mensen, zowel bij Kamerleden als ook bij de medewerkers, 

een herinnering achter die gekenmerkt wordt door waardering en respect, niet alleen 

voor zijn kennis en kunde, maar evenzeer voor zijn aimabele en plezierige omgang. 

Ik hoop dat deze goede herinnering een steun is voor zijn familie bij het verwerken 

van hun verdriet. 

 

Ik verzoek u om een moment van stilte. 

    

 

   


