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Op 29 oktober jl. is op 80-jarige leeftijd oud KVP-senator Jan Niers overleden. Hij 

was lid van de Eerste Kamer in de periode van 1960 t/m 1972. De laatste drie jaar 

was hij tevens fractievoorzitter. 

 

Jan Niers, geboren en getogen Tukker, was leraar en advocaat in het Overijsselse 

Hengelo en politiek actief als raadslid, statenlid en senator. Gelijktijdig met zijn 

lidmaatschap van de Eerste Kamer was hij, 10 jaar lang, lid van Gedeputeerde 

Staten van Overijssel. Hij was de eerste gedeputeerde die in zijn eigen provincie 

Commissaris van de Koningin werd en met zijn 46 jaar destijds de jongste 

Commissaris. Deze benoeming betekende tevens zijn afscheid van onze Kamer. 

Vanaf 1972 was hij 16 jaar lang Commissaris, een functie die hij op competente wijze 

vervulde en met een grote betrokkenheid bij het wel en wee van ‘zijn’ provincie.  

 

Binnen de KVP vervulde hij tot 1971 de rol van adviserend lid van het bestuur van de 

KVP-kieskring Overijssel en van 1972 – 1980 van het partijbestuur. Daarnaast was 

Jan Niers 6 jaar voorzitter van de Raad voor het Binnenlands Bestuur. Ook in het 

bedrijfsleven was hij, gelet op zijn commissariaten bepaald geen onbekende. 

 

In de Eerste Kamer was hij voor zijn partij woordvoerder binnenlandse zaken en 

volkshuisvesting, hoewel zijn maidenspeech in januari 1961 ging over de Armenwet 

1912. In die maidenspeech vertrouwde hij de minister toe, die in de Tweede Kamer 

had gesteld het niet alleen in de hand te hebben of een Wet tot stand komt, dat zijn 

reeds opgedane ervaring in de Eerste Kamer als jong Kamerlid was “dat het tempo in 

elk geval van de Eerste Kamer bijzonder hoog is!”  

 

 



 

Met zijn 35 jaar bij aanvang van zijn Kamerlidmaatschap was Jan Niers een van de 

jongste senatoren. Hij toonde zich een bedachtzame, bescheiden strateeg. Geen 

extraverte politicus, maar een Kamerlid met grondige kennis van zaken en een 

gepaste voorzichtigheid zoals die juristen veelal eigen is. Op buitenstaanders kon hij 

wat formeel en vormelijk overkomen, maar degenen die hem van nabij meemaakten, 

herinneren hem juist als een betrokken, toegankelijk persoon.  

 

Niers’ naam is blijvend verbonden met de Universiteit Twente door de ‘mr. J.L.M. 

Niers-leerstoel’, een bijzondere leerstoel op het gebied van de revalidatietechnologie 

die hem bij zijn pensionering door het bedrijfsleven werd aangeboden. 

 

De Eerste Kamer is Jan Niers dankbaar en zeer erkentelijk voor de bijdrage die hij 

heeft geleverd aan onze parlementaire democratie. Ik hoop dat deze herinnering aan 

die bijdrage een steun is voor zijn familie bij het verwerken van hun verdriet. 

 

Ik verzoek u om een moment van stilte. 

 


