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Op 30 januari jongstleden is op 93-jarige leeftijd oud-senator Frits Terwindt 

overleden. Het was voor de KVP en later het CDA, lid van de Eerste Kamer van 

1963 tot 1981, met een korte onderbreking van een half jaar in 1971. 

 

Frits Terwindt, afkomstig uit een Nijmeegse ondernemersfamilie, heeft van jongs 

af aan aan het hoofd gestaan van de steenfabrieken Terwindt en Zonen in Druten. 

Hij was naast zijn werk actief in de organisatie van Katholieke en Christelijke 

werkgevers, laatstelijk als lid van het presidium van het Nederlands Christelijk 

Werkgeversverbond. Hij werd dan ook gezien als een typerend vertegenwoordiger 

in de werkgeversvleugel binnen de KVP. Terwindt was oprichter en gedurende vijf 

jaar voorzitter van het Sociaal-Federatief Verbond in de Nederlandse 

Baksteenindustrie. Daarnaast was hij lid van de Sociale Verzekeringsraad, van het 

bestuur van de Stichting van de Arbeid en van het bestuur van het Algemeen 

Werkloosheidsfonds. Hij maakte zich verdienstelijk voor het Nederlandse Rode 

Kruis en het ziekenhuiswezen in zijn stad Nijmegen. Ook vervulde hij diverse 

functies binnen de KVP. Zo was hij 15 jaar lid van het partijbestuur en tijdens die 

periode twee jaar lid van het dagelijks bestuur. In zijn jonge jaren, net na de 

Tweede Wereldoorlog, was hij tevens lid van het bestuur van het Centrum voor 

Staatkundige vorming. 

 

In de Eerste Kamer was Frits Terwindt maar liefst achttien jaar woordvoerder 

financieel-economische zaken. Hij behandelde vele wetsvoorstellen op fiscaal en 

monetair terrein en was ook vele jaren voorzitter van de vaste commissie voor 

Financiën. Zijn aandacht als senator richtte zich ook op Koninkrijksrelaties. Hij 

stond als zeer invloedrijk bekend in de wereld van de ondernemers, in de Kamer 

ging hij daar zeer prudent mee om. Zijn fractiegenoten uit die tijd schetsen hem 

als een Bourgondiër, die tegelijkertijd bescheiden, gedegen en met grote tact te 

werk ging. Hij heeft achter de schermen een belangrijke bijdrage geleverd aan 

het bijeen brengen van de toenmalige AR, de CHU en de KVP, waaruit in 1980 het 

huidige CDA is ontstaan.  

 

Met zijn deskundigheid, ervaring en politiek-bestuurlijke tact heeft hij gedurende 

zijn lange lidmaatschap van de Eerste Kamer een waardevolle bijdrage geleverd  

aan de parlementaire democratie en de Nederlandse samenleving. De Eerste 

Kamer is Frits Terwindt dankbaar voor wie hij was en wat hij heeft betekend. 

Moge dit een steun zijn voor zijn familie bij het verwerken van hun verdriet. 

 

Ik verzoek u om een moment van stilte. 

   

 


