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Op 7 mei jongstleden is onverwacht op 64-jarige leeftijd oud-senator Thijs 

Wöltgens overleden. Hij was lid van de Eerste Kamer van juni 1995 tot januari 

2002 voor de fractie van de Partij van de Arbeid. 

 

Thijs Wöltgens werd al vroeg na zijn studie rechten – nl. in de periode dat hij 

leraar economie was aan het Bernardinus College in Heerlen - politiek actief. In 

1968 werd hij lid van het afdelingsbestuur van de PvdA in Kerkrade, waar hij 

geboren en getogen was. Daar was hij vanaf 1970 zeven jaar lid van de 

gemeenteraad. De lokale politiek verruilde hij vervolgens voor de landelijke. Maar 

liefst 17 jaar was Thijs Wöltgens lid van de Tweede Kamerfractie, waarvan hij de 

laatste vijf jaar voorzitter was. In het jaar waarin hij voorzitter werd, koos de 

parlementaire pers hem meteen tot politicus van het jaar. In 1995 volgde de 

benoeming tot burgemeester in zijn geliefde Kerkrade. ‘Ich bin inne 

Kirchröadsjer’, zei hij destijds trots. Na zijn burgemeesterschap maakte hij de 

overstap in 2000, voor een periode van vijf jaar, naar de Open Universiteit in 

Heerlen als voorzitter van het college van bestuur.  

 

Naast zijn hoofdfuncties vervulde Thijs Wöltgens verschillende nevenfuncties bij 

uiteenlopende organisaties en instellingen in zijn Limburg. Maar hij was ook bv. 

voorzitter van de landelijke organisatie Vormingswerk Jonge Volwassenen en – tot 

aan zijn overlijden - voorzitter van de Vereniging van Kamers van Koophandel.  

 

Hoewel Thijs Wöltgens een brede, zeer brede maatschappelijke belangstelling 

had, stond hij vooral bekend om zijn economische en financiële kennis. Het NRC-

Handelsblad typeerde hem als “een politicus die moeiteloos alternatieve 

begrotingen foutloos doorrekende op de achterkant van een sigarendoosje”. Zijn 

maidenspeech in de Eerste Kamer betrof, niet verwonderlijk, de algemene 

financiële beschouwingen. In reactie daarop sprak de toenmalige  Kamervoorzitter 

Tjeenk Willink:  

“U combineert het vermogen en ook de behoefte te reflecteren met de kennis van 

het politieke handwerk en de ervaring uit de plaatselijke maatschappelijke 

praktijk, ook over de grenzen heen. U heeft ook het vermogen dat alles te 

verwoorden zonder uitgeschreven tekst. Een geboren senator, zou je zeggen.”  

Thijs Wöltgens, een bourgondische Limburger, was buitengewoon  

maatschappelijk bewogen, met uitgesproken opvattingen alsook met een 

natuurlijke aanleg te kunnen relativeren. Een intellectueel met de voeten op de 

grond, een joviale man met humor, even scherpzinnig als zachtmoedig. Hij 

verenigde in zijn persoon vele verschillende karaktertrekken harmonieus. Een 

markante oud-collega is heengegaan. 

 

De Eerste Kamer is Thijs Wöltgens, geridderd in de Orde van de Nederlandse 

Leeuw, dankbaar voor wie hij was en wat hij heeft betekend voor de politiek en 

de samenleving. Moge dit een steun zijn voor zijn vrouw, kinderen en 

kleinkinderen bij het verwerken van hun verdriet.  

Ik verzoek u om enkele momenten van stilte. 


