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Op 12 september jongstleden is op 80-jarige leeftijd oud-
senator Willy Lockefeer overleden. Hij was lid van de 
Eerste Kamer van 1969 tot 1971 voor de fractie van de 
KVP. 
 
De heer Lockefeer studeerde economie aan de voorloper 
van de Universiteit van Tilburg en was daarna 20 jaar 
actief als zelfstandig ondernemer en als docent 
staatswetenschappen aan verschillende 
onderwijsinstellingen. Hij werd al vroeg politiek actief. In 
zijn geliefde Zeeland was hij lid van de Provinciale Staten 

van 1970 tot 1974. Dit viel gedeeltelijk samen met zijn 
lidmaatschap van deze Kamer. 
  
Toen de heer Lockefeer benoemd werd tot burgemeester 
van de Zeeuwse gemeente Aardenburg, de huidige 
gemeente Sluis-Aardenburg, was zijn bestuurlijke werk 
niet langer te combineren met het ondernemer- en 
docentschap en besloot hij zich volledig aan het openbaar 
bestuur te wijden. Dit was in 1973 en hij zou 12 jaar 
burgemeester blijven tot 1985. Hij trad hiermee in de 

voetstappen van zijn vader die ook burgemeester was en 
wel van de gemeente Hulst. 
 
Naast zijn werk als docent en later politicus was Willy 
Lockefeer ook actief als vertegenwoordiger van 
ondernemers onder meer in het Katholieke 
Ondernemersverbond, bij de katholieke Middenstandsbond 
en bij de Industrieclub in Zeeuws-Vlaanderen.   
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In deze Kamer was de heer Lockefeer woordvoerder 
Landbouw en Visserij en woordvoerder Verkeer en 
Waterstaat. Zijn maidenspeech in 1970 betrof de 
oprichting van de Havenschappen Vlissingen en 
Terneuzen, waarvan hij een warm pleitbezorger was. De 
handelingen uit die tijd nemen ons mee naar het 
Verdronken land van Saeftinge, het Baalhoekkanaal en het 

Sloegebied. De spreker beschrijft het allemaal met grote 
precisie en evenveel betrokkenheid.  
 
Na zijn werkzame leven verhuisde hij met zijn echtgenote 
naar de Belgische Ardennen, naar het land dat hem het 
ereteken Ridder in de Kroonorde van België toekende.  
 
In de overlijdensadvertentie wordt de overledene o.a. 
gekwalificeerd als ‘welbespraakt en erudiet, belezen en 
besproken, optimist en leider’. Warme woorden die eens 

te meer duidelijk maken dat de nabestaanden een hen 
zeer dierbare hebben verloren. Wij wensen hen sterkte bij 
het verwerken van dit verlies. De Eerste Kamer gedenkt 
Willy Lockefeer met dankbaarheid voor wat hij voor de 
publieke zaak betekend heeft. 
 
Ik verzoek om enkele momenten van stilte.    
 


