
 

De voorzitter: Ik verzoek de leden te blijven staan, want aan de orde is thans de herden-

king van mevrouw Van Dalen-Schiphorst. 

 Drie weken geleden, op 19 augustus jongstleden, overleed op 57-jarige leeftijd 

Thea van Dalen-Schiphorst. Zij was van 10 juli 2003 tot 12 juni 2007 lid van deze Kamer 

voor het CDA. Velen van ons hebben haar als collega in deze Kamer nog meegemaakt. 

 Thea van Dalen groeide op in de Overijsselse gemeente Denekamp. Als zestienjari-

ge begon zij als administratief medewerkster in een Twents textielbedrijf, waar zij zeven 

jaar werkzaam bleef. Haar brede belangstelling uitte zich in verschillende maatschappelijke 

activiteiten. In 1979 werd zij politiek actief in de regionale organisatie van het CDA. In 

1987 werd zij gekozen in de provinciale staten van Overijssel. Daarnaast en naast de aan-

dacht voor haar gezin, volgde zij vanaf 1988 een opleiding bestuurskunde, overheid en 

recht aan de Open Universiteit. Zij was bestuurder van enkele instellingen voor gehandi-

capten en later directeur van het Regionaal Indicatieorgaan WZW regio Zwolle. 

 Na zestien jaar lidmaatschap van de staten, werd Thea in 2003 gekozen tot lid van 

de Eerste Kamer. Zij legde zich met name toe op sociale zekerheid, ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting. Zij voerde voor de CDA-fractie het woord over uiteenlopende onderwer-

pen zoals de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening, de kwaliteit van zorginrichtingen en 

het toezicht op de kwaliteit van de drinkwatervoorzieningen. Zij toonde zich principieel als 

dat moest. Tegelijkertijd had zij oog voor werkbare, praktische oplossingen. Wij hebben  

haar leren kennen als een vrouw met een sterke betrokkenheid bij de samenleving die zeer 

werd gewaardeerd. Dat bleek ook tijdens haar wethouderschap in de gemeente Rijssen-

Holten dat zij vanaf medio 2008 vervulde. De vele contacten die zij vanwege haar porte- 

feuille had met inwoners, bedrijven en organisaties maakten haar in korte tijd geliefd. Zij 

wist innemendheid en enthousiasme met professionaliteit te combineren. 

 Thea van Dalen vervulde naast haar Kamerlidmaatschap verschillende maatschap-

pelijke functies, waarvan de diversiteit haar brede betrokkenheid en belangstelling ken-

merkt. Zo was zij voorzitter van de Stichting Kunst en Cultuur Overijssel, lid van de raad 

van advies van de Stichting IJssellandschap, voorzitter van de Zorgcombinatie Zwolle en lid 

van het bestuur van het Leger des Heils. In 2006 was zij formateur van het college van 

BenW van de gemeente Dinkelland. In juni 2007 werd zij onderscheiden als Ridder in de  

Orde van Oranje-Nassau. 

 De Eerste Kamer is Thea van Dalen-Schiphorst dankbaar voor wie zij was, voor 

haar betekenis voor de Overijsselse samenleving en voor haar bijdrage aan het werk van 

de Eerste Kamer. Moge dit een steun zijn voor haar familie bij het verwerken van dit grote 

verlies.  

Ik verzoek om een moment van stilte. 

 

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.) 

 

De voorzitter: Dank u wel. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken om de na-

bestaanden te kunnen condoleren.  

 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 


