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Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer,  

Mw. Yvonne E.M.A. Timmerman-Buck 
 

Herdenking  

de heer drs. C.P. (Kees) van Dijk  
  (1931 - 2008) 

 

Op 29 december jongstleden is op 77-jarige leeftijd Kees van Dijk overleden. Hij 
was voor het CDA lid van de Eerste Kamer van 1991 tot en met 1999 voor het 
CDA. 

 
Kees van Dijk, in 1931 in Rotterdam geboren, studeerde economie en staatsrecht 

aan de Economische Hogeschool van Rotterdam, de huidige Erasmus Universiteit. 
Na zijn dienstplicht, in 1956, vertrok hij naar Zuid-Afrika en Rhodesië en vier 
jaar later naar Nieuw-Guinea. Vervolgens was hij werkzaam bij de OESO in Parijs 

en de Wereldbank in Washington. In 1973 keerde hij definitief terug naar 
Nederland. 

 
Kort nadien, in 1974, werd hij lid van de gemeenteraad in Rotterdam en in 1977 
lid van de Tweede Kamer voor de CHU. In 1981 volgde de benoeming tot 

minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Na de val van het tweede kabinet-
Van Agt in 1982 keerde hij terug naar de Tweede Kamer waar hij een jaar later 

voorzitter werd van de RSV-enquête-commissie. Van 1986 tot en met 1989 was 
hij minister van Binnenlandse Zaken, waarna hij lid werd van deze Kamer. De 
toenmalige Kamervoorzitter zei naar aanleiding van zijn maidenspeech in dit 

huis: “Voor de Kamer, die de kwaliteit van de wetgeving en de controle in haar 
vaandel wil schrijven, is het een goede zaak iemand in haar midden te hebben 

die niet alleen als bestuurder, maar vooral ook als voorzitter van de 
enquêtecommissie RSV zozeer de gebreken van die kwaliteit kent, maar 
daarnaast ook de mogelijkheden tot verbetering”. Hoewel Van Dijk na de 

enquête dezelfde bleef als voorheen, genoot hij sindsdien bekendheid als de man 
die onkreukbaar was, onverstoorbaar, gewapend met een enorme feitenkennis 

en de gave met vlijmscherpe vragen tot inzicht en waarheidsvinding te kunnen 
komen. 
 

Kees van Dijk werd gekenmerkt door betrokkenheid bij de samenleving in de 
breedste zin des woords, getuige onder andere zijn 12 en een half jarig 

voorzitterschap van de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. 
Zoals hij zelf zei: “Er is meer dan het economische denkmodel.” Tegen het einde 
van zijn senaatsperiode gaf hij enkele interviews waarin hij waarschuwde voor 

een verschraling van het leven. Hij kantte zich daarbij met name tegen wat hij 
het “virus” van het postmodernisme noemde, waarin geen plaats meer zou zijn 

voor “de belangstelling voor hetgeen de ander drijft.” “Tolerantie”, zo zei hij, “ligt 
dicht tegen onverschilligheid aan en onverschilligheid is de moeder van gebrek 

aan kennis.” Woorden die hun waarde blijven behouden. Zijn daden brachten 
hem tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau. 
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Kees van Dijk werd wel eens getypeerd als de man met het houten gezicht. 

Achter dat gezicht ging schuil een bewogen en betrokken mens. Hij zei na 8 jaar 
lidmaatschap van de Eerste Kamer verknocht te zijn geraakt aan onze Kamer. De 

Eerste Kamer is dankbaar voor wie hij was en voor 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. 


