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Dien Cornelissen, kvp/cda (1923-2015) 

‘Zo gewoon gebleven, niks kapsones’

Max de Bok

Wat moet je doen om een plaats te krijgen in de parlementaire geschiedenis? Die vraag 
zal Dien Cornelissen zich nooit gesteld hebben. Politiek was voor haar geen doel, zeker 
geen persoonlijk doel. Politiek was voor haar niet meer en niet minder dan een middel 
om voor anderen iets te bereiken. 

Politiek – in haar geval beter: het zijn van volksvertegenwoordigster – was een groot 
deel van haar leven. Bijna dertig jaar, tussen 1958 en 1986, vertegenwoordigde ze het 
volk. En dat niet alleen in de vergaderzalen van de gemeente Boxmeer, van de Provin-
ciale Staten van Noord-Brabant en van de Eerste en Tweede Kamer. Nee, ook en vooral 
in de praktijk van de samenleving waar ze altijd met beide benen in stond. Ze was de 
volksvertegenwoordigster die de praktijk uit eigen ervaring kende, die wist wat mensen 
bezighield, die hun zorgen kende en deelde. Ze was het raads-, Staten- en Kamerlid dat 
haar bijdragen aan het politieke debat in de eerste plaats daardoor liet bepalen. 

Cornelissen mag gerekend worden tot het kleine aantal spraakmakende vrouwe-
lijke generatiegenoten dat zich rond het midden van de vorige eeuw manifesteerde in 
het mannenbolwerk dat de politiek toen vooral nog was. Toevallig vier ongehuwde 
dames: Marga Klompé (kvp), die erop stond dat ze als ‘juffrouw’ werd aangesproken, 
‘de freule’ Wttewaall van Stoetwegen (chu) en – de enigen die met de voornaam wer-
den genoemd – Hannie van Leeuwen (arp) en Dien Cornelissen (kvp). Ze hadden iets 
gemeen: je niet laten wegzetten, laten zien waarvoor je staat. Woedend was Dien – en 
dat was ze niet snel – omdat ze tot tweemaal toe op haar plaats in de Kamerbankjes 
moest wachten omdat een mannelijke kostwinner voorging. 

Cornelissen werd in Oploo geboren in een boerengezin. Zes zussen, vijf broers, 
‘een heerlijke jeugd. We konden allemaal gaan studeren omdat mijn vader de Drie-
hoek, de boerderij, verkocht.’1 Ze was Brabantse door geboorte, ze is altijd Brabantse 
in hart en nieren gebleven. Het Oost-Brabantse land rond Boxmeer had voor haar 
geen geheimen, ze kende er iedereen, iedereen kende haar. Ze was daar al actief in het 
maatschappelijk werk voordat ze in dat vak gestudeerd had. Ze studeerde in Nijmegen 
af als een van de zestien eerste gediplomeerden in de nieuwe studierichting casework 
supervisor, begeleiders van nieuwe maatschappelijk werkers. Aan die opleiding heeft 
ze ook als politica zeer veel gehad. ‘Je leert er je sterke en zwakke kanten kennen, je 
beperkte mogelijkheden. Door zo’n opleiding kom je zelf in balans en dat is noodza-
kelijk voor een maatschappelijk werker, die elke dag met moeilijkheden van anderen 
in aanraking komt.’2
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In de Eerste en de Tweede Kamer was ze woordvoerder Justitie (kinderbescherming en 
gevangeniswezen), maatschappelijk werk en volksgezondheid. Welbewust wees ze in 1982 
het staatssecretariaat op Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur af. Wanneer je je realiseert 
dat ze tot op hoge leeftijd actief en betrokken was, lijkt haar motief van toen (‘Maar ik vond 
mezelf al te oud’, zoals ze in het interview bij haar afscheid in 1986 zei) een beetje gezocht. 
De volgende zinnen liggen voor wie haar gekend hebben, dichter bij haar echte zielenroer-
selen. ‘Ik was 56 en ik heb gezien hoe mensen vereenzamen op zo’n post. Misschien is dat 
minder als je een vrouw of man en kinderen hebt. Als ik toen tien jaar jonger was geweest, 
had ik het gedaan; zeker, graag.’3 Geleefd worden op een ministerie, altijd op je woorden 
moeten letten, een stuk van je vrijheid moeten inleveren, uitkijken met wie je omgaat, dat 
alles was veel minder aantrekkelijk dan als relatief vrije vrouw midden in de samenleving 
kunnen staan. Het zou niks zijn geweest voor het mensenmens Dien Cornelissen.

Ze had misschien in die functie niet voor elkaar kunnen krijgen wat haar vanuit 
de Kamer, met medewerking van fractievoorzitter Ruud Lubbers, wel lukte begin jaren 
tachtig. Toen draaide ze alle in het regeerakkoord voorziene bezuinigingen op extra-
murale gezondheidszorg terug omdat ze het volstrekt onlogisch vond te bezuinigen op 
de intramurale zorg zonder de extramurale te versterken. En zou ze als staatssecretaris 
meer dan als Kamerlid hebben kunnen voorkomen dat in de gezondheidszorg de eigen 
bijdrage zou worden ingevoerd? In het begin van de jaren tachtig en ook later wilde ze 
daar niets van weten. Staatssecretaris Van der Reijden kon maar beter naar haar luisteren. 
‘Eigen risico, eigen bijdrage? Hoe Joop daar nu bij komt! Ik heb het gevoel dat hij met 
die notitie zijn eigen ontslagbrief heeft geschreven. Als je zijn plannen uitvoert dan is de 
volksgezondheid voor heel wat mensen niet meer bereikbaar en beschikbaar.’4 

In de kvp-fractie (later cda-fractie) roerde ze zich. Ze werd wel de ‘moeder van de 
fractie’ genoemd, maar zij had met die tijdgebonden eretitel niet zoveel. Men mocht 
haar graag ondanks het feit dat ze én in de politieke én in de persoonlijke sfeer recht voor 
zijn raap kon zijn. Hoe aardig ze ook was, er viel niet met haar te spotten. Ze wist wat 
ze wilde en waar haar grenzen van meegaandheid getrokken moesten worden. Die trok 
ze bijvoorbeeld in de discussie over de voorgestelde vrijlating van de Drie van Breda. Ze 
vond dat Van Agt juridisch gezien het grootste gelijk van de wereld had. Mede beïnvloed 
door haar jarenlange inzet voor de belangen van oorlogsslachtoffers, stemde ze echter 
tegen vrijlating: ‘Als mensen, die al genoeg geleden hebben, extra zouden lijden door hun 
vrijlating, dan wijken de juridische argumenten.’5 Ze vond het de moeilijkste beslissing 
die ze als Kamerlid had moeten nemen. 

Van 1981 tot 1986 was ze eerste vicevoorzitter van de Tweede Kamer. In die functie 
werd ze – hoogtepunt in haar leven – in 1983 in audiëntie ontvangen door de paus teza-
men met parlementsvoorzitters uit de andere eu-landen. Dat Nederland ‘slechts’ door 
de vicevoorzitter werd vertegenwoordigd, kwam omdat Kamervoorzitter Dick Dolman 
zich niet geroepen voelde de Kamer te vertegenwoordigen bij het hoofd van een ‘parle-
mentsloze en principieel autoritair bestuurde staat’. Misschien dat de katholieke Dien 
Cornelissen het daarmee staatsrechtelijk wel eens was, maar dit buitenkansje liet ze zich 
niet afnemen.
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Na haar politieke leven stelde ze haar grote sociale betrokkenheid en haar ruime 
praktische en politieke kennis en netwerk ter beschikking van vele organisaties. En ze 
bleef zeggen: ‘Als ik het niet druk had, zou ik me druk moeten maken. Want er zijn altijd 
dingen in de samenleving waaraan iets gedaan moet worden.’6 Beter dan een opsom-
ming te geven van al haar functies in de gezondheidszorg, in de zorg voor gehandicap-
ten en hun ouders, voor revalidatie-instellingen, voor ouderen en kinderen, is het om 
haar nog eens aan het woord te laten. Op 1 oktober 1998 overhandigde zij – ook dat 
beleefde ze als een hoogtepunt in haar bestaan – als voorzitter van het Comité Nationale 
Dag van de Ouderen aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan,  
’s werelds grootste wenskaart. Op die kaart hadden duizenden Nederlandse ouderen hun 
toekomstdromen verwoord. Bij die gelegenheid zei Dien Cornelissen:

Vele ouderen beschikken doorgaans nog over geestelijke en lichamelijke krachten. 
Waarom zouden ze een deel van die krachten niet inzetten om de samenleving 
te optimaliseren? Mijn oproep aan leeftijdsgenoten is: Draag positief bij aan de 

Dien Cornelissen als plaatsvervangend voorzitter tijdens de begrotingsbehandeling van 
Economische Zaken in februari 1982 [foto: nationaal archief/anefo – marcel antonisse]
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samenleving. Ieder mens heeft rechten en plichten. Ouderen hebben die evengoed. 
Wanneer je over gaven beschikt, mag je die niet voor jezelf houden. Wij moeten 
zorg dragen voor elkaar.7 

Deze woorden, toen gericht tot haar leeftijdsgenoten, maar met kleine wijzigingen 
toen en nu bruikbaar voor welke leeftijdscategorie dan ook, staan als een compacte 
samenvatting van haar eigen levensinstelling. Rekening houden met de ander, gewoon 
jezelf blijven, niks kapsones. Of zoals een ander in onvervalst Oost-Brabants dialect 
twitterde: ‘An ow kunne unne heele hoop bestuurders un vurbeeld neemme (ok ien 
Boxmeer).’

Toen de eerste ereburger van Boxmeer stierf op 25 mei 2015 was het slechts een 
maand en twaalf dagen geleden dat Dien Cornelissen als lid van het Comité van Aan-
beveling van de vrienden van het Maasziekenhuis bij dat ziekenhuis de Levenstuin 
opende. Een tuin waarin revaliderende patiënten kunnen oefenen, gewoon wat wan-
delen in de natuur, familie en vrienden kunnen ontmoeten, samen kunnen zijn met 
verplegend personeel. 

Het was haar laatste publieke optreden. De Levenstuin – prachtige symboliek, een 
mooier afscheid had niemand kunnen bedenken voor ‘Ons Dien’, zoals iedereen daar 
in het Brabantse haar heeft gekend.
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