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David van Ooijen was van 1971 tot 1986 lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid, 
en van 1987 tot 1993 lid van de Eerste Kamer. In de Tweede Kamerfractie was hij woordvoer
der voor onderwijs, binnenlands bestuur en minderheden. Wat het laatste betreft hadden de 
woonwagenbewoners zijn bijzondere aandacht. Aan hun problematiek wijdde hij in 1993 zijn 
dissertatie.

David van Ooijen was een karakteristiek en kleurrijk parlementariër. In het toenmalige 
politieke spectrum was hij als katholiek geestelijke binnen de Partij van de Arbeid een atypi
sche figuur. Hij was pater Dominicaan, en niet zomaar een modaal kerklid. Dat liet hij ook 
duidelijk merken. In tal van zijn publicaties, in zijn publieke en politieke optreden en in zijn 
activiteiten op het kerkelijk erf, toonde hij zich een overtuigd katholiek. ‘Pater’ fungeerde zo’11 
beetje als zijn voornaam: Pater van Ooijen. Zo stond hij bij veel mensen, vooral bij zijn ach
terban in het Gelderse Rivierengebied en in de media te boek, niet als David. En met die dui-
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delijk gemarkeerde identiteit maakte hij deel uit van de fractie van de Partij van de Arbeid. 
Dat was opzienbarend, ook nog in die tijd. Of misschien moet ik zeggen: juist weer in die tijd. 
Het bisschoppelijk mandement van 1954, dat katholieken het lidmaatschap van niet-katho- 
lieke partijen en organisaties ontraadde dan wel verbood, was weliswaar bezig zijn grip op het 
katholieke volksdeel te verliezen, daar stond tegenover dat de christendemocratie zich toen
tertijd, na jaren in verwarring en in het defensief te hebben verkeerd, sterk aan het consoli
deren en profileren was. Dat bracht voor de politieke stroming zo zijn pretenties met zich 
mee. In de discussie binnen en tussen de drie christendemocratische partijen, k v p , a r p  en 
c h u , had het idee van de ‘open partij’ het onderspit moeten delven. Met name in KVP-kring 
werd dit idee gepropageerd. Daarbij werd gedacht aan een brede volkspartij waarin niet het 
levensbeschouwelijk profiel maar het politiek programma voorop zou staan. Zo’n partij zou 
ook ruim onderdak moeten bieden aan niet-christenen die het programma konden onder
schrijven. Na uitgebreide discussies werd echter uiteindelijk gekozen voor een fusiepartij met 
een duidelijk confessioneel profiel. Terzijde: hetzelfde thema is in onze tijd in een andere 
context opnieuw aan de orde, nu het gaat om de plaats en de ruimte voor moslims en aan
hangers van andere niet-christelijke godsdiensten binnen het c d a . Hoe dit ook zij, in de 
tweede helft van de jaren zeventig beschouwde het aankomend c d a  zich zo’n beetje als het 
strijdros op de rug waarvan de christelijke boodschap de politiek komt binnenrijden, ofwel 
als de politieke arm van de gevestigde kerken. Dries van Agt, domicilie Heilig Landstichting, 
vormde daarvan met zijn geprononceerde religieuze oriëntatie en zijn ‘ethisch reveil’ het op 
handen gedragen boegbeeld. In dat zicht op de wereld en de werkelijkheid was David van 
Ooijen, een pater nog wel, al gauw de man van de verkeerde keuze en het verkeerde kamp.

Maar ook binnen de p v d a  hadden zich ontwikkelingen voorgedaan die pater van Ooijen 
binnen die partij tot een enigszins vreemde eend in de bijt maakten. De partij had het imago 
van brede ‘doorbraakpartij’ van zich afgeschud. De protestants-christelijke en katholieke 
werkgemeenschappen binnen de partij hadden hun tijd gehad. Op de golven van de politieke 
en culturele ontwikkelingen van de jaren zestig en zeventig en onder invloed van ‘nieuw links’ 
had de p v d a  zich ontwikkeld tot een geprofileerde linkse partij met een geprononceerd 
seculier gezicht. De partijelite bestond grotendeels uit duidelijke exponenten van de zich 
doorzettende secularisatie. Christelijk was men hooguit ‘van huis uit’. Velen in de partij 
beschouwden religie in de politiek als een relict uit een snel wegglijdende tijd. Een pater in de 
partij: moest kunnen, iedereen heeft zo zijn hobby’s en eigenaardigheden, maar politiek was 
dat niet relevant. En voor die partij had pater Van Ooijen gekozen, juist vanuit zijn religieus 
geïnspireerde overtuiging.

Om het beeld te completeren wijs ik op de scherpe politieke polarisatie in die tijd. p v d a  

en c d a  stonden tegenover elkaar als militairen in een man-tegen-man-gevecht. Over de vraag 
of een tweede kabinet-Den Uyl onmogelijk was gemaakt door het c d a  of door friendly fu e  
kon geen debat gevoerd worden zonder een rood waas voor de ogen van de deelnemers — ook 
jaren later nog.

In dit politieke theater was David van Ooijen, als pater in de seculiere en op de ondergang 
van het c d a  gerichte p v d a , de belichaming van het heroïsche dare to take a lonely stand, dare 
to stand alone. Daarvan gaf hij meermalen blijk via zijn politieke opstelling en zijn stemge
drag. Zo stemde hij in 1972 met een minderheid in zijn fractie tegen de motie-Voogd over het 
niet vrijlaten van de ‘Drie van Breda’. In 1976 stemde hij tegen het initiatiefvoorstel Geurtsen- 
Lamberts inzake afbreking van zwangerschap, zoals bekend een uiterst brisant politiek onder-
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werp in die dagen. Het zijn twee voorbeelden uit een langere reeks. Dat doet een figuur met 
een strijdbare inslag vermoeden, maar die uitstraling had David van Ooijen niet in opval
lende mate. Hij liet zich integendeel kennen als een aimabele vent, met gematigde opvattin
gen en een zachtmoedig karakter. Hij stelde er een eer in om met nuchtere en praktische 
argumenten te overtuigen, en niet met verbaal ideologisch geschut, ook al was het laatste een 
geliefkoosd wapen onder politici in die tijd.

Ikzelf voelde een sympathieke verwantschap met hem. Onze politieke opvattingen 
stonden op veel punten scherp tegenover elkaar. Zo was hij atoompacifist. Ik zag daar geen 
enkel heil in. Ook op andere terreinen scheidden onze wegen zich keurig overeenkomstig de 
waterscheiding liberaal-socialistisch. Maar les extrêmes se touchent. Historisch gezien was ik 
als katholieke Brabander ook enigszins een buitenbeentje in de liberale partij waarin het 
klimaat vanouds was vermengd met een vleugje deftig-verlicht nationaal-protestantisme. Dat 
was zozeer het geval dat de vrijzinnig-democratische minister Marchant nog in de jaren 
dertig moest aftreden wegens zijn overgang tot het rooms-katholicisme. In de jaren zeventig 
vormde de v v d  zich in rap tempo om tot een brede seculiere liberale volkspartij, en ikzelf heb 
daaraan mijn steentje bijgedragen. Maar vanuit mijn eigen afkomst en achtergrond herkende 
ik de atypische politieke positie van David van Ooijen, en dat schiep een gevoelsmatige band. 
De eerste helft van de jaren tachtig vormde een turbulente periode in de Nederlandse lande
lijke politiek. In die tijd heeft David van Ooijen een belangrijke rol gespeeld in mijn persoon
lijke leven. In april 1982 werd vvn-partij- en fractieleider Hans Wiegel tot Commissaris van de 
Koningin in Fryslan benoemd. Ik werd daarop geroepen tot het voorzitterschap van de 
Tweede-Kamerfractie van de v v d . In diezelfde tijd kwam er een einde aan het kortstondige 
bestaan van het gemankeerde kabinet-Van Agt 11. Het rompkabinet-Van Agt 111 schreef verkie
zingen uit, die in het najaar van 1982 werden gehouden. Ik was lijsttrekker voor de v v d . De 
partij boekte een recordzege en kwam met 36 zetels in de Tweede Kamer. Bij de christendemo
craten trok Van Agt zich terug in een nevelig herfstbos, en Ruud Lubbers trad aan als beoogd 
premier. Na de inleidende informatierituelen werd energiek aangekoerst op een kabinet van 
c d a  en v v d . Begin november 1982 ging het kabinet-Lubbers 1 van start. Voor ons als liberalen 
waren het hoogtijdagen. Het kabinet met zes WD-ministers afficheerde zich als een no-non- 
sensekabinet en maakte eindelijk serieus werk van een drastische sanering van de rijksfinan
ciën en van een ingrijpende hervorming van de in de jaren zestig en zeventig ver buiten zijn 
oevers getreden verzorgingsstaat. Als nieuwe WD-fractieleider was ik een exponent van een 
nieuwe generatie liberale politici in de fractie, met onder anderen Hans Dijkstal, Robin 
Linschoten, Frank de Grave en Erica Terpstra. We blaakten van zelfvertrouwen.

Het algemene politieke en maatschappelijke klimaat was nog onveranderd gepolariseerd 
en gespannen, hoewel er een verschuiving had plaatsgevonden in de oorzaken daarvan. De 
polarisatie van de jaren zeventig werd grotendeels veroorzaakt door de introductie van een 
nieuwe politieke stijl door een nieuwe generatie in de linkse en progressieve partijen. In de 
jaren tachtig waren het politiek-inhoudelijke kwesties die aan spanning en polarisatie ten 
grondslag lagen. De Partij van de Arbeid likte haar wonden als gevolg van het uitblijven van 
het tweede kabinet-Den Uyl dat er zeker zou komen en het mislukte avontuur met het 
kabinet-Van Agt-Den Uyl. Het financiële en sociale saneringsbeleid van het kabinet voedde 
de sociale en maatschappelijke onrust die in het najaar van 1983 in volle hevigheid tot uitbar
sting zou komen. Het debat over de plaatsing van kruisraketten was bezig te escaleren, op weg 
naar zijn climax in 1984-1985.
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Ten tijde van dit politiek en maatschappelijk geweld vond er in mijn persoonlijke leven een 
idyllische gebeurtenis plaats: mijn eerste huwelijk, in het voorjaar van 1983. Na de burgerlijke 
huwelijkssluiting in het stadhuis van Bergen op Zoom door burgemeester Pieter Zeven
bergen, thans lid van de Algemene Rekenkamer, vond de kerkelijke huwelijkssluiting plaats in 
de kapel van het bejaardentehuis Huize Catharina te Bergen op Zoom, in aanwezigheid van 
het complete kabinet en een groot aantal ambassadeurs. Ik was er bijzonder trots op dat het 
kerkelijk huwelijk werd voltrokken door mijn mede-Kamerlid pater van Ooijen. Door 
sommigen in het c d a  werd dat als een regelrechte provocatie ervaren: de politiek leider van 
de coalitiegenoot, die zijn huwelijk laat voltrekken door een priester die, volstrekt ongepast, 
behoort tot de linkse oppositie, een atoompacifist nog wel.

Alsof dat nog niet erg genoeg was werd er in die wonde ook nog eens krachtig zout 
gewreven. Staatssecretaris van Financiën en partijgenoot Henk Koning, zelf niet katholiek, 
had contacten met de pauselijke nuntius en had via deze de pauselijke zegen op mijn huwelijk 
weten te regelen. En zo geviel het dat tijdens de plechtigheid een linkse priester de zegen van 
de door confessioneel Europa bewierookte katholieke wereldleider paus Johannes Paulus 11 
op het huwelijk van een liberale partijleider proclameerde. Zoals gezegd zag dat er voor 
sommigen van onze christendemocratische coalitiegenoot niet erg overzichtelijk uit.

Het motto ‘het politieke is persoonlijk, het persoonlijke is politiek’ wordt gewoonlijk meer 
geassocieerd met de politieke leefwereld van een paar decennia geleden van mijn nieuwe 
ambtgenoot in de provincie Groningen, Max van den Berg, dan met die van mij. Maar het 
bovenstaande demonstreert dat ook in mijn geval het persoonlijke en het politieke dicht bij 
elkaar kunnen liggen. Liberalen hebben misschien toch een eigen, authentiek-liberale inter
pretatie van dit motto: een goede persoonlijke band dient politieke meningsverschillen niet 
toe te dekken, maar juist ruimte te scheppen voor open politiek debat, zo nodig op het scherp 
van de snede. Dat maakte dat ik mij in mijn relatie tot David van Ooijen als een vis in het 
water voelde, en ik ben ervan overtuigd dat dit gevoelen wederzijds was. Hij was atoompaci
fist. Ik was en ben van mening dat dit standpunt op geen enkele wijze bijdroeg aan de ver
mindering van de kernwapens in de wereld, en ik heb daar de geuzennaam Ed Raket aan 
overgehouden. David van Ooijen en ik konden daar in alle openheid over discussiëren. Dat 
bracht geen verwijdering tussen ons teweeg. Het bracht ons nader tot elkaar.

Ik denk aan David van Ooijen terug als een karaktervolle, atypische en integere politicus, 
en als een warme en beminnelijke persoonlijkheid. Als iemand in de relatie met wie politieke 
verschillen van opvatting geen verwijdering teweegbrengen, maar juist tot hun recht komen, 
ten dienste van een zuiver en democratisch politiek debat.
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