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Herdenking  
dr. D.A.Th. (David) van Ooijen O.P.  

  (1939 - 2006) 
 

 
Op 8 november j.l. is na een slepende ziekte oud PvdA-senator David van Ooijen 

overleden. Hij was lid van de Eerste Kamer van 1987 tot en met 1993. 

 

De Dominicaner pater David van Ooijen, geboren op eerste kerstdag 1939, 

studeerde na het doorlopen van de kweekschool filosofie en theologie aan de 

Katholieke universiteit Nijmegen. In 1993 promoveerde hij bij de sociale 

wetenschappen van de Erasmusuniversiteit op het onderwerp dat hem na aan 

het hart lag: de belangen van woonwagenbewoners. Tot aan zijn lidmaatschap 

van de Tweede Kamer was hij beroepsmatig betrokken bij diverse 

onderwijsinstellingen; eerst als onderwijzer, laatstelijk als adjunct-directeur van 

een vormingscentrum in internaatsverband in Huissen.  

 

In 1961 trad hij toe tot de Dominicanen. Hij koos voor die orde wegens haar 

democratische karakter en studieuze houding. Vijf jaar later werd hij lid van de 

PvdA. David van Ooijen was vanaf 1966 achtereenvolgens lid van het afdelings- 

en gewestbestuur van de PvdA, lid van de partijraad en lid van provinciale staten 

van Gelderland. Dat bleef hij tot 1972. Binnen de PvdA was Van Ooyen in de loop 

der jaren onder andere tevens voorzitter van het centrum voor 

levensbeschouwing en politiek. 

 

Lid van de Tweede Kamer werd hij in 1971. Dat lidmaatschap duurde 22 jaar. Hij 

gold als onderwijsspecialist en was in de Tweede Kamer dan ook gedurende drie 

perioden onder andere voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs en 



Wetenschappen. Dat Van Ooyen een buitengewoon actief Kamerlid was, blijkt 

tevens uit het feit dat hij maar liefst vier initiatiefvoorstellen indiende, vooral op 

het terrein van onderwijs, één voorstel moest leiden tot wijziging van de 

Woonwagenwet. Drie van de vier voorstellen kregen  daadwerkelijk kracht van 

wet.  

 

Na zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer was David van Ooijen vier jaar lid 

van het College van Bestuur van de Open Universiteit te Heerlen. In die periode 

werd hij lid van de Eerste Kamer en bekleedde meteen het vice-voorzitterschap 

van zijn fractie. Ook hier had Van Ooyen onderwijs in zijn portefeuille. In zijn 

maidenspeech op 22 december 1987 pleitte hij voor minder gedetailleerde 

bemoeienis van de Haagse politiek met het basisonderwijs. Zijn bijdrage was 

kenmerkend voor hoe hij was en handelde: praktisch, sober en met een forse 

dosis realiteitszin. Daarbij verenigde hij vriendelijkheid en ernst in zich. David 

van Ooijen was de laatste politiek actieve priester in Nederland. Hij verliet de 

Eerste Kamer toen hij gekozen werd tot provinciaal van de Dominicanen.  

Hij werd hoogleraar aan de pauselijke universiteit St. Thomas van Aquino in 

Rome en lid van de economische raad van de Dominicanerorde. 

 

David van Ooijen was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 

Commandeur in de orde van Oranje-Nassau en Grootofficier in de orde van 

verdienste van Luxemburg. Hij is 66 jaar oud geworden. 

 

De Eerste Kamer herdenkt onze veel te vroeg overleden oud-collega in 

dankbaarheid voor wie hij was en voor wat hij mocht betekenen. Ik hoop dat 

deze herinnering een steun is voor zijn familie bij het verwerken van hun 

verdriet. 

Ik verzoek u om een moment van stilte. 


