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Op 4 oktober jongstleden werd melding gemaakt van het 

feit dat oud-senator Bram Koopman op 91-jarige leeftijd is 
overleden. Hij was lid van de Eerste Kamer van 1971 tot 
1978 voor de fractie van de Partij van de Arbeid. 
 
Bram Koopman stond in de Eerste Kamerfractie van de 
PvdA bekend om zijn grote kennis van en betrokkenheid 
bij het onderwijs. Zijn loopbaan stond dan ook in het 
teken van onderwijs in zijn vele vormen. Zijn studie aan 
de Hogere Handelsschool vervolgde hij met een opleiding 
aan de Kweekschool in zijn geboorteplaats Den Helder. In 
de oorlogsjaren ging hij daar aan de slag als onderwijzer 

aan de Christelijke lagere school en later de ULO-school. 
Na het behalen van een onderwijsgraad in zowel 
handelswetenschappen als economie werd hij in 1955 
docent economie aan de gemeentelijke Handelsdagschool 
en de HBS in Alkmaar. Van diezelfde school werd Bram  
Koopman in 1958 directeur. Een functie die hij tien jaar 
met veel plezier zou vervullen. 
 
Naast zijn drukke werkzaamheden rondde hij in 1960 zijn 
academische studie economische wetenschappen aan de 

Vrije Universiteit te Amsterdam af. Hij werd 
wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Universiteit 
van Amsterdam en promoveerde op een dissertatie over 
onderwijsplanning. Na zijn promotie werd hij directeur van 
de Stichting voor Economisch Onderzoek van de 
Universiteit van Amsterdam 
 
Vanaf begin jaren zestig begon ook de politiek in zijn 
leven een grotere rol te spelen. In 1964 trad hij voor de 
PvdA toe tot de Provinciale Staten van Noord-Holland. Dat 
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verruilde hij in 1971 voor het lidmaatschap van deze 
Kamer. Zijn maidenspeech betrof de Wet op het 
Wetenschappelijk Onderwijs, meer in het bijzonder de 
positie van confessioneel/theologisch onderwijs.  
Naast zijn rol als woordvoerder onderwijs was senator 
Koopman ook actief in de commissies landbouw, 
ontwikkelingssamenwerking en Europese Zaken. Hij was 

onder meer lid van de Raadgevende Vergadering van de 
Raad van Europa en de West-Europese Unie. 
  
Nadat onze oud-collega in 1978 gelijktijdig de Eerste 
Kamer verliet en zijn directeurschap neerlegde, heeft hij  
nog 30 jaar kunnen genieten van zijn pensionering en 
terug kunnen zien op – zoals de overlijdensaankondiging 
het stelt – “een lang en welbesteed leven”.  
Zijn echtgenote, zijn dochters, kleindochters wensen wij 
steun bij het verwerken van dit  grote verlies. Wij 

gedenken Bram Koopman met dankbaarheid voor hetgeen 
hij voor de Eerste Kamer en voor de samenleving heeft 
betekend.  
 
Ik verzoek om enkele momenten van stilte.    
 


