
Op 24 juni jongstleden is op 77-jarige leeftijd
oud-PvdA-senator Arnold Hijmans overleden. Hij was lid
van de Eerste Kamer van 1981 tot en met 1983. Arnold
Hijmans studeerde rechten in Leiden en begon zijn
carrière in Rotterdam, waar hij was geboren en getogen.
Na enkele jaren te hebben gewerkt bij onder meer de
bankiersfirma R. Mees & Zoonen werd hij ambtenaar bij
het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk. Daarna volgde de verhuizing naar Drenthe, waar
hij het grootste deel van zijn leven woonde en werkte. In
deze provincie was hij een van de drijvende krachten
achter de Stichting Opbouw Drenthe, waarvan hij
directeur was. De heer Hijmans was tevens de eerste
voorzitter van het herinneringscentrum Kamp Wester-
bork. Gedurende zijn bijna tienjarig voorzitterschap legde
hij in de jaren tachtig de basis voor het realiseren en
uitbouwen van dit herinneringscentrum.

Vóór zijn Eerste Kamerlidmaatschap was de heer
Hijmans al actief voor de PvdA. Hij was twaalf jaar
fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rolde, vanaf
1966. Drie jaar nadien, in 1981, werd hij lid van de Eerste
Kamer, waar hij landbouwwoordvoerder was voor de
PvdA. In zijn maidenspeech, op 27 april 1982, gaf de heer
Hijmans bij de behandeling van de begroting van
Landbouw en Visserij blijk van breedte en diepte in zijn
politieke overwegingen, met oog voor zowel de korte als
de lange termijn. Hij plaatste het landbouwbeleid in een
brede, maatschappelijke en internationale context en riep
op tot een fundamentele herbezinning. Hij onderstreepte
met name de positie van de individuele boer, die niet
moest worden aangezet tot overproductie, maar in staat
moest worden gesteld, te komen tot een betere kwaliteit
van het product, een verbetering van de productieom-
standigheden alsook van de productieomgeving.

’’Je woorden waren je leven’’, zo staat het in de
annonce. En ook dat velen de aanwezigheid van Arnold
Hijmans hebben ervaren in zijn woorden, zijn ideeën en
zijn betrokkenheid. De Eerste Kamer is Arnold Hijmans
dankbaar voor wie hij was en wat hij heeft betekend.
Moge dit een steun zijn voor de nabestaanden bij het
verwerken van hun verdriet.

Ik verzoek u om een moment van stilte.

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Enige wijzigingen in de

Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioen-
regeling en enige andere wetten (31226);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet identifi-
catie bij dienstverlening en de Wet melding
ongebruikelijke transacties ter uitvoering van
richtlijn nr. 2005/60/EG van het Europees Parle-
ment en de Raad van de Europese Unie van
26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik
van het financiële stelsel voor het witwassen van
geld en de financiering van terrorisme (PbEU L
309) en ter uitvoering van richtlijn nr. 2006/70 van
de Commissie van de Europese Gemeenschappen
van 1 augustus 2006 tot vaststelling van
uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG
van het Europees Parlement en de Raad wat
betreft de definitie van politiek prominente
personen en wat betreft de technische criteria
voor vereenvoudigde klantenonderzoeks-

procedures en voor vrijstellingen op grond van
occasionele of zeer beperkte financiële activitei-
ten (PbEU L 214) (31237);

- het wetsvoorstel Samenvoeging van de Wet
identificatie bij dienstverlening en de Wet melding
ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme)
(31238).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het voorstel tot wijziging van het Reglement

van Orde van de Eerste Kamer en van het Regle-
ment voor de Griffie voor de interparlementaire
betrekkingen in verband met het toevertrouwen
van de zorg voor de Griffie voor de interparlemen-
taire betrekkingen aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal (LXX, A, B en C).

Dit voorstel wordt zonder beraadslaging en zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- de Raming der voor de Eerste Kamer in 2009

benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en
raming van de ontvangsten (EK 2007-2008, LXV).

De voorzitter: Ik stel voor, deze raming vast te stellen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van de commissie voor de Verzoek-

schriften over het verzoekschrift van L.V. te B.
betreffende versoepeling van de inrichtingseisen
van bestelauto voor gehandicapten (LXXI, A).

De voorzitter: Ik stel voor, conform het voorstel van de
commissie te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Wijziging van onder meer de Wet op het voortge-
zet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging
en beperking van de wettelijke regels over de
voorzieningenplanning bij scholen (31310).

(Zie vergadering van 1 juli 2008.)

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris, mevrouw Van
Bijsterveldt, van harte welkom in dit huis.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklarin-
gen vooraf.
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Mevrouw Linthorst (PvdA): Voorzitter. Ik leg deze
stemverklaring mede af namens de fractie van D66.

Voorzitter
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