Plenaire vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 8 juli 2008

Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer,
Mw. Yvonne E.M.A. Timmerman-Buck

Herdenking
de heer mr. A. (Arnold) Hijmans
(1930 - 2008)
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. Hijmans was tevens de eerste voorzitter van
het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Gedurende zijn bijna 10-jarig
voorzitterschap, legde hij in de jaren ‘80 de basis voor het realiseren en
uitbouwen van het herinneringscentrum.
Vóór zijn Eerste Kamer-lidmaatschap was Hijmans al actief voor de PvdA. Hij was
12 jaar fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rolde vanaf 1966. Drie jaar
later 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
Hijmans bij de behandeling van Landbouw en Visserij blijk van breedte en diepte
in zijn politieke overwegingen, waarin hij zowel oog had voor 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
productieomstandigheden 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.
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