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in het nieuws 

1111 commentaar . 
Kertsj-crisis 

Stap voor stap drijft Rusland 
Oekraïne verder in het 
nauw. Met de inlijving van 

de Krim, in 2014, heeft Moskou 
ook een ijzersterke positie opge
bouwd in de Zee van Azov. De 
gebeurtenissen van eerder deze 
week onderstrepen dat. Voor 
Europese landen moet dit een 
nieuwe aansporing zijn om werk 
te maken van een eigen, geza
menlijke defensie. 

De Zee van Azov ligt tussen 
Rusland, Oekraïne en de Krim. 
De Straat van Kertsj vormt de 
verbinding naar de zuidelijker 
gelegen Zwarte Zee. Na de 
machtsovername op de Krim 
zwaait Rusland de scepter aan 
beide kanten van de doorgang. 
Een nieuwe, 16,9 kilometer lange 
brug verbindt het schiereiland 
aan Rusland. De controle op 
passerend vaarverkeer is maxi
maal. De dit voorjaar geopende 
brug schaadt economische be
langen van Oekraïne. De over
spanning is zo laag uitgevoerd 

Europa kan zichzelf 
niet verdedigen 

dat veel vrachtschepen er niet 
onderdoor kunnen. 

Zondag nam Rusland drie 
marineschepen in beslag die via 
de Zee van Azov naar een van de 
havensteden van Oekraïne wil
den varen. Er is geschoten en 
mensen zijn gevangengenomen. 
Rusland verklaàrt dat de vaartui
gen zich onrechtmatig in Rus
sisch water bevonden. Kiev 
spreekt van de zoveelste agres
sie van het grote buurland. 

Westerse landen en de NAVO 
reageerden erg kritisch op de 

gurbe 

Russische actie. De vraag is wat 
zij daadwerkelijk kunnen doen 
om Rusland tegenover Oekraïne 
in te tomen. Militaire risico's 
zijn geen optie. De Europese 
Unie laat haar economische 
macht voelen, maar Brusselse 
sanctiepolitiek weerhoudt de 
Russische president Poetin er 
vooralsnog niet van om nieuwe 
feiten te creëren. 

Volgende week komen de 
ministers van Buitenlandse 
Zaken van de NAVO-landen 
bijeen. Een 'steeds assertiever 
Russisch buitenlands optreden' 
is een van de agendapunten, 
schreef minister Stef Blok vorige 
week aan de Tweede Kamer. Hij 
herinnerde aan een voorgeno
men hackaanval tegen de Orga
nisatie voor het Verbod op Che
mische Wapens in Den Haag, 
eerder dit jaar. 

Hoe belangrijk de NAVO ook 
is, het is twijfelachtig in hoever
re Europese landen zich in de 
verhouding met Rusland nog 
achter deze organisatie kunnen 
blijven verschuilen. Na de brexit 
komt 80 procent van de NAVO
capaciteit van landen buiten de 
Europese Unie, zei premier Mark 
Rutte twee weken terug. Europa, 
zo sprak hij ook, kan zichzelf op 
dit moment niet verdedigen. 

Die constatering en de ge
beurtenissen in de Straat van 
Kertsj moeten de EU-landen tot 
bezinning brengen. Europa moet 
op een eigen defensie kunnen 
vertrouwen, ook al is Oekraïne 
daarmee niet geholpen. Zelfstan
dig zijn de landen daar te klein 
voor. Dus moeten ze het samen 
doen. 
ATZE JAN DE VRIES 
commentaar@lc.nl 

Dêr koene je wol in boek oer skriuwe. 

* In vorm 
Het is Ferd Crones wens om voordat hij vertrekt naar Den Haag, 
nog minstens twintig drugspanden te sluiten. Dit laat hij weten 
in een afscheidsinterview in deze krant. ,.Het zou een persoon-
lijk record zijn. Ik merk dat ik in vorm ben. Alles is raak, op het 
moment. Als ik nog twintig extra panden kan sluiten, kom je 
toch anders binnen in Den Haag", zegt Crone. Hij had al eerder 
de kans om de overstap te maken naar Den Haag . .,Ik heb daar 
eerder in de Tweede Kamer gezeten. Heb toen heel bewust voor 
een gemeente gekozen, om te rijpen. Ben in de tussentijd een 
stuk allrounder geworden. Ik denk dat nu de tijd daar is om te 
slagen in de Eerste Kamer." 

Leeuwarder Courant - vrijdag 30 november 2018 - bibu@lc.nl 
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Jelle Zijlstra was een 
heel slimme politicus 
SASKIA VAN WESTHREENEN 

GRONINGEN Jelle Zijlstra (1918-2001) 
profileerde zich graag als de profes
sor die per ongeluk in de politiek 
was verzeild. ,,Het was gespeelde 
bescheidenheid. Een hele slimme 
pose." 

Dit meldt historicus Jonne Harms
ma, die vijf jaar studie deed naar het 
leven van de oud-minister, oud-pre
mier en oud-president van De Ne
derlandsche Bank. Hij schreef een 
kloek boek en promoveerde gisteren 
aan de Rijksuniversiteit Groningen: 
Jelle zal wel zien. Over een groot 
staatsman met een 'stugge Friese 
harsens'. 

Eigenlijk is het heel gek, zegt Jon
ne Harmsma. Friesland richtte 
standbeelden op voor zijn politieke 
zonen Anne Vondeling en Wim Dui
senberg. Piter Jelles Troelstra en Fer
dinand Domela Nieuwenhuis wor
den vereerd. Jelle Zijlstra kreeg in 
1976 een kleine straat vernoemd in 
zijn geboortedorp Oosterbierum. 
.,En die straat, de Doctor Jelle Zijl
straleane, loopt ook nog eens dood." 

Misschien brengt het werk van 
Harmsma (32) daar nu verandering 

Hij had de 
uitstraling van 
een professor -
en was dat ook 

in. Vijf jaar lang deed hij biografisch 
onderzoek naar leven en werken 
van Jelle Zijlstra, de zoon van de Frie
se aardappelhandelaar uit Ooster
bierum die op de top van zijn carriè
re verkeerde tussen groten der aarde 
als Margaret Thatcher en John F. 
Kennedy. 

Jelle Zijlstra was ARP-politicus. Hij 
had de uitstraling van een professor 
- en was dat ook. Zijlstra deed altijd 
voorkomen alsof hij tegen wil en 
dank staatsman was geworden. 
Harmsma wilde die zogenoemde 
Zijlstra-mythe ontrafelen. Tijdens 
zijn onderzoek, dat hem over de hele 
wereld bracht, kreeg hij antwoord: 
.,Het was gespeelde bescheidenheid. 
Een heel slimme pose." 

Zijlstra maakte er tijdens zijn poli
tieke carrière handig gebruik van. 
Hij stond op deze manier boven de 

partijen en maakte, gevoed door zijn 
briljante economische kennis, min
der deel uit van de politieke mores 
in Den Haag. Telkens verkondigde 
Zijlstra uit de politiek te willen stap
pen, terug naar de wetenschap. Tel
kens opnieuw werd hij uitdrukkelijk 
gevraagd. En met gespeelde tegen
zin nam hij de volgende uitdaging 
aan. Het premierschap (1966-1967) 
was de bekroning. 

In het notulenboek van de Rotter
damse studentenvereniging SSR 
vond Harmsma zijn bevestiging. De 
jonge Jelle Zijlstra werd in 1945 ge
vraagd preses van de vereniging te 
worden. Hij zei nee. Pas na uitdruk
kelijke verzoeken, met de zekerheid 
dat er geen tegenkandidaat was en 
hij unanieme steun zou krijgen, ging 
Zijl~tra akkoord. 

"Volgens die notulen trok hij een 
opgevouwen vergaderagenda uit 
zijn binnenzak. Hij had zich hele
maal voorbereid. Toen dacht ik: bin
go. Nu heb ik je, jongen! Zo is het dus 
zijn hele leven gegaan: Jelle Zijlstra 
wist precies waarmee hij bezig was. 
Hij was een heel slimme politicus. 
En hij was iedereen telkens een paar 
stappen vooruit." 
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Minister-president Jelle Zijlstra tijdens zijn regeringsverklaring in de Tweede Kamer. Forn ANP 

Schrijfster Baukje Wytsrna geridderd 
REDUZUM Schrijfster Baukje Wyts
ma (72) uit Reduzum is gisteren be
noemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

In haar woonplaats Reduzum reikte 
commissaris van de koning Arno 
Brok de koninklijke onderscheiding 
uit. Zij krijgt het eerbetoon vanwege 
haar grote verdiensten voor de Frie
se taal. 

Sinds midden jaren zeventig 
maakt Wytsma onder meer gedich
tenbundels, kinderboeken, toneel
~t11kkPn Pn liPrlPrPn in rlP FriP~P t:rnl 

Daarin komen tal van maatschappe
lijke onderwerpen aan de orde. Ook 
schreef ze voor dag- en maandbla
den. 

Voor het jaar van Culturele 
Hoofdstad maakte ze de tekst voor 
Heedaar! een theaterstuk over kaat
sen, in juli opgevoerd op It Sjûkelän 
in Franeker. Speciaal daarvoor 
maakte ze een nieuw kaatslied en 
vertelde ze over haar liefde voor de
ze sport: .,De belibbing, de sjarme, it 
is ien grutte famylje dy't inoar wer 
sjocht op de tjilden." 

Tn ?007 krPPP Wvtsm:i voor h:i:ir 

inzet de Friese Anjer van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds Fryslän. Ze 
maakte tientallen boeken en liet de 
jeugd via Frou Hilarides en Buorfrou 
Flap verder kennismaken met het 
Fries. 

Volgens Brok heeft de schrijfster 
het Fries toegankelijker gemaakt 
voor een grote groep: .,Sûnder har 
wie it Frysk net wurden wat it Frysk 
no is." Vanwege haar betekenis voor 
het Fries vond Brok het passend om 
te verzoelêen of de benoeming kon 
plaatsvinden in het jaar van Culture
IP Hoofdstad. 
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