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  Op 25 april 2013 jongstleden overleed op 82-jarige leeftijd Kees Zijlstra,   

oud-senator voor de Partij van de Arbeid. Hij was lid van de Eerste Kamer 

van 11 juni 1991 tot 8 juni 1999. 

 
K  Kees Zijlstra werd op 24 januari 1931 geboren in Zeist. Zijn vader was 

ambtenaar bij de PTT en timmerman. Hij volgde de basisschool in Zeist en 

Utrecht en ging daarna naar de Hogere Burgerschool in datzelfde Utrecht. 

Hij rondde deze opleiding af in Den Haag. Van 1949 tot 1955 studeerde de 
heer Zijlstra economie aan de Nederlandse Economische Hogeschool in 

Rotterdam.  

 

  Hij begon zijn werkende leven als ambtenaar bij de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Commissie der Europese 

Gemeenschappen. Vanaf 1973 tot 1979 was hij journalist voor NRC 

Handelsblad. Ook was hij in die jaren leraar economie aan de 

Rijksscholengemeenschap te Sneek. In 1976 promoveerde de heer Zijlstra 

aan de Rijksuniversiteit Groningen in de economische wetenschappen. 
Hiertoe schreef hij een dissertatie, in het Frans, over het Europese 

energiebeleid. De onderwerpen energie en milieu werden de rode draad in 

zijn verdere carrière.  

 
De politieke loopbaan van de heer Zijlstra ving aan in 1978, toen hij lid en 

fractievoorzitter werd van de Provinciale Staten in Friesland. Hij werd lid 

van het bestuur van de PvdA afdeling Sneek. Een jaar later stapte hij over 

naar de landelijke politiek en werd Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hier 
was de heer Zijlstra voorzitter van de commissie Economische Zaken van 

zijn fractie. Hij was milieudeskundige en woordvoerder energiezaken. Ook 

was hij enige tijd voorzitter van de vaste commissie voor Milieubeleid. 

 
   In 1986 slaagde de heer Zijlstra er in om een besluit over de 

vestigingsplaats van de nieuwe kernenergiecentrales uit te stellen. Kort 

daarop volgde de ramp in Tsjernobyl, waardoor de beslissende 



vergadering uiteindelijk nooit meer is gehouden. Zelf beschouwde hij het 

afstel van het besluit een wapenfeit in zijn carrière als Tweede Kamerlid. 

De kwestie van kernenergie lag hem na aan het hart. Hij interpelleerde in 

1984 ministers Winsemius en Van Aerdenne over dit onderwerp en diende 
een initiatiefwetsvoorstel in om de rechtspositie van slachtoffers van 

kernongevallen te verbeteren.    

 

  Op 11 juni 1991 maakte de heer Zijlstra de overstap op het Binnenhof 
naar dit huis. Hier was hij voorzitter van de vaste commissie voor 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en lid van de vaste commissies voor 

Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken. Ook was hij lid van de 

Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad. 
  

In zijn maidenspeech sprak de heer Zijlstra zich uit voor het slaan van de 

eerste paal voor de stormvloedkering bij De Nieuwe Waterweg. In 1996 

stemde hij samen met de helft van zijn fractie tegen het toestaan van 
gasboringen in de Waddenzee. Hij vond de consequenties van de  

gaswinning voor bijvoorbeeld het wadlopen en het droogvallen met 

plezierboten niet acceptabel. In de Eerste Kamer werd de heer Zijlstra 

gekenmerkt als een deskundig Kamerlid en een goed en trouw collega, die 

loyaal was aan zowel de fractie als zijn politieke beginselen. Door zijn 
aangename en vriendelijke karakter wist hij bij zijn collega senatoren 

steun te werven voor zijn dikwijls sterke overtuigingen. 

Vermeldenswaardig is dat hij in zijn vrije tijd een niet onverdienstelijk 

schilder was en dat hij zijn werken zelfs een keer in dit huis heeft 
geëxposeerd. 

   

Bij de invulling van zijn nevenfuncties stonden de onderwerpen milieu en 

water centraal. De heer Zijlstra was voorzitter van de Stichting 
Zuiderzeelijn, lid van de Raad van Commissarissen Waterleiding Friesland, 

lid van de Raad van Commissarissen Afvalsturing Friesland en voorzitter 

van de Friese Milieufederatie. Van 1996 tot 1999 was hij voorzitter van de 

Waddenvereniging. In die hoedanigheid maakte hij zich onder andere 

sterk voor een internationaal waddenverdrag met Denemarken en de 
Duitse deelstaten langs de Waddenzee. 

 

De heer Zijlstra was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moge ons respect voor zijn persoon 
en werk en zijn inzet voor de samenleving en de parlementaire democratie 

tot steun zijn voor zijn familie en vrienden.  

 

  Ik verzoek een ieder een moment stilte in acht te nemen.  
 


