
 



  



Koos special  

Een beetje goed afscheid nemen van Koos 

Karssen als burgemeester na bijna 13 jaar is 

best een uitdaging, want hoe doe je dat 

eigenlijk als CDA Maassluis ledenafdeling. Al 

snel kwamen we op een ledenblad ‘special’ 

uit die we als werktitel ‘Glossy Koos’ gaven. 

Maar ja, op ‘Glossy Koos’ hadden we geen 

patent dus vielen we terug op het uitgeven van een ‘special’. Wat we 

daarin zeker doen is, voor zover dat nog nodig is, extra glans geven 

aan Koos zijn jaren in Maassluis en zijn afscheid. We doen dat met 

het doorgeven aan Koos van persoonlijke ervaringen, terugblikken, 

opinies, groeten en goede wensen van een mooi pallet aan CDA-ers 

die er al die mooie jaren bij waren. Sommigen lang of soms maar 

even. Wat er uit springt is de verwondering en waardering voor een 

mens van vlees en bloed die op ons stadspad én in ons politieke 

leven kwam, op velerlei manieren, plaatsen en terreinen. Want dat is 

wat een burgemeester doet als het goed is, aanwezig én een 

verbinder zijn. Maar ook aanjager en ‘burgervader’, en dat was hij! 

Als lid van het CDA Maassluis vervulde Koos (en Magda niet minder) 

voor het CDA zijn rol op eigen karaktervolle wijze. Niet op de 

voorgrond (burgemeester van alle Maassluizers!) maar waar het kon 

op zijn eigen wijze en altijd van waarde, ook daarvan komt genoeg 

terug in deze special. We nemen als burgemeester afscheid van Koos 

maar niet als CDA lid. De geschiedenis zal leren wat er van de periode 

Koos Karssen in herinnering blijft voor de stad en zijn bestuur, daar is 

vast nog veel en lang over na te praten. De persoonlijke 

herinneringen zijn door ons met veel plezier verzameld en mooi vorm 



gegeven en geven we vol trots en dankbaarheid voor deze speciale 

Maassluise CDA-er aan hem door. Daarbij past zeker ook wat spot en 

humor in woord en beeld, een beetje zoals we Koos Karssen hebben 

leren kennen en waarderen.  

Koos enorm bedankt en samen met Magda alle goeds gewenst voor 

de komende jaren. 

Jaap Poldervaart 

Voorzitter CDA Maassluis 

 

 

 



  

  



Koos Karssen, 

 
Het laatst heb ik Koos ontmoet bij de uitreiking van de prijzen 
aan de timmerkinderen 
van Bouwdorp-Oost. Hij deed die uitreiking op een zo’n vrolijke 
manier, dat ook de kinderen die geen prijs hadden gewonnen, 
toch met een goed gevoel naar huis gingen.  
 
Op 26 november 2003 hadden Koos en Magda ook een goed 
gevoel. Zij verhuisden namelijk die dag van  
het tweekamerappartement aan de Merellaan naar het statige 
pand Haven 20. Na vele jaren woonde er weer een 
burgemeester aan de Haven. 
 
Hoewel ik Koos bij verschillende officiële  gelegenheden mocht 
ontmoeten, blijft me toch vooral ook bij zijn aanwezigheid als 
barman bij de gezellige CDA-bijeenkomsten in de 
benedenruimte van zijn woning Haven 20. Op informele wijze 
werden er onder het genot van een hapje en een drankje 
nuttige gesprekken gevoerd. Dat die gesprekken vaak over het 
CDA gingen, laat zich raden. 
 
Toen ik als raadslid in 2003 het verhuisbericht van Koos en 
Magda kreeg, kon ik het niet nalaten daarop een reactie te 
geven in de vorm van een rijm. Dat luidde ongeveer als volgt. 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu zijn mooie functie als burgemeester van Maassluis eindigt, 

wensen wij Koos en Magda voor de toekomst in alle opzichten 

alle goeds toe. En natuurlijk nog veel woongenot in Haven 20. 

 

Frits en Joke Zandman/ 9 september 2015 

Huis aan de Haven 

 

Die mooie havenstek 

lijkt me een geweldige plek 

aan de vaarroute van Sinterklaas 

met aan de overkant De Haas. 

 

In de haven volop boten, 

Vele kleintjes maar ook hele groten. 

Bedrijvigheid alom  

daar rond de havenkom. 

 

En na een dag vol werk 

Genieten van het uitzicht op de Groote Kerk 

Het kan niet anders, dan is het extra fijn 

om burgemeester van Maassluis te zijn. 

 

Ja, het mooie havenhuis 

wordt vast een heel goed “thuis” 

voor Magda en Koos. 

Haven 20, een schot in de roos. 

 

 
 



Afscheid van Koos  
Welke zin heb ik Koos het vaakst 
horen zeggen in de jaren dat ik 
actief was in de 
gemeentepolitiek? Ik denk toch 
wel zoiets als: “Dat moet u zich 
goed realiseren dames en 
heren…” Met deze woorden 
deed Koos een beroep op de 
verantwoordelijkheid van 
commissie- en 
gemeenteraadsleden.  
 

Een stad besturen doe je niet zomaar, je moet je terdege 
bewust zijn van de consequenties die besluiten kunnen 
hebben. En als er iets aan de hand is, dan moet er adequaat 
gehandeld worden. Ook dat woord, adequaat, past bij Koos. 
Het meest in zijn element zag ik Koos bij de viering van 400 jaar 
Maassluis. Geweldig hoe hij samen met Magda hier een 
meesterlijke rol speelde. Regie, dictie, burgervaderschap, 
acteertalent: alles kwam bij elkaar. Wat hebben we daar met 
de hele stad van genoten!  
 
Koos, bedankt voor alles en nog vele gelukkige jaren met 
Magda gewenst. 
 
Brenda van der Drift-Cramers 
 

  

 “Dat moet u zich goed realiseren dames en heren…” 



CDA- vergadering april 2004              Afscheid als Raadslid Wil maart 2006              Jeugdbrandweer 

april  2012 

Een ode aan Koos Karssen  
bij zijn komende vertrek als CDA-burgemeester van Maassluis. 

 

Ik heb Koos in de voorbije 12 jaren leren kennen als een aimabele 

persoonlijkheid die het vermogen had om mensen en organisaties 

in onze stad met elkaar te verbinden. 

Het was prettig om met hem van 2003 tot 2006 als raadslid en 

commissievoorzitter samen te kunnen werken in het belang van 

onze stad en de inwoners.  

Typering: Een krachtig bestuurder met een luisterend oor voor alle 

inwoners. 

Zijn belangstellende en warme aanwezigheid bij de vele 

gebeurtenissen in onze stad werden zeer gewaardeerd. 

Ook de warme belangstelling en goede contacten in de afgelopen 

12 jaren bij de brandweer (met actieve en oud-leden van de 

brandweervereniging) zijn altijd bijzonder gewaardeerd. 

Kortom: de vele en goede contacten met de "mensenmens" Koos 

Karssen zullen hopelijk nog lang in de herinneringen blijven 

voortleven. 

Bedankt Koos (en ook Magda) voor de ervaren vriendschap in de 

achterliggende periode.  

Een goede en bovenal gezegende toekomst gewenst. 

 

Wil (en Dicky) Veen   -   september 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Fotografie Maurice Verschuur 
. 
 

“Kerstnacht zingen  

iets om met plezier 

op terug te zien” 



  
 

 

 

  

Afscheid van een fijne 
burgemeester, 
 
Het moment van “met pensioen 
gaan“ is nu echt aangebroken. 
Normaal bij 65 jaar, maar bij onze 
burgemeester is het iets later 
geworden. Ik ben dankbaar dat ik 
onder je en met je heb mogen 
werken Koos. Je was gedreven, 
altijd aanwezig en streng doch 
rechtvaardig.  
 
Als portefeuillehouder in 
commissievergaderingen en als 
voorzitter van de gemeenteraad, het 
was altijd even prettig. Maar naast 
deze herinnering  is ook je jaarlijkse 
bijdrage aan het Kerstnacht-zingen 
iets om met plezier op terug te zien. 
Weer of geen weer, jij en Magda 
waren er. Elk jaar wist je mooie 
treffende woorden te spreken naar 
de mensen die in de nacht naar de 
markt waren gekomen. Samen het 
kerstfeest inluiden, samen 
kerstliederen zingen. Oude en 
nieuwe liederen, muzikaal 
ondersteund door een ad-hoc orkest 
van vrijwilligers uit Maassluis en ver 
daar buiten.  

 

 
Weet dat dit voor mij de mooiste herinnering zal zijn. Dank, dank en nog eens 
dank!  Rest mij jullie al het goede toe te wensen. Ga genieten van je pensioen 
en ga leuke dingen samen doen! 
 
Hartelijke groeten 
 
Karel Zwaard 

 



 

 
  

Bijna 13 jaar burgemeester! ‘Aan alle goede dingen komt een eind’ 
is een oude zegswijze. Nu dan ook aan jouw burgemeesterschap. Bedankt 

voor wat je gedaan hebt voor Maassluis. Deze mooie stad, ruim begrensd 

door groen en water, in een verder heel druk gebied. Je was er zeer zichtbaar 

en aanspreekbaar. 
 

“Aan alle goede dingen komt een eind”  

Bijna 13 jaar burgemeester! 
 
‘Aan alle goede dingen komt een eind’ is een oude zegswijze. Nu dan ook aan 
jouw burgemeesterschap. Bedankt voor wat je gedaan hebt voor Maassluis. 
Deze mooie stad, ruim begrensd door groen en water, in een verder heel druk 
gebied. Je was er zeer zichtbaar en aanspreekbaar. 
 

“Als ik aan Maassluis denk, denk ik ook aan het prachtige 
refrein van het lied van mevrouw van Es-Hamoen: 
Maassluis mijn thuis aan de ….. Waterweg. 
Denk het water weg en Maassluis is nergens. 
Maassluis mijn thuis aan de …… Waterweg. 
Zonder ….. Waterweg geen Maassluis.” 

 



  
De kroon op je werk was, denk ik, je 
burgemeesterschap. Maassluis de kroon 
op je werk en al vele jaren je thuis. Wij 
zijn je veel dank verschuldigd. En ik denk 
dat jij Maassluis heel dankbaar bent. 
 
Er zijn vele opmerkelijke dingen te 
vertellen. Ik zal dat hier niet doen op één 
uitzondering na. Je bezocht vaak onze 
afdelingsvergaderingen van het CDA. 
Vroeger was dat niet gebruikelijk. De 
burgemeester staat immers boven de 
partijen! Misschien is de tijdgeest 
veranderd of ben jij gewoon anders. In 
ieder geval was je er vaak en je sprak 
nooit over lokale (partij)politiek. 
Prachtig dat je gewoon CDA lid kon zijn 
en de waarden van het 
burgemeestersambt hoog hield.  
 
Geniet samen met Magda van het feit dat 
je in rustiger vaarwater bent 
aangekomen. 
Ongetwijfeld zal je nog het nodige 
aanpakken. Daar horen wij nog van. 
 
Hartelijke groet, 
Arie van der Knijff 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas heb ik te kort in de gemeenteraad 

gezeten om met Koos te mogen 

samenwerken omdat ik in 2003 naar de 

Provinciale Staten ging en hij pas als 

burgemeester was begonnen, maar dit werd 

ruimschoots goedgemaakt door zijn 

aanwezigheid in de stad en ook tijdens de 

partijvergaderingen. Uiteraard heb ik ook na 

mijn vertrek uit de gemeenteraad vaak de 

raadsvergaderingen gevolgd en het was dan 

weer duidelijk dat Maassluis trots kon zijn op 

zo’n betrokken en ervaren burgervader. 

Koos en natuurlijk ook Magda  zijn beiden 

altijd betrokken geweest bij de gehele 

samenleving en hebben door hun 

betrokkenheid in de stad  en hun inwoners 

een duidelijke signaal afgegeven dat 

samenleven met verschillende culturen in 

Maassluis meer op de voorgrond moet 

komen. 

Ik wens Koos en Magda na hun avontuur in 

Maassluis nog vele gezonde jaren toe en 

hoop hen nog vaak te ontmoeten in de eerste 

stad aan de Waterweg. 

Yasar Vural 

Voormalig CDA raadslid en Statenlid. 

 

“Het was duidelijk dat Maassluis trots 

kon zijn op zo’n betrokken en ervaren 

burgervader.” 
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Beste Koos en lieve Magda, 
 
Jullie inzet en enthousiasme is permanent aanwezig geweest tijdens de 
Maassluise jaren. Daarvoor zijn de burgers van onze stad jullie veel dank 
verschuldigd. 
 
Akke en ik hebben jullie onder andere ontmoet ter gelegenheid van ons 
50- en 60-jarig huwelijksjubileum. We durven de vrijheid te nemen om 
jullie ook namens de senioren van de gemeenschap Maassluis hartelijk te 
bedanken voor jullie aandacht en warme belangstelling. 
 
Moge het jullie bijzonder goed gaan! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Akke en Hans van Es-Hamoen   

“Ook namens de senioren van de 

gemeenschap Maassluis hartelijk 

bedankt” 



 

“Maassluise trots” 

Het CDA en haar moederpartijen hebben sinds jaar en dag de 
burgemeesters van de stad Maassluis geleverd. En dat lijkt, 
vanuit haar geschiedenis, zeer terecht. Immers, Maassluis is de 
stad van Abraham Kuyper, de oprichter van de Anti 
Revolutionaire Partij. En dat je bij Maassluis ook wel aan de 
kleine luyden kunt denken, blijkt ook wel als je de boeken van 
Maarten 't Hart leest.  



Voorlopig lijkt Koos Karssen de laatste christendemocraat die als 
burgemeester de stad heeft  
gediend. De manier waarop hij dat de afgelopen  dertien jaar 
heeft gedaan was indrukwekkend. Energiek, enthousiast, 
belangstellend, actief en bestuurlijk gedreven. Zo heeft hij de 
stad gediend. Samen met Magda, zijn net zo betrokken en 
hartelijke vrouw. 
 
 Maassluis kan trots zijn op haar scheidende burgemeester. Koos 
Karssen gaf de stad ook weer wat meer glans. Daardoor kan de 
stad zelf weer verder. Fier en fraai. Zelfbewust en gericht op de 
toekomst. En het Maassluise CDA kan trots zijn deze 
burgemeester en al zijn voorgangers te hebben 'geleverd'. 
 
Met een hartelijke groet, 
Frank Koen 
Burgemeester van Capelle aan den IJssel en oud-wethouder van Maassluis 

 

 



 

Beste Koos, 

Afgelopen weken zat ik te mijmeren wanneer ik 

voor het eerst kennismaakte met jou en Magda. 

Ik was nog maar net lid van de Maassluise Sport 

en Recreatieraad toen de nieuwjaarsreceptie zich 

aandiende. In die tijd was ik bestuurslid bij 

Excelsior M en had tot dat moment altijd de 



nieuwjaarsrecepties ontweken, ik liet dat over aan de 

senioren in het bestuur. Nu naar de nieuwjaarsreceptie 

en in de lange rij werd ik diverse malen aangesproken. 

Toen ik jou en Magda de hand schudde, brak het ijs. 

Onbewust voelde ik me beter op mijn gemak. Sinds dat 

moment heb ik geen nieuwjaarsreceptie meer gemist. 

De warmte die je samen met Magda uitstraalt naar de 

inwoners van Maassluis is hartverwarmend. Je bent 

een verbindende factor.  

Toen ik een aantal jaren geleden de stap naar de 

politiek maakte, maakte ik kennis met de bestuurder. 

Het primaat van de raad altijd in het achterhoofd 

houdend, maar wel duidelijk je verantwoording nemen 

als dat nodig was. Ik kan me geen raadsvergadering 

herinneren die niet ordentelijk verliep. Er is er maar 

één de baas over de orde en daar is geen twijfel over.  

Ik besef me dat een klein stukje tekst te kort is om alles 

te benoemen. Als er iets is wat me zal bij blijven van de 

afgelopen 13 jaar, dan is het de manier, waarop je Maassluis 

vertegenwoordigd hebt. Met veel enthousiasme heb je de 

aantrekkelijkheid van Maassluis nadrukkelijk onder de aandacht 

gebracht. Daarnaast is Maassluis veel mooier geworden. De 

binnenstad ziet er schitterend uit. Ik hoop dat we met z’n allen dat 

werk verder kunnen voortzetten.  

Ik wens je veel geluk en een mooie toekomst samen met Magda. 

Marcel ‘t Hart 



Bij mijlpalen in het leven 
moet je uitgebreid 
stilstaan. Die ervaring 
hebben we allemaal. Zeker 
bij het afsluiten van je 
'betaalde-baan-periode’ is 
het een goede zaak om al 
je wapenfeiten nog eens 
de revue te laten passeren. 
Bij het afsluiten van de 
ambtsperiode van Koos (en 
Magda in zijn kielzog) 

klinken lovende woorden. En terecht! Gelukkig gaat het leven daarna 
gewoon weer door en liggen er overal taken te wachten. Zeker in de 
politiek, want daar is het werk nooit klaar en gelden er geen 
leeftijdsgrenzen.  
 
Binnen het CDA Maassluis zijn Magda en Koos actieve leden geweest 
vanaf de periode dat zij in Maassluis kwamen wonen en dat duurt 
hopelijk nog lang voort. Ik hoop dat Magda niet boos op mij wordt, als ik 
een beetje uit de school klap over de activiteiten van Magda in het 
campagneteam.  
 
Magda heeft altijd wel een nieuw idee of een gedachte die nader 
uitgewerkt kan worden. Met zekere regelmaat begint haar verhaal heel 
eerlijk met bronvermelding en daarmee ontstond de gevleugelde term: 
“Mijn  zusje in Lansingerland …..”.  Een actieve CDA-afdeling waar de zus 
van Magda actief in is en waar veel goede ideeën te halen zijn. 
 
Eén verhaal is vooral bij mij blijven hangen. Wij hadden als omringende 
afdelingen het idee dat wij elkaar konden versterken door gebruik te 
maken van elkaars ideeën en/of campagnemateriaal. En ja hoor, Magda 
meldde dat ze bij haar zusje in Lansingerland een heuse CDA-campagne-
caravan hadden. Die zou toch wel mooi onze campagne kunnen 
ondersteunen, als we die eens op de markt konden zetten of mee door 

De campagne-karavaan, 



Maassluis kunnen nemen. Dus werd Magda verzocht of ze op een 
familiebijeenkomst dit idee eens wilde neerleggen en via dat contact de 
vraag aan de afdeling wilde stellen. Natuurlijk wilde ze dat en opgetogen 
over dit plan gingen we uit elkaar. 
 
Op de volgende bijeenkomst kwam Magda bedremmeld, onthutst en 
zeer ontdaan de vergadering van het campagneteam binnen. “Ja 
jongens, ik ben nog niet aan de beurt dat weet ik wel, maar er is zo iets 
ergs gebeurd. Ik moet dat echt even kwijt. Het is verschrikkelijk.” Koffie 
en een goede stoel werden aangesleept en Magda vertelde haar verhaal.  
Zij was met de vraag naar Lansingerland gegaan en zij zouden het 
bespreken. Enige tijd daarop kwam het onthutsende antwoord waar 
niemand op had gerekend: “De caravan is gestolen!” Magda kon er niet 
over uit, haar zusje was compleet van slag en het actiepunt was voor ons 
in één klap van de campagneagenda verdwenen. Het was natuurlijk heel 
jammer voor CDA Lansingerland en sneu voor Magda dat haar actiepunt 
niet gerealiseerd kon worden. Door de beleving van het hele verhaal en 
de emotie die de gebeurtenis teweeg had gebracht, hebben we er 

uiteindelijk toch wel om 
kunnen lachen.  
 
Of de caravan ooit 
teruggevonden is, weet ik 
niet meer, maar ik heb 
gezien dat Lansingerland er 
een mooi alternatief voor 
heeft gevonden. En zonder 
caravan heeft het CDA 
Maassluis toch een hele 
goede campagne kunnen 
voeren. Niet alleen, maar 

wel mede door de inzet van Magda en niet te vergeten ….. haar zusje in 
Lansingerland. 
 
Ed Wilkes 



Beste Koos, 

 

Nog een jaar waarnemend burgemeester zijn, zegt veel 

over je liefde voor de stad Maassluis. Je kon genieten van 

je oude dag en je dromen waarmaken. Je kon een leuke 

autoreis door Turkije of Italië maken. Jouw ervaringen 

waren belangrijk in deze dagen. Er zat een grote 

verandering aan te komen. De transitie van de drie 

decentralisaties  moest in goede banen geleid worden. Uit 

liefde voor de stad heb je gekozen om je dromen nog even 

uit te stellen 

. 

Als burgervader was je geen onbekende voor mij en dat 

gaf mij als nieuwe raadslid toch wel enig zelfvertrouwen 

tijdens de commissies en natuurlijk in de raad met mijn 

maidenspeech. Ik moet zeggen dat ik het niet erg vond dat 

je nog een jaartje bent gebleven. 

 

Je inzet voor alle 

groepen binnen 

Maassluis  is niet te 

ontkennen. We hebben 

elkaar regelmatig 

ontmoet bij allerlei 

bijeenkomsten.  Bij iftar 

maaltijden in het 

bijzonder. Je vond het 

“Een burgervader van alle Maassluizers” 



belangrijk om samen met de moslimgemeenschap in 

dialoog te blijven en laten zien dat je burgervader bent 

van alle Maassluizers.  
 

Bij mij blijven de goede herinneringen achter, vooral je 

inzet voor de SICM (Stichting Islamitisch Centrum 

Maassluis).  Je hebt ervoor gezorgd dat het op een 

harmonieuze manier een  

vorm gekregen heeft binnen de samenleving. Dat je de lint 

hebt doorgeknipt was geen toeval.  

Als ik aan Koos denk, denk ik aan iemand die overal te 

zien was, met zijn ketting of als iemand die in historische 

kledij door Maassluis  wandelt. 

 

Mehmet Cicek 

 
 



Voor Koos, 

Een burgemeester staat boven de partijen. Dat gold ook voor Koos 

Karssen. Hoewel hij misschien meer tussen de partijen stond, 

omdat hij goed contact had naar alle zijden van het politieke 

spectrum. Vanwege zijn neutraliteit had ik in mijn tijd als voorzitter 

van de CDA afdeling Maassluis geen inhoudelijke samenwerking, 

wel plezierig persoonlijk contact. Af en toe was hij aanwezig bij een 

afdelingsvergadering, maar altijd letterlijk en figuurlijk op de 

achterste rij. Was er een bijeenkomst op locatie, dan was hij 

meestal wel van de partij. Zo geïnteresseerd als hij was in wat er 

buiten het stadhuis speelde. Ik herinner me een vergadering op de 

werf van De Haas, waar hij bij was.  

Buiten mijn rol als afdelingsvoorzitter herinner ik mij onze 

burgemeester van de vele lintjes die hij mocht uitreiken en waar ik 

getuige van was. Ook denk ik dan aan allerlei klein en groot leed in 

de stad waar hij zijn aandacht voor had. Zo was er op een vroege 

zondagmorgen een gesprongen waterleiding in mijn wijk. Naast de 

brandweerauto stond Koos Karssen met de getroffen bewoners te 

praten. Wat mij betreft Koos Karssen ten voeten uit: eerste burger 

en medeburger. 

 

Arjen van Klink 

  

“Eerste burger en medeburger” 

 



  



 

 

Een van mijn eerste ontmoetingen met Koos was 

op het garageplein achter mijn huis. Samen met 

de buurt hadden we een barbecue, waarbij de 

burgemeester ook op bezoek kwam. 

Iedereen een hand, iedereen een praatje. Het 

gesprekje waar ik bij stond, daar ging het al snel 

over politiek, de Maassluise politiek. En over het 

feit dat er een wethouder tekort was, want er 

was er net een gestopt. Of de burgemeester kon 

vertellen of dat snel opgelost zou zijn en wie dat 

zou zijn. Waar onze burgervader vaak goed zijn 

verbazing weet te verbergen, dit keer lukte dat 

niet. “Wat moeten die mensen nou met die 

vragen?” dacht hij op dat moment, zo vertelde hij 

later. Niet lang daarna mocht ik kennismaken met 

Koos op zijn kamer, als beoogd wethouder voor 

het CDA in Maassluis.  

Sindsdien heb ik in verschillende rollen prettig 

met hem mogen samenwerken, maar vooral ook 

kunnen leren van de ervaren bestuurder die hij is. 

En met eigen ogen kunnen zien welke inzet hij 

heeft gepleegd, dag na dag, voor Maassluis. Daar 

ben ik hem dankbaar voor. Geniet van je 

pensioen Koos, samen met Magda, jullie kinderen 

en kleinkinderen en jullie familie en vrienden. Je 

hebt het verdiend! 

 

Kees Pleijsier  

 



  



  

 

Denkend aan Koos, 
 
 
Het gaat natuurlijk niet ver genoeg om te zeggen dat de Maassluise geschiedenis 
in twee perioden kan worden opgedeeld: het zogenaamde pre-Koos tijdperk en 
het tijdperk van na zijn entree in de stad. Wie op die toer wil, moet nog een 
stapje verder gaan en drie perioden onderscheiden: voor-Koos, Koos en na-Koos. 
 
Was er leven in Maassluis voordat Koos er was? Natuurlijk was dat er. De stad 
werd bestuurd, de gemeenteraad deed zijn werk, de burgemeesters hebben het 
zelfs voor elkaar gekregen dat er een complete wijk naar hen is vernoemd. Nou 
ja, twee hebben het niet tot straatnaam gebracht, want die waren van de NSB. 



  

In 2004 trad ik toe tot het college. Een wethouder van buiten, vanaf de 
kansel, zomaar in één keer gedropt in de arena van de lokale politiek. Ik 
heb veel moeten leren en ik heb daarbij veel van Koos geleerd. Soms was 
dat impliciet – dan keek ik alleen naar de manier waarop hij in de 
verschillende processen stond en antwoord gaf op vaak lastige vragen. 
Soms was het ook expliciet. Ik vergeet niet hoe ik, eigenlijk helemaal in m’n 
eentje, een informatieavond over Het Balkon moest leiden. De raadzaal zat 
vol, de Burgerzaal incluis. Het advies van Koos was om vragen uit de zaal in 
groepjes van vijf te beantwoorden. Dan kon je iedereen recht doen en je 
vermeed dan het gevaar om steeds één-op-één met vragenstellers in debat 
te gaan over onderwerpen waar anderen toch niet zo in geïnteresseerd 
waren. 

 

In 1998 zijn wij in Maassluis komen wonen. Vanwege allerlei 
contacten en natuurlijk via de onvolprezen Schakel, ben je er 
gauw genoeg achter wie de burgemeester is. De stijl van deze 
burgemeester was er één van dienen op de achtergrond. Het 
primaat ligt en lag bij de politiek en die was dan ook 
verantwoordelijk voor het antwoord op de vraag of er leven in 
Maassluis was, voordat Koos kwam. En u raadt het al, dat 
antwoord is niet onverdeeld positief. 
 

Toen, 2003, kwam Koos. In een stevig tempo wist hij de 

volumeknop van het burgemeesterschap op te schroeven. 

Binnen de kortste keren wist heel Maassluis dat Koos er was en 

dat hij de nieuwe burgemeester was. In een oude editie van dit 

blad (april 2003) staat een interview van onze dochter Evelien 

met Koos. Daarin zegt hij onder andere, dat de burgemeester 

drie functies heeft. De eerste is ‘burgemeester van de 

bevolking’; daar begint hij mee.  

Die twee andere (voorzitter van de raad en voorzitter van het 

college) schuift hij achteloos naar de achtergrond. Het leven 

voor Koos bevond zich in de afgelopen dertien jaar te midden 

van de bevolking van Maassluis. Dat kon iedereen wekelijks 

meemaken. In de tijd dat de Schakel nog twee keer per week 

verscheen, was de frequentie nog hoger. 

 



 
 
 

  

Koos houdt niet van overdrijven, toch? Bij mijn afscheid plaatste hij mij in het 
rijtje van Abraham Kuiper, Domela Nieuwenhuizen, Bannink, ‘en nu Hans Visser 
van de Pauluskerk en Jan de Visser, wethouder in Maassluis’. Dus. 
 
Blijft over de vraag of er leven is na Koos. Ik beantwoord die vraag ontkennend: 
nee, dat denk ik niet. Ik houd ook absoluut niet van overdrijven, maar ik zou niet 
weten hoe het leven er in Maassluis uit zal zien zonder Koos. Edo Haan zal 
ongetwijfeld een buitengewoon goede burgemeester zijn en prachtige dingen 
voor en met Maassluis kunnen doen, zeker. Maar Edo zal wel altijd ‘Edo-post-
Koos’ zijn. Dat zeg ik niet ten nadele van Edo, want dit is uiteindelijk geen 
feestrede op zijn komst, maar een evaluatie van de periode-Koos. 
 
Koos hield van de publiciteit. Niet zozeer om die publiciteit zelf, maar vanwege 
het publiek dat hij daarmee kon bereiken: ‘zijn Maassluizers’. Koos leerde 
Maassluis om een stempel op zichzelf als stad en thuisgemeente te drukken: 
“Maassluis mag trots zijn op haar geschiedenis en haar betekenis in deze tijd, 
voor iedereen die er woont en werkt en er geïnteresseerd in is. Draag dat ook 
maar breed uit.” Dat is in het kort misschien wel de boodschap en betekenis van 
Koos. 
 

 
 
De laatste min of meer officiële foto, waar Koos en ik op staan, is genomen op het 
dak van de eerste nieuwe Merellaan-flats, thans de Willem Barentsz geheten. 
Koos, ergens in de verte ligt ook jouw toekomst. De vraag of er voor jou een leven 
is na Maassluis, mag je samen met Magda beantwoorden. Maar ach, ik denk het 
uiteindelijk toch wel! 
 
Jan de Visser 
 



“Iemand die een duidelijk doel voor ogen 

heeft en weet waar hij voor gaat” 
 

Vanuit Japan wat bespiegelingen over Koos. 
 
Mijn eerste herinneringen aan Koos gaan terug 
toen we een nieuwe burgemeester moesten 
kiezen. Een strikt vertrouwelijk proces onder de 
directe leiding van de toenmalige Commissaris 
van de Koningin Jan Franssen – waarover ik ook 
nu nog niet mag en kan uitweiden – waar ik Koos 

voor de eerste maal heb ontmoet. Mijn eerste indruk van Koos: iemand 
die een duidelijk doel voor ogen heeft en weet waar hij voor gaat. Dat is 
eigenlijk altijd zo gebleven. 
 
Koos had zich voor zijn daadwerkelijke aantreden in Maassluis goed 
voorbereid en incognito Maassluis verkend en wist ook snel veel over 
Maassluis te vertellen. Het leek liefde op het eerste gezicht te zijn. In 
mijn ogen is dat ook nooit veranderd: vanaf het moment van aantreden 
in onze stad was Koos voor Maassluis en Maassluis voor Koos. Hij liet 
zich ook graag over de ins en outs van Maassluis bijpraten door de 
verschillende organisatie en groepen in de stad, waardoor hij een breed 
beeld kreeg van wat er in Maassluis omging.  



Zijn inauguratie in Maassluis was een van de schaarse momenten 
waarbij hij ook zijn familie betrok en wij met zijn familie kennis konden 
maken. Gelukkig heb ik in de daarop volgende jaren zijn echtgenote 
Magda bij meerdere activiteiten in de stad mogen treffen – een warme 
persoonlijkheid, ook altijd zeer betrokken bij Maassluis. 
 
Met Koos kreeg Maassluis een zakenman aan het hoofd van de 
gemeente en iemand die tevens met zijn eerdere ervaring als raadslid en 
wethouder gepokt en gemazeld was in het openbaar bestuur. Een frisse 
wind, een zakelijke bestuurder die kon relativeren, kon sturen en kon 
inspireren. Een burgemeester die de zaken van bovenaf en van buitenaf 
bezag en van binnenuit voeling had. Een uitstekende combinatie. 
 
Ja, hij geniet van het burgemeestersambt en straalt dat uit. Hij staat 
graag in de belangstelling, maar geeft anderen ook ruimte. Hij is leider 
en teamspeler in één. Hij is het gezicht van Maassluis en zet Maassluis 
ook in de regio goed op de kaart. Met Koos aan het roer heeft Maassluis 
een grotere rol in de regio kunnen spelen dan dat het gezien zijn 
inwonertal normaliter had gespeeld. 
 

“hij was immers de  
‘Burgerking’ van Maassluis” 
 
Behalve het zakelijke aspect, heb ik Koos heb ik ook leren kennen als een 
persoon die van gezelligheid houdt, graag met veel mensen om zich 
heen, alhoewel er meestal eigenlijk te weinig tijd was voor een rustig 
moment. Veelal gehaast en bezig met alweer het volgende plan, de 
volgende afspraak of de volgende klus. Toch kan ik mij herinneren dat hij 
op een verjaardagsfeestje bij mij thuis de tijd nam om met mijn toen nog 
heel jonge nichtjes te praten. Eén van mijn nichtjes, blijkbaar 
geïnspireerd door een van de fastfood ketens uit Nederland, gaf aan dat 
ze Koos wel kende, hij was immers de ‘Burgerking’ van Maassluis. 
 



Omdat ik vanwege mijn werk een tijd in het buitenland verbleef, heb ik 
Koos meegemaakt in Maassluis toen hij net was aangetreden en toen hij 
al zeer ervaren in het Maassluise ambt was. Eigenlijk was er weinig 
veranderd: hij was en bleef de burgervader, geïnteresseerd en goed op 
de hoogte. Vanaf het eerste begin heeft Koos uitstekend meegedraaid in 
Maassluis, stond hij als vanzelfsprekend boven de partijen en zorgde hij 
als samenbindend element dat de boel goed bij elkaar bleef. De 
raadsvergaderingen stuurde hij op een plezierige en efficiënte manier 
aan waardoor de meeste debatten gestroomlijnd verliepen. Respect heb 
ik voor zijn geduld en zijn kennis van zaken. Met Koos’ vertrek verliest 
Maassluis een ervaren en aimabele bestuurder, die de stad voor zijn 
opvolger in goede orde achterlaat. 
 
Op dit moment verblijf ik weer buitengaats en volg ik de Maassluis 
politiek op afstand. Ik zal Koos missen als constante factor in de 
Maassluise politiek en in de Maassluise samenleving. Het zal ook 
wennen zijn om voor het eerst in jaren de burgemeester van Maassluis 
niet meer persoonlijk te kennen, na een lange periode waarin ik 
driemaal in de raad heb gezeten onder de voorzitterschappen van de 
burgemeesters Van Es, Sterkenburg en Karssen. Elk van deze 
burgemeesters gaf leiding aan onze gemeente in een tijd waarin zij hard 
nodig waren om  Maassluis te maken tot wat het nu is: een gemeente 
om trots op te zijn! 
 
Koos, ik hoop dat je kan terugkijken op een hele mooie en inspirerende 
tijd in Maassluis, de stad waarin je zoveel energie hebt gestoken. Vanuit 
Osaka bedank ik je voor alles wat je voor Maassluis hebt gedaan, voor de 
meer dan plezierige samenwerking en wens ik je samen met Magda een 
hele goede tijd toe! 
 
 
 
Roderick Wols  



 

 

Beste Koos, 

 

Tja, dan word je gevraagd om herinneringen op te halen, leuke en minder 

leuke anekdotes te schrijven voor deze special. Ik heb eens diep in mijn 

geheugen gegraven. Toen je benoemd werd, was ik raadslid. Ik herinner me 

een volle tribune en lovende woorden van je familie over de spannende 

stap naar het burgemeesterschap. Je ging voortvarend aan de slag en was 

overal te vinden in de stad. Een verbinder. Die zochten wij en die hebben 

we met jou gekregen. Je voelt je verbonden met alle Maassluizers.  

 
Toen je net goed en wel ingeburgerd was, kwam die verschrikkelijke 
palletbrand. Op zondagmiddag was er een bijeenkomst voor de bewoners 
op het stadhuis. Veel emotie en een krachtige burgemeester die iets te veel 
toezeggingen heeft gedaan. Dat heeft de gemeenschap veel geld gekost. 
Een dure les, maar wel een goede oplossing voor de bewoners. 
 

 
 
En toen werd ik fractievoorzitter en hadden we meer met elkaar te maken. 
Er kwamen heikele kwesties langs. Serieuze bedreigingen naar aanleiding 
van de sloopplannen in de Burgemeesterswijk. Er kwamen poortjes in het 
stadhuis en de raadsleden moesten door de beveiliging naar de raadszaal. 
Je werkt goed samen met de politie. Na een lange tijd zijn de poortjes weer 
weggehaald en is het stadhuis beter beveiligd, zodat niet iedereen gelijk 
kan doorlopen naar de vierde verdieping. 



 

 

 
Op Nieuwjaarsdag in 2007  belde je al vroeg de fractievoorzitters, want er 
was iets vreselijks gebeurd die nacht.  Een vuurbal is in een woning 
terechtgekomen en door de rookontwikkeling zijn de twee inwoners 
overleden. Je bent altijd erg betrokken bij onheil dat Maassluizers treft. Je 
zoekt contact met familie en respecteert hun wensen. Een echte 
burgervader. Recent heb je dit getoond bij de herdenking en onthulling van 
de herdenkingsboom voor Petra en Gary. 
 
Ook op zakelijk vlak heb je al je invloed aangewend om Maassluis op de 
kaart te zetten. En niet alleen Maassluis. Je hebt je in de stadsregio ingezet 
om het wonen goed te regelen. Voldoende sociale huurwoningen in de 
regio, zorgen voor een gevarieerd woningaanbod in de stadsregio. Je hebt 
veel bereikt. Dank voor alles wat je gedaan hebt voor de stad en voor de 
stadsregio. 
 
Vorig jaar was een feestjaar en je genoot ervan. Dank voor het mooie feest 
ter ere van 400 jaar Maassluis. En nu is de tijd gekomen om afscheid te 
nemen en je voor te bereiden op de toekomst. Ik wens je alle goeds toe met 
leuke activiteiten, die vast en zeker op je pad gaan komen. 
 
Hartelijke groet, 

 

 Henrike Heijboer 

 



 

 

Als burger van Maassluis was ik nog nooit naar de nieuwjaarsreceptie van 

de gemeente geweest, maar in januari 2010 stond ik als kersverse 

nummer 17 van de gemeenteraad-kandidatenlijst van het CDA te wachten 

in de rij om de burgemeester Karssen en zijn vrouw de hand te schudden. 

Ik had verwacht dat na een korte nieuwjaarswens, één van de vele die de 

burgemeester die avond in ontvangst zou nemen, ik snel weer door zou 

lopen naar de zaal vol met voor mij voornamelijk onbekende mensen. 



 

Niets was minder waar. In november 2009 
was tijdens de ledenvergadering de 
kandidatenlijst vastgesteld en bij een deel 
van die ledenvergadering was ook de 
burgemeester geweest. Het vaststellen van 
de kandidatenlijst en mijn nog prille 
politieke aspiraties waren een dankbaar 
onderwerp voor een kort, maar een 
persoonlijk gesprek wat ik te midden van 
een groeiende rij met burgers had met de 
burgemeester, met mijn burgemeester. Ik 
was direct onder de indruk van zijn 
interesse en betrokkenheid en dit is in de 
afgelopen 5 jaar alleen maar toegenomen. 
 

In januari 2013 werd ik steunraadslid en 
kwam ik de burgemeester vaker tegen in 
commissies, eerst nog aan de andere kant 
van de tafel, maar na de verkiezingen van 
maart 2014 als commissievoorzitter en lid 
van de agenda commissie ook naast hem en 
in kleinere vergaderingen.  
 
De interesse en betrokkenheid bleef en 
strekte zich ook uit naar mijn gezin. De 
kinderen zijn een paar keer mee geweest 
naar bijeenkomsten waar de burgemeester 
ook was of zelfs gastheer was. Ze hebben 
zich altijd op hun gemak gevoeld, mede 
door een praatje wat hij ook altijd met hen 
had. Dat maakte hem een echte 
burgervader, een burgergrootvader, 
iemand waarbij je je snel thuis en op je 
gemak voelde. Of het nu was te midden van 
een zaal met mensen of juist in een kleine 
groep. 
 
Fred Voskamp 
 



  

“Wat heb je ontzettend hard gewerkt voor onze stad.” 

Geachte burgemeester, beste Koos, 
 
Het moment van afscheid nemen van onze, van mijn burgemeester komt steeds 

dichterbij en hoewel ik heus zin heb in alle feestelijkheden, kan ik mij nog geen 

beeld vormen van Maassluis zonder burgemeester Karssen die voorop gaat. Het 

is een onwennige gedachte, maar dat het dichterbij komt daar is niet aan te 

ontkomen. De hele stad lijkt stil te staan bij jouw afscheid. Uit de vele 

feestelijkheden die door inwoners, verenigingen en ondernemers worden 

georganiseerd spreekt zoveel warmte en waardering. Een mooier compliment, 

een beter afscheidscadeau kan ik echt niet bedenken voor een burgemeester.   

Net actief in de lokale politiek, woonde ik bijna 13 jaar geleden jouw installatie bij. 

Toen een overvolle zaal in het stadhuis, en nu bij jouw afscheid is het stadhuis 

zelfs te klein. Deze waardering is meer dan verdiend. Wat heb je ontzettend hard 

gewerkt voor onze stad. Toen je begon als burgemeester stonden vier zaken op 

jouw prioriteitenlijst. De verbouwing van de raadzaal, de bebouwing van de 

dijkpolder, het vlottrekken van het vastgelopen plan van het balkon en de 

verbouwing van de koningshoek. Wat is het mooi dat in jouw laatste maand als 

burgemeester van Maassluis, je zelf een hamerklap in de verbouwde raadzaal 

heb mogen geven op het laatste punt van de lijst dat nog openstond, de 

verbouwing van de koningshoek.  



“altijd eerlijk en duidelijk” 

Het waren vier hoofdpunten toen je begon, maar in al die jaren is natuurlijk 

ongelofelijk veel gepasseerd. De palletbrand, het opknappen - of met een mooi 

woord ‘revitaliseren’ - van de binnenstad, de veiligheidsrisico’s van de industrie 

om ons heen, de herstructurering van de burgemeesterswijk, het vieren van 

400 jaar Maassluis. Het meest speciaal zijn voor mij die andere momenten. 

Een korte reactie op een inbreng in de gemeenteraad, een kritische noot als 

we als CDA ergens niet aanwezig waren geweest, een compliment na een 

verkiezingsdebat. Het was altijd eerlijk en duidelijk en daarmee zo waardevol. 

Jouw deur stond altijd open voor een oprecht advies, ik wil je daar voor 

bedanken. Het heeft mij verder geholpen en verrijkt. 

   Het was veel maar niet alleen politiek. 

Als bruid heb ik met je mogen dansen 

op mijn huwelijksfeest. Met Magda ben 

je bij alle drie mijn kinderen op 

kraambezoek geweest. Ik heb daar niet 

alleen herinneringen aan maar ook 

foto’s. Hier geen foto van onze dans, 

wel van Magda en jou verkleed als 

bruidspaar voor ons fotoboek. Dat is 

mooier, want altijd en uit alles blijkt jouw 

enorme waardering voor Magda. 

Zichtbaar voor iedereen, maar ook op 

de achtergrond. Zonder haar 

overtuigingskracht had je waarschijnlijk 

niet eens gesolliciteerd naar het 

burgemeesterschap van Maassluis en 

met haar aan jouw  

 
 

Koos en Magda, dank voor zoveel. Ik wens jullie hele mooie jaren toe. Geniet 

van de wereld, het prachtige Maassluis, jullie kinderen en kleinkinderen. 

Geniet van het leven. 

Corine Bronsveld 



 

Wat een gedoe weer in de stad. Krijgen we een 

nieuwe burgemeester. Moeten we weer wennen 

aan zo’n nieuwe man. Ja en afscheid nemen van 

Koos. Vroeger, toen ik met pensioen ging, namen 

we gewoon een borrel en klaar. Ik zag Koos al 

afscheid nemen van de boten in de haven.  Maar 

die boten gaan echt niet met pensioen hoor, die 

kunnen nog jaren mee. En nu moet Koos nog 

afscheid nemen van de cultuur in de stad. En de 

laatste raadsvergadering moet zelfs in de Groote 

Kerk. Nou, ik ga niet meedoen aan die 

poppenkast hoor. Koos, ik neem gewoon een 

borrel op je en op mezelf, want op één been kun 

je niet lopen. 

Ik weet nog goed dat íe kwam: onze Koos. Hij 

was een verbinder, zeiden die fractievoorzitters 

allemaal. Hij moet het gaan doen. Maassluis op 

de kaart zetten. Nou, hij heeft dat erg letterlijk 

genomen en ‘Maassluis’ neergezet. Ik keek mijn 

ogen uit toen ik vorig jaar naar mijn vertrouwde 

leugenbankje kwam bij het Douanehuisje. 

Stonden daar opeens van die reuzenletters. 

Maassluis. Ja dat weet ik ook wel hoor, dat dit 

Maassluis is. En nu zijn die letters weer niet goed 

en moeten er nieuwe letters komen. ‘t Is ook altijd 

wat. 

Maar goed, dat eerste jaar, nou, dat weet ik nog 

goed hoor. Je kon werkelijk geen Schakel 

openslaan of hij stond erin. Altijd glimlachend, 

zijn linkerkant was het mooiste, echt een 

fotogezicht. Hij knipte alle linten door, opende 

van alles, je kon het zo gek niet bedenken of hij 

was erbij. Tja, ik begrijp wel waarom de mensen 

hem Koos Kodak noemde. Maar Kodak is ter 

ziele, gelukkig is dat met Koos niet gebeurd.  

 



 

Nu wil hij als cadeau “een stijlvol stadsbankje 

rond de haven”. Ja, wat zou dat voor een bank 

worden? Er staat al zo’n reusachtige bank naast 

dat nieuwe terras, maar dat past niet rond de 

haven. Rond de haven zijn allemaal oude dingen. 

Kan een stijlvol stadsbankje ook uit oude 

materialen bestaan? Misschien een lang smal 

bankje? Of een bankje met heel veel foto’s van 

Koos? In mijn tijd hadden we gewoon houten 

banken. Kun je prima op zitten hoor. En trouwens 

die bankjes bij het Douanehuisje zitten 

voortreffelijk. Kunnen we niet gewoon zo’n bank 

geven? 

Lijkt me wel gezellig om een beetje te beppen met 

onze Koos op zo’n bankje. Hij gaat zich natuurlijk 

stierlijk vervelen thuis en zijn Magda zal wel eens 

zeggen: ga nu maar eens even de hort op. Nou, 

Koos, kom gezellig bij ons op ons bankje. Dan 

kunnen we nog eens praten over vroeger.  

En misschien kan ik dan toch nog op de foto met 

jou op het nieuwe stijlvolle bankje! 

Coppelstock 
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