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Laatste kerst aan de Waterweg
Burgemeesters Bruinsma en Karssen blikken terug

HET BEGIN
Tjerk Bruinsma won op 6 maart 2002 het burgemeestersreferendum in Vlaardingen.
Het was een gedenkwaardige dag, niet alleen door het referendum. Bruinsma: ,,Er was
een grote scheepsbrand in de Vulcaanhaven. Ze dachten dat er blauwzuurgas vrij zou
komen. De sirenes waren afgegaan. Op de Markt, bij het stadhuis, stonden allemaal
omroepwagens. Opeens reden die weg. Waarom? Pim Fortuyn had een gigantische
winst behaald in Rotterdam. Ik dacht: daar gaat mijn publiciteit. De PvdA in Rotterdam
was weggevaagd. Dat was dus interessanter dan de eerste gekozen burgemeester. Koos
Karssen werd op 4 februari 2003 geïnstalleerd. Vier maanden later werd hij met een
fikse brand geconfronteerd. Een pallethandel aan de Heldringstraat vatte vlam. Twaalf
bedrijven gingen verloren en ongeveer honderd mensen moesten hun huis verlaten.

DE KLIK
De twee nieuwkomers zochten in het begin steun bij elkaar. Was er meteen een klik?
Bruinsma: ,,De onderkoning van Bodegraven zou naar Maassluis komen... Ik dacht: een
beetje actie kunnen we wel gebruiken in de regio Waterweg. Zijn receptie was
allerhartelijkst en er was gelijk een klik.''
Karssen ging af op het oordeel van zijn zoon. ,,Hij woonde toen in Rotterdam en kende
Bruinsma van TV Rijnmond. Mijn zoon zei: `In Vlaardingen hebben ze een leuke
burgemeester, die er niet uitziet als een burgemeester. Maar hij is wel een leuke vent.'
Bruinsma: ,,We zijn goede collega's. Als er iets gebeurt, dan bellen we elkaar. We
hebben goed contact, onze vrouwen ook.'' Karssen: ,,Ze zijn ook op ons 40-jarig
huwelijksfeest geweest.''

BLANKENBURGTUNNEL
Maassluis en Vlaardingen hebben gestreden tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel.
,,Het havenbedrijf heeft het spel goed gespeeld, dat heeft veel meer invloed op het
parlement dan wij. Ik was bij een commissievergadering in Den Haag. Voor het
havenbedrijf was toen een stoel gereserveerd, voor mij niet. Zo gaat dat dus, dacht ik.''
Karssen vindt dat er goed verzet is geweest. De vraag is of het een nederlaag is dat de
Blankenburgtunnel er toch komt? ,,Ik zie het niet als een nederlaag, maar wel als een
enorme teleurstelling,'' zegt Karssen. Gaan de heren samen nog door de
Blankenburgtunnel? Karssen moet daar hartelijk om lachen. ,,Ja, misschien in een
rollator.''

BEDREIGINGEN
Bruinsma en Karssen zijn meerdere keren bedreigd. ,,Ik heb dreigbrieven gekregen
tijdens de sloop van de oude Burgemeesterswijk. Men was het niet eens met de
sloopplannen. Ik kon het niet uitstaan dat de politie de zaak niet kon oplossen, want
elke keer waren het dezelfde brieven. Ik ben ook nog nooit zo bang geweest als toen we
de eerste paal gingen slaan. Dat kwam omdat een agent zei: ,,Bent u niet bang dat ze
vanaf het balkon gaan schieten?'' Twee jaar geleden ben ik gestalkt door een man, die
later ook is veroordeeld. Hij gooide ook wel eens een peuk door de brievenbus. Het
hoort erbij, hoe gek dat ook klinkt.''
Bruinsma: ,,Je bent ook een makkelijk doelwit. Mensen weten waar je woont en weten
ook je e-mailadres. Mijn eerste keer was met een Turkse meneer. Die dacht zijn zin te
kunnen krijgen als hij de burgemeester zou gijzelen. Toen ik met de
burgemeestersveiling bij De Waal (café, red.) was, stonden er opeens allemaal
politiebusjes. Ik wist als enige waarom: ze waren bang dat hij een aanslag zou plegen.
Later bleek het om een zielig hoopje mens te gaan, wiens leven was ingestort.''

HOOGTEPUNTEN
Karssen: ,,Toen ik kwam, waren er vier dingen die moesten gebeuren. De raadzaal
moest verbouwd worden, de bouw in de Dijkpolder, het vastgelopen plan van het
Balkon moest worden vlotgetrokken en de verbouwing van de Koningshoek. Ik had
maar zeven jaar, want ik moest op mijn 65ste met pensioen. Gelukkig kon ik dat
oprekken naar 70. Anders had ik het niet gered.''
Bruinsma: ,,Toen ik kwam, bouwde Vlaardingen niets meer. Kon ik niet bevatten, er
was zo'n woningnood. We keken met een jaloers oog naar Schiedam en Maassluis. Nu
zijn we een van de weinige gemeenten die nog bouwen. De renovatie van het stadhuis
is ook een hoogtepunt, evenals de renovatie van het stadhuis.''

DE TOEKOMST
Karssen en Bruinsma zijn nog steeds burgemeester van een zelfstandige gemeente. Hoe
zien zij dat in de toekomst? Karssen: ,,Als je naar de drie steden kijkt, dus ook naar
Schiedam, dan zie je een lijn. Als je iets doet, moet je het met z'n drieën doen. Een
samengaan is nu nog een stap te ver. We kunnen het zelfstandig redden, mits we de
samenwerking voortzetten. Ik ga ervan uit, door de wetenschap die ik nu heb, dat er
geen waarnemend burgemeester komt. Het is ook de wens van de gemeenteraad dat er
geen waarnemer komt.'' Bruinsma: ,,Ik denk dat de heer Karssen een goede analyse
geeft van de situatie.''

DE TOEKOMST (2)
Bruinsma wordt waarnemend burgemeester in Alphen aan den Rijn, Karssen gaat met
pensioen. Hij wil promoveren op de geschiedenis van het naoorlogse Maassluis. Blijft

de band tussen de burgemeesters? ,,Ons hoogtepunt is eigenlijk ieder jaar het
skûtsjesilen in Langweer. Daar worden we altijd voor uitgenodigd en ik hoop dat dat zo
blijft.''
Tjerk Bruinsma (62) kwam net iets eerder dan Koos Karssen (69). En Bruinsma gaat
nét iets eerder weg dan Karssen. Zij vieren hun last christmas langs de Nieuwe
Waterweg als burgemeester van Vlaardingen en Maassluis. Het AD Rotterdams
Dagblad bracht hen samen voor een terugblik.

