
‘Ik kan niks half doen’
Arie Kossen zit veertig jaar in de keukens

 p Arie Kossen, het jubilerende gezicht van Kroon Keukens.

Dezer dagen is het 
veertig jaar geleden dat 
Arie Kossen uit 
Hippolytushoef ‘in de 
keukens’ ging. De laatste 
jaren werkt hij bij Kroon 
Keukens, een zaak die 
hij zelf opzette vanuit 
Bouwbedrijf Hollands 
Kroon. En hij heeft 
nieuws. De zaak aan De 

Henk Cornelissen

Niets wees er in den beginne 
op dat Arie Kossen - in 
Den Helder opgegroeid 

maar voor de liefde Wieringer geworden - in 
de keukenbranche terecht zou komen. In 
eerste instantie werd hij visserman, daarna 
werkte hij in de visafslag aan het Nieuwe 
Diep. Totdat hij wegens rugproblemen werd 
afgekeurd en de bakens moest verzetten.

HOUTSMA Kort nadat zijn zwager werd aan-
genomen bij Houtsma Keukens in Wierin-
gerwerf, kwam Arie daar ook aan het werk. 
Hij begon in het magazijn en op de vracht-
auto, maar belandde al snel in de verkoop. 
Na twaalf en een half jaar werd hem een 
jubileumfeest aangeboden en daar maakte 
hij zijn vertrek bekend. ,,Mijn collega Jan 
Groot was naar Sibo in Den Helder gegaan en 
begon daarna voor zichzelf in Schagen. We 
hebben de zaak samen opgebouwd, maar het 
leek mij niet verstandig, twee kapiteins op 
één schip te hebben. Dus werd het zijn zaak. 
We begonnen in Schagen met een winkeltje 
tegenover het station en verhuisden daarna 
naar de Witte Paal. Nog weer later gingen we 
daar naar een grotere vestiging.”
 
KROON KEUKENS Bij Jan Groot, intussen over-
genomen door Stammis, maakte Arie 25 jaar 
vol. Kort daarna brak de economische crisis 
uit en ging de zaak failliet. ,,In die tijd had ik 
ook problemen met mijn gezondheid, dus in 
mijn laatste jaren daar heb ik maar weinig ge-
werkt. Ik liep thuis en ging toch weer wat zoe-
ken. Thuis liep ik alleen maar voor de benen. 
Ik kwam in contact met Dennis den Hollander 
en Pieter Bregman van Bouwbedrijf Hollands 

Kroon en vroeg of ze wat voor me hadden. Op 
dat moment nog niet, maar niet lang daarna 
belden ze me op met de vraag of ik met hen 
een keukenzaak op wilde zetten. Dat is dus 
Kroon Keukens geworden en de zaak bestaat 
nu bijna vier jaar. In het laatste jaar van de 
crisis zijn we geopend en de zaak loopt goed.”
 
TEGELS EN SANITAIR Zo zelfs dat de zaak 
wordt uitgebreid. Niet met meer van hetzelf-
de, maar met tegels en sanitair. ,,Het bedrijf 
Dingjan in Westerland bestaat niet meer en 
voor ons is dit een mooie aanvulling. We heb-
ben hier een bouwbedrijf en een keukenzaak, 
maar voor tegels en sanitair moeten de men-
sen weer naar een ander bedrijf. Er werd ons 
ook in de keukenzaak om tegels en sanitair 
gevraagd. En ja, als je dat niet hebt, bestaat 
de kans dat mensen voor een ander kiezen. 
Dus nemen we er een deel van de loods van 
Johan Bakker, waarin we zijn gevestigd, bij. 
Op 20 januari hopen we dit nieuwe gedeelte te 
kunnen openen. Dan hebben we alles op het 
gebied van bouwen onder hetzelfde dak.”
 
ONTWIKKELINGEN De keukenbranche is in 
die veertig jaar enorm verandert, beaamt 
Arie. ,,Toen ik begon, werden alleen maar 
complete keukenblokken verkocht. In de 
loop der tijd is het maatwerk geworden. En 
de keukens zijn enorm uitgebreid, natuurlijk, 
door de verbeterde technische mogelijkheden 
en door de apparatuur, die je tegenwoordig 
allemaal hebt. Over afwasmachines had je 
het vroeger niet, nu is dat het eerste waar de 
mensen over beginnen. En er is van alles bij 
gekomen. Combimagnetrons, stoomovens, 
afzuigers die uit het blad komen. Van gas 

naar elektra naar inductie. Voorheen had je 
een deurtje en een laatje erboven, nu zijn er 
korfladen, waarin je veel meer kunt opber-
gen. En er is meer luxe; eerder verkocht je 
eens per jaar een blad van natuursteen, nu 
veel meer en ook veel meer keramiek. De 
mensen zijn ook veranderd in hun benade-
ring. Ze zijn wijzer, doordat ze veel op het 
internet uitzoeken voordat ze bij je komen. Ze 
weten wat er te koop is, maar het mooie van 
dit werk - het tekenen en opstellen - dat zie je 
toch hier.”
 
STOPPEN? Zijn leeftijd wil hij niet in de krant 
hebben, maar iets zegt ons dat Arie het 
grootste deel van zijn carrière achter de rug 
heeft. Aan stoppen denkt hij echter nog lang 
niet. ,,We hebben geen opvolger, dus kan ik 
er niet zomaar mee ophouden. Ik wil dat ook 
niet, ik hoef het niet en ik kan het niet. Mijn 
werk is mijn hobby geworden. Eerder was dat 
het voetbal. Ik ben 25 jaar assistent-trainer 
geweest, bij Winkel en bij Succes. Daar ben ik 
mee opgehouden. Daar heb ik ook geen spijt 
van, ook al heb ik het altijd met veel plezier 
gedaan. Hier is het druk genoeg en als je iets 
doet, moet je er voor honderd procent voor 
gaan, vind ik; liever nog voor tweehonderd 
procent. Ik kan niks half doen. Je kunt me 
gerust een fanatiekeling noemen, in de sport 
en in het werk. Ik wil altijd winnen.”
 
Kan hij zelf ook koken? ,,Als visserman moest 
ik het natuurlijk wel leren, maar ze moesten 
me er altijd bij helpen. En ik heb wel eens een 
partij karbonades overboord gegooid, toen ze 
klachten hadden. Zolang het simpel is, gaat 
het wel. Maar ik ben er geen held in.”
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