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Herdenking Jakobus (Ko) Kiers (1930 - 2006) 
 

 

Op 8 oktober j.l. is oud CDA-senator Ko Kiers op 76-jarige leeftijd overleden. Hij was lid van 

de Eerste Kamer in de periode van 1983 tot en met 1987. 

 

Kiers was in de jaren voor zijn Kamerlidmaatschap actief als ondernemer in het midden- en 

kleinbedrijf. Toen hij in 1963 in de toen zogeheten grossierderij in koloniale en bakkerswaren 

van zijn vader stapte, bouwde hij dat vakkundig uit tot – uiteindelijk – het mede-

directeurschap en mede-eigenaarschap van Vivo. In 1978 ging hij succesvol verder als 

zelfstandig ondernemer in onroerende zaken, nog tot na zijn pensioengerechtigde leeftijd.  

 

Ko Kiers was afkomstig uit de Christelijk-Historische Unie. Vanaf 1980 was hij ook in het 

CDA aktief. Zo stond hij in zijn geboorte- en woonplaats Steenwijk, nu Steenwijkerland, als 

medeoprichter aan de wieg van de CDA-afdeling aldaar. Landelijk was hij vanaf september 

1983 lid van het dagelijkse bestuur van het CDA en vice-voorzitter van het regionaal bestuur 

in Overijssel. 

 

In de Eerste Kamer was Kiers woordvoerder volkshuisvesting en financiën. In het parlement 

bleek zijn nauwe betrokkenheid bij het wel en wee van het midden- en kleinbedrijf; onder 

andere in zijn maidenspeech bij de behandeling van een aantal wetten over inkomsten-, 

omzet- en accijnsbelasting op 13 december 1983, waarin hij de lastendruk vanwege de toen 

noodzakelijke bezuinigingen zoveel mogelijk via de indirecte belastingen wilde regelen i.p.v. 

via de directe belastingen; dat zou ook het midden- en kleinbedrijf minder zwaar belasten. 

De kruidenierszoon stond niet alleen in politieke kringen pal voor het belang van het midden- 

en kleinbedrijf. Zo was hij lid van het bestuur van het Nederlands Christelijk 

Werkgeversverbond. Ook internationaal kwam zijn zienswijze tot uitdrukking: aan het einde 

van zijn werkzame leven bekleedde hij het voorzitterschap van The European Union of Small 

and Medium Sized Companies.  

 

Ko Kiers was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

De Eerste Kamer herdenkt deze oud-collega in dankbaarheid. Ik hoop dat deze herinnering 

een steun is voor zijn familie bij het verwerken van hun verdriet. 

 

Ik verzoek u om een moment van stilte. 


