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Brinkman
en het
houvast

Hij kent de dreiging van de
dood. Twee keer werd bij
hem kanker geconstateerd.

Twee keer was er de angst voor het
einde. ,,Het ergste was de eenzaam-
heid. Het er niet meer bijhoren.’’ Hij
herstelde. En veranderde. ,,Het
goudhaantje met ambitie werd tot
menselijke proporties terugge-
bracht.’’ Hoe hij leerde wat écht be-
langrijk is. Van de vergadertafel naar
de keukentafel, thuis. 
Elco Brinkman (1948) is de machtig-
ste man van Nederland, zeggen on-
derzoekers. Niemand met zoveel
lijntjes tussen overheid, het bedrijfs-
leven en goede doelen als hij. Op zijn
34e al minister. Ooit kroonprins van
het CDA en beoogd premier. Alles
wees op een droomloopbaan. Tot hij
na de dramatische verkiezingsuitslag
in 1994 door zijn partij terzijde werd
geschoven. Een jaar later verliet hij
de politiek om de Nederlandse
bouwbranche te gaan leiden. Inmid-
dels is hij ook goed voor een regen
aan commissariaten en bestuursfunc-
ties. Van vastgoedfondsen tot het Ro-
nald McDonald Huis, van sigaretten-
fabrikant Philip Morris tot Staats-
bosbeheer.

Chemokuur
Altijd druk. Tot in 1998 verplicht de
rem erop ging. Hij had non-Hodg-
kin, een vorm van kanker. Daar lag-
ie, in het ziekenhuis in zijn woon-
plaats Leiden. Het gif van de chemo-
kuur dat traag zijn lijf binnendrup-
pelde als symbool van een veranderd
tempo. ,,Als ik naar buiten keek, zag
ik de drukte rond het station ge-
woon doorgaan.’’ Waarbij hij tot een
wrange conclusie kwam: ,,De buiten-
wereld kan best zonder me.’’ 

,,Ziek zijn is ook een gevecht met je
eigen gedachten. Ik kwam tot het be-
sef dat ik mijn achterban thuis wel
érg weinig aandacht heb gegeven.
Altijd was ik maar onderweg, zeu-
lend met een tas vol papieren. Kwam
ik ’s avonds thuis, ging die tas vaak
nog open om nog snel wat door te le-
zen voor de volgende dag. Ik was er-
aan gewend dat elke minuut voor me
was ingevuld. In het ziekenhuisbed
voelde ik de lege uren wegglijden.
Nooit heb ik me zó eenzaam ge-
voeld. De lege uren dwongen me om
in te zien dat ik thuis heel wat in te
halen had. Hoe meer krassen op je
ziel, hoe groter de behoefte aan de
mensen die die ziel door-en-door van
binnen kennen.’’
,,We hebben uren zitten praten. Niet
alleen omdat er eindelijk tijd voor
was, maar vooral omdat ik er meer
dan ooit naar verlangde.’’
Vraag hem niet waarover ze het pre-
cies hadden. ,,Onze gesprekken had-
den geen begin en geen einde. Geen
structuur. Maar toch was precies ge-
zegd wat we elkaar wilden zeggen.
Misschien hoef je ook niet altijd wat
te zeggen. Bij elkaar zijn, zegt vaak
al genoeg.’’
Vier jaar na zijn genezing kwam de
kanker terug. Deze keer bij zijn
speekselklieren. Opnieuw was er de
dreiging. Wéér de onzekerheid. Toch
was het anders dan die eerste keer.
,,Nu kende ik de waarde van het in-
vesteren in elkaar. De medicijnman-
nen gaven hoop en verwachting voor
het lijf, het thuisfront bood een uit-
laatklep voor de onzekerheid. De
band werd alleen maar intensiever.
Nu wist ik dat ik niet in een hoekje
moest gaan zitten, maar nadrukke-
lijk een luisterend oor moest zoeken.
En dat ik de deur uit moest, zodra ik

daar de kracht voor had. Ook al ke-
ken voorbijgangers me soms wat
meewarig aan, als ik met mijn kale
kop rondliep.’’
Meer dan ooit dacht hij na over de
dood. En over de grens van dood en
leven. Zijn denkbeeldige laatste
avondmaal is daarom bewust ge-
woon bij hem thuis, in het statige
Leidse monument waar zijn vrouw
ook haar atelier heeft. ,,Als je bijna
alle vergadertafels en galadiners van
het land hebt gehad, wordt de keu-
kentafel thuis steeds waardevoller.’’
Daarom ook geen politici op de gas-
tenlijst. ,,Mijn contacten met Den
Haag zijn goed, maar op den duur
merk je toch dat politiek wel erg ab-
stract is. Ik betrap mezelf erop dat er
maar een handjevol mensen is met
wie ik mijn laatste boterham wil

smeren. En dan kijk ik toch eerst
naar mijn eigen kring.’’
Het wordt een tafel vol familie en
schoonfamilie. Tussen de borden
portretten van wie er niet meer is.
Want hij wil ’iedereen’ erbij hebben.
We lichten er een paar uit, die voor-
aan mogen zitten.
Naast hem komt zijn vrouw Janne-
ke. Biologe en schilderes. ,,Omdat
we zo lang mogelijk samen willen
zijn. Ik denk dat we herinneringen
zullen ophalen, aan onze eerste ont-
moeting. Hoe we elkaar bij een brid-
geavond van de studentenvereniging
aankeken. We zullen het ook zeker
hebben over die onvoorstelbaar
drukke tijd toen ik in de politiek zat
en zij voor de taak stond om onze
drie kleine kinderen op te voeden.
Had ze thuis overuren gemaakt en

de jongste nog gauw de borst gege-
ven, kwam ze ’s avonds naar een ga-
ladiner bij mij in Den Haag om in
een avondjurk op te zitten. Nu ik zie
hoe druk mijn eigen kinderen het
hebben om gezin en werk te combi-
neren, vraag ik me af met welke ver-
wachtingen ik mijn vrouw destijds
heb opgezadeld. Toch beweert ze al-
tijd dat ze het leuk vindt, dat ik be-
stuurswerk doe. Ze zegt steeds: ’Jij
zit in het bejaardenhuis nog in de
medezeggenschapsraad’.’’

Dichtbij hem zijn vader. Inmiddels
92 jaar. Ooit burgemeester van Hard-
inxveld-Giessendam, nu nog zelf-
standig wonend in Voorburg. Vier
jaar geleden verloor hij zijn vrouw.
,,Sinds kort heeft hij een nieuwe le-
venspartner. Ze is de schoonmoeder

van een van mijn broers, daarom
kennen ze elkaar al heel lang. Zij
heeft vier dochters, wij waren thuis
met vier zonen. Ze wonen apart,
maar komen samen naar feestjes en
gaan vaak bij elkaar op bezoek. Ik
vind het fantastisch dat ze op hun
leeftijd nog zo naar elkaar zijn toe
gegroeid. Niemand in de familie is er
ook verwijtend over. Eenzaamheid is
het laatste dat je iemand toewenst?’’
Omdat het toch een denkbeeldig
maal is, kan zijn overleden moeder
ook aanschuiven. ,,Met haar zou ik
graag over mijn jeugdjaren praten.
Hoe ze alles destijds allemaal heeft
kunnen redden. Als politicus riep ik
altijd dat het gezin de hoeksteen van
de samenleving was, maar als ik nu
naar ons gezinsleven thuis kijk, rea-
liseer ik me dat het werk thuis toch
voor een belangrijk deel op haar
schouders terechtkwam. Ik weet ze-
ker dat ze dolgraag een dochter had
willen hebben. Als ik Janneke einde-
loos met onze dochters hoor bellen
over relaties, over kleding, cadeau-
tjes en andere vrouwendingen, be-
grijp ik wat ze heeft gemist.’’

Kinderstoel
Zijn zoon en zijn twee dochters
schuiven aan met hun aanhang. Voor
zijn kleinzoon is er een kinderstoel.
,,Ik vind het verbazingwekkend hoe
ik belangrijke dingen opzij kan zet-
ten omdat ik even met dat jochie
weg wil. Zal dat het instinct zijn?’’
Met zijn kinderen gaat het gesprek
vanzelf, leert de ervaring. ,,Ik zal ze
op het hart drukken te investeren in
elkaar. Want er komt altijd een mo-
ment dat je elkaar hard nodig hebt.’’
Als het voorbij is, dan liever begra-
ven dan cremeren. ,,Een crematie is
zo definitief. Dan is alles weg. Op
een begraafplaats hou je de herinne-
ring vast. Dan hebben nabestaanden
nog een plekje om heen te gaan. Ik
vind het jammer dat de samenleving
van nu de dood zo verstopt. Crema-
toria gaan schuil achter bomen aan
de rand van de stad, rouw op televi-
sie wordt vaak iets engs en gruwe-
lijks. Terwijl de dood juist iets ver-
trouwds zou kunnen zijn.’’
Zo kijkt hij ook naar het hierna-
maals. ,,Ik ben opgevoed met een
beeld van de hemel waarbij iedereen
aan lange feestelijke tafels zit. Nu zie
ik nog steeds een hiernamaals voor
me, maar minder in een letterlijke
zin van de wederopstanding. Ik zie
het meer figuurlijk voor me. Hoe vo-
rige generaties voortleven in een
nieuwe tijd. Hoe opvattingen en ka-
raktertrekken van ons terugkomen
in ons kleinkind, bijvoorbeeld. Het
hiernamaals is voor mij iets waarbij
nieuwe generaties leunen op het goe-
de van hun voorouders. Niet om
dwingend vast te houden aan het
verleden, maar met de overledenen
als begeleiders. Zolang de doden uit
je eigen kring in gedachten bij je
zijn, heb je houvast.’’

J A N  V R I E N D

Dit verhaal is het tweede in een serie van drie. 
Volgende week het slot: Youp van ’t Hek.

Elco Brinkman gunt zijn 92-jarige vader diens nieuwe levenspartner. ,,Niemand in de familie is er verwijtend over. Een-
zaamheid is toch het laatste dat je iemand toewenst?’’ Foto Hielco Kuipers

Pasen nadert. Daarmee komt ook de herdenking van het Laatste Avondmaal
dichterbij. In het besef dat zijn einde naderde, nam Jezus daar afscheid van zijn
vrienden. Bij een serie interviews vragen we aansprekende landgenoten naar
hun gedachten over hún laatste avondmaal. Stel dat ze zouden weten dat hun
laatste dag eraan komt. Wie zouden ze dan aan tafel vragen? Vandaag: Elco
Brinkman, voormalig CDA-leider, nu bestuursvoorzitter van Bouwend Nederland. 

Het Laatste Avondmaal

Lesstof op meer dan duizend kaarten
Dat wordt bladeren voor heel
wat leerlingen in het
voortgezet onderwijs. Het
sobere pakket met kaarten van
weleer is in de 53ste editie van
de Bosatlas uitgegroeid tot
een forse collectie kaarten,
platen en cijfers. Met daarin
lesjes over het Nederlandse
landschap, de bevolking, de
troebelen in de Balkan of de
gevolgen van de tsunami van
december 2004.
De kroonprins kan tevreden zijn:
de dikke pil die straks in de klaslo-
kalen erbij wordt gehaald in de les,
laat veel zien over het waterbeheer
in de wereld. Zij het dit keer ietwat
grimmig, gezien de kaartjes die
aangeven wat er gebeurt wanneer
de dijken rond de Alexanderpolder
bij Rotterdam de geest geven. In-
clusief het verwachte aantal slacht-
offers: kaarten kunnen soms erg
duidelijk zijn.
De atlas geeft steeds beter weer hoe
snel het Nederlandse landschap
verandert. Van de gedetailleerde
kaart over grondgebruik en verste-

delijking rond 1900 (wat een ruim-
te!) tot het volgebouwde landje van
nu. Leuk detail is dat de ontwikke-
ling van de manier waarop een his-
torische stad explodeert met nieuw-
bouw, wordt geleverd aan de hand

van Alkmaar. Van binnenstad naar
oude nieuwbouw via jaren zestig-
flats tot de woonerven van nu.
Oké, zaken als de varkensdichtheid
horen er nu ook eenmaal bij. Op va-
derlandse, Europese en wereld-

schaal. De grote Bosatlas is in de
eerste plaats bedoeld als een bunde-
ling van lesstof. Alles goed om te
weten, dat zeker. Al zullen de va-
ders en moeders van de pubers van
nu het meeste al weer glorieus zijn
vergeten. Je moet het leren, want
het staat in de Bos!
Droog is die lesstof al lang niet
meer. Economische banden, kern-
energie, de Amsterdamse wijken
verdeeld naar dichtheid, afkomst
en inkomen: bladeren maar. De
leerling van nu moet dat zelf op-
zoeken. Lekker actueel is dat op de
kaarten van de Balkan de provincie
Kosovo al op de kaart apart staat in-
gekleurd van Servië. In die regio
gaat het snel en oude en recente
kaarten proberen dat duidelijk te
maken. De historie en de etnische
verschillen: ze staan er in. Zodat
ook de doorsnee Kaaskop een beetje
wegwijs kan worden in zo’n broei-
nest.
Een beetje leraar kan hier leuke
proefwerkjes van maken. Pak die
atlas en zoek maar op. De inflatie in
Europa, de schuldenlast, arbeids-
ethos, telefoonbezit of uitgaven
voor de gezondheidszorg? Het staat
er in.
Soms dwingt de gewenning van zo-
veel generaties – de eerste Bosatlas
verscheen in 1877 – de makers tot
concessies. In vaders tijd werd het
grote land dat Europa en Azië be-
sloeg lekker overzichtelijk op een
kaart geplakt. Dat was namelijk de

Sovjet-Unie. Een knip in twee kaar-
ten zit er (gelukkig) niet in. Het-
zelfde overzicht wordt nog steeds
geboden, zij het onder de prakti-
sche noemer ’Landen van de voor-
malige Sovjet-Unie’. Inclusief een
overzicht van de bevolkingsgroepen
die ergens tussen de grens met Li-
touwen en Japan leven en wonen. 
Er is een manier gevonden om in te
spelen op het fenomeen internet.
Het programma Google Earth heeft
zelfs een plekje gevonden in de Bos-
atlas. Of beter gezegd: tik www.bo-
satlasonline.nl in en een leerling
kan zelf kaarten maken. Inclusief
de gegevens van Google. Maar dat
geldt ook voor de liefhebber die
niet op school zit. 
Tot slot: het is niet zomaar dat
aansluitend aan al die kaarten
een dik pakketje statistische
gegevens is opgenomen.
Dat wordt dus blok-
ken! En je wordt er
als puber echt wel
wijzer van. Volwas-
senen ook. Alleen
niet je ouders over-
horen.

M A R T I N  M E N G E R

De Grote Bosatlas, uitgave van Wolters Noord-
hoff Atlasproducties in Groningen. Met 1085
geactualiseerde kaarten en grafieken, satelliet-
beelden en luchtfoto’s. De 288 pagina’s hebben
een winkelwaarde van 64, 95 euro. ISBN: 978-
90-01-12300-0

Nieuw in de Bosatlas: een beeld van recente gewapende conflicten en brandhaar-
den in Afghanistan.

De kaart van Nederland, rond
1900. De verstedelijking in
beeld gebracht. Het rood van
de verstening is 107 jaar later
overal opgerukt.
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JE MOET HET LEREN, WANT HET STAAT IN DE BOS!


