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Een van de leukste dingen die een minister van
cultuur mag doen is het openen van
tentoonstellingen en manifestaties. Vergezeld
van organisatoren, bestuurders en bonzen
wandelt de bewindsman gemiddeld eon keer per
week door een mimte, op weg mar het
spreekgestoelte, waar hij de departernentale visie
op de ontwikkeling van de kunst uiteen zal

zetten. De toespraak komt op papier en blijft tot
in lengte van dagen beschikbaar. De kunst kreeg
gedurende zijn periode te maken met begrippen
als marketing, sponsoring, impact en genereren.
Hier loopt minister Brinkman door de RAl in
Amsterdam tijdens de manifestatie Kunst-RAl
1989.

De ambtenaar van Binnenlandse Zaken die vond
dat politici niet zijn ingehuurd om vragen te
stellen voor de achterban, maar om antwoorden
te geven en verantwoordelijkheid te nemen, weed
minister van het nieuwe rninisterie van welzijn,
volksgezondheid en cultuur.Zeker in het begin
van zijn ambtsperiode nam hij geen blad voor
zijn mond en gafhij vriimoedig antwo()rd op
elke vraag ()ver welk onderwerp dan ook.
Ronduit prikkelend was zijn van Bezige
Bij-directeur Geert Lubberhuizen geleende
uitspraak 'aan het werk', waarmee hij zijn
kennisrnakingstoespraak voor het pers<>neel in
november 1982 beeindigde. Dat was even
wennen voor de ambtenaren die nauwelijks van
de schrik van een nieuw deparrement waren
bekomen. Later raakten de ambtenaren eraan
gewoon, want zo eindigde zeven jaar lang de
nieuwjaarstoespraak.

(fiJtobijschrift 'Donge pagina)
Is minister Brinkman met al zijn bravoure en jong
elan misschien toch ergens een beetje verlegen?
Mensen die hem kennen vinden dit eel).
karakteristieke pose, voer voor houding-deskundigen.

directie ]eugdbeleid op;geriicbl: en
er een Raad van Advies voor het
]eugdbeleid. Tijdens de zeven jaren Brinkman
won ook het inzicht terrein dat jongeren dieuit
de boot dreigen te vaIlen, of al overboord
hangen, sorns met een beroep op hun sc:>lidatiteit
het best geholpen zijn. Overlevingstocbten
werden een fenomeen, of prc:>jecten waarbij
jongeren samen aan iets bc:>uwen. Op wc:>ensdag
21 september 19aa lieten minister Brinkman en
zijn vrc:>uwJanneke in Haarlemeen zeewaardige
boot te water, die door werklc:>ze jc:>ngeren was
gebc:>uw'd. Oc:>or de opgedane werkervaring kreeg
vijftig procent van de rnedewerkers een baan.
'Maar minstens zo belangrijkis dat de
deelnemers de kans hebben gekregen zichzelfte
bewijzen dat ze beschikken over initiatief,
wilskracht en veraIltwc:>ordeIijkheidsgevc:>e1.
vPl'~ I<w'"''

Hoog b~raad. D~ UNESCO, d~ organisati~ 'Voor ond~rwijs, w~t~nschap ~n cultuur van d~ V~r~nigd~
Nati~, was in dit d~c~nniurn in ~en di"p~ crisis
g~raakt. Uit on'Vr~d~ rn~t h~t g~o~rd~ bel~id
stapt~ d~ 'Voomaarnst~ geldschi~t~r Arnerika
~ruit, g~'Volgd door Engeland, N~d~r1and had
ook al e~ns g~pi~rde taallaten horen. A11~~n was
het in h~t najaar 'Van 1987 d~ 'Vraag wi" zijn st~rn
zou 'V~rh~ff~n tijd~ns d~ 24-st~ algemene 'V~rga
d~ring in Parijs, Mo~st dat d~ minist~r van auitenlands~ Zak~n Van den aro~k zijn of toeh minist~r arinkman? Inrerd~partem~ntaalligg~n die
ding~n h~e1 ge'Voelig, 'Vrijwel net zo g~oelig als
in de d~rd~ w~reld d~ h~rkiezing 'Van d~ S~n~ga
I~s~ direct~ur-g~n~raal Mahtar M'Bow w~rd opge'Vat Uit~ind~lijk b~daard~ aile opwinding,
toen h~t b~stuur van de UNESCO d~ kandidatuur
'Voor M'Bow introk en daarvoor in de plaats d~
53-jarig~ Spaanse hoog!e,raar in de bioch~rnie F~
derieo Mayor Zaragoza kandidaat steld~, di~ van
d~ Ned~r1ands~ r~g~ring bij mond~ 'Van
minister Brinkman kredi~t kr~~g tot in ~lk ge'Val
d~ 'Volgende alg~m~ne 'V~rgadering, najaar 1989,

'TeI~visi~

is ~n mo~t rn~rzijn dan alleen~~n
huiskamers: zei d~
b~indsrnan op rnaandag 4 april 1988 om 11.35
uur bij d~start van N~d~r1and III. D~ k~uze 'Voor
~t d~rd~ net was, Brinkman zei h~t ~erlijk, meet
t~ dank~n aan d~ Tw~~de Kam~r dan aan h~t
kabin~t, dat zo'n haast ni~t had g~maakt m~t
nog een t~leyjsiezend~r. Ned~r1and III was
b~doeld 'Voor e~n zo hoog mogelijk p~rcentag~
N~d~r1ands~ culturel~ programma's. Van het
~erst~ progtarnrna kon rn~n di~ dag geni~ten,
g~maakt naar ~en id~e 'Van de b~windsrnan zelf,
die vanuit Noordwijk waar hij tijd~ns ~~n
vakanti~ de M~dianota had g~schrev~n, p~r boot
o'V~r d~ Kag~rplass~n, langs zijn huis naar L~id~n
'Vo~r, ond~rweg allerl~i eulture~ls aando~nd. Tot
zijn gast~n b~hoord~ onder ander~n d~ Leidse
musicuslcomponist JooP Stokk~rmans,

stukj~ bew~g~nde muur in de

De boog st;l;lt met altijd gespannen, en met bij
elke gelegenbeid behoeft de minister aan de
aanwezigen, die eigenlijk voor iets anders
k",nen, zijn be!eid tot op de komma nauwkeurig
uit te Ieggen. In vee! gevallen wordt hij gevraagd,
enke! en aIleen omdat hij de minister is. Bij die
representatieve taken gaat zijn vrouwJanneke
vaakmee.
Eind april 1984 bezocht de ministerJapan, ais
eerste lid van het kabinet in hetkader van de
'Japan Holland '84'. De missie had niet aIleen
een culturee!, maar ook een econornisch doeL
De Exportbevorderings- en Voorlichtingsdienst,

het ministerie van Landbollw en Visserij en wvc
leken elkaar te hebben gevonden in een
samenwerking, waarbij de tentoonste!Iing
'Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eellw'
een onmiskenbaar hoogtepunt was. De
JapannelS, gek op Etlfopese kunst, ZOllden het
Hefst al dat moois (Ze!fj>ortretten van
Rembrandt, het meisjeskopje vanJohannes
Vermeer ofHet Gezicht op Haarlem vanJacob
van Ruysdae!) willen kopen, maar verkoop van
waardevolle kunst naar het buitenland was toen
al niet aan de oede. Het doe! van de missie was
om te laten zien dat je voor kwaliteitin
Nederland moet zijn.

Over de houding van de minister ten op:tichte
van de Tweede Kamer lopen de meningen uiteen.
Volgens oud-staatssecretaris Van der Reijden
wordt hij nu niet meer boos en glijden de
oprnerkingen van de geachte afgevaardigden
langs hem heen als water langs een kikker.
Oud-directeur-generaal Gijsbers Yindt dat
Brinkman teYee! >:ijn oren naar de karnerleden

liet hangen enJet Bruinsma van De Volkskrant
hoort hemsedert de Vrij Nederland affaire fiooit
meer zander enige itonie oyer de geachte
afgevaardigden spreken. Boos wordt hij Yolgens
zijn yrouwJanneke echter >:elden. Ze heeft hem
een keer in die gemoedstoestand :tien
thuiskomen.
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Ook Kees van Kooten en Wim de Biezijn ooit
benaderd door de ~ommerciae televisie, maar
bleven to~h binnen het hek van Hilversum, voor
zover dat er nog staat. Kees en Wim persifleerden
de minister tijdens de P.e. Hooft hoogtijdagen.
S~hrijver De Bie zag zijn prijs op deto~ht komen
en kwam de minister vragen ofzijn

hoofdpersoon al dan niet eenliterair windje
momt !aten. 'Een windje', smrok de
bewindsman en maakte televisiekijkend
Nederland deelgenoot omtrent zijn opvattingen
met betrekking tot het al dan niet laten van
windjes in de literatuur.
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]ANNEKE BRINKMAN: 's Avonds om elfuur ging de te1efoon. Ruud Lubbers aan de lijn. Een beetje
inIeidend praatje, maar al gauw ofhij er ovenvilde nadenken ofhij minister wilde worden. EIco
zat inz'n pyjama op de rand van het bed. Dus hij vertelde het zoo Ik geIoofdat we in lachenzijn
liitgebarsten.]e gelooft het eerst niet, dan toch weer weI, naar de WG, afreageren. We waren heel
zenuwachtig. Toen heeft ie de volgende dag z'n vader gebeld. OlE ZEI: je bent te jong.'
Daarna mijn ouders. M'N MOEDER ZEI: ja waarom niet?]e kan het best.'
AI met al hebben we het er uitgebreid over gehad. Alle voors en tegens besproken. Maar in je
achterhoofd weet je toch weI dat ie het zal doen. AIs je zo'n kans krijgt, moet je weI van zeer
goeden huize zijn om te bedanken en te wachten tot zoiets zich ooit weer voordoet.'
Een paar dagen daarvoorwas er een andere telefoon gegaan en eveneens vanafhet bed opgenomen. Dit keer was het echter een ziekenhuisbed. De horizontale man aan de lijn was Hans de
Boer, demissionair minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werl<, geveld door
acute hartklachten, maar inmiddels buitenlevensgevaar. HJ\.NS DE BOER: 'Ikwas, naar nu blijkt, de
laatste minister van GRM, maar belandde in die allerlaatste fase met een hartstilstand in het
ziekenhuis. Daar is op mij officiee! de vraag afgekomen ofik minister van WVG wilde worden.
Ik heb daarover gesproken met de cardiologen. Zij meenden dat, ook al ging het de goede kant
op, ja zeggen op dat moment onverantwoord zou zijn. Het zou nog wel een paar maanden
duren voordat zij eventuee! een positiefadvies zouden durven geven. Nou daar sta je dan, of
liever, daar lig je dan voor de keuze, is het verantwoord ofniet? Ik meende dat het niet verantwoord was en heb geweigerd. Bij dat ziekbed zijn daaropdiverse, laten we zeggen be!angrijke,
GDA-ers versche~en, die mij hebben gevraagd: 'Als jij nee zegt, wiezou het dan volgens jou we!
kunnen?'
Ik heb toen twee namen genoemd: Heerma en Brinkman. Heerma werd staatssecretaris van
Economische Zaken voor de buitenlandse handel en Brinkman istoen op de post WVG gam zitten. Dus wat dat betreft konik alleen maar een tevreden mens zijn. KenneIijk vonden ookande~
ren dat het geschikte mensen waren.
Ik kende Brinkman van het directoraat-generaal Binnenlands Bestuur van Binnenlandse
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Zaken, waar ik voordien in rnijn col van staatssecretaris en minister van CIW wel eens mee te
makenhad gehadin verband met standpunten over de decentJ:alisatie. Ofer ookanderenachter
zijn benoeming hebben gezeten, weet ik niet. Lubbe,rs en Jan de Koning zullen best and~ren
hebben gebeld. Maar rnijn kennis van wat er omheen heeft gespeeld is zeer beperkt. Ik lag nog
maar pas in het ziekenhuis toen ik ergens in de avond werdgebeld door Prillewitz, het toenmalige hoofd natuurbehoud en openluchtreereatie. Hij speak over plannen van het gaan van
natuurbehoud naar Landbouw en Visserij. Hij voelde dat aankomenen zei dater nogveel meer
in de maak was en dat we moesten ingrijpen, omdat het fuutging. Maar ja, ik was een mens·aan
de monitor, ik was blij dat ik nog leefde. Dus ik moet zeggen, het is me toen eigenlijk voorbij
gegaan.Ikbenerooknietingemengdgeweest.Datmogevreerndklink~enikvindhetzelfook

vreemd, maar mag ik er op wijzen dat mevrouw Gardeniers het ook nietwist, terwijl zij er langs
twee lijnen mee te maken had. Ten ee,rste, omdat ze rnij op CRM vervingen ten tweede omdatze
als minister op VoMil zat. Zij werd er ook in een zeer laat stadium, toen het in wezen al een feit
was, mee geconfronteerd.
Ikkan nietzeggen dat ikspijt heb geen ja te hebbengezegd.]e moet hetlevennemenzoals het is,
en ik had nu eenrnaal te maken met die situatie waarinik een tijdjevoorzichtig aan moestdoen.
Maar behalve dat, als ik kijk naarwelke bezuinigingen Brinkman voor t'n kiezen heeft moeten
nemen, ofikernou naarmoestverlangen om die uittevoeren ... Kart daarna heb ikhetburgemeesterschap van de Haarlemmermeer aanvaard. Dus ik had zelfhet idee dat ik aan een heel
ander leven begon.'
Later, vlak voor het einde van de eerste ministersperiode van Brinkman, zou wvc alsnog kennismaken met Hans de Boer. Weliswaar niet alsminister, maar alssecretaris-generaal, de hoogste
ambtenaar van het departement. Het burgemeesterschap was hem kennelijk toch niet zo goed
bevallen. Liever was hij in de buurt van de landelijke politiek bezigop de gebieden van welzijn,
volksge2:ondheid en cultuur, terreinen die hem van oudsher2:O bekend waren. Maar danzijn we
alweervier jaarverder. Eerst is het de beurt aanzijn voorganger, de rusteloze doener drs. Wolter
Lemstra, die als gemeentesecretaris van Amsterdam voor de elfde keer van baan veranderde,
toen hij op 1 januari 1982, bijnaeenjaarvoordevormingvanhetministerievanwvc,secretaris"
generaalvan CRM werd. Evenals 2:ijn toenrnalige politieke, maar zieke baas Hans de Boer hoorde
bestuurskundige Lemstra ook allerlei geruchten over een op handen zijnde herschikking van
departementen. De narnen van

CIW

(Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk), VoMiI

(Volksge2:ondheid en Milieuhygiene),LaVi (Landbouwen Visserij) en VoRa (Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening) werdengenoemd. De inrniddels vanwege een buitengewoon hoogle-
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raarsc:hap in Groningen, zich PROF.

DRS.

noemende

LEMSTRA,

tegenwoornig secretaris-generaal

van het rninisterievan VROM: 'Er waren natuudijk al eerder berichten, rumours dat er fusies in
de luchtzaten. In de ambtelijke toppen waren wij erweI mee bezig, maarookweerniet concreet,
want meer dan geruchten hoorden wij ook niet. Oe uiteindelijke beslissing kwarn eigenlijk als
een donderslag bij Iichtbewolkte heme!. Een dag na de bekendmaking hebben Van Wolferen,
die toen nog secretaris-generaal bij VoRo was, en ik de opdracht gekregen om binnen twee
maandende twee departementenwvc en Y\l.OM in elkaar te steken. Op 1 januari 1983 moest dat
draaien. In die periode heb ikde maximale steun van Brinkmangehad, datmoet ikzonder meer
zeggen. Brinkman was zelfambtenaar geweest, dus hij wist hoe de hazen lopen. Ik kende hem
een beetje, omdat hij als OG Binnenlands Bestuur een keer bij mij in Amsterdam op bezoek was
geweest, omdat hij eens wilde zien hoe ik dat deed in een grote stad. Maarintens is zo'n bezoek
dan niet hoor. Oat zijn twee delegaties, je verteltwat en na een uur ga je weer uit elkaar:
Iemand die helemaal nog nooitvan Brinkman had gehoorn, was de directeur sociale zaken van
het Verbond van Nederlandse Ondememingen drs. JooP van der Reijden, woonachtig in
Oegstgeest. VAN DER REIJDEN: 'Ik herinner me nog dat ik op de dag van zijn benoeming naar de
televisie zat te kijken en tegen m'n VTOUW zei: 'Er komt ene Brinkman op wvc, wie is dat nou
weer? Hij schijnt in Leiden te wonen: Niet bevroedend dat ik een dag later bij hem op kantoor
bij Binnenlandse Zaken zou zitten omdat ik bij hem staatssecretaris zou worden. Ik kreeg
meteen een kopje koffie en nog wat wensen waaraan hij kon voldoen, we la~en elkaar we!.
Brinkman heeft er overigens niet de hand in gehad om mij te benoemen. Oat is buiten hem om
gegaan. Er lag bij het CDA een Iijstje met namen van~eschiktekandidaten. Chris van Veen, voorzittervan hetVNo en oud-ministervan Onderwijs had mij bovenaanstaan. Maar het is uiteindeIijk Deetman geweest die mij heeft gevraagd. Uitgerekend de man met wie ik later zakelijk het
grootste verschil van mening heb gehad. Oat ging over de oyergang van de academische ziekenhuizen naar WYC.
Waarom wern er eigenlijk een nieuw departement gesticht? Het kemwoord voor het nieuwe
kabinet zou alms no-nonsense worden: Geen onzin. Een zakelijk bestuur van Nederland met als
grote opdracht: het terugdringen van het financieringstekort. En niet alleen door erover praten,
maar door het ook doen. In dat licht was het helemaal niet gek om twee ministers, en dus ook
ministeries, aan de kant te zetten. Geen beter begin van versobering dan zelfhet voorbeeld te
geven. Het ministerie van Wetenschapsbeleid werd zonder veel scrupules opgeheven. Oat
experiment was heel mooi geweest, maar in een directoraat-generaal bij Onderwijs en WeteIischappen konden die honderd ambtenaren het wetenschapsbeleid ook weI gestalte geven.
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De andere opheffing, VoMit en CRM in het vizier,ging1:ogemakketijk niet, m.w-rnet enig
geschuifvan taken en directoraten-generaal kwarnen defonnateurs Lubbers enDel(Qninger
toch uit De directie Natuurbehoud en Openluchtrecratie ging mar het rninisterievanLandbouw en Visserij en het direetoraat-generaal Mitieuhygiene, nog niet 1:0 op de voorgrondals
luttele jaren later, ging naar Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening. De restantenvan de
twee ministeries 1:oudenwordensarnengevoegd toteengtootdeparternentBehalveoverwegingen van vorrnelijke aard, lag er ook een niet onlogische inhoudetijke gedachtengangaan het
nieuwe rninisterie ten grondslag. De arnbtenaren van de twee 1:orgsecties Maatschappetijl,<Werk
enVolksge;?:oIldheid werkten ten tijde vanVoMit enCRM al veel sarnen,:zij hetvaakvanuitschuttersputjes. Het rou de sarnenwerking bestist ten goede komen indien de twee in de1:elfde
bestuurskolom 1:oudenworden geplaarst, met een nieuwe naarn voor Maarschappelijk Werk
dat Wel:zijn 1:0U gaan heten. Op de valreep kreeg ook het overblijvende Cultuut nog een plekje
in het nieuwe departement Ditis degangbare verklaring. Eenandere visieis van oud-directeurgeneraal Maarschappelijk Werk en laterWel:zijn dr. Gradus Hendriks. De voortnalige toparnbtenaar: 'wvc is naar rnijn persoontijke overtuiging gevorrnd teneinde de invloed, om het vervelende woord macht maar niet te gebruiken,van CRM te breken. Jan de Koning had als minister
van Landbouw enVisserij eenaantal jarenCRM meegemaakt CRM was met de directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie een hele ~ concurrent van 1:ijn te voeren landbouwbeleid
geweest en onder het motto ifyou cannotbeatthem,join themhaalde hij de directie Natuurbehoud
en Openluchtrecreatie naar Landbouw en Visserij. Maar er was geen enkele functionele reden
voor, 1:eker niet a1S je een mitieubeleid wilde gaan voeren! Daarom had ook VoMit niet mogen
verdwijnen, want rnitieuhygiene heeft inrnijn ogen meer te maken met volksgezondheid dan
met volkshuisvesting. OUD-STMTSSECRETA!tIS 1:EEVALKING1:ei eellS tegen rnij: Ik kan geen stap doen
of ik kom CRM tegen: landbouw, kinderbescherrning, onderwijs, sociale uken, econornische
1:aken, noem maar op. Daar wilde de forrnateur van af. De andere reden was de educatieve
bewustrnakende invloed die van het departement van CRM uitging, rniddels democratisering,
rniddels participatie en rniddels activering van de bevolking. Die bewustrnaking was lang1:a"
merhand menigpoliticus een doom in het oog geworden. Niemanddurfde daar in het begin
vande jaren1:eventig tegen te sputteren, maar in de tweede helft van die jaren kwarn er meer en
meer oppositie van de leidinggevende groep tegen de te ver gaande democratisering en de te
grote invloed van hetvolk. In het algemeen gesproken is een politicus ofeen hoofdarnbtenaar
narnelijk niet1:0 erg voor basiseducatie. Wel met de mond, maar vaak is dat meer tipservice dan
realiteit, want een bewust meelevende bevolking heeft ook een weerwoord en kan heel verve-
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lend zijn. De klacht was dat de eindeloze inspraakprocedures
zodoende kwaIIl de inspraak in opspraak.'
]e hoeft geen politicologie te hebben gestudeerd om te constateren dat de houdingvan
dr. Gradus Hendriks kritisch is. We zullen hem in dit boekje nog vaker tegenkomen.
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Zo kon Nederland op 4 november 1982 in een extra uitzending van Den Haag Vandaag (toen
nog op Nederland I) kennismaken met de nieuwe minister van het nieuwe ministerie,van Wel·
~jn, Volksgezondheid en Cultuur. In een avonddurend, voor politiek geinteresseerden bijna

nationaal programma, werd het kabinet dat vier jaar later 'Lubbers r zou gaan heten voorgesteld. Twee verra5singen kende de ploeg: Een verlegen, nauwelijks uit~jn woorden komende
organisatiedeskundige, dr. Pieter Winsemius die voor de gelegenheid lid was geworden van de
VVD. Hij moest het pas gecomponeerde VROM gaanleiden. De tweedeverrassingwaszijnnogjon·

gere collegamr. drs. Leendert Comelis Brinkman, een bravourvolle jongemanvangereformeerde huize, al directeur-generaal Binnenlands Bestuur, toen sommigen van ~jn jaargenoten nog
moesten afstuderen. Met priemende ogen keek hij recht in de camera. Voor geen besluit
bevreesd. EentaakstelIing, claar staje voor. En dat erwat te bezuinigenviel was iruniddels duidelijk. De krasse taal van het regeerakkoord liet weinig ruimte voor fantasie.
Wiewas die komeetmr. drs. Eleo Brinkman, die dat en<:yclopedische samenraapselvan Wemjn,
Volksgezondheid en Cultuur moestgaanleiden? In de telexvanhetAlgemeenNederlands Persbureau viel te lezen:
'De directeur-generaal Binnenlands Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken,
mr. drs. Eleo Brinkman (CDA) wordt de eerste minister van het nieuwe departementvan Wemjn
en Volksgezondheid. Hij neemt daarmee het oude ministerie van CRM (ontdaan van oude eigen
en aangevuld met nieuwe taken afkomstig van het verkavelde departement van Volksgezondheid en Milieuhygiene) over van partijgenoot Hans de Boer. Leendert Comelis (Eleo) Brinkman (34) is geboren in Dirksland (ZH). Na hetgymnasium studeerde hij van 1966 tot 1972 politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met als bijvakken bestuurskunde en openbare
fmancien. Aan dezelfde universiteit studeerde hij later Nederlands publiekrecht.Brinkman
werd in 1969 wetenschappelijk ambtenaar aan de vu. Vijf jaar later werd hij benoemd tot
beleidsmedewerker aan het coordinatiebureau noordelijk deel van de randstad. De nieuwe
bewindsman kwam in 1975als hoofd van het bureau van de secretaris-generaal op het ministerie van Binnenlandse Zaken.
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De toenmalige minister Wiegel benoemde hem in 1980 tot alrecteUl·-lI:e~neraal Birmenlands
Bestuur: (einde bericht)
anagram van Leendert Comelis verkeerd was begrepen, stic:htte ,ren/{arring. I)at:~~rdiniint':r
views wel gecorrigeerd door zijn vader, oud-docenten, klas-, dorps- en studiegenoten. Veeleer
veroorzaakte het vergeten van de C van Cultuur even paniek in Rijswijk, terwijl de stelling dat
het oude CRM zou worden 'aangevuld'met de restanten van VoMiI, eendiepe wond sloeg in het
ego van de volksgezondheidsambtenaren in Leidschendam. De deftige doktoren dienden te
zijner tijd naar de geitewollen sokken van Rijswijk te verhuizen. Het was zelfs niet andersom.
De nieuwe minister, vader van drie jonge kinderen, had in zijn korte leven al een voorspoedige
carriere doorgemaakt. Binnen de tijd van een had hij twee studies doorlopen- Weliswaarin de
happy days dat er nog geen sprake was van studieduurverkorting of tweefasenstructuur, maar
toch. Hij had zijnstudiejaren op de grensvan de jaren zestig en zeventig dan ook niet op de barricaden doorgebracht om het vermolmde en ondemocratische universitaire bestel te helpen
opruirnen, laat staan de maatschappij in het algemeen. Hij hadgestudeerd, gewerkt in een studentenassistentschap en in z'n vrije tijd gebridged. Een begaafde jongen, maar toch ook geen
kamergeleerde. )ANNEKE BRINKMAN: 'Elco loopt bepaaId niet te koop met zijn intelligentie. Hij
probeert nooit de slimme jongenuit te hangen. Wetenschapper, daarisie helernaal nietgeschikt
voor. Hij heef! er wel over nagedacht om een proefschrift te schrijven en heeft ook een concept
daarvoor ingeleverd bij professor Brasz, de bestuurskundigeaandeVrije Universiteit. Eencentimeter dik, helemaaIuitgewerkt. Hij wilde het ookwelgaan doen, maaruiteindelijkis het ertoch
nietvan gekomen. Ik denk dat Elco toch meer een doener is. Er is aI zoveel papier. Datblijft dan
ergens in een la liggen en verder gebeurt er niks mee. Het effect van je inspanningen is dan heel
klein. Oatis niets voor hem. Hij vindt hetwelleuk om te schrijven. Dingen op papierzetten. lets
in een boekvorm op den duur. Hij heeft een heel creatieftaalgebruik. Oat komt nog weI, maar
daar moet je meer tijd voor hebben. Maar vtetenschappelijk onderzoek ... eh nee, hij is echt
een praktijkrnens:
Het gegeven dat hij een praktijkmens was gafoverigensgeen aanleiding omeen loopbaan in het
bedrijfsleven na te streven.)ANNEI<E nRINKMAN: 'Hij is geenzakenman, niet uitgekookt ofzo. Wat
zakenmensen hebben, aanvoelen hoe je met geld moet omgaan, dat heef! ie niet. Hij kan niet
vaneen dubbeltje een kwartiemaken. Zijnmoeder komtuit het zakenleven, zijn braer heef! een
aantal bedrijven van de grand afaan opgeb,?uwd. Oat is iets wat hij niet kari. Het trekt hem ook
niet aan. Elco is iemand die van het begin afaan heef! geweten dat hij de bestuurskundige kant
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opwilde. Tijdens zijn studie deed ie iets met intemationale betrekkingen, maar hij was geenlid
van een politieke partij en volgde geen politieke vergaderingen. Alhoewel hij wel altijdpolitiek
ge'interesseerd was. Thuis werd er na.tuurlijk over gesproken. Maar in een burgemeestersgezin
gebeurt dat tochop een andere manier. Hij wist Wat ie wilde: burgemeestet worden, dat paste
ookwel bij hem en daar is. die hele studie op geent geweest. Ondanks z'n belangstelling enstudie
heb ik eigenlijk nooit aan hem gernerkt dat ie politieke ambities had. Maar gek, SOInS kunnen
dingen tach anders lopen. Via de ambtenarij en dat OG-scha.p is hij et tach ingerold. Een keet,
herinner ik me, heeft iewel eens een keerlaten vallen tegen Wiegel, toen die hern vroeg :wat hij
nou het Iiefst wilde. 'Noll', ik zou het leuk vinden am op jouw stoel te komen,' heeft ie toen
gezegd. Maar hij heeft daar nooit mee te koop gelopen, dat het overa.l doorheen strnalde. Ma.a.t
het Z3.t waa,rschijnlijk heel sterk ergens in hem., doordat ie bepaalde dingen graagwil en daar dan
oak op a.fgaat.'
Elco Brinkman was nogmaar 26 jaar toen hij hoofd V3.l1 het bureau V3.l1 de secretaris- gen"eraal
werd bij hetministerie V3.l1 BinnenlandseZaken. Aangetrokken door de toerunalige minister, de

elder statesman De GaayFortIruln, die wel wat zag in de ambitieuze rechtstreeks~ COA-er. Zijn
ambtelijke baas werd de heerVan Dijke, later Commissaris vande Koningin in Utrecht, nogeen
paar jaar voorzitter van de NOS en voorzitter V3.l1 de mar hem genoemde commissie die de
herijkingvan de wetten voor de oorlogsgetroffenen voorbereidde. Twee mannen op gevorderde
leeftijd, die hun sporen in de publieke sector haddenverdiend en die met kennelijk plezier het
jonge talent een kans gaven. Een mooie bam, hoofd bureau SG, maar het kon nag mooier. Daarvoor werd vemntwoordelijk de vice-premier in de eerste twee kabinetten Van Agt, de tegen·
woordige Commissaris van de Koningin in Friesland retiredstatesman Hans Wiegel.
HANS WIEGEL: 'Toen ik minister werd trofik de heer Brinkman 3.3.llals hoofd van het bureau van
de secretaris-generaal, plus enkele andere jonge ambtenaren. Het bureau was indertijd ingesteId
met als speciale taak am de stukken die uit de verschillende directoraten-genera.a.l binnen kwa~
men, een, laat ik het zo zeggen, licht bestuurlijke toets mee te geven. Het was de taak van het
bureau SG am met een ander oog dan die uit de lijn nag eens naar de nota's en stukken te kijken.
Daar eventueel een kleinrevisietje bij te maken ten behoeve van de SG en daarna. de minister.Als
de heer Brinkman en de andere jonge ambtenaren, het waren allemaal jonge ambtenaren, van
het bureau werkelijk van mening waren dat er in het advies hier en daar iets zat waaT3.3.n de
minister zich een buil kon vallen, ofdat er hier en daar iets onvoldoende was uitgewerkt, ofdat
er iets inzatwaarvan ze zeiden:is dat nou wei verstandig, dan schreven ze dat erbij.
Dus zo'n positie op het bureau SG, en zeker die van hethoofd, was in wezen een bestuurlijk zeer
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lijke directeur-generaal, dat kan natuurlijk gebeuren, UiUllU.UC[
marner doen, ande~ brengje het bureauwaar je werktin een moeilijke positie. Maar voor zover
ik me kan herinneren heeft hij nooit dingen verkeero gedaan. Misschien eens een taXatiefoutje,
maar die maakt iedereen we! eens. Oat doe ik ook en dat geeft niks. Het hangt erg afvanhoe je
bent. .i\ls je vee! beslissingen neemt, dan neem je ook weI eens de verkeerde. Maar dat is altijd
beterdanwanneerjegeenbeslissingneemt.Oatsoortliedenlooptooktond. Eenhe!eboe! mensen zeggen: dat is een moeilijk dossier, dat leg ik nog maar even weg. Maar daarmee is het pnr
bleem niet opge!ost Oat probleem blijft gewoon liggen en als het lang genoeg ligt is iedere
oplossing de verkeeroe geworden. Maar Eko Brinkman had en heeft de natuur om pmblemen
op te lossen. Hij durft een knoop door te hakken. En dat is, denk ik, ook belangrijk VQor het
en~ousiasmeren van je ambtenarenkorps. Oe ambtenaren willen grnag een minister rlie knopen doorhakt, beslissingen neemt. En mocht het zo zijn dat de beslissing eenbeetje verkeerd
uitpakt, dan is het ongetwijfe!d zo dat de ambtenaren in die gevailen de minister zeer behulpzaam zijn om .er toch voor te zorgen dat de zaak wordt gered.
In de tijd datik als ministervanBinnenlandseZaken onderde heerVanAgtdiende is Brinkman,
ondanks zijn vlugge wijze van werken, nooit onbezonnen geweest. He!ernaal niet. Mede daardoor heb ik hetgoed met hem kunnen vinden. En toen erop eengegeven ogenblik de postwerd
gecreeerd van drrecteur-generaal voor het Binnenlands Bestuur, omdat de directies Binnenlands Bestuur en Financien Binnen1ands Bestuur werden samengebracht en er een directeurgeneraal moestworden benoemd, heb ikzonder enige aarzeling de hoofdadministratelu Brinkman, dat was hij toen ge!oof ik, directeur-generaal gemaakt. Oat heeft op dat moment
misschien we! hier en daar ge!eid tot een scheefoog, maar ik yond hem de beste. Ik benoemde
hem niet aileen omdat hij dat werk als hoofdbureau SG hee! goed had gedaan, maar ook omdat
hij voor mi; op het adviserende vlak, op hee! quciale punten een zeer belangrijke inbreng had.
In die tiid had ie nog de 'bestekministers', wat tegenwoordig de 'vijfhoek' heet. Dat waren de
minister-president, de vice-minister-president en de ministers van Financien, Economische
Zaken en Sociale Zaken. Bii die bestekministers kwamen aile voorsteilen van financiele aard
binnen, maar erwas op het ministerie eigenliik niemand die voldoende geequipeerd was omop
het niveau van de topadviseurs van de ministers van Financien, Economische Zaken, Sociale
Zaken, mee te doen. Toen heb ik verschillende keren tegen Eko Brinkman gezegd: Ik moet er
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iemand naartoe sturen, ga iii maar. Hii zat toen als iongambtenaar met&rangv;tn,@ml1og,
administrateur, om de tafel met directeuren-generaal vande andereministeries.Hiiheeftdat,en
ik kiik dan in eerste instantie functioneel tegen dat soort zakenaan, op een bijzonder goeie
marner gedaan. Laat ik het zo zeggen, hii is een resultaatgerichte man. Dus hijzocht oOk buiten
deregels om concrete oplossingenvoorproblemen. Als hetl1ietzo kon, danandersorn.Nou die
manier van werken heeft danig vruchten afgeworpen en daardoor is hij mijIlgrote steunpilaat
geweest. Dus toen het ambt van direeteur-generaal werdgecreeerd heb ik hem zonder el1ige
aarzeling voorgedragen. Hij was overigens niet de enige jonge ambtenaar die ik op een hoge
positie heb gezet. Zolang ik miI1ister was heb ik ervoor gezorgd dat daar, waar in het miI1isterie
vacatures waren. gewoon hele goeie mensen benoemd werden. En die waren nu eernnaal vaak
jong. Leblanc die nu directeur is bij Van Lanschot en daarvoor direcreur-generaaJ van de rijksbegroting, heb ik nog plaatsvervangend direcreur-generaal voor het personeelsbeleid gernaakt.
Die oude directeuren-generaa1 vonden dat in het begin natuurlijk l1iet zo gemakkelijk, zij vonden dat wat merkwaardig, maar ze waren ge!ukkig ook soepel genoeg om, als ze zagen hoe het
ging, ergeen puntvan te maken. En Brinkman was zo verstandig ervoorte zorgendat hij als jong
ambtenaar goed met die direcreuren- generaal kon opschieten. Dat is ook be!angrijk. Hij kan
het goed hoor, hij heeft die capaciteiten om goed Om te gaan met mensen. Hetverbaast me ook
l1iets dat hij op een gegeven ogenblik van ambtenaar politicus werd. Hijheeft we! eens gezegd
dat hij burgemeesterwilde worden, maar datzeggen een he!eboel mensen. Ik neem aan dat toen
hem werd gevraagd: zou je miI1ister willen worden Van WVC, hij ongetwijfe!d heeft nagedacht,
maar ik denk dathij er meteen heel vee! voor voelde. Er zit iets uitdagends in:
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Geluidsgolven worden al zwal<ker naarmate ze verder van de bran zijn ve,rwijderd.De vonning
van eengehecl nieuV/ ministerie liet het grootste declvan Nederland dan ookvolkomenonverschillig. Een nieuw ministerie. Nou en? De overgangvan Ted de Braak naar de KRO, ofdeverhogiIlg van de benzineprijs met twee cent wekte meerberaering. In Rijswijk en Leidschendam
rommclde de donderslag echter nog lang na.
De eerste kennismaking die de minister van wvc met een van zijn ambtenaren had was (alweer)
een telefonische. Han Mulder aan de lijn, een van de vcle oud-journalisten die devoorlichtingsdiensten van de ministeries bevolken. Na een loopbaan in de dagblad- en tclevisiejournalistiek
bij de Haagsche Courant, Het Parool, Leidsch Dagblad en Den HaagVandaagwas hij in 1981 als
directeurvoorlichting bij het toenmalige ministerie van CRM gaan V/erken als opvolgervan Nol
Westendorp.
HAN MULDER: 'Ikkende Brinkman al. Hij zat bij eenvan die vcle Haagse clubjes vanheren vanuit
diverse disciplines die elkaar zo nu en dan eens bij een lunch ontmoeten. Datwas de zogenaamde Royal Tonic Club. Ooit op poten gezet door het vroegere hoofd perszaken van de TV/eede
Kamer Hans Ludo van Mierlo, samen met GOlIllIlert de Kok, de overleden toenmalige hoofdredacteur van de Haagsche Courant. Tot dat clubje behoorde ook een aantal veclbclovende
ambtenaren, die in de eerste plaats werden vertegenwoordigd door Eleo Brinkman, directeurgeneraal Binnenlands Bestuur bij Binnenlandse Zaken. De bijeenkomsten rouleerden steeds,
en ik kan me herinneren dat we ook eens een keer in dat prachtige bedrijfsrestaurant van Binnenlandse Z4en eenlunch hebbengehad, waar Brinkman onze gastheerwas. Hij was toen ook
inleider, maar ik ben vergeten waar die inleiding over ging. Vast over decentralisatie, ofzoo De
eerste indruk van die bijeenkomstjes: Brinkman was een uiterst scherp formulerende man, die
overigens niet zo dominant in dat gezelschap aanV/ezig was. Dat was meer weggclegd voor de
joumalisten GolIllIlert de Kok en Rob Soetenhorst, zijn opvolger, maar toen nogNRc-Handelsblad. Nu moet ik zeggen dat we elkaar ook weer niet zo vaak zagen. Die bijeenkomsten waren
eens indezes, zevenwekenenhij was wcl eens verhinderd en ik ook. Ikdenkdatikhemeenkeer
of drie, vier heb ontmoet, voordat hij tot die hoge V/aardigheid werd geraepen. Dus ik
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kepde hem niet echt goed. Ik zou het graag anders zeggen, maar ik kan niet de hand lkhten met
de geschiedenis. Net als vele anderen heb ik die avond datik hem op de televisie zag de telefoon
gepakt en hem gecomplimenteerd met zijn benoeming. Uiteraard hebik hem ook, wat gebrnikelijkis, mijnloyaliteitbeloofd. Overigenswas hij de enigevande nieuwte benoemen ministers
waarvan geen kleurenfoto aanwezig was. Misschienkenmerkend voor de man.'
Loyaliteitwas nodig ook. Maarmetwelke minister? Als blijktdathetdepartementwaatjewerkt
van de ene dag op de andere niet meer bestaat, storten er werelden in. De opheffing van twee
oudeendevormingvaneengeheelnieuwbedrijflegt,ookindekwartairesector,eengrootemotioneelbeslagophetpersoneeLHANSDEBOER:~sjedingenalsfusiestussenministeriesmetdeze

en gene moet gaan bespreken, dan komt ermeestal nietveelvanterecht.Aande andere kantmag
je toch de gerechtvaardigdevraagstellen, ofzoiets dan weI verantwoord genoeggebeurt, ofmen
aile insen outsvanzo'nbeslissingweloverziet.Maargoed, datis achterafpraten.Ikhoop datmen
er lessen uit heeft geleerd dat zoiets niet zomaar kart. Afgezienvan het fcit dat heteen hoop geld
kost, honderd miljoen ben je er zomaar mee kwijt, heeft het geweldig veel gevolgen voor men·
sen. Bovendien ben je er een hele lange tijd mee bezig, in plaats van, zoals het eigenlijk hoort,
met beleid bezig te zijn. Carriere-verwachtingen van mensen worden doorbroken, er vloeien
grote organisatievraagstukken uit voort, er ontstaan fimcties waarbij je in plaatsvan een twee
mensen hebt, er zijn verschillende ambtelijke culturen, huisvestingsproblemen. 20 kan ik wel
doorgaan. En dat is niet iets van een paar maanden. We hebben moeten vaststeilen dat het na
vier jaarnogniet echtwas opgelost. Ik ben er heiligvan overtuigd dat met dit soortdingenniet al
te makkelijk moet worden omgesprongen!
Fuserl;).1. Hij zegt het niet, maar Lemstra, de man die het ailemaal moest uitvoeren moet zich als
een architect in Legoland hebben gevoeld. Watis er voor een organisatiedeskundige van het
daadkrachtige soort mooier dan van twee grote organisaties er een te smeden? Temeer als het
kabinet in feite carte blanche heeft gegeven?
LEMSTRA: 'De fusie is natuurlijk niet volledig geweest door het kabinet, dat kon ook niet in zo'n
korte tijd. Het kabinet heeft aileen maar gezegd: Er zij een departement van WYC. Maar met de
beslissingis niet gegeven dat je ook de financiele systemen en de wetgeving fuseert. Dus we hebben de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg gehouden, we hebben de fmancieringssystemen
volgens de Algemene WetBijzondere Ziektekostengehoudenendaarnaasthad je nog de Kaderwet Specifiek Welzijn en Waren de begrotingsgelden van welzijn en volksgezondheid nog apart
en niet gefuseerd. Het bleven twee blokken.Er is weI eens smalend gezegd: het slagschip van
volksgezondheid kwam langszij glijdenlangs de kano's en pleziervaartuigenvan cultuur enwel-
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Welzijn met de veel zwakker georganiseerde koepdorg;misaties enaU(~leiaJ:ld(:!einsltitl)lterl en
vetenigingell. Om nog maar met te spreken van de cultuurpoot die org;misatorisch nog weet
zwakker is dan welzijll. Om daar een eenheid van te smeden is haast met te doen.'
Oat was het ook met. Veel ambtenaren hadden het.maar moeilijk met hun meuwe l:ollega's. Er
waren tussen de drie ditectoraten" generaal dan ook hed wat verschillen te overbruggell. OUD-

'Bij volksgezondheid in Leidschendam zaten we in de laagbouw, datgafiets intiems. We.haddeneeneigen boedeL Moestenwe naar Rijswijk,naardie keu-

STAATSSECRETARIS VAN DER REI/DEN:

de hoogbouw, 22 verdiepingen met al die rare interieurschilderingen. Als je daar de hal
binnenkwam hingdaarzo'nvieze lap aan de mUU!. Oatwas een kunstwerlc. Liep je door, danzag
je die vrouwenbenen met een vagina boven de lift. Op de dertiende oftwaalfde verdieping hingen aUemaal van die halfofheel obscene tekemngen van een blote VanAgt, geloofik. Nou, het
laatste waarnaar ik verlang is om VanJ\gt bloot te ziell. Maardat kon Brinkman metschelell. Hij
was 34, hij had daar geen moeite mee. Oe volksgezondheidshoek natuurlijk we~ dat was een
heel andere l:ultuur. Oe geneeskundige inspectie moest later in dat gebouw trekken, maar weigerde. Ms dat er hangt, gaan wij er met in, geen spralce van. Oat tekent het versl:hiL Oat joyeuze,
dat wulpse vancRM, tegenover datveel stralcker georgamseerde Volksgezondheid. Veel gedisciplineerder ook. Er was daar een piramidale opbouw: directel1r-genera~ plaatsvervangend
directeur-generaal, hoofddirecteur, directeur enzovoorts. Als de plaatsvervangend directeurgeneraal Yond dat de minister een nota met te zien kreeg, dan kreeg hij die ook met te ziell. Punt
uit Oat was weI eens vervelend, maar anderzijds was dat ook heel makkelijk om mee te werkell.
Als je daar iets in het apparaat [jet zakken, dan hoorde je met een grate pIons en verder mets
meer. Er kwam altijd wat terug. Bij welzijn ging dat anders. Ik heb het eens meegemaakt dat een
nota voor een subsidietoekenning na drie weken via de directeur-generaal Welzijn Ab Gijsbers
naar boven kwarn. Ab had netjes in de kantlijn geschreven: Heer staatssecretaris, ik zou oppassen met het verlenen van deze subsidie, orndat . . :
Ikschreefer dan onder: 'Beste Ab, als je tweeeneenhalve week eerder was gekomen, dan had ik

25

'namens deze'.

malen? Die werd bij Roosendaal al teruggestuurd!
Bij volksgezondheid beleefde ikdatsoortgrappennooit. Daarzijnde onderwerpenookanders.
Maar, :Hs er ietsspeelde zoals Tsjernobyl, salmonella in de garnalen, springende colaflessen of
veteranenziekte, dan 1twam. de directeur-generaal meteen aanlopen, met de inspeetie erbij. Dan
werd er onrniddellijk krijgsberaad gehouden. Natuurlijk, er waren ook daar wel eens subsidieaanvragen die lang wegbleven, jazeker, maar als ik er lucht van kreeg .. :
In tegenstelling tot veel ambtenaren konden de twee bewindslieden wel, al vanaf het eerste
kopje koffie op de werkkamer van Brinkman, goed met elkaar opschieten. Brinkman, hoe
ambitieus ook, begreep dat hij niet met aile geweld zijnstempel op het hele departement moest
d11lkken. Offieieel had WYC slechts ~~n minister, maar in de praktijk waren het er twee. De offi"
cieIe, Eko Brinkmanen een informele, staatssecretarisJoop van der Reijden, die naast de volksgezondheid ook sport, oorlogsgetroffenen en jeugdhulpverlening in zijn portefeuille had. VAN
OERREIJOEN: 'Hij was 34 en ik55. Maar ikheb daar nooitmoeite mee gehad. Nou werd ikookniet
Om halfacht's ochtends ontboden, als hij op kantoor kwam. Dat overkW'am somrnige directeu"
ren-generaal in het begin we!. lk zei tegen hem: Joh, dat zijn mensen Yanzestig jaar, dat!tan je
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hij zich nauwelijks mee, Ook in de Ministerraad met.
Een keer heb ikinde Ministerraad iets gezegd dat eigenlijkmet hoorde, datwas heelongewoon
voor een gewone staatssecretaris.Het ging over de huisartsen, waaI' ik me sterk voot maakte, Ik
zei; ~ dit met door de Raad wordt aanvaard, zal ikm'n consequenties trellin.' D.atwas voor,
zichtig met de portefeuille dreigen. Ik zie Brinkman zo een briefje over tafe! naar Lubbers
gooien. Stond op; 'Pas op, hij meent het!'
Toen zei LUBBERS gauw; 'Laten we et nog maar een weekje over denken.'
Dat iswaar, ikwerd altijd gedektdoor Brinkman. Hij had ookneutraalkunnenzeggen;jijwilt de
portefeuille stellen, ga je gang, dat moet jij weten. Hij had me tenslotte met in dienst genomen.'
OokHanMulder,alshoofd van de voorlichtingsdienstaltijd aanwezigbij devergaderingenvan
de Kleine Ministersstaf, naar goed ambtelijk gebruik afgekort tot KMS, herinnert zich geen persoonlijke onaangenaamheden tussen de twee kapiteins.
HAN MULDER; 'De Kleine Ministersstaf, de wekelijkse vergadering op maandagochtend van de
bewindslieden met de topambtenaren, heeft ZOals iedere vergadering de bekende ritue!en van
opening, vaststellen van hetverslag en besluitenlijstenvan de vorige vergadering. Daarnaastwas
het vaste volgende programmapunt de besluiten van de Ministerraad, die de voorgaande vrijdag was gehouden. Daar zit de minister qualitate qua bij, maar olUdat volksgezondheid zo'n
belangrijke portefeuille is gebeurt het vaak dat de staatssecretaris er ook is bijgeweest. Nou, op
dat punt tiet Van der Reijden zich in de Kleine Ministersstafmet onbetuigd. Hij zag de volksgezondheid heel duidelijkals zijn territorium en was ookin de KMS inal die jarendie ikheb meegemaakt altijd een uiterst aanwezig persoon. Met name bij de bespreking van de besluiten van
de ministerraad liet hij zich met onbetuigd. Ook qua tijd bleefhij met echt achter bij de tijd die
de minister nodig had. Als de voorzitter, dus de minister, vroeg; heeft meneer de staatssecretaris
hier nogwat aan toe te voegen?,dangebeurde hetmaar ze!dendatde staatssecretaris ermets aan
had toe te voegen. Tegenwoordig zijn de KMs-en vee! sneller afge!open.
Brinkman is ook nooitin de wijk van Van der Reijdengaan zitten.Ik zou trouwens met hebben
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ingestaanvoor de gevolgenals datwe1was gebeurd, maardatis eenhypothetis4~e<:onstatering.'
Maar hoestonden de arnbtenaren tegenover de nieuwe bewindsrnan? De lagere ambtenaren
waren in elkgeval volloEJe kon veel van Brinkmanzeggen: eigenwijs, nietaltijd even tactvolals
hij zijn ambtenaren met nieuwjaar toesprak,rnaar niet dat hij kapsones had. Magin cleambtelijke were1d de karnervan een hoger geplaatste nogwel eens achteruitlopend worden verlaten, bij
de nieuwe minister was daarvan absoluut geen sprake. Niets rnenselijks was hern vreernd. De
eigen, snelle Saab bleefvoortaan thuis, nu hij werd gehaald en gebracht naarzijn werk. Wolter
Lernstra: 'In het begin, als hij ergens te laat dreigde te kornenvond hij het niet echtvervelend-om
met politiesirenes en zwaailichten aan te kornen. Na een paar keer hebben we gezegd: 'Joh, dat
door het land scheuren en crossen is voor een keerwe1leuk, maar dat moet je niet te vaakdoen.
Maar ja, als je 34 bent en minister, dan is dat wei een beetje begrijpelijk.'
En qua publiciteit hoefden de arnbtenaren zich tegenover familie en kennissen niet voor de
nieuwe baas te s<:hamen. Niet als hij met de ondeugend geklede zanggroep Centerfold optrad,
niet als Vader Abraham een liedje over hem zong, niet als Koos Postema hem achter het ac<:ordeon loodste of Kees van Kooten hem parodieerde, en niet als hij optrad in een actualiteitenrubriek, alleek hij nooit echt ontspannen te zijn.
Voor de hogere aIilbtenaren, die vaker met hem te maken hadden, lagen de kaarten iets feller
geschud. De nieuwe baas was jonger dan allemaal, wistvan de vele welzijnshoeden en-randen
weinig ofniets, rnaar bemoeide zich wei met alles, ste1de zelfs indringende vragell, die vrijwe1
altijd geld kostten, omdatzijn belangstelling voornamelijk organisatorisch, bestuurlijk en
financieel was. Een voordeel was overigens wei dat hij zelf uit de ambtenarij kwarn en met die
achtergrond de verantwoording voor de departementale afslanking niet aan zijn arnbtenaren
overliet.
WOLTERLEMSTRA: 'Ik had

bij CRM een vrij oude top. Ikhad drie dire<:teuren-generaal: Verhoeve

voor Natuurbehoud, Re<:reatie en Media, Hendriks voorMaatschappelijk Werk en Hotkevoor
Cultuur. Datwaren allemaal mensen bovende zestig, die hunsporen haddenverdiend en ik kan
mij bestvoorstellendatze stukvoorstukop hun eigen vakgebied wei eens moeite hebbengehad
om te zeggen: Moeten wij meteen politieke baas omgaandie a. minstens dettigjaar jonger is, die
b. niets kentvan ons vakgebied waarwij helemaal in opgegroeid zijn en die c. ook nogeens zware
bezuinigingsopgaven opgeeft. Dat zijn helespannende tijden geweest. Met name Gradus
Hendriks, die zo bezig was met die maatschappelijke ontwikkeling, die daar zo mee was vergroeid, heeft het wei eens moeite gekost om die zware bezuinigingen te accepteren. AI het werk,
dat hij in die jaren had opgebouwd, moestie nu van de minister zelfweer afbreken. Dat is haast
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tenaren, althans de goeie, zijn zo me:t b.un. w(~rk ve.rbclDclen, d,at ~:aat z(~ nlletin ,:lekOl~wle kJlef(~n
zitten. Ik weetzeker dat mensen als Hendriks en later zijn

Gijsbers daar nachten

nietvanhebbenkunnenslapen. Enhetwas dus de taakvan de minister,maarvoornamelijk van
de SG omte proberen die mensen nog een beetje gemotiveerd tehouden. Die moest jezo nu en
dan opvangen. Daar moest je amter gaan staan, want datgingsoms hard hoor, heel hard. In dis"
cussies merkte je dat niet. Daar zijn ambtenaren pur sang ook te loyaal yoor. Een ambtenaar in
Nederland isverdomd loyaal. Die kan heel veel hebben en gaat heel ver mee met de bewinds~
man. Voordat een ambtenaarzijnkop in de wind gooit ofeen bewindsman niet meerziet staan,
moet er heel veel gebeuren.'
Wanneer breekt het moment eigenlijk aan waarop de ambtenaar zegt: tot hier kan ik beleidsbeslissingen nog voorbereiden, de nota scllrijven waar de minister om heeft gevraagd, de
opdramt nog uitvoeren? Welbesmouwd is die vraag in tijden van voorspoed, vrede en demo"
O'atie louter academisch. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft het keuzeprobleem'zim niet emtmeervoorgedaan. Wie het politiek niet eens was met de beslissingenvan de
regering of zijn bewindspersoon, zomt een andere baan, die ond~ de werkloosheidcijfers
over het algemeen niet moeilijk was te vinden, want degenen die een dergelijke principieIe
beslissing nemen behorenniet tot de kansarme groepen van onze samc:nleving. HAN MULDER. DE
VOORLICHTER: 'Ik heb hemaltijd latenmerkendatwe ernietzijn tot eerenglorie van de politicus,

maar tot adequaat bijstaan in zijn communicatie van vakminister. Anderzijds ben ik realist
genoeg om te beseffen dat jehet een niet van het ander kunt smeiden bij een politicus, die lid is
van het kabinet. Dus degene die daar een vreselijk puristisch standpunt over inneemt die zal
tom morgen ofiets later moeten afhaken. En als ze niet afhaken, dan schrijven ze puristischer
dan ze handelen. Maar in het algemeen heb ik rnij tom verre gehouden van toesprakenin COA
verband, ofhet bezoeken van COA vergaderingen. Het is een paar keer gebeurd omdat daar het
vakdepartementwel heel erg synchroon liep met de politicus. Dat liep dan meestal direct voorafgaand aan, ofdirect na de presentatie van een belangrijk beleidsstuk. Ik herinner me de mjziging van de Wet op de bejaardenoorden. En het speelde ook in de tijd dat er nogal wat opwinding was over dat interview in Vrij Nederland. Toen vermoedde ik zoveel journaille onderweg,
dathetweliswaar een partijbijeenkomst betrof, maar dat ik er toch bij bleef:
Oud-directeur-generaal GRADUS

HENDRIKS:

'Ik heb Brinkman twee jaar meegetnaakt, tot ik de

mogelijkheidkreegom vervroegd uit te treden. Dat heb ikgedaan, want ikweet ooknietofikhet

29

nog een aantal jaren langer had volgehouden. Niet vanwege de mens BrinkIIla.n,wantikheb
hem altijd eenaardige open man gevonden. Ik heb hem nooit op een oneerlijkheidlamnen
betrappen. En als ik hem moet typeren, ik yond hem ook vaak sterk overtuigdvan <lijn eigen
gelijk. Nou moet dat natuurlijk ook, maar hij ging naar mijn gevoel tom ook weleens op vrij
zwakke veronderstellingen tot het bittere einde door, ookal was het een verloren zaak. Hij sneuvelde dan, maar dannam hij ookzijn verlies royaaL Goed, zeihij dan, de Kamer heeftbeslist, of,
het kabinet heeft het met geaccepteerd, ik haal bakzeiL 20 gaat dat nu eemnaal in de democratie. Maar, dat moet ikzeggen, ik heb hem eigenlijk nooit warm zien lopen ofonder de indruk
zien komen van iets. Van een meuw idee waar je mee kwam: Pat hij zei: dit is een eye ()pener,die
kant moeten we nit. Met al zijn begaafdheid was hij voor mij eigenlljk een kouwe kikker. Hij
bleefalrijd gelijk in zijn houdingen. Ik heb hem maar ~en keer zeer deemoedig zien zitten, dat
was in de tv-nitzending, nadat hij zich in Vrij Nederland de opmerking permitteerde over de
kamerleden, dathetgoed zau zijn voor hunmaatschappelijken politiekfuncrionerenals zewat
meer in de maatschappij zouden omkijken, en dat ze daarin ook zauden participeren. Toen is
hij op een nette, maar <leer indringende minier door wijlen loop de Uyi ter verantwoording
geroepen. Toen zat ie naast Lubbers als een kleine jongen, bleek om de neus. Voor de rest verblikte ofverbloosde hij met bij geen enkel onderwerp.'
},o,NNEKE BRINKMAN: 'Ik vind het al te gemakkelijk om te zeggen dat hij eenkouwe kikker"is. Het is
'IVaar dat hij geen maatschappelijk werker van nature is, geen zieleknijper. Hij houdt ook met
van dat zweverige en eindeloze praten, maar hij probeert wei altijd de zaken voor elkaar te krijgen. In de polirieklaat hij zich met teveel doorzijnemories leiden, maar dat betekent met dathij
ze met heeft.Ik heb vaak meegemaakt dat als hij thuiskwam van een bezoek aan een opvangtehuis voorjongerenofeenvlumtelingencentrum daardoor aangeslagenwas.Dan zagje dat hij er
mee bezigwas. Maar ik denk dat hetmeereen kwesrie is van er metgoed meeweten om te gaanof
er met duidelijk voor uit durven komen.'
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Op 21 april 1984, anderhalfjaar na zijnaantreden als minister, drukte hetweekblad Vrij Nederland als slot van een serie over regeren in Nederland een interview afmet minister Brinkman.
Hoe gepoktengemazeld de joumalisten]oop van Tijn en M;)X vanWeezelookmochtenzijn,ze
konden tijdens hetgesprek hun oren niet gelovenenlater, toenze de tekstvan de minister terugkregen, wellicht hun ogen niet. HAN MULDER: 'E~n van de plezierigste dingen ¥OOr een voorlichter en een journalist is dat Brinkman nooit dingen ontkent. Hij heeft nog nooit beweerd: dat
heb ik nietgezegd. Watwel eens is gebeurd is dat hij tegenover de plaagvan het alleen maar van
de tape werken ongelukkige formuleringen had. Als je die letterlijk afdrukt dan ontbreekt er de
dimensie vande dictie ofde context-In die gevallen heefthij wel eens bepaalde correctiesvoorgesteld.Datvonden journalistenmeestalgeen probleem.Althans de goede journalisten.]e hebt
ook van die PEc-Zwolle types in de journa1istiek die zeggen:]a maar, het staat op de band. Dat
zijn journalisten die de woorden van een bewindsman nittikken, hun naam eronder zetten en
dan doen alsofze een kritisch interview hebben afgenomen. Meestal vloeit daar geen bloed nit,
wantvaakzijndieverhalennietleesbaarenhalenveellezersheteindeniet.Maarmetmensenals
loop van Tijn heb je daar geen problemen mee. Ook niet met het beroemde, danwel beruchte,
in elk geval befaamde, interview met Vrij Nederland, want dat verhaal heeft hij van tevoren weI
gelezen en er zijn toen hier en daar wat formuleringen afgezwakt.'
Hoe afgezwakt ook, er bleefnog voldoende over om een geweldige commotie te veroorzaken.
DRIE CITATEN:

'Ikzou erv66rzijndat Kamerleden alleen nog in deeltijd werken, endaarnaast eendeeltijdbaan

in de maatschaPpij hebben. Het valt me op dat Kamerleden nu vaak voomamelijk met hun
eigen sector bezigzijn. Een Kamerlid denktvaak dat ie maar een motie hoeft te latenaannemen
en dat het dan ineens allemaal anders is in Nederland. Zo van: motif 34 is aangenomen en dat
was dat. Maar zo werkt het niet. Een heleboel Nederlanders weten niet eens wat er in motie 34
staat, zijn er zelfs niet in geinteresseerd. Terwijl het Binnenhofdenkt de zaken even geklaard te
hebben, merk ik bij rnijn werkbezoeken dat dat in het land helemaal niet gevonden wordt.
Ik vind dat je 66k moet luisteren naar gemeentelijk bestuurders en naar de mensen in de straat.'
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'Ik zou me best kunnen voorstellen dat er op de hulpkrachten van het parlement wordt
bespaaro ( ...) Dat zou de democ1':ltie misschien we! bevorderen. Dan houden die Katnerleden misschien weer eens zelfeen speech. Nu stapt zo'n Kamerlid naar zijn fractiemedewerker
toe. Die overlegt weer met de achterban, in mijn geval met de vertegenwoordigers van de we!zijnsiobby's. Daar zitten ze dan in de pauze vanhet karnerdebat mee te beraadslagen ofbuurthuis xofY weI ofniet gesioten mag worden. Dat zijn toch details! lkdenk dat de democratieop
een nog hoger peil gebracht kan worden als de Kamerleden zieb aan de grate lijn houden.
Dernoc1':ltie heeftvoor mij niets te maken methetaantal ambtenarenenfractieassistentendatje
in dienst hebt.'
'Ministers moeten 'Voor mij weer mensen van vlees en bloed worden. Mensen die zeggen: dit
vind ilc, en daar ook voor blijven sraan. Als u dat de terugkeer van de autoriteit wilt noemen, is
mij dat best. Want zo'n terugkeer van het gezag verlangen de mensen ook. ( ...) Ik vind dat
meer respect zou moetenwordenopgebrachtvoorde besluitendie eenministerneemt.Als zo'n
besluit valt, is daarover nagedacht door een minister die daarvoor verantwoordelijk is!
AIle leden van de Tweede Kamer, inelusiefpartijgenoten, stonden op hun achterste benen en
riepen de bewindsman terverantwoording. Eenzaamzatde jonge BrinkIIlannaastminister ptesidentLubbers,die hetwoord voerde ende ledenvande Tweede Kamer excuses aanbood. Op de
ambtenarentribune, die je bij bepaalde gelegenheden kan plaveien met ambtenaren; waren
slechts twee gezichten achter het hekje te ontwaren, die van voorliebter Han Mulder en van het
hoofd bureau sa Herman Kaiser, tegenwoordig burgemeester van Margraten (L). HAN MULDER:
'We hebben later nog een fles "Bokma van hem gekregen!
JANNEKE BRINKMAN: 'De periode na datVrij Nederland-interview is heelverve!endgeweest Ikwas
zelfmisschienwel meeraangeslagen dan Elco. In hetwinkelcentturn, alsofalle mensen me aankeken, ik kon we! door de grond zaklcen. Nu ben ik e1':lan gewend. Het gaat we! een keer over,
denk je. Er gebeuren altijd weer andere dingenwaar men hetover heeft. En je merktdatiedereen
een beurt krijgt. Van der Linden, De Korte, Van Eekelen, Van Ardenne. Ze hebbenallemaal hun
portie thuis gehad. Maar ikheb Elco nooit metwrokofhaatgevoe!ensgezierL Ook na die affaire
niet.Ik denkwe! dat de directie Voorlichting hemgrandiger had kunnenwaarschuwen; dat heb·
ben ze natuurlijk we! gedaan, maar Elco is afen toe, oflievergezegd regelmatig, eigenwijs. Maar
ja, dat is achtel':lfgepraat, en dat is iets wat Elco nooit zal doefL Gebeurd is gebeurd!
Volkskrant-journaliste JET BRUINSMA: 'Die aanvaring met de Kamer was buitengewoon dOrrL
Daar heeft ie van geleerd. Maar hij zal sinds die affaire geen ge!egenheid ongebruikt laten Om
de Kamer op ironische toon mee te de!en dat ie 'uite!':lafd buitengewoon veel respect heeft
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allen met elkaar irnrners al zol.aIll~ w·eten e,n 'ran dClol:ldrclng'enzijl~
minister kwam Brinkman niet voor het

jaar, die ze nag nooit op partijvergaderingen hadden gezien, negeerde de pikorde in de Tweede
Kamer totaal en passeetde iedereen die zichzelfeenpositie als staatssecretaris of, wie Weet, als
minister had toegedacht. Regelmatig liet de CDA-fraetie de jonge bewindsman dan ook de solidariteit van de slangenkuil ondervinden. JANNei{E BRINKMAN: 'Daar heeft·ie toch wellast Van
gehad hoor. Ikzie hem nietzo vaak boos ofgeagiteerd alshij tbuiskomt, maar de enekeerdathet
gebeurde, was vanwege ruzie met een cDA-kamerlid:
HANS De BOER: 'In het begin had Brinkman hetniet makkelijkmet de cDA-fractie.Teneetste vanwege het feit dat hij geen kamerlid geweest was en ten tweede omdat hij dingen te snel wilde
doen. Datzit in alles inde man. Niet aileen inde kamer, maar ookintem bij wvc. Ikdenk dathij
daardoorwel eens teveel vraagt van zijn mensen. Dan loop je risico's, zeker als je:taniets begint.
Bovendien had hij de onbekendheid met de procedures, en met procedures bedoel ik niet
alleen datgene wat op papier staat, maar ook hoe ongeschreven zaken gaan in een parlement.
Hij heeft daar te snel en te zeer gedacht vanuit de optiek van: de minister regelt en besluit ..•
Maar ja, zo is de werkelijkheid niet altijd. Besluiten nemen is een daad met veel ptaten tussen
verscheidenen. Het parlement aan de ene kant, de minister aan de andere kant. Dan zit er nog
eenambtelijk apparaat tussen, de pers zitertussen en er is hetveld van allerlei organisaties waar"
mee je te maken hebt. E.n dat ineen comple)(. Dat heef! iein het begin niet helemaal op de juiste
manier ingeschat. Misschien had het ook weI te maken met het feit dat zo'n kamer nog moest
wennen aan hetgegeven dat er nou een kabinet zat dat met daadkracht een aantal zaken wenste
door te zetten en in een andere richtingwenste om tebuigen. Daar komt bij dat in de hoekwaar
Brinkman mee te maken kreeg nogal wat kamerleden zaten, die uit een tijd kwamen waarin er
eeroer meer geld voor die hoek was dan minder. Nou, dat botste. Ofer mensen tussen zaten die
lieverzelfop deze post haddengezeten ... Datspeeltaltijd, overigens zonderdathetwordtuitgesproken, een rol?
Welke oorzaakdan ook, iedere keer als minister Brinkman in de commissie Welzijnen Cultuur
vande Tweede Kamerverscheen zettende ledenhun stekels op. HANS OI]KSTAL (vvo): 'Ikherinner

33

me dat ikhem ooit eens de Cassius Clay van het kabinet heb genoemd: net zo'n grote mond,
maar met het veJ:Schil dat Cassius Clay het binnen de ring dan nog wist ""aar te.tnaken.'
PEU;R LANKHORSr

(Groen Links): 1\ls we in een ~omrnissieYergaderingaan het woord w~en

geweest en vragen hadden gesteld, was het zijn beurt om te antwoorden. Vaak begon hij dan te
ratelen, het eenna het ander. Dan zaten ervan die dingen in w~anik dacht, is datnou nodig?
Dan werd ik inderdaad vaak opgewonden. Later heeft ie dat wel enigszins afgeleerd. A!thans,
naarrnate hij langer tninisterwas, kreeg hij door dat je kamededen afen toe een beetje eer mOet

gunnen.'
Mogen de voordrachten van Brinkman in de Karner de grootste woorddichtheid perminuut
van alle bewindslieden hebben, het komtwel allernaal in de notulen te staan en zijn derhalve te
controleren. Da~st bestaat er in de politiek ook nog een informed circuit in de wandelgangen, het kamerrestaurant, ofgewoon thuis aan de telefoon. In dat circuit opereert Brinkman
niet veel, in elk geval niet met leden der Staten-GeneraaL
HANS DIJKSTAL: 'Brinkman heeft als systeern dat als een onderwerp in de Karner aan de orde is, hij

de betreffende ambtenaarofhoofd van de afdeling naar de Karnerstuurtom eens evenvoorafte
praten. Vanuit zijn optiek bezien vind ik dat zeer begrijpelijk. Maar ik begin die gesprekken
altijd met te zeggen dat ik er niet zoveel behoefte aan heb. Ik wi! wei inforrnatie uitWisseIen,
ma~ ik wi! me niet op voorhand comrnitteren. Dat verkleint alleen ma~ je eigen ruimte van

opereren. Er zijn natuurlijk wel eens onderwerpen geweest, waarbij de spanningen hoog oplopen. In die gevallenmoetje de koppen bij eika~steken.Maardatdoetiedanheelgoed. Ikherinner me kinderopvang. Hij had een jaar lang gevochten met het CDA, maar was er niet uitgekomen. Enfm, De Vries erbij, Voorhoeve d'rbij, het was een Babylonische spraakve~.
Brinkman is dan eenman die zo'n gezels~hap op een gegeven moment bij elkaar roept. Hij zat
daar heel rustig een weg naar de oplossing te vinden. Oat soort dingen doet ie heel knap:
Van dat soort knappe dingen was echter in de eerste j = noggeen sprake. Keer op keer botsten
de bewindsrnan en de k~r1eden.Laterveranderde dat.
VAN DER REIJDEN: 'Hij

krijgt nou geen ruue meer in de Tweede Karner. Nu kiikt ie d~ door de

muur heenals iernand iets tegen hem roept. Vijfjaar ge1edenwou ie er tegenaan, toen behoorde
hii nog tot de wondere jeugd van PeterStuyvesant, 't moest en 'tzou! Maarvandaagde dag, als ik
hem in de Karner zie zitten, dan lacht ie zo maar eens vriendeliik, kijkt een beetje veJ:Strooid, hij
schriift wat in z'n blocnote 'vanavond de slager niet vergeten'. En dat is het dan. Verder niet. De
afStandelijkheid w~ee hij met de Karner praat, dat is een wereld van verschi1 met vroeger.
Ma~ ook de kamerleden zelfhoor. Die hebben datzelfde protes van gewenning en vermoeid-
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heid doorgemaakt. Die zijn ook met hemuitgepraat over de manier waarop dingen moeten
worden aangepakt. Ze zijn op elkaar uitgekeken in de zin van we kunnen niet$ nieuws meer aan
hem ontdekken. Ze kunnen hem ook nietmeer jennen. Vijf jaar geleden hadden ze daarmee
nog su<;:ces. Nu glijdt het aIs water van een kikker a£ Er gebeurt niks meer. Hetzal nu niet meer
gebeuren dat de minister-presidentnaar de Kamer moet komen om Brinkman te verdedigen.
Vroeger kreeg hij altijd het verwijt dat als hij een voorstel deed dat door de Kamer niet goed
gevonden werd, hij zci: Zegt u het maar, hoe het dan wei moet. EnJooP WORRELL maar roepen
metzijn betaaId-voetbal-stem: 'De megeringrregeert. De Kameris ernietvoorde rrregering om
te rreegere, maar uchekuchekuche: Nou pikken ze dat van hem. Nou zegt hij: hier heb ik een
voorstel; u vindt het niet goed? Gaarne voor morgen vijfuur eenalternatie£' Het ontbreekt er
nog maar aan dat ie er geen postbusnurmner bijgeeft. Maar ze pikken het. Oat komt ook, hij
heeft z'n zaakjes goed in de hand. 't KIinkt misschien gek met die mediataestanden, maar in
beginsel heeft ie het in de hand.
Oat kamt, hij is zeer helder. Hij heeft alles gauw in de gaten. Oat was vier, vijfjaat ge!eden nog
niet het geval, maar hij heeft er na mij nag vier jaat gezeten en vervolgens heeft ie wat meer bij
Dees toegekeken dan bij mij. Het aantal onderwerpen is voor hem uitgebreid. Bij mij was het
alleen maar abortus. Maar nu heeft ie uit mijn portefeuille oakeuthanasie, oorlogsslachtoffers.
jeugdhulpverlening erbij genomen, toch niet de minste onderwerpen. Jeugdhulpverlening, ik
weet nog dat ie daarbij verzuchtte: wat heb je me nou in m'n maag gesplitst. Het was ookmociIijk toen, want hij zatnet in het tweede kabinet Lubbers, toen hij meteen dat duaIisfue kreegvan
een eigen Wet ieugdhulpverlening en die wet vanJoop Worrell. Het is nu achter de rug, maar in
het begin was het altijd dat gedonder met c:ijfers. Toen ik het deed was dat al zo: 2700 plaatsen +
3300 plaatsen is Samen 5700 plaatsen. Tochweerniet,maarwaarzijndie resterende 300 plaat$en
dan? Elke dag kreeg ik andere cijfers. Oat was overigens niet de schuld van die jongens van de
jeugdhulpverlening, dat waren goeie ambtenaren, alleen zij kregen de juiste inforrnatie ookniet
boven:
Hetgevenvaninfonnatie opgrond waarvan een bewindsmaneen beslissing neemt is hetwezenIijke werkvan be!eidsambtenaren. Maarwelke beslissingook, in eendemocratie heeft het parlement het laatste woord. Leiden de opmerkmgen van de Kamer totvee! bijstellingenvan de oarspronkelijke plannen van de bewindsman, dan vindt de ambtenaar dat buitengewoon jammer.
Andersom kan een minister zich bij zijn ambtenaren vee! populariteit verwerven als hij voorstellen zander vee! k1eerscheuren door de Kamer weet te loodsen. Het werk van de ambtenaar,
informatieverschaffing, is dan niet tevergeefs geweest.
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leiding, heell nacir:u1dreliijk

Brinkman heeft de neiging om eerst te beslUlten c~ v,~rv()lgl:nsmet zijn mledl:v{elrke\s te

zien. Het direetOr-lat-genetaal Welzijn, w;t;I.l" ik hoofd van was, was zl:eruitc:enlop,enii:
minderheden, bej.wd.en,geblanclicapteJll.Je kuIiLt niiet clenl~en dat je ()P al die ter:rejn.en ClP
Bovendien kom je iedere keer voor verrassingen
wist ik met hoe het ~t. Maar petie afvoor de ambtenaren bij ons,zo en()ml g(>edl a.IJ.zlJ
geinformeerd. En toen ik met de direeteur-genetaal voor de politie ging praten over deaanpak
die eruitvoortvloeide, wist die rotan niles. Hij wou rigoureusingrijpen. Ik was toen aileen, ma.at
omdat ik door de mensen was ingelicht, kon ik een heleboel dingen inbrengen waarvan ;1:e
zeiden: Tja, ;1:0 hebben wij bet met gezien. Maar ik wist van tevoren ook met hoe de ~ ut.
Geen sprakevan. Als;1:c me met aan aile lcanten hadden geinformeerd, was ik afgegaan opde
;1:elfde foute veronderstellingenals die DG-politie. Hette1fde met sport. Er speelde de kwestie
met vandalisme in de voetbalwereld en we namen zitting in de <:ommissie die daarvoor was
ingestdd.. Dan moet je goed op de hoogte zijn en bij de dire<:tie politie waren ze met echt op de
hoogte, terwijl ik wet was ingeseind. Niet omdat ik het ailemaal wist. Nee, dat kwam door de
mensen die ik had. Als je dat nou met met elkaar oppakt en aileen vanuit jezelfredeneert, dan
komje ermet.Je moetdus aldoordiepgaand metje medewerkers praten,datdeedikendatmoet
een minister ook doen. Brinkman heeft het wei eens gedaan hoor, maar toch ook te vaak aileen
geluisterd naar zkhzelfen het parlement. Daar moet je ook naar luisteren, mtaar mijns imiens
heeft ie vaak te solistisch naar de Kamer geopereerd. Althans, onvoldoende met ons erover
gepr-lat, onvoldoende de argumenten van de Kamer met ons besproken. Daardoor heeft ie wel
eens hetverwijtgekregen dat hij te veelz'norenliethangennaarhet parlement, dathij tegemakkelijk is meegegaan waar hij z'n rug mocht re<:hten. In de verhouding ministerie - parlelnent
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xnoeteenxninisterweleenstoegeven,datisnonnaal.MaarikgeloofdatBrlnkxnanzichtevaakte
weinigheeft laten opIaden door zijn axnbtenarell, te weinig tegenover de parIement:ariers heeft
ingebracht. En te vaak opportunistisch naar de kamerIeden luisterde.Misschien, ikkan hetniet
bewijzen, yond hij het ook wel leuker wat dekamerIeden zeiden. Worrell W<iS faliekant tegen
decentralisatie, dat zijn felle discussies geweest. Maar in rnijn beIeving zag Brinkman dat meer
als een verbaal steekspel dan als een overIeg.
lOOP VAN DER REI]DEN had dat weL Die ging met de Kamer praten op een marrier die de Kamer
meteen veeI gemakkelijker contenteerde. A1s je zag hoe Van der Reijden met de Kamer omging,
ik zon bijna zeggell, hij wond ze oxn zijn vinger. Dat is een gave apart. Dat kon Brinkmanveel
rninder xnakkeIijk, oxndat hij veeI rninder zijn gevoelens kon niten en daardoor bij de kamerIeden alIeen maar strakgespannensnaren raakte. Hij W<iS te rationeel op em Iijn. Ofhij gingom,
maar dan weer zo scherp dat het radicaal anders W<iS. Nee, omgaanmet de Kamer is z'n sterkste
punt niet geweest. Liever had ik hem in een overredings- ofeen overIegsituatie gezien en wat
rninder solistiscb. Maar goed. aan iedereen zit iets slechts en goeds. A1s het totale beeld wat ik
van hem geef maar niet negatiefis. Dat zon ik bepaald onjnist vinden.'
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In het begin mag Brinkman dan in de Tweede Kamer met argwaan zijn bekeken, voor de vertegenwoordigers van de pers gold bijna hettegenovergestelde. VoorlichterHAN MULDER: 'Vaabijn
bewindslieden wei intelligent, maar schort het aan communicatietalent, dat is nogal eens een
probleem. Ofhet is andersoIIl, dat is net zo'n groot probleem. Bij Brinkman gaat het gelukkig
sam~ Het is heel makkelijk werken met hem. Hij heeft een grote bereikbaarheid.
Hij is. ook heel snelin het begrijpen van de moeilijkheid waarmee je zit. Hij luistert naar je en is
overigens net zo bereid om het niet met je eens te zijn. Maar het is nooit zo dat hij een probleem
nietdoorziet Een paar jaar geleden heeft hij in een interviewwel eens geL;egd dathijwel naar de
opera ging, maar dat opera zijn grote liefde toch niet was. Let we!, hij zei dat ineen tijd dat opera
enorm in de mode raakte. Het is nu weer een beetje aan het wegebben, tegenwoordig zie je ook

weer droevige lege plekken in de Stopera ofin de Muziekzaal in Den Haag, maar teen stond
men elkaar om halfzeven 's avonds naar het leven om bij Wagner naar binnen te kunnen. Die
openhartigheid maakt hem voor de pers een interessante man. Hij wordt ook veel gevraagd
door de media, juistomdat hij nogalgauw ergens een mening over heeft. Toenie pas aantradhad
hij eigenlijkovera!een mening over. Oatis een paar keer uitgepakt als een booIIl, die jeomzaagt,
maar die naaf jeze1fvall'
AI direct na zijn aantreden stond er dan ook een stoet van vertegenwoordigers van de media
voor de deur, die hem metvragen bestookten over een van die vele onderwerpen waar wvc mee
te maken had. Onderwerpen die op hetculturelevlakvaak bedektzijn meteen dikke laagpublicitaire make-up, een relatiefkleine begroting hebben en geleid worden door lokale bestuurders
die zich gaarne profileren en boos worden als juist op hun terrein wordt bezuinigd ofgereorganiseerd. Bereidwillig stond de nieuwe minister de media te woord, terwijl de artike1en enigszins
afgunstig werden gelezen door de politici, voorwie publiciteitwelhaast een bestaansvoorwaarde is. Per slot van rekening levert publiciteit, net als bij artiesten, garanties voor het voortbestaan. Bij een belangrijk kamerdebat is het dan ook achter deruggen van de fractievoorzitters
altijd een komen en gaan van kamerleden die elkaar belangrijke dingen in het oor fluisteren,
juist op de momenten dat een fotograafzijn plaatje schiet De nieuwe minister had dat banale
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handwerk van de politieus nooit doorgemaakt, wellicht eenvan de redenendat hij in de beginperiode van zijn ministerscllapIIlindervriendeninde Kamer had danw:lafophij hij zijnaantreden had gehoopt.
Wie een keer de zaterdageditie van De Volkskrant doomeemt, weet danook dat de doelgroep
van het ministerie van wvc in vee! gevallen samenvalt met die van De Volkskrant, want aan de
personeelsadvertenties in een dagblad kan je het best afleiden welke leZeI'Sgroep die krant leest.
De dagelijkse knipselkrant va.nhet ministerie beva.t dan ook vrijwe! altijdstukken uit dit dagblad, meestal geschreven doorJet Bruinsma, de parlementaire journalist, die vanwege de vee!heid van haar produktie en de juistheid van Mar informatie een factor vormt waarmee ten
departemente ernstig rekening wordt gehouden. JET BRUINSMA ziet zichzelfnaclrukkelijkniet als
de journalist die eventies een oordee! over Brinkman zal geven: ~ er bij De Volkskrant een
andere journalist wvc zou doen, krijg je ruisschien een ander verhaal over Brinkman, maar de
stukken in De Volkskrant blijven hetzelfde:
'Brinkman is niet ijdeL Hij is ook geen atrogante klootzak, zoals je ze onder ministers we! eens
aantreft, lieden die zichzelfzo hooggestegen achten dat ze onbereikbaar zijn geworcien.Je kan
hem makkelijk aanspreken. En dan als Eko. Hij is niet iernand die zegt: zegmaar meneer. Hij is
er trouwens zelf mee begonnen, toen hij Jet tegen me zei. Nou, dan zeg ik dus Eko. Maar, ik
moet zeggen, Brinkman is niet de man met wie ik vee! affiniteit heb. Je kan wei eens met hem
lachen, maar je blijft toch heel erg op afstand. Daar doet dat elkaar Eko enJet noemen niks aan
a£ Oatweetje anders tochnooit.Ik heb altijd aardigkunnen opschietenmetWim Oeetman. Hij
komtwe!stroefover, maar als je hem een beetje kent, kan je ookgrappen met hem maken, als hij
verte!t hoe hij z'n 101 erin heeft als hij eenander te slim afis geweest. Oat komt natuurlijk ook
omdat je hemal kende als kamerlid.Soms heb je met mer.seneen verst:lndhoudingensoms ook
totaal niet, dat staat los vanhun be!eid. Met Oeetman had ikeen soortverstandhouding, heb ik
nog. Enrnet Brinkman heb ik dat eigenlijk niet.Ja, ik ken hem nOu zo lang en er zijn natuurlijk
overeenkomende belangen. Hij is voor ruij van belang, omdat ik over zijn terrein schrij£, enik
ben voor hem vanbe!ang, omdat ik dat doe. Zoligt het weI, maar dat is nog iets anders dan een
verstandhouding. Misschien is de eerste indruk bepalend voor de restvan een verhouding en als
je iemand leertkennen verandert die indrukwel eens, maar Brinkmanleerje natuurlijknietecht
goed kennen. Nou is dat ruijn beroep ook niet. Het is ruijn beroep om over zijn be!eidte informeren, that's all. En hoe hij verder in het dage!ijks leven is, zal me een zorg zijn. Ik kom Brinkman dan ook nooit informee! tegen, ook niet in Nieuwspoort. Daar heb ik hem zelfs nog nooit
gezien. Nou zegt dat niet alles, want ik ben er ook lang niet altijd, ik ben er meestal niet ze1fS.
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En ik vind dat ook niet de maatsta£ Zo van, als je daar nietwordtgezien,mankeert er ietsaan je.
Je kan ookzeggen: ik hou afstand, ik ga daar niet in de kroegzitten met allerlei onduide1ijkzat
wordend volk. Deetrnanheb ik erwel een paar keer gezien als hij werd meegesleeptdoordejongens van de voorlichtingsdienst na afloop van een debar. En als het een beetie een aardig debat
was, drinktie ook nog een pilsje. Hoewel nooit lang. Brinkman doet dat dus nier. Daarvaltveel
voor te zeggen. Je zou kunnen zeggen dat hij, om de afstandelijke indruk die hij wekt weg te
nemen, zichwatvaker in het inforrnele circuitmoet begeven. Hoewel hetmaar devraagis ofhet
hem dan zallukken.Hij is nu eenrnaal een nuchtermens en in die zin altijd zichzel£ Maarvoor
indrukken moet je ook niet in Nieuwspoort zijn, dan moet je het land in, als hij ergens op
bezoek is.1k heb hem eens meegernaakt op een avond voor bejaarden in Brabant. Hij deed dat
niet leuk. Er zaten van die oude mensenin een harrnonie te blazen. Non, dan moet je daar iets
vanzeggen. Dat is aardig. Het is kneuterig, maar dat hoortookzo, vind ik. Hij had welz'n vlotte
babbel uit de Kam,.er. Ik noem hem zelfvaak een soort bandrecorder. Als je wilt dat ie ophoudt
met praten, moet je de stekker eruit trekken. Hetis overigens niet gezegd dat hij daannee een
slecht minister is. Hijpresenteert zich op die manier alleen maar slecht, want een babbel is
alleen maar de oppervlakte en die oppervlakkige indruk wekte hij ooksorns, zeker in de begintijd in de kamer. Daardoor wekt hij de indruk dat het hem allemaal rnaarweinig interesseert. Ik
heb eens, dat is alweer lang geleden, sarnen met mijn collega Oscar Garschagen die hem niet
goed kende, Brinkman over euthanasie gemterviewd. Daar was toen gedonder over, al weet ik
niet meer in welke fase van het gedonder we toen zaten. Na afloop spraken Oscar en ik met
elkaar, en toen hadden we het eigenlijk allebei. Gob, die man doet dit graag. Hij vindt het leuk
om minister te zijn. Dat had ik eigenlijk nog nooit eerder zo duidelijkgezien. Welzijn, dat doet
hij nou eenrnaal, en als je dingen langer doet dan zitten er ookwel aardige kanten aan, maar 't is
geen liefde. Maar dat gedoe met euthanasie vond ie veel aardiger. Leuk klinkt zo raar vanwege
het onderwerp, maar hij heeft er plezier in. In elk geval meer dan in de gewone welzijnsdingen.
Het is zijn ingang om met de grote politiek bezig te zijn. Nu kan je zeggen, geen wonder dat hij
het leukvindt, hij heeft per slotvan rekening politicologiegestudeerd, maar datzegt niks. Politicologen praten altijd zo raar over politiek.
En het leukste van alles vindt ie nog dat gerornrnel in die media. Maar wat ie daar nou teweeg
heeft gebracht is eigenlijk nul kornma niks, tenrninste naar mijnidee. Hij heeft geprobeerd de
boel steeds maar afte grendelen. Maar wat gebeurt er? Het hele bestel wordt leeggezogen. Dat
hou je niet tegen, dat houdt de volgende minister ook niet meer tegen. En wat ik me weI eens
afvraag: kan het hem eigenlijk wat schelen? Volgens mij interesseert het hem geen lor of er
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cOIIlIIlercie kemt ofniet Hij wordt betaald Om cOIIlIIlercie tegente houden, dat doet ie dan. Hij
vindt het roIIlIIle!en leuk en hetgeklier en geklooi, ook het publicitaire effect daarvan, denk ik
weL Het enige dat ie echt leuk vindt, denk ik, zijn toch onderdelen van die cultuur. Dat zei hij
ook in een van de eerste interviews dat we met hem hadden. Toen zei hij dat hij architectuur en
monumenten we! aardigvond. Maarvande restvan cultuur, ikge!oofniet datie daarvee!sjoege
van heef!. Het was in de Kamer en het ging over literatuur. Hij noemde toen een boek van ene
schrijverOornkens. Ikhad ernognooitvangehoord.MaarFrits NiessenvandepYDAwistdathet
een streekboekenschrijver nit de Alblasserwaard was. Toen dacht ik: he Brinkman, nou val jij
toch even behoorlijk door de mand. Ik bedocl nikskwaads van Oornkens of streekboekenschrijvers. Maar de ministervancultuur mag eeniets bredere blik hebben. Dat had ie dus kennelijk niet, in ieder geval niet onmiddellijk. En wat ie heeft liggen klieren met dat architeetuur"
museum. Dat was ook allernaal gehannes. De lobby was Amsterdam, het moest in Amsterdam
en het zou in Amsterdam, maar niteindelijk werd het Rotterdam. Zou het eerst in die bibliotheek daar, wordt het toch weer iets anders. Afijn, klieren en klooien. Zo is het spe! en dat spe!
vindt hij leuk. Ookal vind ik dat je ookwcl eens een keer ergens voor mag staan. Kijk, Deetrnan
staat ergens voor. Die ge!ooft dat zoals hij bet doet het de beste mania is. Daar kun je het dan
mee oneens zijn, maar het is we! zijn overtuiging en hij draagt die ook nitJe denkt bij Oeetrnan
nooit: Nou ja, hij zegt maarwat en denkt eigenlijk: we zien wel straks. Oat idee heb ik bij Brink"
man weL Oat ie, als de heleKamer tegen iets is, denkt: Nou ja, dan zal ik het maar anders doen.
Kan mij het schelen. En anderhalfjaar later hoor je hoe dat is uitgepaktIk denk dat hij heelglobaal wel een idee heeft waar hij wi! uitkomen, maar als het anders moet, is het ook goed. Als de
Kamer het anders wil, dan verwerkt hij dat heel grofinazig. Omdat het hem toch betrekkelijk
weinig kan schelen.'
'Ik denk dat ie me een keer heeft gebruikt Op initiatiefvan VlVC:; was er ineens een interview.
Toen heb ik met hem ergens in het karnerrestaurant gesproken OVer de Welzijnswet En waar het
nou precies over ging . . . Hij wilde iets wel, ofjuist niet, ik weet hetniet meer. Het is lang geleden, dus achterafgezien was het helemaal niet relevant Ik heb daar overigens geen moeite mee.
Zo is het spel nu eenrnaal.Je wordt natuurlijk altijd een beetje gebruikt Ik wil graag een verhaal
in de krant en informatie verschaffen en een ander heeft er belang bij om op een bepaalde
manier in het licht te komen. Oat zijn !wee belangen, die soms kunnen samenlopen. Als je dat
nietwil, moet je dit werk niet doen. Ofhij ter wille van zijn bcleid en be!ang leugentjes vertelt,
weet ik niet Het zou me niks verbazen, want ik denk niet dat ie er te beroerd voor is, hoewcl ik
hetme niet kanherinneren. Maarhij is handiger. Hij geeft je een knipoogengrinniktzo'n beetje
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en zegtverdergewoon mks. Sornrnige mensen doen dat ook en dan weetje watze er mee bedoe·
len. Oat gaat in dit spel heel subtiel.Je wilt weten ofietswaar is enje hOudt een verhaal tegen
iemand en dan vraag je: Klopt het ofklopt het met? In die gevallen zegt zo iemand geen ja en
geen nee. Maar aande manierwaarop ze datdoen, kan je tochweten watze bedoelen. En dat kan
je bij Brinkman met Tenminste ik met Nou moetik zeggen, dat is ook met mijn sterke kant Ik
romme!liever met de ambtenaren. Oaar heb je ook inhoudelijk meer aan, want die weten vee!
beter waarover het g~t Oat is troUWens een van de leuke dingen van WYc. Ret is een lekkere
rommelzooi, <:en zootje ongerege!d. En makkelijk in de omgang. Niet alle ambtenaten, maar
over het algemeen we!. Ik heb eens met een paar ambtenaren een hee! instructiefgesprek gehad
overde financieIe administratie bij wyc. Oat is aItijd al een rotzooi geweestendatzal nogwe!een
tijd zo blijven, weet ik sinds die tijd. Oan heeft ierriand jarenlang voorschotten gehad en is er
nooit afgerekend; dan bleek alles op die mooie vage post onderzoek en ontwikkeling te staan;
dan zijn er personeelsleden die we! op de begroting stonden, maar die eigenlijk met meer in
dienst waren, terwijl ze als uitzendkracht of als projeetmedewerker gewoon hun naambord
naastde deuivan hun kamer bleven houden. Nuzijnze zogenaamd gewit, vallenzeondermateriele kosten. Zou het waar zijn? Ik ge!oofer allemaal niks van. Ret is VaJit heel nuttig en in het
belangvan de goeie zaak, maar ik denk ook dat het bij wvc gewoon eenpuinhoop is, wat 6veri·
gens eeq grote zegen is voor de minister, want zo kan memand het echt inzichtelijk maken en
houdt ie de nodige manoeuvreerruimte:
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Hoe$maIlerde weg, hoe kleinerde manoeu'Vteettuimte; hoekrapperhet budget. des tezuiniger
is het huishouden. TallOO$zijn de metaforen, die zijn gebruikt om. het beleid van het kabinet
Lubbern I en II mee aan te duiden. Maar ~~n ding hadden ze allemaal gemeen: $oberheid. Een
aantaljaren geleden had het Amerikaame tijd$chrift Rolling Stone het idee om de vuilniszakken die Bob Dylan, Elvi$ Pre$ley,MickJaggerenandere pop$terrenaande $toeprandzetten,weg
te halenende inhoud ervan te onderzoeken.Verontwaardigingalom, datwa$wel eenheelgoedkope manier van journali$tiek, maar eigenlijk V{a$ het nietmeer dan de $telregel toepa$$en die
ook onder $olide biografen gekend is: de be$te manier om iemand te leren kennett i$ door
kenOO te krijgen van diem voeding$gewoonten. De mem (in elkgeval c:!ewesterne) is wathij eet
GRAOU$ HENDRIl<S:'Ikhebgeenanekdote$ oYer Brinkman,wanthij was geenman van de borreltafeLAl$jemethemlunchte,namhijeengl~melkeneenbroodjekaa$endatwashetdan.lkheb

ook bewind$liedengehad die zeiden: laatikrnaareenkorenwijn nemen. Dathoeftvoormij ook
weer niet tijdem het werk.'

=

WOLTER LEMsrRA: 'We zijn jaren geleden eem
China gewee$t en het Chine$e voed$el, dat
moet je liggen.lkheb daar geen dander lmgehad, waaf$chijnlijk vanwege de eeltdie ik op m'n
lijfheb gekregen door de drank, maar Eko had daar 'Vrij vaak problemen met z'n maag.lk heb
toen tegen hem gezegd datdit komtdoordat hij een te sobere consumentis. Hij is het prototype
van eencalv~che Nederlander.lk benookgerefonneerd opgevoed, netals hij, maar ikdenk
dat ik op mijn manier toch iets meer van het leven geniet Maar goed, dat is iedern eigen recht
Het komt misscmen ook een beetie door de emstige inslag van de Znidhollandse eilanden!
De sobere bewindsman voerde een sober beleid. Datmoe$t ook weI, want (nog een metafoor)
het korset van het regeerakkoord liet maar heel weinig ruimte voor vrijpostig ademhalen.
Bovendien werden de koordjes elk jaar nog eem extra aangetrokken door tegenvallers nit de
voorjaarsnota.
Tweede Kamerlid voor de VVD HANS DIlKSTAL: je moet altijd de vraagin gedachten houden: met
welke opdracht zijn die mensen in een kabinet gaan zitten? Welnu, de opdracht was: het me$
moet erin. Dus de vraag is niet: had meneer Brinkman welzoveel moeten bezuinigen? Dat is

43

gelul. Iedereenwist dat ie met die opdrachtin het kabinet is gaanzitten. Dus de enige rechtmatige vo!gende vraag is: op welke manier heefi: ie zich aan dieopdrachtgehouden? Deklachtdat er
nergens meer over te praten vie! met de Kamer, omdathet regeerakkoord erwas, vindik onzin.
Het is juist de functie van een regeerakkoord, dat ministers kunnen roepen: alles goed en weI,
maar er is het regeerakkoord. Ik vind dat Brinkman zich daaraan uitstekend heefi: gehouden.
Nog knappervind ik dat hij desondanks veranderingenheeftaangebracht. Hij heeftde kunsten
ontzien. Hij heefi:inhetsociaal cultureelwerkaanzienlijkbezuinigd. Hetstond hierop hetBinnenhofzwartvande mensen, maar a1s jenaarevaluaties kijkt, is de schadezeer beperktgeb!even.
Iedereen zei: op bibliotheken bezuinigen, dat kanhe1emaa1 uiet. Maar hetaantal uitleningenis
nog nooit zo hoog geweest. Op een aantal terreinen heeft ie z'n nek uitgestoken met het regeerakkoord in de hand. Nu blijkt het allemaal reuze mee te va11en, je hoort erniemand meer over?
Overigens moest hetgrootste deelvande ombuigingennietindewe1zijnshoekwordengezocht,
maar bij volksgezondheid, waar het in eerste instantie een afteII1men van de groei was.
Brinkmanwas a1s ministerwel verantwoordelijk, maar, verstandig, bemoeide zich daar nietvee!
mee. Aan de econoom Van der Reijden de taakom de !astige ziekenhuizenbudgetteringennormeringen op te leggen. Een taaie klus, want de medici waren niet gewend dat ze op hun vingers
werdengekeken, laatstaan teworden tegengesproken. Minder bezuinigenwilechternietzeggen
dat Brinkman het met het vee! kleinere welzijnsbudget gernakkelijker had. Et:n ziekenhuis dat
niet meer ongebreideld geld mag uitgeven, b!ijft nog stet:ds t:en ziekenhuis. Van een gesaneerde
opbouwwerker rest na een korting allt:t:n nog de herinnering aan het protest. Het welzijnsbud·
get was vee! gevoeliger en vereiste ook een andere benadering. Nu was Brinkman vanuit zijn
vorige baangewend om te gaan met reorganisaties, waarbij eronaangename beslissingen moesten worden genomen. Zij ht:t dat bij Binnenlandse Zaken de reorganisatie tot het departement
bept:rkt bkef, nu betrofhet heel Nederland. Zijn mallier van optreden b!eefin beginse! t:chter
dt:zelfde.·Brinkrnan sprak vee! met de bettokkenen in vergaderingen die nit:t zelden op verhitte
toon werden gevoerd. Weliswaar niet door dt: bewindsman, die zijn vrij monotone stem nog
nooit had verheven en dat ook nu niet det:d, maarwel door de mensen die door de maattegelen
wt:rdt:n getroffen. Zijn onaangedane manier van optreden wekte bij dt: menst:n enerzijds
bewondering 'hij is niet bang' en anderzijds afkeer 'een gevoelloze bestuurder'. Maar een bijnaam a!s 'boekhouder', zoals <:ollega Det:trnan van ondt:rwijs we! kreeg, bleefhem bespaard.
Wellicht een gevo!g vanzijn contactuele eigenschappen. Zijn jongensachtigeopenhartigheid
nam ook wet:r vee! mensen voor hem in. In opiniepeilingen kwam hij t:r, ondanks de geturfde
negatieve publiciteit, niet slecht vana£

44

te zeggen, want dan lijk ik een beetje op hem. Ik vind het I1alneJijkprc~cbli:ig ,o.m. m,et een ;grate
bettokkenheid en veel emotionaliteit hier te gaan zitten, maar daarvoor zit je niet in het openbaar bestuur. Oaar moetje dingen tot stand brengen.En datdoet hij.Danmagje hemverwijten
dat ie weinig emoties en betrokkenheid toont, hij heeft wei dingen tot standgebracht, en ik ken
zeer vele politici die zeer emotioneel en betrokken waren, maar die nooit iets voor elkaar
hebben gekregen.'
VAN DER REIJDEN: 'Ik heb het meegem.a.akt dat hij in de kantine van het ministerie een bezuinigingsmaatregel in de welzijnshoekmoestuideggen. De gemeentenprotesteerden, hetveld
protesteerde. Onwaarschijnlijk wat een toeloop. En illemaa! mensen die hem onvriendelijk
waren gezind. Maar hij was niet bang,welnee, hij yond het prachtig omdaarnaar binnen te gam
en het woord te voeren. AI die mensen en gemeenten lmnnen nou wel roepen, maar ik heb nu
eenmaa! die verantwoordelijkheid. Ik vertegenwoordig het openbaar bestuur en ik moet dat .
doen. Oat was nou een=l zijn Binnenlandse Zaken aard:
Een sector, weliswaar financieel het minst omvangrijkevan zijn depmement, werd gevrijwa:ud
van bezuinigingsaanslagen: cultuur mocht zich verheugen in een groeiende belangstelling van
de bewindsman, terwijl de drinkbeker met afslankingsmiddel voorbij ging. HANS DI]l(STAL: 'Een
van de aardigste dingen van hem vind ik het kunstenbeleid. Toen ie er mee begon werd ie afgeschilderd als een cultuurbarbaar. Niets was goed, hij brak aileen maar at: Kunst in Nederland,
dat zou een rampzalige za.a.k worden.lkzelfheb a! die jarenvoor de VYD hetwoord gevoerd ena!
die begrippen a!s sponsoring, budgetteren, marketing, managing, waren woorden die je niet
mocht gebruiken in de heilige tempel van de kunst. Maar als je nou de balans opmaakt, zijn
Brinkman en z'n ambtenaren het ook gaan doen. Er zijn op het terrein van de kunst een hele
hoop veranderingen tot stand gebracht. En om nou te zeggen dat het slecht gaat met de kunst.
Helemaal niet, het gaat net zo goed, zo niet beter dan tien jaargeleden. En hij heeft Waardering
in dat kunstveld gekregen ook. Kennelijk is hij meer van kunst gaan houden. In iedergeva! gaat
ie daarveel meer naar toe. Hoewel, ik kan niet helemaal beoordelen hoe hetvroegerwas. Politiei
werken hard, maken lange dagen, dus a! wi! je nog zo graag een goed boek lezen of naar de
schouwburg gaan, dan kan dat vaak gewoon niet. Ik weet dus niet ofhij er vroeger niks om ga£
Nu geeft ie er in ieder geval zichtbaar weI om. Oat zie je aan hem:
JANNEKE BRINKMAN: 'Eko is in de loop van zijn ministerschap cultuur meer gaan waarderen, zegt
men, Maar het zat er vroeger ook al in. We hebben samen in Amsterdam gestudeerd, woonden
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houden, a1s je dat zo kunt zeggen, komt dO'Jrd,at j,e mlet 'reel zaK<:l1WUIUl gl:COl:ttrClOtc:erd
op cultured gebiedde Iaatste tijd.
theater in Amsterdam. We mogen ook naar het Fryske toneel, IlallI l\!nld'J, ClfDLaaJrz,e,el:md.

gericht verspreiden, de wettenvan matketing indachtig. Even was er zelfs sorakl: VlI1I1
glijmiddeI Om de economische beIangen te dienen. Maar dat was toch al te brutaal. Dewerke·
lijkheid vanvijfbezoekers bij een kamerorkestconcert ergens in de prairie van een Iand,waarde
gastheerdacht te maken te hebben met de minister van Bdgie, zette de exporteurs weer met
beide benen op degrond. Errezen ideeen omde rijksmusea teverzelfstandigen,hetOpenIuchtmuseum inArnhem zou als eerste op eigen benen komen te staan.Horeca-exploitantenmeldden zich reeds voor overname. Tot op hedenis er ndg niets van gekomen. HANS OE BOER: 'Ofdat
aIleen aan de minister ligt, ik denk het niet]e kan net zo goed de vraag stellen ofde ambtelijke
adviseursen de ambte!ijke wereld goed gewerkt hebben. Daar is gewoon stomweg een be!eidsfout begaan. Er had nietmoetenwordenaangekondigd dathetmuseumdichtzougaan. Hetwas
de bedoeling het te privatiseren, te verzeIfstandigen. AIs we datvanafhet eerste moment hadden
gezegd, dan zouden we ook onmiddellijkaande inhoud van die verzelfstandiging hebben kunnen beginnen. Nou hebben we een jaar lang scherven moeten ruimen.'
Maar alle goeds die de cultuurvan Brinkman kreeg viel, zeker in de eerste jaren, toch in het niet
bij de kreten van pijn die het krimpende weIzijnsIand sIaakte.
PETER LAN\<HORSI (Groen Links): 'Kunst is qua bezuinigingen overeind gebleven.]e kanzeggen
dat is mooi, rnaarvan de andere kantbetekentdatnatuurlijk dat op andere de!en vanzijn portefeuille dubbe! bezuinigd is.
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'Hij mOf:st bezuiinigc!n,

de gedachte die BriJ1krrlanhad
terugtreden en.zijuL ge,dacntel[J. o'~rde :~orl~ne samenle'rinl~z!)als
AIleen heeft Brinkman dat op eeu =Lllier gc:zeg:d,
veel te veeJ zorg was, dat de overheid d3Jlrom IteI11g llDOtest tre,deJ[J.. lvlallr clatis

hij beoogde, dat de inste1lingen meervoor hun eigenzaak dienden te gaan staan, datwas bijalle
vormm wei em beetje weggeebd, dat moet ik toegeven. NOll, hij heeft toen
bezuinigd,
aanvankelijk voora! in de soOaal culturele sector. En in zijn beleving heeft ie niet bezuinigd in
de bejaardenzorg, hoewel daar de grootstebezuiniging is opgevoerd.Oat heeft ie nietbegrepen.
Dat kwam omdat ervan tevoreJo. met Financien een afspraak was gemaakt dat wijop de bej3Jlr·
dentehuizen behoorlijk mochten groeien. Brinkman legde net uit: ik krijg meergeld, dat is
groei. Ik groei niet, dus ik bezuinig. Maar het was geen groei. Het was niets anders dan geld dat
nodigwas, m3Jlr dat tot nog toe nietwas uitgegeven, ffi3Jlr watwei al en routewas, a1s consequentie van beslissingen die al eerder waren ge~en om de bejaardentehuizen te vernieuwm ofte
verbouwen. Bet gevolg was dat op net moment dat Ilij bezuinigde, niemand het voelde. Maar
een paarjaar later zat men wei met de gebakken peren. Ik heb het veld daarvoor gew3JlrSchuwd.
1k zei: jongens als jullie in die huizm van vijftien j3Jlr oud, net aantal kamers terugbrengt van
drie n3Jlr twee, dan zijn de kostm die daaraan zijn verbonden, hoger dan vroeger de kostenzijn
geweesttoenhet nuiswerd gebouwd. Wat jullie doenis nietverantwoord, heb ikgezegd. Maarze
hebben het massaal gedaan. En, dat heb ik ook erkend, we haddm niet het wettelijk kader om
het tegen te houden. Als gevolg d3JlrvaD kwamen er nogere lasten en doordat Ilij een groot
bedrag had weggehaald, een halfmiljard, kon dat niet meerworden opgebracht Doordat ie eerder zo'n groot bedrag had ingeleverd, kon hij met andere bezllinigingen betrekkelijk beknopt
zijn, hoewel er dan nog een he1eboel halcen en ogen aanzaten. Brinkman neeft altijd het idee
genad dat ie het op dit punt heel goed had gedaan. OverigeJ[J.S heeft ie later regelmatigde bejaar-
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dentehuizen, oIndatzevanwege devergrijzing in de belangstelling kwamen, extra geldgegeven.
Maar dat is een andere zaak. Maar ik moet zeggen dat ik in de loop der tijd over eenaantal dingen die ik vtoeger heb bestreden milder ben gam nadenken. Ik heb inderdaad achter de schermen nogal eens met hem in de clinchgelegen bij bepaalde bezuinigingsituaties.lk heb eenkeer
gezegd dat ik yond datwe door een diep dal gingen. Oat heeft goed gewerkt voor al die mensen
in de sociaal culturele sector, omdat ze voelden dat het departement et wel gevoel voor had.
Jammer genoeg heeft ie onvoldoende overgebracht dat het voor de sanering van de economie
noodzakelijk was ingrepen te doen, maar ook heeft hij eigenlijk nooit erkend dat j~ daarrnee
door een diep dal moest gaan. Hij heeft netgedaan alsofhetvoor hetwerk ook goed was. Nou,
datis nietzo. In iedergevalzijnde slachtoffers hem er niet dankbaatvoor. Hetverkopenvanzijn
beleid aan het veld was nou nietz'nsterkste zijde endoordat dat niet zijn sterkste kant was, vonden een heleboel mensen, op voorhand al datwat hij zei foutwas, terwijl hij toch vetschillende
malen heeft geprobeerd met een nieuw idee te koIIlen. En dan niet zo maar voor de vuistweg.
Hij wilde het echt. In de loop van de tijd heb ik nooit het idee van hem gekregen dat ie de pest
aanhetwerkhad,zoalsvelendachtendatiewelhad.Welishetzodathijinhetbeginzeketgeen
affiniteit had met het welzijnsveld. Maar later . . . Ik heb eens met hem in stilte een bezoek
gebracht aan een instelling voor thuislozen in Beekbergen, die ook een buiteninstituut voor
zeer moeilijk opvoedbare jongens in Vootst hadden staan. Nu was hij wat verlaat, omdat hij in
Hilversum voor eengesprek over de media met de ornroepenwerd opgehouden. Oatwerd meegedeeld aan de jongelui. Ik hoorde die jongens bezig: Piep, piep, piep, we zullen hem leren, dat
was zo'n Veronicakreet die in de mode was. Ik dacht: zo zo, datwordt straks heel moeilijk. En ik
was zeer verrast toen we daar in een soort grate huiskamer met elkaar zaten. Brinkman ging het
gesprek met ze aan, ik heb heel weinig gezegd, hij deed dat uitstekend. Hij deed het ook zo dat
die jongens het leuk begonnen te vinden. Achterafheb ik van iemand die daarwerkte geboord,
dat dat grote indruk heeft gemaakt. Oat maak je niet alleen maar als je een show opvoett. Oat
kwam uithemzelf, want datsoort jongens hebbendat dondersgoedinde gaten. Eenanderpunt
dat ik waardeer, is dat hij van het begin afaan achter de bejaarden heeft gestaan. Oaar had ie een
groot gevoel'\Toor. Watdat betreftkan je niet zeggen,wat ik aanvankeIijkdacht, dat hij geen affiniteit heeft gehad. Misschien bij het sociaal culturele werk nog het minst. Het opbouwwerk·
achtige, dat trak hem niet. En in dat buuctwerk heeft hij blijkbaar nooitiets gezien. Oatvond ie
flauwekul. Oatkomt ook, die jongens zijn het meest fel revolutionait geweest in de jarenzestig,
dat heeft z'n doorwerking gehad en een slecht imago gekregen. Burgemeesters moesten er niks
van hebben.Als zij ergens heibel mee hadden drong dat natuurlijk ook door tot Binnenlandse
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Zaken en met dat idee van relschoppers kwarn hij ook bij wyc. Datidee heeft hij nooitoverwonnen.Maardaterindie buurtenachtergestelde mensenwonen, daarvan ishij nooitzo doordrongengeweest.'
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Naastde bezuinigingsopdrachtwaannee Brinkmandagelijks naar deachttiende verdiepingvan
het ministerie aan deSirWmstonChurchilllaan in Rijswijk zoefde, nam hij nog een persoonlijke voorkeur mee,waarover ookin het kabinetwasgesproken. De (rijks)overheid moest texugtreden, taken zonden worden geprivatiseerd en bevoegdheden gedecentraliseerd. Op de diverse
terreinenvan cultuur stonden de betrokkenen over het algemeen niet onwe1willend, tegenover
enige vorrn van verzellitandiging, omdat die beweging over het algemeen 'budgettair neutraal'
gebeurde, ook al vertrOuwde men het nietaltijd he1emaal, zie het Openluchtrnusenrn of de
afschaffing van de RBK. Op de terreinen vanwelzijn envolksgezondheid was achterdocht echter
troe£

Geen decentralisatie die niet gepaard ging met een bezuiniging. Maar niet alleenhet veld mOpperde, ookvanandere zijdenkreeg de jonge bewindsrnanweinigwelwillende medewerking. Op
vee! terreinen hadden ookandere openbare bestuurslichamen een vingerinde pap en niernand
haalt die nu eenrnaal graag emit; hewindslieden niet, departementen niet, de Tweede Karner
niet en zelfS z'n eigen staatssecretaris niet
VAN PER REI]DEN: 'Brinkmanliep op hetgebied van decentralisatie harder dan al zijncoUega's.Hij
keek ook niet om naar waar zij bleven. De kamer schrok zich elke keer weer eenhoedje als hij
weer een deregulering ofdecentralisatie had bedacht Had ie weer wat, hup in het Gemeente·
fonds. Dan kopen ze lantaarnpa.len Voor dat geld, zei de Kamer. Kon niet sche!en, datwas nou
eenmaal hun eigenverantwoordelijkheid.Wat dat betreft is Brinkmaneen echte bestuurdervan
BinnenlandseZaken.1kyond dat ie vee! te veel wilde decentraliseren, vooral op het gebied van
de volksgezondheid. Juist daar heb je een centraal iemand nodig die politiek aanspreekbaar is.
Maar Brinkman luisterde niet, hij ging maar door. Allemaal best en prachtig, maar hetkan ook
te ver gam.'
Z'n ambtenaren zagen het loyaal, zij het ge!aten, aan. Het moeilijkst had welzijn het met de
voottVarendheid van de bewindsmaIt GRAnUS HENPRIKS: 'De decentralisatie is voornamelijk
betracht in de sectorwelzijn. Voorvolksgezondheid heeft Van der Reijden op dat punt altijd de
boot heel mooi afgehouden. lk heb die besprekingen in de stafmeegemaakt en in dat opzicht
was JooP van der Reijden eenuitstekend diplomaat. Hij kon zeer tactischhet gesprek over
decentralisatie blijven voeren, maar stemde nooit ergens ronduit in toe. lk ben ook voor een
zekere mate van decentralisatie. Maar dan we! integraal. Nu was het zo dat Brinkman voorop
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voering zau bij de lagere overheden terechtkomen. Die wet was nog in 1975 door Van Doom
ingediend, toenhet kabinetDen Uyld~siona.irwas.Onder hetkabinetvanAgti$ het stoeien
gebleven met de Kaderwet eniedere keerwerd erwatafgebrokkeld. Datkomtomdatdeverschillende departementen inhoudelijk niet meededen. Brinkma.n trofdatgeva.l dus a.a.n, maar kreeg
geen morele noch subrnmtiele support van 0 & W, SOl:ia.le Za.kenetl:etera.. Toen heeft ie,
terecht, de l:omequentie genomen: dan trek ik de zaa.k in. Ikzelfheb nooit in een zo'n brede
opzetvan de wet geloofd, omdat ik ditgeenrea.lpolitiekvond. Ik heb dertigja.a.r meegelopen en
ik weet hoe depa.rtementen ten opzichte van elka.a.r l:ommuniceren. Dat kun je betreuren, maar
het is een rea.litcit. OfLubbet$ had meIl$en op de stoelen moeten inhuren en zeggen: jij gaat de
reismee,maaropvoorwaarde datjede KaderwetSpecifiekWelzijn, dienu bij de Kamerligtintegra.a.l uitvoert. Dat heeftLubbers niet geda.a.n?
AB GIJSBERS: 'Toen Brinkman kwa.m wist hij van de terreinen waa.rmee hij te maken zou krijgen
niets a.£ En ofhij veel be1angstelling voor ons terrein had, dat was in de begintijd bepaa.ld niet
duidelijk. Dat zag ik oak niet zo, want in het begin was ik nog geen directeur-generaa.l en had
Van der Reijdenmijn gebied, de ma.a.tschappelijke dienstverlening onder zijn hoede. Metande·
re delen vanhet directora.a.t-generaal had Brinkmanwel bemoeienis, ma.arwaarschijnlijkweinig
affiniteit. Trouwens erwarenerwel meer die dat niet hadden. Maarerwas meer a.a.n de orde. In de
sectorwaarBrinkman over ging bestond in de bestuurlijke kringen over het a.lgemeen een negatiefbeeld van het socia.a.l cultureel werk. Dat waren oproerkra.a.iers, yond men over het a.lgemeen. Toen is Brinkma.n binnengekomen met het idee: ik ga decentra.liseren. Dat was zo gek
niet, want dat had ie ook gedaan toen hij bij Binnenlandse Zaken zat. Nu was hij inhetwelzijnsveldniet de eerste die wilde decentra.liseren. Daarvoor hadden Van Doom en Meyer het ook a.l
gedaan. Maar die hadden, zeker Meyer, er een andere bedoeling mee. Zij zagen in de decentra.lisatiede enige vorm wa.a.rin je inspraak kon sl:heppen. Inspraa.k op landelijk niveau werkte niet.
Datmoestje naar het plaatselijk nivea.u brengen. Nou speelde naar rnijn mening bij Van Doom
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ook nog mee dat hij van die protesterende lieden op het Binnenhof af wilde, maar dat had
Meyer niet aIs hoofddoel, als ik hetzo magzeggen.Meyer ~g dat de overheid vreselijkveelmet
dit werk had te maken. Hij was niet tegen het particulierinitiatief, maargaf in ieder geval de
overheid een veelgrotere dominantiein datwerk. Enals je nou echtvan plan bentaandie democratisering echte invulling te geven, dan moet je het ook op plaatselijk niveau hebben. Dat
speelde bij Brinkman a1lemaal niet. Hij had het niet zozeer op de democratisering en inspraak.
Bovendien was dat onderwerp niet meer zo aanwezig. Hij ~g de decentralisatie als bestuurder
meervanuit een technische hoek. Hij begon ermee enVan der Reijden heeft op het puntvan de
volksgezondheid en de maatschappelijke dienstverlening zich ertegen verzet. Hij verzette zich
niet tegen de rest, want daarwas hij niet verantwoordelijk voor. Het ee1"Sl:e jaarwas G.radus Hendriks nog directeur-gene.raa1, hij werd er dus voo.ral mee geconftonteerd. En toen ik hem
opvolgde was eral een heel belangrijke beslissinggenomen in.eenbespreking tussen Brinkman,
Van der Reijden, Lemstra, directeur-generaalVolksgezondheid Van Londenen mij. Die bespre"
kingheeft ertoegeleid datde KaderwetSpecifiekWelzijn werd ingetrokken.Daarwaren hethele
apparaat en ik rigoureus op tegen. Maar de keuze die hij toenheeftgedaan is achterafprincipieel
een goede keuze gebleken. Een keuze, waar men later ook op is doorgegaan en waar later eigen-"
lijk iedereen mee akkoord is gegaan. Van de decentralisatie die daarin aan de ordewas, bleefover
dat alles wat maatschappelijke dienstverlening was in een regiIne met devolksgezondheid werd
geb.racht enonderdie wetgevingzou komen. Datwas dus geen decentralisatie. Maar de rest, dus
het sociaal culturele werk, werd wei zoveel mogelijk gedecentraliseerd. En in wezen was dat ook
wat het sociaal-cultureleveld wilde, want dat was principieel.eenvoorstandervan de decentralisatie, veel sterker nog dan de organisaties binnen de maatschappelijke dienstverlening. Met die
constructiewaren Van Londen en ik het eens, Van der Reijden ook en Brinkmanheeftzich daarbij aangesloten.lk vind dat dat een uitetmate positieve sifuatie is geweest.Daarna kwamen erde
bezuinigingen bij, maar dat is principieel een andere zaak.'
Niet alleen collega-bewindslieden en ambtenaren keken de decentralisatiekat liever uit de
boom. Ook de Tweede Kamerleden liepen niet voorop. PETER LANKHORST. je mag van mij best
decentraliseren, daar ben ik niet tegen, maar je moet wei de regels en de gelden apart houden in
apattewettenvoorwelzijn. Natuurlijk, de hele planningstructuurzoals die was ontworpen in de
jaren zeventig, die kon best een beetje minder. Maarwat je in de politiek danaltijd ziet, die overreactie. Dan moet het meteen zo volstrekt en rigoureus anders. Alsofhet bij wijze van spreken
met terugwerkende kracht in de jaren zestig en zeventig fout was. Daar heb ik zo'n hekel aan.
Voorspiegelen dat je metje tijd meegaat is prima, maar je moet niet doen aIsofhet vroegerwaar-
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deloos was. Oat doorslaan van het kabinet Lubbers op het welzijnsterrein vind ikdaar eell sprekend voorbeeld van. Bet was zo slecht niet in de jaren zeventig. Maar ja, Brinkman is een roan
die precies bij die overreactie past. Dereguleren, decentra1iseren, privatiseren, toe maar, mij best.
Maar dan moet je a1s kabinet llietklagen a1s erdingenin de samen1eving foutgaan. ,Enwatzieje
nu, dat is het achterlijke, a1s jongeren op het criminele pad gaan, kan je bij justitie geld krijgen
voor een preventieproject. Eerst breek je het club- en buurthuiswerk af, en nu kan je met, ik
noemhet de Roethofprijs ende Kostogelden, de politiewelzijnswerkdoen om het op te lossen.
De politieagent als welzijnswerker. Zover is het gekomen. En hetvervelende is dat je daar in de
Kamer ook zo moeiijk over kan praten. Want als ik het bijJustitie aankaart, zeggen ze: ja datis
welzijnswerk. Ga ik naar weizijnswerk, dan zegt wvc: ja maarwelzijnswerk is gedecentra1iseerd.
En ondertussen maar klagen dat de criminaliteitstijgt. Tja,als je je totale preventiebeleid weghaaltendanooknognieteengoedjeugdbeleidopbouwt,dankrijgjedatsoortdingen,datkan
je met je klompen voelen aankomen. Door al dat terugtrekken van wvc is e~ geen samenhang
Il1eer. Die dwarsververbanden die zo nodig zijn, bijvoorbeeld van wvc naar onderwijs toe, allernaal verdwenen. Liever het tweede-kans onderwijs kwijtraken, danhet idee hebben: daarkanik
zelfiets mee. Terwijl wvc w'n mooie portefeuille is met zoveel elementen:kunst, mediabeleid,
jeugdbeleid, ouderenbeleid, vrije-tijdsbeleid, sportbeleid. A1s je er echt een visie Op zou hebben,zoujenaarmijnsmaakzoveelkunnendoenenookdeverbindingentussendiedingenleggen. Maar daarvan heb ik helaas zo weillig gezien. Oat vind ik jammer. Iedereen zegt maar dat
Brink111an zo'n goed bestuurder is. Oat zal weI. Hij heeft het zeven jaar volgenhouden en hij
heeft de bezuinigingstaakstelIing waarvoor hij stond erdoor gevoerd. Nou had hij natuurlijk
zelfeen aantal prioriteiten zoals kunst, maar aan de andere kant had hij weer heel weinig ideeen
over kunstzinllige vorming, amateuristische kunst, volkscultuur. Oat blijkt dan gedecentra1iseerd. Ik benlliet tegen topkunst, datmag bestvan mij, maar belangstel1ingvoorde basis
mis ik zoo Buitengewoon jammer. Ach, hij is iemand die precies past in dat kabinet van COA en
wo. Zijnopdrachtwas te breken methet CRM- beleid en daar een ander beleid tegenoverzetten.
Veel bezuilligen, decentra1iseren, lagere overheden meerverantwoordelijkheid geven. Oat heeft
hij vanuit die visie wel gedaan, maar ik denk dat met name de wo hem dankbaar kan zijn, nog
meer dan het COA:
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Eendankbare partij, dat is eigenlijk een conttadietio in terminis. Politieke partijen zijn niet
dankbaar, 7:e wordenhoogstens bevestigd in hungelijk, aIs een partij aan de andere zijde de7:elfde mening over een onderwerp heeft. Dat heeft te maken met het aloude onderscheid tussen
links en rechts. Aan welke kant van de scheiding vinden we Brinkman?
IWlS PEBOER (CPA): ~ je het hemzelfzou vragenzou hij nochlinks nochrechtsvanhetCPAwillen worden ingedeeld. En ik denk ook dat het waar is. Het CPA 7:egt aIs groepering 7:elfal dat de
termen links en rechts niet op de club van toepassing zijn. Oat zijn begrippen van de vijand.
Maar aIs je het onderscheid toch wiltmaken, danvind ik Brinkmannietiemand van wie je kunt
7:eggen dat hij typisch tot de linkervleugel behoort. Maar je kunt hettelfde ook niet 7:eggen over
de rechtervleugeL Hij is de politieke opvattingvan het CPA toegedaan, en behoort daarin eerder
tot de grate middenmoot.'
IiANs P1JKSTAL (VVIJ): 'Dankbaar? Ik ben ook wel eens boos op hem geweest. Toen hij dat verhaal
in de Kamer hield over de zorgzame samenleving naar aanleiding, van die redevoering in
Leiden, heb ikhem vanuit mijn politieke optiek onderuit gehaald. Ik ben heel cynisch geweest
en ik weet dat dathem heeftgegriefd, want hijvond dat ik hem geen rechthad gedaan. Maar dat
laatste was beslist mijn bedoeling niet, want het was voor mij een voIkomen politieke reactie.
Maar als ik a-poIitiek was, dan 7:0U ik 7:eggen: Brinkman dubbele punt 'goeievent.'
Het kan nog anders. PETER LANKHORST (Groen Links): 'Soms dacht ik, gob, ik leer hem een beetje
kennen, eindelijk krijg ik er een beetje greep op. Maar dan even later snapte ik erweer helemaal
niets van. Dan hobbelde hij 7:0 weer de andere kant op. Oat is jammer, want hij heeft best een
aantai goede eigenschappen. Hij is een beetje eigenwijs, maar heeft ookeen idee over hoe hij het
moet doen. Maar, en dat vind ik weI een beetje symptomatisch voor hem, hij doet teveel aan
pappen en nathouden. Hij wila/:Stand nemenvande cPA-fractie, luistertdan toch weerweI naar
7:e en komt vervolgenstot overeenstemming. Intussen is er aan de andere kant de PVDA die het
hem daarwaar mogelijkredelijk moeilijk maakt, maar7:onder te kijken van wat dat nou beleidsmatigbetekent, 7:0 is de PVPA nu eenmaaL En tenslotte, de VVIJ, waarvan ik soms qua mediabeIeid de indruk had dat hij het met 7:e eens was. Schipperen, meepraten, maar het eind van het lied
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is dan toch altijd weer die terugtrekkende bellVeg~~ na.ar (fieCDJ\"fractie. :Zo is het te'taalbe:eld
negatief. Het spijtme, maar ik kanmet .anders zeggen.'
HAl\! MULDER: 'Je kunt Brinkmanvergelijken, om een reformatorisch beeld te
iemand die aan de registers van een orgel trekt en dum Hij paJkt rliet: eenand,er instturneJlt e:n
speelt hetzelfde deuntje opmeuw, maar blijft achter het orgel zitten, waarbij hij uiteindelijk
bereid is om de k1ank een beetje anders te doen zijn dan hij zich in eerste instantie had voorgesteld. Maar hij legt zich erbij neer. omdat hij vindt dat het hoofdbestanddeel van die klank we!
bewaard blijft. Dat zie je bijvoorbeeld am zijn mediabeleid:
Wie ooit de taak op zich neemt een uitputtende studie naar de ontwikkeling van het mediabeleid Ie doen zal zich over gebrek am bronnen met hoeven te beklagen. De media, en dan met
name de televisie, daar hebben we allernaal verstand van, ofin elkgeval een mening over.Dat is
ook met zO moeilijk, want dankzij de afStandbediening hoef je zeIfs je sloel niet meer uit te

komen om de knop om te draaien. De media vormen het onderwerp waarmee Brinkman het
meest in het meuws heeft gestaan. Dat ligt niet zozeer am de bewindsman, die zelfnauwelijks
televisie kijkt, als weI am het onderwerp van beleid zelf, dat in elk geval kwantitatiefgrate amdacht aan zichzelfheeft geschonken en de politici in het kie!zog heef! meegezogen.
Visie I: PETER I.Al\lKHORST: 'Het totaalbeeld zeven jaar Brinkman is natuurlijk mediabeleid. Maar
een beleid dat een beetje steun in de I<arnervindt en daanioor houdbaar zou zijn heef! dat met
opgeleverd. En nu hebben we met z'n allen volledig het nakijken.lk noem dat een £later tot en
met. Een paar jaar geleden riep hij vol bravoure dat het derde net er met zou komen, maar nog
pas riep hij weer dat een vierde net tnissehien zo gek nog met was. Dat is nou met de feiten meehobbelen en wat ik pappen en nathouden noem. Hij wil graag de daadkrachtige bestuurder lijken, maar tnij slingert het toch teveel:
Visie II: HAl\l MULDER: 'Die switch naar dat derde net, is een typischvoorbeeld van de ervaring die
hij in die zeven jaar heeft opgedaan. Dat ie de eigensehap, maar de goede eigenschap, van een
politicus heeft gekregen, ciat je terdege in de gaten houdt hoe het getij verloopt. De voortgang
van de ontwikke!ing vereist nu eenmaal dat je op een bepaald moment, zonder daarbij principes overboord te zerten, je bakens moet bijstellen. Hij is zes jaar geleden de discussie ingegaan
met te zeggen dat er geen hek stond om Hilversurn, maar in zijn conceptie is er nog altijd die
dotninante plaats voor het publieke bestel:
Visie III: HAl\lS DIJKSTAL: 'aij het media-beleid ben ik ervan overtuigd dat hij het niet wil hebben
zoals het nu is. Daarvoor is hij leveel bestuurderenweet hij dat ie eenachterhoedegevechtlevert.
Er was een meerderheid in de Kamer CDAen PVDA die pertinent rnet wilde dat het bestel werd
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opengegooid. Hij wil dat in principe weL Ofhij nouzo verwil gaan als deVYD, datlaatikin het
midden, maar hij wil verder gaan dan de CDA en de PYOA op dit moment willen. Endat merkjfl
ook teJkens aan hem.'
Visie N: Nos-voomttervAN DER REIJDEN: 'De media, daarhoefje hem niks OVer te vertellen.Welnee, hij weerzelfheel precies wat er moet gebeuren. Het is echt met zo dat hij naar mij toekomt
en zegt:JooP, ikweet het met. WatYind jij er nou van? Het is alleen zo politiekgeworden, net aIs
met het plan Dekker, daar hoefje ook geen onderzoeker meer op af te stureI!.'
Flaters, politiek vakmanschap en compromissen. BehaIve aan de politieke daden en resultaten
Yalteen politicus echterookaanzijn woorden te beoordelen. Gedurende de eerste jarenvanzijn
ministerschap kwarnervanhetforrnuleren van een visie nietveel terecht, tedrukals Brinkman
was met het nakomen van het regeerakkoord. Bovendifln, daar waar hij iets liet vallen over de
zorgzarne samenleving, stierf dat weg in hoongelach Over bezuinigingen. Toch blevenzijn
gedachten overde ordeningvan de staat merbeperkt totde binnenkamersvande politiek. In de
zittingvan hetkabinet-Lubbers herpakte Brinkman hetitemvan de zorgzame samenlflYing, nu
onder een andere naam: de ~twoordelijke samenleving. Hij sprak erover in een gastcollege
aan de Riiksumversiteit Leiden in het kader van een lezingencyclus over 'Verantwoordelijkheid'. In een uur, inclusiefhet Leids kwartiertje, las ffir. drs. L.C. Brinkman zijn toehoorders
een tekstvoor met de titel 'Genoegvan de staat', 'enkele beschouwingen over deverantwoordeliikheden van burgers, instellingen en overhflden op de teneinen van maatschappelijke en
gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding; oftewel: over de spreiding van Verantwoordelijkheid,
invloed en inkomen.in de jarennegentig..'Wellicht ontgingende luisteraars door despreeksnelheid de finesses, maar de voodichtingsdienstvan WYc hielp de vakminister inzijn communicatie en zorgdevoor ruimeverspreiding. Wie datwilde, kon een avondje televisie overslaanomde
tekst aan e:x:egese te onderwerpen.
PETER LANKHORSt: ~licht klonk de rede in Leiden beter dan wat hij voorheen over de zorgzarne
samenleYing had gezegd. Hetwas in elkgeyal genuanceerder, maarvande andere kant,kan ik er
nietzoveelmee. Zo'n rede staaterdan een keer, men praat eroveren dan houdt het op. Datkomt
omdat die toespraak een samenraapsel is van stukjes die door alledei mensen zijn aangereikt.
Hij zal er natuurlijk zelfook bestz'n werk in hebben zitten, maardaardoor is hetvan alles wat en
bovendien veel te lang. Ik heb veellievereen korte en heldere rede, waar je mee verder kan, want
overde zorgzamesamenlevingheeft ie inde Kamer toch bettekkelijkweinigwillendiscussieren.
Hij durfde dat natuurlijk met, want dat idee staat ook zo los van alledei rnaattegelen. In de
Leidse rede staat bijvoorbeeld: de leescultuur moet worden bevorderd. Dat is prachtig mooi,
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maar liefdevoor het gewonebibliotheekwerk heb ik bij hemnognooitkllnnenbespeuren. Een
eenvoudige zaak aIs contrib\ltievrijheid voor bibliothekenvoor jongeren,datzietie.niet zitten.
Jongeren kllnnen bestcontributie betalen, vindt ie, want ze kopen toch ookeen zak patat. Dat
soort dingen. Ik denk dan: zo wel"1<t dat niet.Je moet, juist alsje bang bent dat jongerenin een
achterstandsituatie zullen blijven, ervoor zorgen dat ergeenenkele drempd in die bibliotheken
zit. Die paarcenten, watgeeftdatnou? Enzo heb ik tochhetgevod datiezelfdewaardedaarvan
niet ziet, dat voor misschien een beperktaantal jongeren die contributievrijheid juist de gang
naar die blibliotheek kan betekenen, zodat ze weer verder komen.'
Een van de andere lezers was oud directeur-generaal dr. Gradus Hendriks, inmidde1s alweervijf
jaar weg bij WVG.
DR. GRADUS HENORlKS: 'Een van de opdrachten die Brinkman moest gaan waarmaken was een
gedachte,die is verwoord in het tweede program van het kabinet Lubbers, de zorgzame ofveranrwoordelijke samenleving. Een uitdrukking die overigens geen uitvinding van Brinkman is,
maar van Arie Oostlander, de directeur van het wetenschappelijk bureau van het GDA.
Eengoeievriend vanmij, prof. dr. GJ. Kuiper,wonende inAmstelveen, heeftin hetvoorjaarvan
1989 een artikel geschreven voor het blad Go-Aktueel De scherpzinnige Getrit Kuiper is gewezen hoogleraar in de sociologie in Amsterdam en lid van het GOA. Ik weet dat de redactiecommissievan Go-Aktueel het nogalmoeilijk had met dat artikel, dat sterk maatschappelijkgeengageerd is. Ret is een analyse van de conceptie van de verantwoordelijke samenleving. Daar blijft
niets van over. Want wat is namelijk de redeneertrant van mijn vriend Kuiper, bij wie ik laatst
nog met mijn vrouw op bezoek ben geweest? Kuiper stelt: een zorgzame samenleving, dat kan
niet Van een individu ofeen instelling kan je een stukzorgzaamheid verwachten, maar nietvan
een samenleving. Gerrit Kuiper begint in dat artikel te erkennen, wat inmiddels iedereen wd
doet, datwij aan een zekere saneringvan de overheidsuitgaven toe waren. Maar hij ;zegtook: De
wijze waarop dat gebeu<t erken ik niet als GOA-man, omdat de bezuinigingen dod op zich werden. En een aantal mensen die de beschermende, dan wd de ondersteunende hand vande overheid nodigheeft, dreigt in de verdrukking te komen. Volgeus Kuiper is er maar een instantie die
uiteindelijkvoorde kansarmenin de samenleving op een breed vlak kanwordenaangesproken.
Dat is de overheid. De overheid is voor het betrachten van een stukje sociale rechtvaardigheid.
KWER zegt: je kunt bezuinigen, als je het kader maar in stand houdt. En dan als vervolg mijn
punt Ik was ook voorstander van een sanering van dat grote nationale veld van particuliere
organisaties. Maar je moet welhet kader houden dat ergens een identiteit heeft met levensbeschouwelijke, maatschappdijke, geografische of functionele groepen. Mensen voelen zich
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daardoor aangesproken en moeten gemotiveerd en gea(:tiveerd worden. En wat iknou rnis in
het be1eid van WYC, omdat Brinkman daar verdomde weinig aan gedaan heeft, is dat men geen
enke! oog heeftvoor een stukmaatsmappelijke problematiek die zim de afgelopenvijftien jaat
in steeds sterkere mate is gaan openbaren. De regermg spreekt in de Troonrede van september
1988 haar verontrustiI).g uit over de vervreemding in de samenleving. Als je hare rnajesteit laat
zeggen, dat jeverontrust bent over de vervreemdingin de samenleving, maarje hebtgeen follow
up, wat dan? Ik zeg niet dat de overheid zelfwat aan de vervreemding kan doen, maar ze moet
wel boods~ppen gaan geven naar levensbesmouwelijke organisaties, naar vakverenigipgen,
naar wat voor netW'erkin de samenleving dan oak, en zeggen: mensen, wij zijn verontrust over
de vervreemding. WatkuI).llenwij eraan do~n? Daarmee een hart onder de riemstekend van met
name het welzijnsbeleid dat met honderdduizenden vrijwilligers en beroepskrailiten dagelijks
tienduizenden malen (:omrnuni(:eert met mensen om wie het gaat. Dat gevoel heb ik bij
Brin.kman gernist.
Ik heb de Troonrede van 1988 bewaard, wantdat is een uiterrnate belangrijk stuk. Ik bewaar aile
relevante stukken, nu iksamenmetvorm.ings(:entrum De Horst een publikatievoorbereid over
de vraag W'aar wij in de jaren negentig naartoe gaan. Wij gaan de politi(:i en andere opinion
leaders (:onfronteren met hun eigen uitspraken en vragen: wat hebben jullie eraan gedaan?
Mijnheer BrUJ.krnan, je kunt niet als.een prediker van de verantW'oordelijke samenleving rond-

gaan, een gastwllege geven in Leiden, maar niet de voorwaarden smeppen, zodat graepen van
mensen oak iets kUI).llen doen. In zijn gastwllege spreekt ie van 'vrijheid, gelijkheid en ....
broeders(:hap, dat komtuit de Franserevolutie, maar hij had beter het afS(:heids(:ollege van professor Hofstee uit 1982 kunnen gebruiken, die sprak van vrijheid, gelijkheid en ..• eenzaamheid. Want Hofstee, voor rnij de groteso(:io!oogvan deze eeuw, analyseertin zijn college de grate !a(:unes die zijn ontstaan in dat maats(:happelijk engagement: Het onvoldoende hebben van
menselijke wnta(:ten, van menselijke belangstellingvoorelkaar. Dan kunje welzeggen: ja, dat is
nujuist de zorgzame samenleving, maar dan moet je natuurlijk wel rekening houden met het
[eit dat deze zorgzame samenlevingna 1945 zo'n zestig pro(:entvanzijn bevolking in flats heeft
opgeborgen, waardoor het uiterrnate moeilijk is om nag di(:htbij huis socia!e (:ontacten op te
bouwen.Hetiseensamenlevinggewordenwaarindekerkenjaarinjaaruitaanhangverliezenen
de mens daardoor menselijke (:onta(:ten verliest. Geengageerde mensen zeggen: hoe krijg ik
weereen stuk maats(:happelijk netW'erk in deze sarnenleving, waardoor de mens eenstukgeborgenheid kan voelen en mee kan werken aanzijn eigen welzijn. Na zijn rede in Leiden, hield
Brinkman op 13 april vandit jaarnogeen toespraak inMaastri(:ht tergelegenheid vanhet afslui-
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ten van de plaatsdiike projecten. Dieredekwambijmiionw.wachtig~"et.W0finMaastrid1t
erkende hii voor het eersthetgrote bdangv;m heta<:tiefbezigzijnv:uunensenmet hun eigen
welziininhuneigeIlomgeving,hijerkeIldeimpliciethetgrotebelang'Bhetopbouwwerk.Terwiil hij een instelling .als Platfonn Opbouwwerk dieeen enonnstUkvoorlid1ting, enthousiasmering en activeringheeft gegeven am de grondslag dat mensen huneigeIl verantwoordelijkheid moetworden gegeven, van de lijstva11 te subsidierenorgan.!$:i\:ie$schrapt. Die club kost
drie- ofvierhpnderdduizeIld guldeIl per jaar, maar claar heeft ie geel:lgeld vOot over. A1s je dan
gaat zeggen dat je opbouwwerkzo belangriik vindt, nu je de <:entenbinnen hebt ...Jarenlang
hebje de mensen voor het hoofd gestoten en pijn gedaan, bestllursiedell van duizenden particuliere organisaties, hpnderdduizenden vrijwilligers die iaren achtereen vopr gezins'lerzorging
hebben gezorgd, stoot je daarmee allemaal voor het hoofd. Natuurlijk zijn et mensen geweest
die er hebbengezeten voor eigen profijt en eigen status, maar het grootste gedeelte heeft dat
werk uit eigen enthousi:i$me gedaan, met inzet~ eigen tijd en ellergle. Er moest een SaIlering
komen, waar ik geenbezwaar tegen had, maar ze hebben niet een keet een bed:mkie gebad vanuit de regering. En nou ie weer opnieuw een beroep moet gaaIl doen op deze mensen, denk ik
dat er een hoop zullen zeggen, ik doe niet mee. Dat heeft mij bedroefd, WaIlt ik denk niet dat je
:1;0 met je burgers mag omgaan ineen demoqatisd1e samenleving, terwijl iedereen weethoeveel
goodwill in het Neder1al:ldse volk aaIlwezig is. Wij zijIl nooit te beroerd om in de bres te springen, ofhet nou op deVuur1al:ld.deIl is ofineigen1al:ld. Eelldergeliikstukvertrouwen,goodwill,motivatiemagjenietzomaarbeschamen.]ekannietmeteenrededenken:nuisallesvergeten en vergeven. Dat bestaat niet. Mijn opvolger Giisbers heeft altijd gezegd: ie moet nattonale
aandad1tspunten houden voor het welzijnswerk, want anders verdwiin je uit de publieke en
pplitieke belang$telling. Het zou interessant zijn pm eens na te gaan wat er nu in landelijke bla"
dell verschijnt overwelzijnsa<:tiviteiten invergelijking met tien jaargeleden. Dan heb ik het niet
over CAO"onderhandelingen, maar inhoudelijk over het werk. Ik constateer enonne teruggang
in de week- en dagbladen. Ret enige dat ik nog tegenkom is iets over <:ulturele minderheden,
over bejaarden, hier endaarwat overvlud1telingen. Hetis stil, bijzonderstil geworden.Althans,
voor zover ik er nog oog op heb. Ondanks miin pensioen ben ik nog steeds geinteres$eerd in de
samenleving$opbouw. Ofdat nou als welziin wordt aangeduid, als volksgezondheid ofals zorg
emancipatie, dat maakt mij niet uit. Ik W:i$ tot dusver bijzonder goed op de hoogte dankzij de
informatie van de documentatiedienst van de Nationale Raad van Maats<:bappelijk Welzijn.
Die gafeen keer in de twee weken een set uit van de belangrijkste artikelen die in week- en dagbladen versd1enen. Dat waren altijd werkelijk substaIltiele artikelen. Want kijk, niet iedereen
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kanalle dagbladen, weekbladenen tijdschriftenlezen. Oatis per 1januarigewoongestopt. Hoe
moetenburgers nu nog enigszins op de hoogte blijven van de ontwikke1ingen? Ikgeefjede verzekering, er wordt op dit moment aan mensen die als bestuUISlid ofalsvrijwilligerzijn geinteresseerd om mee te hdpen iets op te zetten een stuk !<ennis onthoudenwaardoor dem mensen
over eenjaar zeggen: ik weet niet eens meerwaarover het gaat. Er is nu dienieuwe organisatie in
Utrecht, het Nationaal Instituut voor Zorg en Welzijn, maar die pakt dat niet op, terwijl de
kosten toch te verwaarlomn zijn voor een knipselkrant van een oftwee keerin de maand.'

60

LAAT

DE

KURKEN

KNALL

Bij het einde van een kabinetsperiode is het gebruikelijk dat een bewindsman stelt dathij n()g
minstens een zo'n periode nodig heeft om het karwei .afte maken. Brinkman heeft datin 1986
ookgedaan en bij de totstandkoming van het tweedekabinet-Lubberswas hij danook behoorlijk zenuwachtig toen het verlossende woord van fonnateur De Koning Inoest komen. HAN
MULDER: 'Ikzie hem nog in zijn kamer op het bankje zitten, als eengymnasiast die op de uitslag
vanzijnexamenwacht. Wij hieIdenbenedende teIex inde gatenmetdaarophetantwoordop de
vraag ofrector De Koning onze Little B, liet overgaan van klasse Lubbers I naar klasse Lubbers
Il Toen we bovenkwamen, hadderi we de flessen champagne niet in huis, maar fignurlijk lieten
we de kurken knalIen.'
Vaneen dergelijke nervositeit, hoe licht en kortdurend ook, is, vaar het verschijnen van dit
boekje, niets temerken geweest. BrinkmanzelfheeftzichmaarhoogstzeIden overzijnambities
uitgelaten, wel1icht gedachtig het voorbeeId van zijn ex-staatsseqetaris Van der Reijden, die aI
rond de jaarwisseling 1985/1986, enkeIe maanden voor de verkiezingen, liet weten 'bereid te
zijn terug te keren, maar dan als minister voor Volksgezondheid'. Die kaart was geen kwartaaI,
maar minstens vier jaar te vroeg uitgespeeId. Nochtans hebben in het fluisteteircuitvan hardop
denken tegenniemand, maar tegelijkertijd tegen iedereendiverse optiesvooreenverdere carriere de ronde gedaan. BrinktnanaIs kroonprins, Brinkman als fractieIeidervan hetcDA, Brinkman
als blijver op WVc, Brinkman aIs minister van Financien en Cultuur, als minister van Binnenlandse Zaken, van Justitie. Er bestaat in Nederland geen opleiding voor minister, wei een bijvoeglijk naamwoord: ministeriabel Volgens Van DaIe 'geschikt om aIs minister op te treden'. Is
Brinkman dat? Nu u tot pagina 61 gevorderd bent, is hopelijk duidelijk dat dit geen boekje is
om te slijmen, maar de stellingdat na zeven jaarministerschap die vraagstellenhaarbeantwoor·
denis, is tochnietaI te boud.JANNEKEBRlNKMAN: je kan bepaaId nietzeggendatie nazevenjaaris
doorgedraaid. Dat komt, denk ik, omdat hij het graag doet. Hij heeft natuurlijk wei baaIdagen,
net aIs iedereen, maar over het algemeen gaat Elco metveeI pleziernaar zijnwerk. wvc is ookeen
fantastisch departement. Niet aileen door de informeIe sfeer, maar ook door die enorme veeschillen: eenzameverslaafdenendanweer een premiere.ZoveeI dingenop eendepartement, dat
is juist het aardige, je staat zo dicht bij de mensen: bejaarden, bibliotheken, de media, het raakt
de mensen aIlemaal persoonlijk. Aan de andere kant is het ookeen verschrikkelijkdepartement,
elke mus die van het dak vaIt haalt de vooI'pagina. En dan komt gauw het emotionele weer om
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de hoek kijken, terwijI EIco .met zo gauw met z'n emoties tekoop IooptMaar sowieso,op een.
gegevenmornentwil hij toch weerwat anders. Ik denk dathet dan met goe<:! voor hem is om dan
nog Iangerophetze1fde ministerie te zitten. Ook al zaI hij het best rnissen. De Boervindt dat ie
had moeten blijven, maar EIco is iemand die steeds de uitdaging van het meuwe wil Hij zaI
nooit op een plekgaanzittendie hij als z'n broekzakkent, orndatiehet leukvindtzicllin tewer"
ken in een nieuwe rnaterie.'
TerugnaarI982.woLTERLEMSTI\A:'BrinkmankwamvanBinnenIandseZakenenwasdusrnacrobestuurlijkgeengageerd. Hij was ervoor de grote lijn. Bij wvc kreeg hij plotse1ing te maken met
een conglomeraat van dee1belangen die hem volkomen vreemd waren. Dus logisch, dat zou
iedere minister doen, dat hij eerst bestuurlijk, financiee1 en organisatoriscll ging opereren en
zich minder bezighie1d met de inhoudelijkevertalingvanhet be1eid, ookalzou hij nogzo graag

willen. Dat deed ie puur uit nood. Later is datveranderd. Toenis hij zicllmeerintrinsiek met het
beIeid gaan bezighouden, maar toen was ik al weg bij wvc en was Hans de Boer secretarisgeneraal geworden.'
Dat vertrek van Lemstra in september 1985, kort voor de verkiezingen van 1986, veroorzaakte
opnieuw veeI onrust op het toen nog jonge departement. De algemene gedachte was dat
Lemstra eenzinkend schip verIiet In hetvolgende kabinet zou er"Vastweereen ministerie sneuveIen. Politieke partijen lieten in hun verkiezingsprogramrna's al weten dat ze vanden dat cultuUr maar naar het ministerie van Onderwijs moest. WeIzijn was bijna gebeeI opgebeven of
gedecentraliseerd en voIksgezondheid kon weI weer op zichzelf of terug naar Sociale Zaken,
waarhetin hetverleden ook al had had gezeten. En ook al verkIaarde Lemstra dathij zijn ambtenaren altijd had voorgehouden nooit ergens langer dan vier, vijf jaar te blijven, om daarna te
verkassen, en met meer deed dan zelfde consequentie van die uitsprakentrekken, het was toch
een hele geruststelling, toen nog v66r de verkiezingen plotseling Hans de Boer, terug uit de
Haarlemmerrneerop het ministerie neerstreek. Zo'n ouwe rot zou vastniet op eens<:hip in nood
aanmonsteren. EnsneIdeed eenn.ieuwe meorie de ronde: Brinkman was totdusverre iets te doIdriestgeweest en zou in de komende kabinetsperiode een mentorkrijgen in de persoon vanzijn
oudere partijgenoot
HANS DE BOER: 'Er is wei eens gezegd datik erbij gehaald zou zijn om hetbeleid een meer iriboudelijke ondersteuning te geven. Dat is nietwaar.Je kunt niet zeggendat Brinkmanvan de zaken
te weinig weet Los van het feit dat je van een minister opdeze post, met een zo gevarieerd takenpakket, bijna niet kuntverwachten dat ie tot in detail aIle ins en outs van aile onderwerpen weet
Dat kan je van rnij trouwens ook met verwa<:hten. De aard van de man is nu eenmaaI om op een
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vrij afstandelijke manier over problemen te praten. Wat hem in de
spee!de, en missclllen nag, ook al ervaar ik het niet zo, is olat ,er rneIlSen :;!:ijndie: ze.gge:n: jienloet
zelfarm zijngeweest om
eerst eell heleboe! ellende metz'n allen moeten doormaken voorwe ereen wijswoord over kunnen zeggen. Oat neeIllt niet weg dat het natuurlijk weI iets te maken heeft met wat je in je leven,
ofjefamiliehebtmeegemaaktlkdenkdatdatinvloedheeftopjestellingnames.Endankanje
van Brinkrnangemakkelijkwatzeggen, ookal hebje dan de inhOl.ldvan.demensnogniette pakken. Als je naar de buitenkant van Brinkman kijltt, kan je gemakkelijk :;!:eggen: dit is een kille
bestuurder, een man die het altijd voor de wind is gegaan,een zondagskind. Maar als je als
ministerwordt gevraagd, en je hebt duidelijke concepties dat het roer om moet, omdat hetniet
goed gaat met een aantal dingen, dan is dat type mens misschien juist we! de aangewezen persoon om die omslag te bewerkstellingen. Want als je voortdureIld moet bedenken wat voor
gevolgell je beslissingen allemaal op microniveau teweeg brengen, doe je missclllen we!.niets:
Is Brinkman echt de kille bestuurder voor wie het niet uitmaakt welk ministerie hij onder zijn
hoede neemt?
over de burgermeesterszoon: 'Het valt niet te loochenen, het geldt oak een
beetie voor Winsemius, er zaten ministers in die ploeg van Lubbers, waarvan je denkt: dat zijn
toch zondagskinderen. Ze zijn redelijk beschermd opgevoed, hebben het voorrecht gebad te
mogen studeren en zijn op vrij jonge leeftijd tot die hoge postgeroepen. Wie zijn zij datze over
ons beslissingen nemell? Oat moge dan zo zijn, aan de andere kant moet je dan toch gelijk con-

WOLTER LEMSTRA

stateren dat zoiets van de betrokkeI1en een nog alerter en beter reagereIl vereist dan van iemand
die we! die vrij zware maatschappelijk processen heeft doorlopen. Ik denk dat er ookeen zwaardere hypotheek op deze mensen rust En dat ze, omdat zebewezen hebben het aan te kunnen,
ook iets in hun mars hebben. Brinkman is een buitengewoon intelligente "lentJe kunt niet vol"
houden dat hij geen maatschappe!ijke feeling heeft. En het is toch allemaal niet zo eenvoudig
geweest hoor, wat hij Voor zijn kiezen heeft gekregen aan ombuigingen. Achter het bureau lijkt
hetzo makkelijk, maarje moet hetookverdedigennaarhetve!d. En Brinkman is,netalsVander
Reijden, vee! op pad geweest En hij heeft zowelletterlijk als figuurlijk weI eens de tomaten over
zich heen gekregen. Wat dat betreft is Brinkman geen lafbek. Kijk, als mensen die als zondagskinderen worden getypeerd oak nag lafzouden zijn, dan vallen ze vee! vlugger door de mand
dan mensen die vanafonderaan hebben moeten knokken am op die positie te komen.lk denk
dat het niet bang zijn van Brinkman hem vee! krediet heeft verschaft.'
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In elk geval genoeg krediet om zich geen zorgen te hoeven rnaken over een nuttige tijdspeste-

ding in de toekornst.
HANS DE BOER: 'Als jezo jong bent als hij is, 41, wat is het helemaal Dan moet jenogzoveeljaren
mee, ook al hep je een geweldige carriere gemaakt, dat heeftie ontegenzeglijk.}a dan zalje tach
aan.nieuwe uitdagingenmoetenheginnen, dat kan zijn een ander departement. Maareen fractievQorzitterschapis natuurlijk ook een uitdaging van geweld. Dan wordener toch weer tOtaal
andere dingen vanje gevraagd. En datis niet iets waarvan je kan zeggen: dat is minder. Er zijn
mensendie tegen mij zeiden: '1ij had als burgemeesterzo'n prachtige funetie. Wie daarvandaan
secretaris-generaal wordtis gek!' Maar dat zegt eigenlijk meer over het feit dat die mensen niet
weten Wateen burgemeester precies doet vandaag de dag, en zeker nietWetenWat een secretarisgeneraal doet. Daarnaast zijn er een heleboel mooie funeties. Minister is een mooie functie. Als
hij ooit Commissaris van de Koningin in Noord- Holland zou worden, zou dat ook een hele
mooie funetie zijn.lk bedoel, zo kan je doorgaan. De afgelopen maanden gingen erveel stemmen op die vonden dat hij fraetievoorzitter moest worden.lk denk dat als je rnensen dat hoort
zeggen, dan hebbendie in hun achterhoofd het idee datwe metiernand te maken hebben diezo
hoog boven het gemiddeldegoeie uitschiet, datje daar meer mee kan doen. Dus dat zo iernand
ook potentieel geschikt is voor minister-president. Nou, dan is het een poos fraetievoorzitter
zijn uiterst nuttig. Bijna nooodzakelijk. En ook al word je nooit minister-president, dan is het
toch prachtig aIs je dat mag zijn. Want zo kijk ik er tegen aan. Yolksvertegenwoordiger, en het
leiden van een groep VOlksvertegenwoordigers, dat is heel mooi werk. Laten we alsjeblieft nog
zoveel waarde aan de democratie toekennen dat we tegen mewr zeggen dat volksvertegenwoordiger een van de schitterendste banen is die er zijn. Zo wordt het niet altijd gezien. Dat is
jammer:
WOLTER LEMSTRA: 'lk denk dat Brinkman multi-inzetbaar is.lk denk dat ie het zeer naar zijn zin

zou hebben als ie naar Biza zou gam, dat is toch een beetje z'n ouwe stiel. Hij zou het zeer naar

in zin hebben bij Yerkeer en Waterstaat of VROM. Hij heeft management-capaciteiten.lk denk
dat ie zich elk ministerie snel eigen maakt, want het koppie heeft ie.lk geloofdat het buitengewoon goed zou zijn voorzijn politieke carriere als hij een paar jaar fractievoorzittervan het CoA
in de Tweede Kamer is:
'Hij moet in elk geval weg bij WVC, want wvc is te emotioneel voor hern.
Brinkman denkt in grote lijnen en wvc heeft toch teveel kleine belangetjes en dingetjes. Hij is
meer een man voor Biza. Dat is het echte openbaar bestuur. Daar zou hij op z'n plaats zijn. Bij
wvc zit er veel micro-gedoe in je portefeuille. Dat is geen afkeuring van z'n beleid van de afgelo~

VAN PER REI]DEN:
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wat moet hij in vredesnaam tussen 54

~t, een goed kamerlid zou zijn. Dus ik denk toevallig dat hij dat!<an, maar ik den!< dat Ruding

dat niet zou zijn, terwijl ik Ruding een goeie minister van Financien vind. Ik denk dat
Brinkman, en zeker met z'n ervaring van de afgelopen acht jaar, een goed fractievoorzittervan
het CDA zou zijn.'
!WI MULDER: 'Ikdenk datwe er nogwel meervan zullen horen. Dat SoOrt dingen hangt natuurIijk ook een beetje afvan timing, maar ook van toevalIigheden. Is hij een potentieIe Ministerpresident? IkdenkhetweL Maarhij moet ookvan de andere kantvan de Kamernog iets van het
stayerswerk leren. In een leidende rol, dat wei, maar ook op dat punt, het past in die cultuur,
moet hij geparachuteerd worden. Het was al heel wat dat hij minister werd. De tijd van de De
Q!Iayen, die ineens out ofthe blue minister-president werden, is yoorbij. Maar hethangt ook
een beetjevande timing a£ Als Lubbers blijft zittenis datmisschienbeterdanwanneerLubbers
weggaat, want dan kunnen ook andere kandidaten zich warmlopen enkan je net buiten de prijzen vallen. Hij is in elk geval ambitieus, geen slechte eigenschap.
HANS WIEGEL: 'Wat ie nuverderdoet moetie zelfuitmaken. Hij kan hetwel, dat is geen punt Een
heel goeie eigenschap van hem vind ik ook, dathij z'n ouwe goeie vrienden niet vergeet Hij is
eenvan die mensenin DenHaagmetwie iknogweleens contactheb.Een tijdje geledennogmet
z'n vieren wezen eten. En daarna naar Amsterdam naar de opera gegaan. Enig. Toen hebben we
natuurlijk ook zitten praten. Niet alleen over het mooie weer, ofover het prachtige ministerie
van WVC, maar ook: wat zouden we alletwee later nog eens gaan doen. Samen in een kabinet? lk
acht niet uitgesloten dat het in de toekomst ooit nog eens gebeurt Nee,laat ik hetzo zeggen, dat
hangt allemaal van de politiek a£ Maar naast het bedrijven van politiek, en naast het slagen van
de coalitie hangt het welslagen van een kabinet ook van de vereisteafdat demensen die in zo'n
kabinet werken echt goed kunnen samenwerken. Dat ze ook op elkaar gesteld zijn. Dat zal met
Brinkman geen probleem zijn, zo was het ook bij de minister-president die ik heb mogen
dienen.'
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De 'achttiende' was in aIllbtelijke kringen een
begrip, want daar hidden de bewindslieden tot
de verhuizing kantoor. wvc had dan oak in de
beginjaren een heel eigen liftcultuur. Niet in het
minst door de kunstwerken die op de
verschillende etages de entree jets bijzonders

maakten. Bij de grate verhuizing werden in het
leegkomende gebouw de geneeskundige
hoofdinspectie, verschillendeadviesraden en
enkele centrale diensten gevestigd. De
kltnstwerken verdwenen van de muur.

Bij d~ alg~ltIen~

b!'Schouwing~n

in d~ Tw~~de

Kam~r di~nt h~t hel~ kab~t aanwezig te zijn,

oak al wordt het WQQrd gevQerd dQ<;lC de
minister-president, in Den Haag afgekort i,Qt

'm.p'. De andere bewindslied~n luistetl:n Qf
maken van de gelegenheid gebruik dQQr hun
tassen met huiswerk dQQr te nemen.

Bij de opening van het 13oekenbal19l!l! stonden
de Leidse scluijver].M.A. Biesheuvel en de
Leidse minister Van CuItuur samen op het
podium, want niet elke scluijver vindt de man
die het veto uitsprak over de P.C. Hooftprijsaan
Hugo Brandt Corstius waardeloos. Tijdens zijn
ambtsperiodekwam onder meer de
Ieenvergoeding tot stand. Auteurs hebben recht
op een vergoeding naar rato Van het aantal
uitleningen van hun werk bij openbare
bibliotheken, tot een maximum van 10.000
gulden. Overigens rnaken de minister en de
schrijver samen wei eens een fietstochtje door de
omgeving van Leiden. Niet uitgedost in
rennersl<!edij, maar gewoon, op een degelijk
Hollands rijwiel.
ten historische daad Van minister Brinkman,
namens de tegering, w;lS de rehabilitatie 'Van Joris
Ivens. Minister Brinkman ging in september
1985 naar Parijsom aan de aldaar woonachtige
£ilmer het Gouden Kalf uit te reiken.

Een Van de eerste zorgen Van de Ieiding van het
nieuwe departement van wvc was te zorgen voor
een eigen gezicht. Voor het ontwerpen 'Van de huisstiji werd contact gezocht met .;en van de grootste
namen op ontwerpersgebied, Walter NikkeIs. Een
huisstiji rnoet het wezen Van de organisatie verwoorden. Maar waUe maken voor een ministerie
dat met zoveel onderwerpente rnal~n heeft? Ret
ontwerpwas er al na een paar maanden, kreeg door
de gedurfdheid veel kritiek, maar is inmiddeIs voIledig ingeburgerd. VIVC is nu eenmaal een encydopedisch departement.
De contacten met de Tweede Kamer verliepen gedurende de eerste jaren van zijn bewind stroever
dan die 'Van gelouterde politici. Veel vrienden leek
de bewindsman zelfin de banken Van het CDA niet
te hebben ais er onderwerpen Van de wvc-begtoting
aan de orde Iewamen. De aanvaIIen op zijn beleid
kwamen van links, rechts en Van het midden. AIleen boven op de arnbtenarentribune leken in die
eeme jaren zijn vrienden te zitten.

De gem,eente fIilvers\lffi <aggeen fiAancie!e
mogelijkheden am het jonge monument
Gooiland te restaurerenen bood de compositie
met twee lijnen van Mondriaan te koop aan. Met
de opbrengsttou de restauratie kul1Ilen wo~den
gefmanciero. Heel kunst minnend Nederland
stond op zijn kOp, lJl;lJ\~ niet ;illeen liefhebbers
van Ironst ~oeroen zicb, de voo~gestelde ve~kaop
was een onderwe~, waarover iukreen een mening
had. Na vee! ingezonden stukken, palemieken en
dit;cussies, ttok ministe~ Brinkman de reddende
ponemonnee en gafop donde~dag 2 februari
1989 het stattsein voorhet restaurntieproject. De
dani<bare gemeente had ;ll eeroer de
bewindspersoon eentaatt gestuurd, die werd
aangemeden door de kamerbewaaroers Frnns
Nahon en Gerrit van Leeuwen.
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