
mijn moment van de week

O nlangs had ik een zeer 
gevarieerde dag, waarbij ik 
steeds enigszins in span-

ning zat of ik overal op tijd wel 
zou zijn. Eerst bezocht ik de  
Dag van de Bouw met minister 
Blok van Wonen en Rijksdienst.  
Ik was aanwezig bij een renova-
tieproject en een nieuwbouwpro-
ject in Rijnsburg. Het ging om 
monumentale gebouwen die een 
nieuwe bestemming kregen en 
woningnieuwbouwproject De 
Bloem dat gebouwd is op de plek 
waar eerst een bloemenveiling 
was. Na het bezoek aan deze twee 
projecten reed ik door naar het 
CDA-congres in Den Bosch, waar 
fractievoorzitter Sybrand van 
Haersma Buma een rede hield.  
Wat mij gedurende deze dag 
opviel, was dat er steeds een 
soort spanning in de lucht hing.” 

ze moeten waarschuwen
“In families, bedrijven, de poli-
tiek, overal is onzekerheid. Het zit 
hem niet alleen in die acht pro-
cent mensen die werk zoeken, 
maar ook in de vraag of je je huis 
nog wel kunt betalen, hoe het zal 
gaan met de pensioenen, wat er 
ge beurt met belastingverhogin-
gen, de vergoeding van de kinder-
opvang. Dat kwam op het 
par tij    congres en in de toespraak 
van Buma duidelijk naar voren. 
Ook in mijn sector, de bouw, zie je 
het terug.
Het gevoel van zekerheid neemt 
af, iedereen moet de broekriem 

aanhalen, er is minder beste-
dingscapaciteit waardoor veel 
zaken stagneren. Elke familie zal 
dat herkennen. Je hoeft je oren 
maar open te zetten, zonder zelf 
nog maar een woord gesproken te 
hebben. De discussie gaat steeds 
over hoe slecht het gaat, hoe wei-
nig geld er is. Dat is niet zo, maar 
het gevoel overheerst. 
Laatst was ik bij pensioenuitvoer-
der APG en daar werd gezegd dat 
ambtenarenpensioenen mogelijk 
gekort zouden worden. Ik wist dat 
er net vele miljarden extra waren 
verdiend met pensioenbeleggin-
gen, maar formeel moeten ze dat 
melden, mensen waarschuwen. 
Naar mijn mening ontstaat hier-
door een te grote, onnodige angst 
voor risico’s. Het beeld domineert 
dat niks meer kan, terwijl dat 
meer een gevoel is dan dat dat 
daadwerkelijk zo is. Juist in cri-
sistijd is vertrouwen zo 
belangrijk.”                                                                  

daar hoor ik bij te zijn
“Gedurende deze drukke dag 
ervoer ik de onrust hierover.  
Als afsluiting beleefde ik een heel 
ander soort spanning. Ik ben naar 
Driebergen gereden waar de brui-
loft van mijn nichtje plaatsvond. 
Ik ben haar oudste oom en hoor 
daar natuurlijk bij te zijn. Een 
mooie, gelukkige dag vol vrolijk-
heid. Ik was blij om alle kinderen 
en kleinkinderen bij elkaar te 
zien. Echt een feest van iedereen.”

Iedere week vraagt MAX Magazine 
een persoonlijkheid naar zijn of 
haar moment van de week. Deze 
week: Elco Brinkman (1948), voor-
malig minister en fractievoorzitter 
in de Tweede Kamer namens het 
CDA. Tot juni 2013 was hij voor-
zitter van Bouwend Nederland, de 
vereniging van bouw- en infrabe-
drijven. Daarnaast is hij voorzitter 
van het Nederlandse Rode Kruis. 
Sinds 7 juni 2011 is Brinkman Eerste 
Kamerlid en fractievoorzitter in de 
Eerste Kamer voor het CDA. 

‘het beeld is dat niks meer kan’
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