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Voorwoord
In 1968 trad Jeroen Terlingen in dienst bij de Algemene Nederlandse
Metaalbedrijfsbond (ANMB) als redacteur van het onvolprezen weekblad ‘De
Metaalkoerier’. In de zomer van hetzelfde jaar zeilde hij met Johan
Stekelenburg op de Friese meren, omdat hij als bedrijvenmedewerker in
Friesland de voltallige redactie had uitgenodigd het skűtsjesilen bij te wonen.
Zonder ooit hecht bevriend te raken, hebben Terlingen en Stekelenburg
elkaar daarna nooit meer uit het oog verloren. Ze fantaseerden over een
biografie die ver na het actieve leven van Stekelenburg zou verschijnen. Het
overlijden in 2003 versnelde de totstandkoming ervan.

Jeroen Terlingen, biograaf
van Johan Stekelenburg

Hij was erbij toen ik voor de vakbeweging de publiciteit verzorgde rondom de bedrijfsbezetting van de
Grofsmederij in Zoeterwoude en verliefd werd op mijn huidige vrouw, aan wie dit boek is opgedragen.
We hadden nauw contact toen ik voor het weekblad Vrij Nederland een portret schreef van Dick Visser, de
man met wie hij streed om het voorzitterschap van de Industriebond FNV. (Het verhaal werd gelukkig
wegens verregaande eenzijdigheid nooit gepubliceerd, maar aangezien het concept in brede kring
circuleerde, kostte het Visser de kop).
Toen ik in 1990 kanker kreeg, raakten we een avond aangeschoten, elkaar overtreffend in morbide grappen
over de onrechtvaardigheid van het leven. In de maanden dat we nog hoopten dat zijn slokdarmoperatie
genezing zou betekenen, spelde hij mijn inmiddels verschenen boek met ervaringen van mensen die kanker
hebben overleefd.
Als docent aan de School voor Journalistiek in Tilburg haalde ik hem soms in een les om aan toekomstige
journalisten te vertellen hoe intensief hij zich op interviews voorbereidde. Ik schreef zijn speech ter
gelegenheid van het vierde lustrum van de School, waarin hij de oppervlakkigheid van de journalistiek
hekelde. In die tijd fantaseerden we over een biografie. Hij was ijdel genoeg om het een aantrekkelijk idee
te vinden en ambitieus genoeg om het project uit te stellen tot na zijn 93ste.
Boekomslag Allemansvriend, de biografie van Johan
Stekelenburg

Een paar maanden na zijn dood hebben Heleen
Stekelenburg-Hoekstra (kortweg ‘Hoek’) en ik besloten
dat die biografie er toch moest komen. Zonder haar
hulp was dat niet gelukt, maar er zijn meer mensen die
een onmisbare bijdrage hebben geleverd aan de
totstandkoming van dit boek.
De gemeente Tilburg verklaarde zich bereid de
presentatie van het boek ten stadhuize te verzorgen en
maakte de uitgave mede mogelijk door een
afnamegarantie. Dank ook aan Marty en Wil Sciarone,
die net als Anna Malmsten het verblijf op mijn vaste
stek in Toscane al zovele jaren een feest maken. Ik ben
Ingrid Meijer erkentelijk, die het manuscript van
waardevolle opmerkingen voorzag. Mijn 53 gesprekspartners, aan wie ik eveneens veel dank ben
verschuldigd, staan in de ‘ver-antwoording’ achter in dit boek in alfabetische volgorde vermeld.
Over de aanwezigen bij de herdenkingsplechtigheid, die een week na Johans overlijden in Tilburg werd
gehouden, is heel vaak gezegd dat zij een unieke afspiegeling vormden van de vrienden die hij tijdens zijn
leven maakte in alle geledingen van de samenleving. Dat verklaart de titel.
Macciano/Utrecht, augustus 2005
Jeroen Terlingen
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Allemansvriend
Op 29 september 2003 werd Johan Stekelenburg – nog geen 62 jaar oud – gecremeerd na een
herdenkingsdienst in de St. Dionysiuskerk in Tilburg. Dominee Eddy Reefhuis leidde de dienst en
stelde vast dat het een wonderlijke verzameling mensen was, die zich rondom de baar had
verzameld. Familie en vrienden natuurlijk. Vertegenwoordigers van gemeente, provincie en
rijksoverheid. Het Koninklijk Huis, het kabinet, alle politieke partijen, het bedrijfsleven, werkgeversen werknemersorganisaties. Het bisdom, artiesten, de journalistiek en uiteenlopende
maatschappelijke organisaties, zoals de Anne Frank Stichting, Brabantse schuttersgilden, het
tuberculosefonds, de KNVB.
‘Typisch zo’n gezelschap zoals Johan Stekelenburg dat bijeen kan
krijgen: zo groot, zo divers, zo betrokken. Hij zou er van genoten
hebben’, zei Eddy Reefhuis.
Meer dan duizend genodigden luisterden naar zijn woorden,
zowel ín de kerk als via een directe beeld- en geluidsverbinding
naar de schouwburg tegenover de kerk. In de huiskamer werd
Eddy Reefhuis door 115.000 mensen gezien en gehoord. TV
Brabant zond de herdenkingsdienst rechtstreeks uit en boekte
een kijkcijferrecord. Het liefste had Heleen Hoekstra, Johans
vrouw, de afscheidsbijeenkomst in de Tilburgse concertzaal
gehouden, vooral vanwege het licht. Maar er bleken tal van
onoverkomelijke bezwaren. De kist zou via trappetjes en een lift
naar binnen gesjord moeten worden. Bovendien hield de
kwaliteit van de geluidsinstallatie geen gelijke tred met de
akoustiek in de zaal. En dus reisde loco-burgemeester Els Aarts
op verzoek van Johan en Heleen naar bisschop Hurkmans in Den
Bosch om toestemming te vragen ‘de Heikese kerk’ – zoals
Dominee Eddy Reefhuis:
‘Hoe houd je het urenlang spannend...?’ Tilburgers de Dionysiuskerk noemen – te mogen gebruiken voor
de herdenkingsdienst van een socialist.
Het miezerde op maandag 29 september. Hoeveel mensen zullen tegen elkaar hebben verzucht:
'Echt begrafenisweer?’
Een erehaag van gilden, politie en brandweer markeerde de route van het stadhuis naar de kerk. De
stilte in de stad werd doorbroken door beierende klokken en de gestage roffel van een tamboer op
zijn omfloerste trom. Een camera zoomde in op het schilderijtje van een duif (‘Goede vlucht, Johan’),
temidden van een zee van bloemen. Johans zonen Taco en Douwe en zijn broers Koos, Jan, Bert en
Daan droegen het stoffelijk overschot de kerk in. Daar wachtte ‘het grote, diverse en betrokken
gezelschap’ om afscheid te nemen van een man die een Bekende Nederlander was, maar bovenal
een Geliefde Nederlander. ‘Johan heeft me gevraagd deze bijeenkomst te leiden, omdat ik predikant
van zijn vader en moeder ben geweest en bij hun overlijden in de kerkdienst ben voorgegaan’, lichtte
Eddy Reefhuis toe. ‘Nu hij over zijn eigen sterven moest nadenken kwamen die herinneringen terug.’
Later, in zijn woning in Amsterdam: ‘Ik had Johan een brief geschreven toen hij in een interview in
het Volkskrant Magazine met Pieter Broertjes over zijn naderende dood had gesproken. Een paar
weken later rinkelde de telefoon: of ik een soort ceremoniemeester wilde zijn op de dag van zijn
crematie. Als het maar niet over god of het hiernamaals zou gaan, daaraan hadden noch hij, noch
Heleen behoefte. Ze gaven me een grote vrijheid. Ik mocht me met formaliteiten bemoeien, met de
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volgorde van de sprekers, de muziek, de opbouw van de bijeenkomst. Ik wilde van tevoren weten
wat iedereen van plan was te gaan zeggen, zodat ik overlappingen kon voorkomen. Een jaar daarvoor
had ik ervaring opgedaan bij het overlijden van mijn goede vriend Ab Harrewijn van GroenLinks. Bij
die bijeenkomst stond ik ook voor de vraag: hoe houd je het urenlang spannend?’
Reefhuis zette het protocol op
z’n kop door de lange rij
sprekers te beginnen met de
vice-voorzitter van de
gemeenteraad, namens de
Tilburgse burgers. Johan was
toch bij uitstek de man van het
volk?
Dat bleek wel uit de reacties
die binnenstroomden vanaf
het moment dat zijn dood
wereldkundig werd.
‘Tranen in mijn ogen voor een
man die ik persoonlijk niet
ken. Dat is dan wel een zeer
bijzondere man.’(Irma
Zijn twee zoons en vier broers droegen de baar in en uit de kerk. V.l.n.r. Taco,
Pietersen en André Moons,
Douwe, Jan, Koos, Bert en Daan Stekelenburg
Delft)
‘Je was een van de weinige politieke leiders die mijn sympathie kon krijgen. Je was
menselijk.’(Marianne, Eindhoven)
‘Nederland bestaat voor het grootste deel uit gewone, hardwerkende mensen. Hun held is
overleden.’(Henry)
‘U was voor mij de sympathiekste man die ik heb gekend.’ (H.J. Hartman, Hoogezand)
‘Ik ben zelf VVD’er, maar wat had ik deze man graag als minister-president gehad.’ (Martijn Xander
de Vries, Amsterdam)
‘Johan Stekelenburg was voor mij, jarenlange SP-stemmer, de ideale premier. Onder hem zou ik me
niet voor Nederland schamen.’ (Jeroen Kuijpers)
‘Een bevlogen, linkse politicus, recht door zee, is helaas niet meer.’ (Angela Rietdijk, GroenLinks-lid
Deventer)
‘Johan, jij was de parel van Brabant.’ (Betsie Sanders-van Osch, Vlierden)
‘Religie, politieke afkomst is niet van belang, u was gewoon een aardige man.’ (Mevrouw H. Peters,
Gorinchem)
En zo ging het door, zeventienduizend e-mails lang, nadat aanvankelijk de website van de gemeente
Tilburg op de dinsdag na zijn overlijden was vastgelopen. Per reguliere post kwam het resultaat
binnen van de wekelijkse schrijfles van een Tilburgse allochtonengroep: tientallen keren, steeds
leesbaarder geschreven, het woordje ‘gecondoleerd’. Driek van Griensven: ‘Ik was heel trots dat ik
als eerste mocht spreken, namens de mensen in de stad. Tegen mijn gewoonte in had ik mijn
toespraakje helemaal uitgeschreven en niet alleen de punten op papier gezet. Met de tekst van de
PR-afdeling van het gemeentehuis kon ik niks, dat was niet mijn taal. ’s Morgens bij de repetitie
droeg ik een licht pak, zonder stropdas. Ik merkte wel dat ze daar zenuwachtig van werden, dus ik
zei: “Johan vond dit een mooi pak, ik denk dat ik het maar aan houd.” Stuurden ze Els Aarts op me af
om me duidelijk te maken dat ik wat officiëler gekleed moest gaan…’
Nadat Johan Remkes (minister van Binnenlandse Zaken) en Frank Houben (Commissaris van de
Koningin in Brabant) hun functionele bijdrage hadden geleverd, voerde loco-burgemeester Els Aarts
het woord. Aarts: ‘Drie jaar voor Johans dood heb ik mijn man verloren door een hersentumor. De
weg die Johan tussen januari 2003 en september 2003 heeft afgelegd, was een verdrietige en
vertrouwde route. Op 22 september hadden we de afspraak dat we met het hele college nog een
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keer naar hem toe zouden gaan. Maar in de voorafgaande week verslechterde zijn conditie zo, dat
gemeentesecretaris Noud Derks en ik hem op zaterdag 20 september hebben bezocht om hem de
gouden legpenning van de stad Tilburg te overhandigen. Heleen had ervoor gezorgd dat hij zo veel
mogelijk was uitgerust. Zijn ziekte en de pijnstillers begonnen hun tol te eisen; op een gegeven
ogenblik zag hij drie legpenningen voor zich liggen. Ik heb kunnen zeggen hoe fijn we hebben kunnen
werken met elkaar en hoe trots we op hem waren. Hij wuifde zwakjes ten afscheid.’
Ter afwisseling van de lange rij van sprekers hadden Johan en
Heleen muziek uitgekozen. Het gedicht van Bram Vermeulen ‘Ik
heb een steen verlegd’, dat Johan bij zijn installatie als
burgemeester had voorgelezen, werd gezongen en gespeeld
door Paul de Leeuw en Cor Bakker.
‘Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
Ik leverde bewijs van mijn bestaan’
Paul de Leeuw: ‘Sinds Johan in mijn programma had opgetreden
met zijn carnavalsode aan Heleen had ik een zwak voor hem. Die
man was niet alleen goed in zijn werk en toegankelijk voor
gewone mensen, hij had ook nog eens lol in zijn leven.’
Vervolgens kondigde Eddy Reefhuis ‘een blokje politiek’ aan.
Eerst deed Yvonne Timmerman, de voorzitter van de Eerste
Kamer, de onthutsende mededeling ‘dat waarachtigheid
zeldzaam is in de politiek’. Vervolgens memoreerde ze dat Johan
Stekelenburg als senator ‘gezag afdwong’. Toch was het
afdwingen van gezag niet de voornaamste reden waarom de
Tijdens de herdenkingsdienst zong Paul
Tilburgse burgemeester vanaf juni 1999 vrijwel iedere dinsdag in
de Leeuw de tekst van Bram
Vermeulen: ‘Ik heb een steen verlegd….’ Den Haag verbleef als de Eerste Kamer vergaderde. Waarom ging
hij dan wel?
In het boek ‘Niet spreken met de bestuurder’, waarin Gerard van Westerloo de Eerste Kamer als het
sluitstuk van de Nederlandse democratie ontmaskert als ‘van weinig belang voor het land, maar van
groot belang voor de leden’, komt ook Johan Stekelenburg aan het woord. Op de vraag waarom hij
ondanks zijn volle agenda lid is van de senaat antwoordt hij: ‘Omdat ik daardoor informatie krijg die
ik anders nooit krijg, omdat ik voeling houd met de Haagse wereld, omdat ik al doende bij mijn eigen
partij betrokken blijf en omdat ik vanuit de Eerste Kamer heel makkelijk toegang krijg tot
departementen en bewindslieden.’ ‘Makkelijker dan als burgemeester?’, vraagt de interviewer.
Stekelenburg: ‘Absoluut. Tegen een burgemeester kan een
minister of hoge ambtenaar zeggen: over twee maanden heb ik
tijd voor je. Tegen een Eerste Kamerlid niet.’ Van Westerloo:
‘Daar maakt u gebruik van?’ Stekelenburg: ‘Voor Tilburg? Ja zeker.
Ik noem maar. We hebben hier een nieuwbouwwijk. Daar lopen
rails doorheen maar daar is geen station. Wij willen daar wel een
station, het liefst nog vóór 2003. De politiek deed daar moeilijk
over. Ik heb het toch voor elkaar gekregen. Omdat ik in de Eerste
Kamer zit kreeg ik makkelijk toegang en een welwillend oor. (…) Ik
ben commissaris van de KLM, VVD-collega Luijten is iets hoogs op
Schiphol. Is er iets, dan praten we in de Kamer even met elkaar.
Heb ik de volgende dag een brief van Schipholdirecteur
Cerfontaine op mijn bureau liggen, of ik langs wil komen. Zo werkt
dat. Ik doe iets bij het tuberculosefonds. Senator Jan Terlouw is
voorzitter van het leprafonds. Die fondsen zouden moeten
fuseren maar dat ligt moeilijk. Dus dan praten we in de Kamer
over hoe dat aangepakt moet worden.’
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Gerard van Westerloo concludeert: ‘De Eerste Kamer als besloten vrijmarkt voor de Nederlandse
bestuurder.’ Johan Stekelenburg voelde zich op die vrijmarkt als een vis in het water en werd in 2002
door een overweldigende meerderheid van PvdA-leden als fractievoorzitter gekozen.
Op zijn 65e verjaardag sprak Wim Kok een afscheidswoord tijdens de herdenkingsdienst
Na Yvonne Timmermans beklom Wim Kok het spreekgestoelte. Het was de dag van zijn 65e
verjaardag. Zichtbaar aangedaan herdacht hij de man die nog geen drie jaar jonger was dan hijzelf en
die decennia lang deel uitmaakte van zijn bestaan. Op zondag 21 september, toen Johan
Stekelenburg vaststelde niet langer te kunnen leven, had Wim Kok aan zijn bed gezeten. Hun
gedachten en gevoelens over het FNV-voorzitterschap, de WAO-aanvaring, het ministerpresidentschap, vulden de sterfkamer, maar waren geen onderwerp van gesprek meer. In dit boek
spreekt Wim Kok voor het eerst over zijn opvolging als partijleider en de rol die Johan Stekelenburg
daarin speelde. Ad Melkert, de man die kwam, zag en verloor, sprak niet tijdens de
herdenkingsdienst, maar was wel speciaal voor het afscheid uit Washington gekomen. Na afloop van
de bijeenkomst vertelde Heleen Hoekstra hem wat Johans reactie was geweest op Melkerts
kandidatuur als partijleider: "Als Ad het kan, kan ik het ook’, had hij gezegd. ‘Daar had hij gelijk in’,
antwoordde Melkert.
De persoonlijke verhouding tussen Wouter Bos – de derde achtereenvolgende partijleider van de
PvdA – en Johan Stekelenburg kende geen lange historie. Over zijn keuze voor de Tilburgse
burgemeester als toekomstige minister-president komt de PvdA-fractievoorzitter verderop in dit
boek aan het woord. Om toch een brug te slaan naar de sociaaldemocratische geschiedenis citeerde
Bos een gedicht van Albert Verwey:
Wie is zo sterk dat hij de chaos temt?
Wie kan het leed zien zonder schreiende ogen?
Niet wij, maar daarom juist voelen wij ons
Voorbestemd tot rustloos pogen.
Gij en wij saam moeten doen niet overwijs,
Niet overkoen, naar ons vermogen.
Wie waarlijk leeft heeft in zijn hart
Een onvernietigbare veer, een stille kracht,
Die ieder weerstand tart.
Noem ons haar naam
Spreek uit en leer wat sterker is dan ramp en smart
Geen naam, geen leer: alleen de wil
Sterker te zijn dan leed en tijd.
Aanvaard uw taak, volvoer haar stil
Heb lief en hoop en wees bereid…..
Het was het zelfde gedicht dat bij de herdenkingsdienst van Joop den Uyl op 31 december 1987 werd
voorgedragen door Remco Campert. Op verzoek van Johan Stekelenburg – ‘op nadrukkelijk verzoek’
zou hij zelf hebben gezegd – werden tijdens zijn afscheidsdienst socialistische liederen gezongen.
Eerst klonk ‘Aan den strijders…’, een tekst van Dirk Troelstra – de broer van Pieter Jelles. Bij het
wegdragen van de kist uit de kerk werd ‘Morgenrood’ gezongen, eveneens door Troelstra geschreven
en door zijn vrouw Sylvie op muziek gezet. Johan kon beide liederen even gemakkelijk meezingen als
‘Weest gegroet, Gij eersteling der dagen’, of ‘Daar ruischt langs de wolken…’, maar anno 2003 moest
een beroep worden gedaan op Dany Nooteboom, een jonge dirigent die afstudeerde op
socialistische strijdliederen’, om uit twee ‘gewone’ koren en twee ‘socialistische’ één
gelegenheidskoor te formeren dat aan de wensen van de overledene kon voldoen.
Dankzij zijn ouders wortelde Johan Stekelenburg zowel in de christelijke als in de socialistische
traditie. Zijn vader, Willem Stekelenburg (1913-1994), was één van de twaalf kinderen van een
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keuterboer uit Tienhoven. Zijn moeder, Maagje Verhoef (1914-1998), was de dochter van een
welvarender boer – ook uit Tienhoven – en had ‘slechts’ twee zussen. Beide ouders kwamen uit een
gereformeerd nest. Tienhoven was in de eerste decennia van de twintigste eeuw een gesloten
gemeenschap van ongeveer zeshonderd zielen, te midden van water en weilanden. Op een vergeelde
prent ‘van omstreeks 1921’ waarop de hele School voor Gereformeerd onderwijs is vereeuwigd – 34
leerlingen, vier leerkrachten – domineren enkele familienamen: Manten, De Graaf, Stekelenburg en
Verhoef. Johans ouders staan ook op de foto. Maagje, met een dikke bos zwart haar, kijkt zelfbewust
in de lens. Willem oogt bescheiden. Eddy Reefhuis is nog eens met hen op bedevaart naar Tienhoven
geweest. Toen ze oude foto’s bekeken, moesten ze toegeven dat ze de mooiste kinderen van de
school waren.
In de jaren twintig van de vorige eeuw barstte in het gereformeerde volksdeel een burgeroorlog uit
die een verwoestend spoor trok door alle mogelijke menselijke relaties. De bekende predikant J.G.
Geelkerken waagde het op 23 maart 1923 in de Schinkelkerk in Amsterdam te betwijfelen of Eva in
het paradijs rechtstreeks werd aangesproken door de slang. In maart 1926 beslisten dominees,
vergaderend in Assen, na drie jaar strijd op leven en dood, dat de slang wis-en-waarachtig een
zintuiglijke waarneming was geweest. Geelkerken werd geschorst. De zondag daarop preekte hij
toch. Tussen de kerkgangers zaten agenten in uniform, lezen we in ‘De eeuw van mijn vader’ van
Geert Mak. Na de dienst werd de predikant door een menigte naar huis gebracht. Vier dagen later
werd hij door de kerk afgezet wegens ‘afdwaling’ en ‘openbare scheurmaking’. Jan Buskes, op dat
moment dominee op Texel, was de tweede die door de inquisiteurs van de kleine luyden onder
‘leertucht’ werd gezet. Evert Smelik was de derde predikant die werd afgezet op 30 september 1926.
In het blad ‘Woord en geest’ kondigde hij aan gewoon door te zullen preken. ‘Indien de meerderheid
van de kerkeraad meent zich te moeten onderwerpen (ik verwacht niet anders), dan zal het niet naar
recht kunnen in de kerk. We zullen onze plaats dan zoeken in een stal.’ Dat werd de stal van Jacobus
Verhoef Azn. aan de Dwarsdijk in het dorp Tienhoven. Jacobus was de vader van Maagje, die toen
twaalf jaar oud was. In de stal werd ook de doop bediend. Een jaar later bouwde de afgescheiden
geloofsgemeenschap een eigen gebedsruimte, ‘het gele kerkje’. Een proces om de pastorie van
Tienhoven in eigendom te krijgen werd verloren. In heel Nederland telde ‘De Gereformeerde kerk in
Hersteld Verband’ – zoals de afscheidingsbeweging heette – uiteindelijk zesduizend aanhangers en
27 predikanten. De groepering liep op alle geloofsterreinen voorop: bij de nieuwe psalmberijming, de
oecumene, het verzet tegen het fascisme en bij de naoorlogse doorbraak van christenen naar het
socialisme.
Hoewel ze elkaar kenden van school werd het pas echt wat tussen Maagje en Willem Stekelenburg
tijdens de catechisatielessen. Hun dominee was Kleijs Kroon met wie Willem nog een avond
abusievelijk voetje heeft zitten vrijen. ‘Je klompen kunnen weer aan, Willem’, plaagde de dominee
hem na afloop. Kleijs Kroon was pacifist en legde zijn denkbeelden vast in de brochure ‘Voor een
betere weerbaarheid’. Zowel Maagje als Willem liepen in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog met
een gebroken geweertje op hun kleding. Na hun huwelijk in 1935 gingen de toekomstige ouders van
Johan Stekelenburg in Maarssen wonen, in de burgemeester Egginkstraat. De straat ligt ingeklemd
tussen de Rijksstraatweg van Utrecht naar Amsterdam en het Amsterdam-Rijnkanaal en bestaat uit
piepkleine arbeiderswoningen met een huiskamer van vier bij vier meter, een keukentje op de
begane grond, een plaats achter en drie slaapkamertjes boven. De tweeling Johan en Jan zou er op
31 oktober 1941 worden geboren als vierde en vijfde in de rij. Willem pakte in de crisisjaren voor de
oorlog elk werk aan waarmee hij zijn jonge gezin kon onderhouden. Hij was chauffeur bij Houthandel
Jongeneelen, hij werkte op een melkfabriek, hij verhuurde zich als landarbeider en mopperde op
minister-president Colijn, die de nationale economie bekeek alsof het een huishoudboekje was. De
kas moest kloppen, dat ging voor alles, en daarom werden ambtenarensalarissen verlaagd,
uitkeringen afgeknepen, en overheidskredieten zelfs aan veelbelovende bedrijven geweigerd. Het
echtpaar Colijn – zelf miljonair – hield radiopraatjes waarin het uitlegde hoe men van weinig geld
toch kon leven. Mijnheer Colijn bewaakte krampachtig de ‘gouden standaard’, de vaste wisselkoers
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voor de gulden – uit angst voor inflatie. Mevrouw Colijn leerde huisvrouwen hoe ze van viskoppen
een lekker soepje konden maken. Toen overal ter wereld de economie verbeterde na het dieptepunt
in 1929, bleef Nederland in het dal. In 1936 was de gemiddelde werkloosheid over de hele wereld
anderhalf maal zo groot als vóór de crisis. Maar in Nederland was die nog altijd vijfmaal zo groot.
Willem vertelde later aan zijn kinderen hoe hij in de jaren dertig sympathie begon te koesteren voor
de ideeën van de socialisten, die de economie wilden stimuleren door extra overheidsgeld uit te
geven aan grote werkgelegenheidsprojecten, kortere werktijden en vervroegde pensionering. ‘Maar’,
voegde hij er aan toe, ‘dat was vloeken in mijn kerk.’
Hoewel Willem tot op hoge leeftijd lid van de kerkeraad bleef en ouderling in de Stefanuskerk in
Utrecht-Noord (Overvecht) stapte hij na de Tweede Wereldoorlog over van het Christelijk Nationaal
Vakverbond (CNV) naar het Nationaal Verbond van Vakverenigingen (NVV), dat in 1976 met het
Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) ging vormen.
Hij had samen met Maagje het lidmaatschap van de Christen-Democratische Unie al verruild voor de
christen-werkgroep in de Partij van de Arbeid. De uitspraak van CNV-voorzitter Marinus Ruppert die
Guillaume Groen van Prinsterer aanhaalde (‘In het isolement ligt onze kracht’) deed voor hem de
deur dicht. Willem Stekelenburg werkte inmiddels als omwalser in de drieploegendienst bij
staalfabriek Demka in Zuilen. Daar was hij in 1973 stakingsleider toen zijn zoon als beginnend
vakbondsbestuurder acties begeleidde bij Gazelle in Dieren. Toch was Maagje Stekelenburg de felste
van de twee, vooral op het gebied van de vredesproblematiek en de apartheid. Er was geen
kruisrakettenactie of ze demonstreerde mee. En als Willem overwoog bij Shell te tanken, stuurde ze
hem een pompstation verder.
In de Dionysiuskerk in Tilburg mochten na de politici de vertegenwoordigers van het poldermodel de
laatste eer aan Johan Stekelenburg bewijzen. FNV-voorzitter Lodewijk de Waal legde zijn betekenis
vast voor de vakbeweging, die dankzij ‘onze Johan’ positiever, groter en effectiever was geworden.
Oud-VNO-voorzitter Alexander Rinnooy Kan koppelde in de voorbereiding op zijn herdenkingsrede
Johans naam aan het begrip ‘vijandschap’ in de zoekmachine Google. Niets te vinden. ‘Bedoelt u
vriendschap?’ had de computer gereageerd. Ook Rinnooy Kan, tegenwoordig lid van de Raad van
Bestuur van ING, was de zondag voor Johans overlijden bij hem op bezoek geweest. Hij werd gebeld
toen hij naar huis onderweg was vanuit Brummen, waar net zijn vader was overleden. Al eerder had
hij Johan beloofd om Heleen terzijde te staan bij eventuele financiële beslommeringen.
Voordat Johans tweelingbroer Jan Stekelenburg als laatste spreker in de openbare bijeenkomst het
woord voerde, zong Paul de Leeuw het op muziek gezette gedicht van Rutger Kopland ‘De
Appelboom’. ‘Als ik toch kom, kan ik net zo goed twee keer zingen’, had hij tegen Heleen en Johan
gezegd. Hij koos het lied omdat hij vond dat het hun twee-eenheid symboliseerde.
Ik kwam thuis, het was
een uur of acht en zeldzaam
zacht voor de tijd van het jaar,
de tuinbank stond klaar onder de appelboom
ik ging zitten en ik zat
te kijken hoe de buurman
in zijn tuin nog aan het spitten
was, de nacht kwam uit de aarde
een blauwer wordend licht hing
in de appelboom
toen werd het langzaam weer te mooi
om waar te zijn, de dingen
van de dag verdwenen voor de geur
van hooi, er lag weer speelgoed
in het gras en verweg in huis
lachten de kinderen in het bad
tot waar ik zat, tot
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onder de appelboom
en later hoorde ik de vleugels
van ganzen in de hemel
hoorde ik hoe stil en leeg
het aan het worden was
gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast mij kwam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij
voor onze leeftijd
Toen kwam Jan, niet alleen in uiterlijk Johans evenbeeld, maar ook in stemgeluid en motoriek. ‘Jij
mag als laatste, broertje’, had Johan tegen hem gezegd, ‘dan herinneren de mensen zich het beste
hoe ik er uitzag.’ Dat merkte Jan al meteen na Johans overlijden. ‘Bij het bezoek aan het
uitvaartcentrum en bij de speciale zitting van de gemeenteraad, ging er bij het zien van mijn
verschijning een golf van ontzetting door de zaal. Daarom ben ik ook de dag na zijn dood niet met
Heleen naar de bloemen gaan kijken die voor het stadhuis werden neergelegd. Ik zou de mensen de
stuipen op het lijf hebben gejaagd.’
Anders dan zijn tweelingbroer deed, geniet Jan niet van openbare optredens. Om zijn emoties onder
controle te houden hield hij zich bij de herdenkingsdienst strak aan zijn tekst en liet hij in
sneltreinvaart de memorabele ogenblikken uit hun beider leven passeren. Hoe zij achttien jaar lang
een tweepersoons bed deelden met uitzondering van de 22 maanden die Johan in het sanatorium
doorbracht. Hun gezamenlijke passie voor sport. Het cryptogram op zaterdagmorgen. De liefde voor
cabaret. Jazz. ‘Toen ik ’s morgens op mijn woonboot in Vinkeveen mijn speech repeteerde, kwam ik
door de emotie maar tot halverwege’, licht Jan toe. ‘Vandaar dat hoge tempo aan het einde.’
Jan kende de populariteit van zijn broer, de steeds weer opduikende populariteitslijstjes waarop hij
immer hoog scoorde.
Maar de massale golf van verdriet die over Nederland spoelde, de tienduizenden condoléances die
binnenkwamen bij de FNV, de PvdA, het KWF en vooral bij de gemeente Tilburg, overrompelden hem
volledig. ‘Toen is het pas in volle omvang tot mij doorgedrongen welke kans de Partij van de Arbeid
heeft gemist door aan Ad Melkert in 2001 de voorkeur te geven boven mijn broer. Johan zou heel
veel gewone mensen bij Pim Fortuyn hebben weggehouden. En als zijn ziekte niet de kop had
opgestoken op het moment dat hij in januari het verzoek kreeg om minister-president te worden,
had de PvdA de verkiezingen van 2003 gewonnen.’
Het laatste woord van de openbare herdenkingsdienst was voor Eddy Reefhuis, die het tot zijn taak
vond behoren de aanwezigen, de kijkers en de luisteraars niet met lege handen achter te laten. Hij
was de dienst begonnen met de boodschap dat Johan Stekelenburg vrede had met zijn leven, maar
niet met zijn dood.
En hij adviseerde zijn gehoor dat dan óók maar niet te proberen. Nu greep hij terug op een zinsnede
uit de joodse traditie, ‘dat de gedachtenis van een rechtvaardige is tot een zegen.’ Reefhuis: ‘Dat wil
zeggen, dat als je niet vergeet wat iemand voor goeds heeft gedaan, je daar zelf dan ook wat aan
hebt, daar wijzer van wordt.’

10

Terwijl oude socialisten als
Wiebo de Visser uit Sneek –
Johans eerste leermeester
als beginnend
bedrijvenmedewerker bij de
Algemene Nederlandse
Metaalbedrijfsbond (ANMB)
en levenslange vriend – hun
tranen niet konden
bedwingen, klonk door de
kerk:

Onder het zingen van ‘Morgenrood’ werd het stoffelijk overschot uit de kerk
gedragen

Morgenrood, uw heilig gloeien
heeft ons steeds de dag gebracht
Breek toch door, o lichtvernieuwer
in de grote volk’rennacht
Laat uw glorie hope geven
hun die worst’len in de nacht
Geef hun moed in ’t voorwaarts streven
Tot hun ’t daglicht tegenlacht
Tot hun ’t daglicht tegenlacht
Buiten hadden zich duizenden Tilburgers langs de route verzameld die naar het crematorium aan de
Karel Boddenweg leidde. Ze wierpen bloemen naar de limousine en applaudisseerden. Op Ben
Roodhuizen, vakbondsbestuurder en intieme vriend, maakte de bustocht naar het crematorium een
onuitwisbare indruk. ‘Ik zag een boer van zijn trekker stappen en met de pet in de hand in de
houding gaan staan. Mensen hadden Johans foto boven de huisdeur opgehangen.’
In de aula haalde Johans oudste zoon Taco herinneringen op. Overmand door verdriet verbond hij
zijn vroegste herinneringen op het water van de Friese meren aan de laatste uren van zijn vader, die
om de verlossende komst van de huisarts smeekte. Ook de woorden van zoon Douwe sneden de
aanwezigen door de ziel. Bijna afstandelijk vertelde hij over de fietsen waarmee Johan Stekelenburg
thuiskwam en waarmee de kinderen zo blij waren. ‘Later bleek dat hij ze bij Gazelle had gekregen.’
Het tweede beeld dat hij opriep was van een ruziënde vader en moeder in de keuken, kort voordat
Johan als vakbondsbestuurder naar Rijswijk werd overgeplaatst en hij hem alleen nog in de
weekenden zag. Douwe, anderhalf jaar later: ‘Ik heb mijn vader in mijn jeugd heel erg gemist, weet ik
nu. Ik voelde me in de steek gelaten toen hij van mijn moeder scheidde. Dat uitte zich in dwars
gedrag, onverschilligheid, lethargie. Gelukkig zijn we de laatste maanden heel dicht bij elkaar
gekomen en hebben we alles kunnen uitspreken. We zaten ook niet meer tegenover elkaar te
praten, maar naast elkaar. Soms hand in hand.’ Na zijn eerlijke, schrijnende woorden knalde op
verzoek van Douwe de smartlap ‘Papa, ik lijk steeds meer op jou’ van Stef Bos door de luidsprekers.
Het contrast met Joke Smits gedicht ‘Er is een land waar vrouwen willen wonen…’, waarmee Johans
zussen Hannie, Greet en Jannie de bijeenkomst afsloten, kon haast niet groter. Moeder Maagje gaf
deze – door vader Willem opgeschreven – tekst aan al haar dochters toen ze trouwden.
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Die avond ging Jan Stekelenburg terug naar zijn woonboot in Vinkeveen om te bekomen van de
emoties van een slopende dag. Hij en zijn broer hadden destijds hun vijftigste verjaardag op een
steenworp afstand gevierd in het Partycentrum. Op het groots gevierde feest kregen ze allebei een
fotocollage ten geschenke, met een variatie van hoogtepunten uit hun leven. Een van de mooiste
foto’s is die van vader Willem, die voor het station in Utrecht trots poseert achter zijn beide zonen.
Twee boerenjochies van zeven of acht jaar oud met haar dat alle kanten op staat, de armen om
elkaar heen. Ze dragen broeken met kierende gulpen, lange door ‘omoe’ gebreide kousen en
zebratruien. De mouwen van de één eindigen in een oranje streepje, die van de ander in het zwart.
Dan konden hun ouders hen uit elkaar houden. Op 29 september 2003 bleek de ingelijste collage van
de muur gevallen; het glas lag in scherven op de grond.
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HOOFDSTUK 2

Tweejarig isolement
Donderdag 2 oktober 2003, vier dagen na de crematie van Johan Stekelenburg, overleed zijn broer
Wim aan de gevolgen van een hersenbloeding die hem een jaar daarvoor had getroffen. Wim werd
60 jaar. Jan Stekelenburg: ‘Opnieuw stond de familie rondom een kist, zonder camera’s dit keer,
zonder massale belangstelling. Ons gezin van negen kinderen was in trio’s verdeeld. Hannie (1934),
Koos (1936) en Greet (1940) trokken op elkaar. Dan kreeg je Johan (1941), en Wim (1943) en ik.
Vervolgens Bert (1945), Jannie (1947) en Daan (1949). In één week tijd was ik de enig overgeblevene
van mijn driemanschap.’
In de familie gold Wim Stekelenburg als een buitenbeentje. Als enige was hij blond. In de
belangstelling moest hij opboksen tegen ‘die leuke tweeling’, die hem graag voor hun karretje
spande bij het opknappen van klusjes of bij het uitproberen van het ijs in de Tienhovense trekgaten
(hield niet). Opvallen deed hij door zijn onberispelijke kleding, maar vooral door zijn gedrag dat
afweek van de rest van het gezin. Hij – als zoon van pacifistische ouders – zat nog maar een paar
weken op de onderofficiersschool in Weert, of vader Willem moest al opdraven om klachten aan te
horen. Met zijn afdelingsvoorzitterschap van de VVD isoleerde hij zich bewust van het
arbeidersmilieu waaruit hij afkomstig was.
Wim was het eerste kind dat in Tienhoven werd geboren, omdat het Madurodamhuisje in Maarssen
uit zijn voegen barstte toen de tweeling Johan en Jan het aantal bewoners op zeven bracht.
Bovendien was het oorlog en in de boerengemeenschap van Tienhoven – met ouders, broers,
zusters, ooms, tantes, neven en nichten – kon het gezin gemakkelijker aan eten komen en vader
Willem zo nodig onderduiken.

Op 31 oktober 1941 werd in het kleine kamertje
aan de burgemeester Egginkstraat in Maarssen
de tweeling Stekelenburg geboren

Tienhoven was in mei 1940 korte tijd ontruimd omdat ter
verdediging van ons land de polders onder water werden
gezet. Bijna alle zeshonderd inwoners, inclusief baby’s en
bejaarden, kanaries, honden en katten, gingen
wandelend en met bakfietsen, kruiwagens en
kaasbrikken naar het station in Breukelen en daar
vandaan met de trein naar Twisk, waar ze picknickten
tussen de zerken op de begraafplaats bij de Hervormde
Kerk. Op 20 mei 1940 keerde de processie huiswaarts,
omdat na de capitulatie de inundaties werden stopgezet.
De familie Stekelenburg hoefde als een van de weinige
gezinnen niet te evacueren, omdat hun onderkomen op
de dijk stond. Daar dichtbij op de Middenweg – ongeveer
150 meter van de eerste huizen - werd door de Duitsers
een routelicht geplaatst om vliegtuigen de weg naar
Londen te wijzen. Het baken werd door de Engelsen één
keer gebombardeerd, waarbij het licht onbeschadigd

bleef en twee koeien de dood vonden.
Misschien kwam het door het gereformeerde karakter van het dorp, maar Tienhoven was ‘goed’ in
de oorlog. Voor joden en andere onderduikers werden op de landtongen in de trekgaten simpele
schuilplaatsen gebouwd, in de vorm van turfhopen en hooioppers. Aan de stand van de wieken van
de molen konden ze zien of het veilig was om hun onderkomen te verlaten. De politie collaboreerde
niet, een gemeenteambtenaar verdonkeremaande het bevolkingsregister, burgemeester A.A. van
den Hoorn verdween in de cel omdat hij vervalste persoonsbewijzen verstrekte. Toen hij na drie
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maanden werd vrijgelaten omdat hij wegens zijn gezondheid ‘cellunfähig’ werd verklaard, verbond
hij de dag erna in het geheim twee joodse onderduikers in de echt. Een jaar voor het einde van de
oorlog werden nog honderd evacué’s uit Wageningen in de gemeenschap opgenomen.
Tussen 1943 en 1949 woonde het gezin Stekelenburg aan de Laan van Niftarlake – de vroegere
Looydijk – in een oud huis, vlak achter de Christelijk Nationale school (‘De Boemerang’) en de woning
van bovenmeester Tillema. Aan de jongste kinderen ging de Tweede Wereldoorlog grotendeels
voorbij, al is één van Jans vroegste herinneringen hoe in de strenge winter van 1944-1945 – hij was
toen drie – Duitsers over het ijs kwamen om een razzia uit te voeren. Uit het gemeentearchief blijkt
dat de razzia op zondag 14 januari 1945 plaatshad. Met geweer- en mitrailleurvuur werden
onderduikers uit hun schuilplaatsen gejaagd. De Duitsers pakten zeven mensen op, van wie er twee
in de loop van de dag werden vrijgelaten, twee de volgende dag ontvluchtten en drie naar Duitsland
werden afgevoerd, waar ze de oorlog overleefden.
Aan die strenge winter was een extreem hete zomer voorafgegaan en in de onder water gezette
polders ontwikkelde zich een mug die Jan malaria bezorgde. Wekenlang zweefde hij op het randje
van de dood. ‘Bananen moest ik eten’, herinnert hij zich. ‘Bananen, bananen, bananen. Ik haat die
dingen tot op de dag van vandaag. Hoe mijn ouders er in die tijd aan kwamen is me nog altijd een
raadsel.’
Van de jaren na de oorlog is hem vooral ‘het onbezorgde’
bijgebleven. De tweeling was onafscheidelijk. Rommelen met een
bootje in de trekgaten. Het eerste kievitsei in de paasvakantie. Uit
die tijd dateert de foto met hun vader voor het Utrechtse station,
waarop de broers in innige verstrengeling en onbevangen in de lens
kijken.
Drie jaar lang heeft vader Willem zes dagen per week op en neer
gefietst tussen Tienhoven en de Demkafabriek langs het
Amsterdam-Rijn- kanaal in de Utrechtse wijk Zuilen, op tijden die
zijn drieploegendienst bepaalde. Ruim drie kwartier was het rijden,
door de open polder, over een smalle weg die weliswaar sinds 1938
voorzien was van klinkers, maar waar hij toch ’s winters menigmaal
onderuit ging.
De kinderen, die zijn opofferingen niet beseften, betreurden dat ze
in 1949 van het idyllische Tienhoven naar de Van Tuyllkade 25 bis in
Utrecht verhuisden, maar voor goed vervolgonderwijs moest je toch echt in de stad zijn. De nieuwe
woning was een saai bovenhuis langs een ki- lometerslange weg, die ‘de as van Berlage’ werd
genoemd. De beroem- de architect had in Zuilen een nieuwe arbeidersbuurt ontworpen omdat
Demka en Werkspoor na de oorlog snel uitbreidden. De naam ‘kade’ werd ontleend aan een
stinkende vaart in het midden van de weg, die in 1954 werd gedempt vanwege het gevaar voor de
volksgezondheid. Maar het nieuwe huis was dichtbij de fabriek. Om de hoek bij de rotonde (‘Het
wagenwiel van Berlage’) draaide je de Sweder van Zuylenweg op en dan zag je de rokende
schoorsteen al. Dagelijks liep daar een zwijgende stoet mannen, pet op, in het zwart gekleed, van
hun huis naar het werk. In de goede jaren werkten bij Demka 2100 werknemers. In de nachtdienst
was het minder druk op straat. Zoals arbeider Wim de Vries in die jaren dichtte:
Laatst, ’s morgens vroeg een man gezien,
die zingend op een fiets zich naar zijn werk begaf.
Verkeerd gedacht – naar later bleek. Hij had de nacht.
Met broer Jan bij de boerderij

De eerste etage van de bovenwoning (alleen in Utrecht met ‘bis’ aangeduid) omvatte een voor- en
een achterkamer, gescheiden door schuifdeuren, een klein rommelkamertje en een keuken. In de
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achterkamer stond de eettafel, waaraan elf personen een plaats moesten bemachtigen en later méér
toen de oudste kinderen een vrijer kregen. De voorkamer werd gevuld met het echtelijk bed en een
harmonium (de cirkelzaag van God), waarop Maagje de psalmen begeleidde die het gezin zong.
Vader kleedde zich in de huiskamer uit als hij vond dat iedereen naar bed moest. Rustte hij overdag
in verband met zijn nachtdienst, dan maande Maagje doorlopend om stilte. Op de tweede verdieping
was de meidenkamer voor Hannie, Greet en Jannie. De zes jongens sliepen op dezelfde etage in de
‘grote’ slaapkamer, waarin drie tweepersoons bedden de loopruimte tot een minimum beperkten.
‘Totdat we op ons achttiende jaar de deur uitgingen, deelden mijn broer en ik één bed’, vertelt Jan
Stekelenburg. ‘Praten deden we niet zo veel. Soms vochten we, hevig maar kort, want onze
meningsverschillen duurden nooit lang. We lazen in bed één bibliotheekboek tegelijk. Arendsoog. We
hielden het zó vast dat we allebei een kant van de bladzijde konden zien.’
De lagere school die Johan en Jan bezochten lag aan het Bisschopsplein, in het hart van de wijk
Zuilen, waar niet alleen de Demka en Werkspoor, maar ook de voetbalclub Elinkwijk voor het sociale
cement zorgde. Natuurlijk was het wederom een Christelijk Nationale School. Ondanks ontluikend
socialisme werd in het gezin dagelijks gebeden en uit de bijbel voorgelezen. Op zondag werd één
kerkdienst bijgewoond, dat vonden Maagje en Willem genoeg. Vanaf hun veertiende, vijftiende jaar
gebruikten Johan en Jan het collectegeld dat ze meekregen om de ochtendvoorstelling in de
Citybioscoop aan de Voorstraat te bezoeken.
Films als ‘True love’ en ‘High Society’, die langdurig werden geprolongeerd, zagen ze vele zondagen
achtereen. Toen op hun achttiende de vraag aan de orde kwam of ze al dan niet belijdenis zouden
doen, beantwoordde Johan die vraag met ‘ja’. Jan, de meer recalcitrante, liet de bevestiging als
lidmaat van de Hervormde Kerk aan zich voorbij gaan.
In vraaggesprekken waarin naar zijn jeugd werd gevraagd, noemde Johan Stekelenburg het gezin
waarin hij opgroeide steevast ‘een typisch Van Heek-gezin’, ofwel ‘het prototype van een sociaal
stijgingsgezin’. Hij bedoelde daarmee dat de inkomsten van het gezin toenamen met de groeiende
welvaart en dat er zijn ouders veel aan was gelegen hun kinderen een steeds betere opleiding mee te
geven dan zij zelf hadden genoten. Hannie, de oudste dochter, ging naar de huishoudschool alvorens
ze financieel en daadwerkelijk mee moest helpen het gezin draaiende te houden. Als ze uit school
kwam, stond de vaat voor haar klaar. ‘s Morgens smeerde ze de boterhammen voor het hele gezin:
de eerste vier belegde ze met bruine suiker, de rest met tevredenheid. Ze herinnert zich hoe ze van
slagerij Oorbeek op zaterdag een zak met kontjes en kaantjes meekreeg nadat de machines waren
schoongemaakt. Als reikhalzende vogels stonden haar broers en zusters haar dan achter de voordeur
op te wachten. Koos mocht al naar de ULO en bezocht vervolgens de kweekschool. Voor Johan en Jan
was de middelbare school weggelegd. Ook van hen werd verwacht dat ze in het onderwijs terecht
zouden komen – net als van de overige kinderen.
Het loon dat Willem bij Demka verdiende was – ondanks de ploegentoeslag – niet voldoende om elf
en soms meer monden te voeden en alle ambities te verwezenlijken. Van de kinderbijslag werden
eens in de drie maanden de leveranciers betaald. Luxe ontbrak. Jan weet nog hoe hij met zijn broer
uit logeren mocht bij een tante in Voorburg, die alles wat je aan beleg kon bedenken op tafel had
staan. En dat ze dat dan ook mochten éten, al werd Johan berispt dat én kaas én jam op een
krentenbol toch wel wat veel van het goede was.
Elk lid van het gezin verdiende bij om de inkomsten te verruimen. Helpen bij de boer, bij de bakker,
de slager, de kruidenier. Johan en Jan liepen op zaterdagmiddag een deel van de melkwijk van Jopie
Klarenbeek, waar de melk in die dagen acht cent per liter kostte. Maagje bracht de leesportefeuille
rond en schakelde daarbij zonodig Willem en de kinderen in. Met enige gêne herinnerde Johan zich
zijn verlegenheid als zijn moeder met de leesmap langskwam terwijl hij bij HBS-vriendjes in de
Utrechtse kale-kakbuurt Oog in Al op bezoek was.
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Gedurende hun leven zijn Johan en Jan met regelmaat geïnterviewd over hun eeneiïge
tweelingschap. Jan, die heel wat minder publiciteitsgevoelig is dan Johan was, stemde toe in die
dubbelgesprekken omdat ze de populariteit van zijn broer ten goede kwamen. En zo kwamen de
anekdotes in de wereld.
Hoe ze ooit de krant haalden door op 1 april naar elkaars middelbare school te gaan, waar Johan op
het Christelijk Lyceum aan de Oudegracht in Utrecht door de mand viel omdat hij geen Grieks kende
en Jan op de HBS werd ontmaskerd omdat hij zich op de verkeerde plaats uitkleedde bij de
gymnastiekles. Hoe Jan een bekeuring ontliep omdat Johan hem zijn rijbewijs leende (‘Wel even uw
adres laten wijzigen, meneer’). Hoe Jan uitging met het vriendinnetje van Johan, die zijn
belangstelling voor haar had verloren. Hoe Johan, de betere volleyballer van de twee, onopgemerkt
in het team van zijn broer inviel als dat versterking kon gebruiken.
‘Toen Johan naar de sociale academie in Driebergen ging, was ik in Doorn voor mijn nummer in
dienst’, vertelt Jan. ‘Zijn langharige schoolgenoten snapten er niets van als ze hem plotseling in
mariniersuniform en met een kortgeknipt kapsel in de trein zagen zitten. Na zijn opleiding ging hij als
betrekkelijk anoniem vakbondsbestuurder aan de slag, terwijl ik wekelijks op de buis was als
presentator van Studio Sport. Bij de eerste de beste staking kreeg hij te horen dat het geen pas gaf
om op zondagavond te schnabbelen in een sportprogramma. Vervolgens kreeg ik als sportleraar en
conrector op het Fons Vitae-college in Amsterdam weer het verwijt dat ik in mijn vrije tijd arbeiders
ophitste. Los van de streken die we zelf uithaalden en de min of meer logische
persoonsverwisselingen, lopen er door ons hele leven onverklaarbare gebeurtenissen die ik met
niemand anders heb beleefd. Het gebeurde met regelmaat dat ik hem probeerde op te bellen en dat
hij in gesprek was omdat hij op dat moment míj probeerde te bereiken.
Of dat we allebei op hetzelfde moment naar onze moeder telefoneerden. Soms gingen we zonder
het van elkaar te weten op dezelfde dag naar de kapper. We zijn de enigen in het gezin van wie het
eerste huwelijk strandde en we kregen daaruit allebei twee kinderen. We voelden pijn als de ander
ziek was. Vier jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Johan voelde zich in die- zelfde periode behoorlijk
beroerd. Dat is de reden waarom mijn omgeving aandrang op mij uitoefende om me te laten
onderzoeken, nadat bij Johan slokdarmkanker was vastgesteld. We zijn uit dezelfde zaad- en eicel
afkomstig, we zouden dezelfde DNA-fouten kunnen hebben. Ik voelde me prima, maar ik ben
uiteindelijk toch naar mijn huisarts gegaan. Niets aan de hand gelukkig.’
‘Broertje’, noemde Johan Stekelenburg zijn hele leven Jan liefkozend, omdat die een uur later werd
geboren. De onafscheidelijkheid in hun jeugd werd wreed doorbroken toen het tweetal in de vijfde
klas van de lagere school een Mantouxprik kreeg. Bij Johan kwamen de krasjes op. Voor tuberculose
in de jaren vijftig kenden de medici maar één remedie: rusten in zuivere lucht. Welgestelden reisden
naar het Zwitserse Davos om in de bergen te kuren.
Voor kinderen uit een arbeidersmilieu was er een sanatorium op de Gooise hei, dat "Hoog-Blaricum’
werd genoemd om de illusie van een berglandschap te scheppen. Het werd in 1912 gesticht dankzij
‘weldadigheidsvluchten’ van Amsterdamse postduivenliefhebbers en met geld van
petroleummagnaat sir Henri Deterding, die een ton goud schonk. De hei is er nog steeds, de schapen
staan nog altijd met hun kont naar de wind. ‘De Trappenberg’ heet het voormalige sanatorium nu,
langs de Crailose weg tussen Bussum en Huizen. Er zijn een revalidatiecentrum en een mytylschool in
gevestigd.
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Met naamloze verpleegster en medepatiënt in sanatorium ‘Hoog-Blaricum’

Johan was twaalf jaar toen bij hem tbc werd vastgesteld. Tot er plaats was in ‘Hoog-Blaricum’ kuurde
hij in het slaapkamertje op de eerste verdieping van het huis aan de Van Tuijlkade. Buren uit de wijde
omgeving leefden mee en brachten dagelijks pap, watergruwel en pannetjes melk. Bijna twee jaar –
om precies te zijn tweeëntwintig maanden en tien dagen – kwam hij vervolgens het
kindersanatorium niet meer uit.
Twee keer per week fietsen Maagje en Willem vanuit Zuilen naar hem toe, anderhalf uur heen en
anderhalf uur terug, door weer en wind. Jan is een keer mee geweest, bij vader achterop. Op de
verjaardag van de tweeling op 31 oktober huurde vader Willem een auto, waarin op de een of
andere manier acht kinderen konden worden opgestapeld en dan bracht de hele familie een bezoek
aan het afwezige broertje.
Jan herinnert zich nóg een evenement. Na de kerkelijke inzegening van het huwelijk van Hannie met
haar man op 10 augustus 1955 mocht hij met zijn ouders en het kersverse echtpaar mee voor een
bliksembezoek aan het sanatorium, zodat Johan er op die dag toch een beetje bijhoorde. De foto’s
van die dag heeft Hannie ingeplakt in een album, dat haar broertje eigenhandig tijdens de
arbeidstherapie voor haar maakte.
De ontroerende inspanningen waarmee Maagje en Willem probeerden de gezinsband in stand te
houden én de eenzaamheid van hun zoontje te verlichten, namen niet weg dat het leven van Johan
gedurende twee jaar sanatoriumverblijf beslissend werd beïnvloed. Zijn oudste zus, Hannie Heikoop:
‘Hij sprak er na zijn thuiskomst weinig over, het was net alsof hij er niet aan herinnerd wilde worden.’
‘Hoog-Blaricum’ huisvestte driehonderd kinderen in slaapzalen met elk twaalf bedden. Jongens en
meisjes werden strikt gescheiden gehouden in de twee vleugels van het gebouw, die alleen door een
grote, glazen hal met een marmeren schouw en een kolossale pendule konden worden betreden.
Adjunct-directrice zuster H. Pré zwaaide de scepter over de zalen met pubers en gaf leiding aan de
verpleegsters die in Droste-uniform en met ‘mondgazen’ als bescherming tegen de ‘torres’(de TBCbacillen) langs de bedden ruisten. In een van de spaarzame interviews waarin hij met veel moeite
over zijn sanatoriumtijd vertelde (met Corry Fontein in een Fontysblad over carrièreplanning),
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bekende Johan Stekelenburg dat hij zich later gemakkelijk met Jack Nicholson kon vereenzelvigen,
die in ‘One flew over the cuckoo’s nest’ een hoofdverpleegster wilde vermoorden.
De kinderen lagen de hele dag in bed. In bed aten ze en dronken ze dagelijks het gevreesde, gore
drankje dat ‘Pas’ heette. Hun schoolactiviteiten werden vanuit bed ondernomen. Het pitrieten
gebeurde in bed. Wie bij het padvindersclubje hoorde, lag in bed met petje op en das om. De
wekelijkse hoogtezonkuur werd in bed ondergaan. Eens per twee weken kwamen dames langs met
kinderwagens vol boeken, die in bed werden gelezen. Als het mooi weer was werden de bedden naar
buiten gereden en werd de dagindeling op de veranda afgewerkt. Vast onderdeel van die dagindeling
was… bedrust. Dan moesten alle kinderen een uur plat liggen met de armen onder het hoofd. Zuster
Pré gebruikte de rustpauze voor een dagelijkse controlemars langs alle vijfentwintig slaapzalen,
waarbij het kraken van haar gesteven kleding haar komst aankondigde.
Op het nachtkastje naast ieder bed stond een sputumpotje, waarin de kinderen moesten rochelen.
Maar o wee, als je dat niet kon, of geen sputum had….‘Dan kregen die stumpers een slang in hun
maag om doorgeslikt sputum op te zuigen’, vertelt Hella Zaborsky-de Jonge. Ze was in de jaren vijftig
leerling-verpleegster in ‘Hoog-Blaricum’ en huivert bij de herinnering. ‘Als de dokter bij zo’n kind een
pijp naar binnen schoof, riepen ze mij soms om het resultaat in ogenschouw te nemen. Dan riep ik
gauw “Ik heb het al prima kunnen zien”, omdat ik niet wilde dat zo’n arm schaap om mij werd
gemarteld.’ Het dienstverband van zuster Hella is nooit omgezet in een vaste aanstelling. Een
voorname taak van het verplegend personeel was de bedden zéér strak op te maken. Vervolgens
moest het bij het voeteneinde de dekens en lakens lostrekken om ‘spitsvoeten’ te voorkomen en dat
vergat Hella wel eens. Het veroorzaken van een spitsvoet gold als bijna net zo’n beroepsfout als
doorliggen. Bovendien keurde ze het soms in de nachtdienst goed dat de patiëntjes, hangend uit hun
bed, elkaar de urinalen toeschoven, alsof ze curling speelden. Dat spel eindigde steevast met
scherven.
Hoe verknipt raakt een
aantrekkelijke knul van
dertien, die twee jaar
van zijn puberteit met
elf jongens op een zaal
doorbrengt? Johan
Stekelenburg was
geliefd bij vrouwen. In
menige huiskamer werd
tot stilte gemaand als hij
met zijn steeds grijzer
wordende kuif op het
scherm verscheen.
Maar in de directe
omgang met de andere
Het voltallige gezin Stekelenburg. Achterste rij, van links naar rechts: Greet, Wim, Koos,
sekse was hij zeer
Johan, Jan, Hannie. Onderste rij: Maagje, Jannie, Daan, Bert en Willem
verlegen. Zelf vertelde
hij in een vlaag van
openhartigheid aan Corry Fontein: ‘Vroeger was ik ontzettend jaloers in de liefde. Onzeker, bang om
in de steek gelaten te worden, vermoed ik. Als puber heb ik nooit kunnen experimenteren.
In het sanatorium ben ik één keer verliefd geweest op een jong zustertje. Zij niet op mij, denk ik. Het
leeftijdsverschil was een jaar of acht. “Bolle”, noemden we haar. Een van de leukste zaalzusters, ze
kwam ’s avonds wel eens langs. De eerste kus…. eh…., het was niet vol op de mond, hoor. Zij vond
me een leuke jongen, meer niet.’
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Door de omstandigheden gedwongen raakte Johan iets van het binnenvetterige kwijt, dat zijn broer
Jan nog altijd aankleeft. Johan: ‘In Hoog-Blaricum ben ik socialer geworden. Je moest wel. Je werd op
jezelf teruggeworpen en je moest jezelf zien te redden, Ik was de jongste en lag met jongens van
achttien en negentien jaar op zo’n ouderwetse zaal. Dat leerde mij met anderen om te gaan in een
hiërarchisch gezelschap, maar ook leerde ik hoe ik voor mezelf een plek moest veroveren. Enerzijds
had je nooit privacy, ander- zijds moest je je daar ook tegen wapenen. Je wilde geen eenling zijn, maar je móest het soms om te
voorkomen dat je werd ondergesneeuwd. Ik was dat niet gewend,
zeker omdat ik met Jan een hechte eenheid vormde.’ En dan:
‘Gevoelens die ik daarvoor nog wel eens bij mijn moeder kwijt kon,
moest ik alleen verwerken. Je kruipt dan vooral in jezelf. Huilen was
er niet bij, dat kon je niet maken. Ik zette een masker op en doe dat
op emotionele momenten nog steeds.’
De patiënten in ‘Hoog-Blaricum’ kregen vanuit hun spijlenbed
onderwijs, dat verzorgd werd door de dr. G. J. Huëtsanatoriumschool. In het schooljaar 1955-1956 stond op het
rapport van Johan Stekelenburg een ‘zeven’ voor schrijven en voor
de rest louter ‘achten’. Dankzij het bijspijkeren raakte hij maar één
jaar achterop. Omdat Johan voor de vijfjarige HBS koos en Jan voor
het zesjarige gymnasium bereikten ze op hetzelfde moment de
eindstreep van hun middelbare school.
Toen scheidden zich hun wegen. Jan ging in dienst en volgde de
officiersopleiding bij de marine. Johan kreeg vrijstelling vanwege
zijn ziekte en koos in 1962 voor De Horst in Driebergen, dat zich
naar de geest des tijds aan het omvormen was van een WIKAopleiding (Werker in kerkelijke arbeid) naar een ‘Sosjale Akademie’. Maar de democratiseringsgolf
had nog niet écht toegeslagen, er werd nog degelijk onderwijs gegeven.
Middelbare scholier op de HBS in
Utrecht 1

Omdat vader Willem ziek was,
begeleidde Johan zijn moeder bij het
huwelijk van zus Greet

De Horst in Driebergen was in de jaren zestig een centrum van
kerkelijke vernieuwing met een sterke oriëntatie op de Derde
Wereld en de vredesbeweging. Docenten als Boerwinkel en Ter
Schegget droegen uit dat het geloof niet vrijblijvend was. Het moest
worden vertaald in maatschappelijk handelen. Wat je op maandag
daadwerkelijk deed was belangrijker dan je geloofsbeleving op
zondag. Aanvankelijk was Johan voorbestemd om WIKA-werker te
worden. De ‘fuik-evangelisatie’ was hem op het lijf geschreven. In de
zomervakantie legde hij overdag contacten met de jeugd op een
camping in Renesse, voor wie hij spelletjes organiseerde of een
volleybaltoernooi. Vervolgens werden de jongeren uitgenodigd voor
een bijeenkomst op zondag of in de avond, waarop hij de christelijke
boodschap preekte. In een interview vertelde hij: ‘In die tijd werd er
op De Horst nog ontgroend. Je werd het land ingestuurd om klussen
uit te voeren bij oud-studenten. Ook wel achterlijke opdrachten, dat
je na een rit in een geblindeerde vrachtwagen werd gedropt en
maar moest zien hoe je zonder geld weer in die teringhouten
barakken in Driebergen terug kwam. Siepie de Jong was één van de
hogerejaars die driftig mee-ontgroende. Ik ben haar altijd als een
kwelgeest blijven zien, later toen ze PvdA-kamerlid werd en ook als
burgemeester van Leek.’
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Tegenover Pieter Broertjes van de Volkskrant onthulde vader Willem hoe Johan afzag van een
loopbaan als WIKA-werker en koos voor twee studierichtingen tegelijk: sociaal-cultureel werk en
personeelszaken. ‘Onze huisarts, die veel invloed had op Johan, heeft hem een WIKA-toekomst uit
het hoofd gepraat. Diens vraag of hij er wel eens over had nagedacht hoe hij ooit met zo’n slecht
betaald baantje een gezin kon onderhouden, maakte indruk.’ De inmiddels overleden docent Feitse
Boerwinkel maakte zijn discipel Stekelenburg op De Horst vertrouwd met de geheimen van het
‘inclusieve denken’. Dat was in de jaren zestig een nieuwe stijl van leven en cultuur, die er op
neerkwam ‘dat het zoeken van toenadering behoort te prevaleren boven het uitlokken van botsing’.
Docent Ies van Leerdam, die de dagopleiding personeelswerk coördineerde, hamerde op de
verzoening van kapitaal en arbeid. Het woord ‘verzoenen’ werd veel gebruikt op de Academie.
Ondanks dit vredelievende gedachtegoed veroorzaakte Johan onrust met omvangrijke nota’s over
hoe de studentenvakbeweging op De Horst actief zou moeten worden. Hij kreeg zijn eerste functie:
lid van de Academieraad zónder beslissingsbevoegdheden. In 1965 mocht hij stage lopen in Den
Haag, bij de Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond ANMB.
Toen Johan Stekelenburg op eenentwintigjarige leeftijd in Driebergen ging studeren was hij verloofd
met Riet Ploeg uit Den Haag. Niemand in de familie weet hoe zij elkaar hebben leren kennen. Johan
heeft haar later – toen hij al in Rijswijk woonde – een keer opgezocht, nadat hij op een congres door
haar dochter werd aangesproken. Tijdens het eerste jaar van zijn studie ontmoette hij Lideke
Gerritsen, met wie hij later zou trouwen. Ze is nog altijd in het bezit van de theelepeltjes, die Johan
aan zijn vroegtijdige verloving heeft overgehouden. ‘Van studenten die al verloofd waren toen ze aan
de studie begonnen, bleef vrijwel nooit de relatie in stand’, herinnert zij zich. ‘De studie,
gecombineerd met het verplichte internaatsleven, greep zo diep in het leven in dat de partner hierin
maar zelden kon meegroeien. We vormden een bont gezelschap van jongens en meiden door elkaar,
die gedurende twee jaar samen studeerden, woonden, aten en leefden. Dat wil zeggen: drie weken
trok je met elkaar op, vervolgens moest je één weekend verplicht naar huis, omdat onze kamertjes
van twee bij twee meter voor gasten werden gebruikt die cursussen en conferenties volgden. Ook
Johan verbrak zijn verloving en kreeg wat met een studente uit het tweede jaar, ene Jojo. Maar o
wonder, tijdens een volksdansweekend op kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest maakte hij die
verkering op de laatste avond uit. Hij vroeg me om met hem de volgende dag, op 1 juni 1963, achter
op de brommer terug naar Driebergen te rijden. Onderweg zijn we bij mijn tante Jo gestopt, die jarig
was. Vanaf die dag was het aan. Ik voelde me vooral vereerd.’
Eens in de drie weken gingen Lideke en Johan afwisselend naar elkaars ouderlijk huis. Als ze
zondagsavonds vanuit Velp – waar Lideke woonde – terug moesten naar Driebergen, kregen ze een
lift van oom Jan die in die dagen het NTS-journaal presenteerde. Op een dag werd ze mee het bos
ingenomen door ‘juffrouw Burger’, hoofd van het internaat. ‘Ze adviseerde me niet met Johan verder
te gaan, omdat onze milieus te verschillend waren. Ik kwam uit een christelijk ambtenarengezin, hij
uit een arbeidersfamilie. Als ik Johan vergezelde naar het bovenhuis aan de Van Tuijllkade voelde ik
me wel eens opgelaten. In Velp woonden wij in een huis met tien kamers. Bij de familie Stekelenburg
sliep ik bij zijn zus Greet in bed en moest ik me in de keuken wassen, terwijl Bert daar koffie zette.
Maar het gezin was heel hartelijk voor iedereen die door de kinderen werd meegenomen. Ik
bewonderde Johans moeder, die niet alleen fel was maar ook heel lief. Vader Willem vond ik erg
dominant.’
In het derde jaar van De Horst gingen de studenten een jaar op stage. In het vierde jaar, het jaar van
zijn afstuderen, vond Johan Stekelenburg een kamer bij dominee T. Poot, de internaatspredikant, die
later het huwelijk tussen Johan en Lideke zou inzegenen.
Het is verleidelijk om amateur-psychologie te bedrijven en te zeggen: zie je wel, al die elementen die
de latere Johan Stekelenburg zouden opleveren – en waarover hij soms knap narrig kon worden als je
hem ermee confronteerde – zaten er toen al in. De manier waarop hij in het sanatorium had geleerd
zich als Einzelgänger in een groep te handhaven. Het onvermogen en de weerzin om gevoelens te
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etaleren. De overtuigingskracht en geldingsdrang als jeugdprediker – inclusief het bijbehorende
jargon. Zijn aantrekkingskracht voor vrouwen, mede door zijn charmante verlegenheid. En niet te
vergeten: zijn belangstelling voor materiële welvaart, zonder ooit het nest te verloochenen waaruit
hij was geboren. Waarom zou er iets mis zijn met amateur-psychologie?
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HOOFDSTUK 3

Eerste schreden
De essentie van de jaren zestig is het ontstaan van grote aantallen subculturen, die zich vervolgens
uitbreidden en op elkaar reageerden en die zo de snel groeiende vloed vormden, die het tijdperk
kenmerkt’, schreef de Amerikaanse cultuurhistoricus Arthur Marwick. Die vloed overspoelde ook de
Nederlandse samenleving. In de politiek wist de Nieuw Linksbeweging sleutelposities te veroveren
binnen de PvdA. In de Anti-Revolutionaire Partij verzetten de zogeheten Spijtstemmers zich tegen
hun oude voorlieden. Vanuit de KVP werd de Politieke Partij Radicalen geboren. Communisten
bliezen de oude marxistische ideologie nieuw leven in. D’66 ontstond.
Studenten en kunstenaars zetten zich af tegen de burgerlijke eenheidscultuur van de jaren vijftig en
verzamelden zich rond de provo- beweging. Hippies gaven zich over aan spiritualiteit, commune
leven, macrobiotische landbouw, wierook, softdrugs, seks en andere zachte krachten. Dwars door al
deze groepen heen waren de eerste tekenen zichtbaar van de tweede feministische golf, die streed
voor het recht op vrije abortus, crèches, de pil in het ziekenfondspakket. Sommige vrouwen wilden
openbaar plasrecht en waren baas in eigen buik. En dan zwierven er – volgens de onderzoekers
Rigthart en Janssen van de Vrije Universiteit in Amsterdam in een analyse van de jaren zes- tig – ook
nog eens talloze avonturiers rond, de zweveriken, ijdeltuiten, baasjes, goeroes, gieren, klimgeiten,
gekken en idioten, die altijd in groten getale rondom revoluties worden aangetroffen. De Horst in
Driebergen veranderde in een Sosjale Akademie onder invloed van de tijdgeest. Het zou wel heel raar
zijn geweest als ook de vakbeweging geen tik had meegekregen van het nieuwe elan, dat Nederland
overspoelde.
In de geschiedenis van de vakbeweging speelt de Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond
(ANMB), waar Johan Stekelenburg in 1965 als student van De Horst stage ging lopen, een belangrijke
rol. Het was de grootste en rijkste bond, voortgekomen uit de Diamantbewerkersbond van Henri
Polak. Vóór 1956 werden vakbondsbestuurders van de ANMB gekozen door plaatselijke afdelingen,
ook al kwamen ze formeel in dienst van de bond. Als antwoord op de groeiende professionalisering
van de personeelsafdelingen in het bedrijfsleven vormden de vakbonden aan het einde van de jaren
vijftig groepjes van deskundigen. Het land werd in vakbondsdistricten verdeeld. De
vakbondsbestuurders – het woord geeft aan dat ze ooit écht hun vereniging bestuurden – bestierden
niet langer hun eigen afdelingswinkeltje, maar werden lid van een team met een vaste werkverdeling
onder leiding van een districtshoofd, dat zijn mandaat kreeg van het bondsbestuur.
In 1959 werd een evaluatieonderzoek ingesteld door Jan Buiter van Bureau Berenschot (een broer
van ANMB-medewerker Harm Buiter en een vriend van ANMB-voorzitter Ies Baart) en Herman
Wallenburg van de Leidse Universiteit. De beide onderzoekers stelden vast dat het districtenstelsel
oude problemen niet had opgelost en bovendien een nieuw probleem had geschapen. De
districtsbestuurder, losgemaakt van de lo- kale afdeling, had zich vervreemd van zijn eigen achterban
in de bedrijven.
Stan Poppe – socioloog en medewerker van de ANMB – studeerde bij Herman Wallenburg in Leiden
en ontwikkelde samen met zijn leer- meester ‘het bedrijvenwerk’ als correctie op het
districtenstelsel. Het laatste was bedoeld om de vakbond van hoog tot laag te kunnen aansturen.
Met het bedrijvenwerk zou de vakbond zichtbaar zijn in de dagelijkse werkelijkheid van de leden,
namelijk in de bedrijven. In de brochure ‘Een beetje boegbeeld’, waarin Folkert Catz en Bas Linders
een overzicht geven van ‘drie decennia Johan Stekelenburg’ ter gelegenheid van zijn afscheid als
FNV-voorzitter, herinnert Stan Poppe zich de komst van de stagiair op het bondskantoor aan de
Andries Bickerweg in Den Haag. ‘Ik kende hem al als zoon van zijn vader, een gerenommeerd kaderlid
van de bond bij metaalfabriek Demka in Utrecht. Ons congres had in 1962 besloten om in elk district
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van de bond een medewerker aan te stellen “speciaal belast met de begeleiding van het
bedrijvenwerk”. Toen Johan in 1965 kwam was dat in nog maar zes van de dertien districten gelukt.
We zaten te springen om goede mensen en hij beviel. We hebben hem na zijn stage een
dienstverband aangeboden en verteld dat zijn eerste standplaats Leeuwarden zou worden.’ In Johans
eerste personeelsdossier schreef bondssecretaris Cees de Hay: ‘Hij heeft een vriendelijk, gevoelig en
belangstellend contact met zijn medemensen, maar tegen een tegenpartij die hem onder zekere
druk weet te plaatsen, is hij voorlopig nog niet voldoende opgewassen.’

Verknocht aan de Friese wateren

Op 1 augustus 1966 trad Johan Stekelenburg bij de ANMB in dienst; op dezelfde datum werd hij lid
van de PvdA, in het zelfde jaar trouwde hij nogal abrupt in Velp met Lideke Gerritsen, omdat hij in de
Leeuwen- hoekstraat in Leeuwarden een ‘gezinswoning van bondswege’ kreeg toegewezen. Voor het
huwelijk werd gesloten, woonde Lideke bij Akkie Heidstra, iemand van de Hervormde Diaconie,
waarbij zij als maat- schappelijk werkster in dienst trad. Johan bivakkeerde tijdelijk in het
Oranjehotel, want ongehuwd samenwonen was uitgesloten.
Friesland betekende voor Johan Stekelenburg, die sinds zijn jeugd in Tienhoven een fervente
watersporter was, een soort thuiskomen. Sinds de kinderen op hun bestemming waren, hadden
Maagje en Willem Stekelenburg zich een stacaravan veroorloofd op de camping van broer Henk
Stekelenburg aan het riviertje de Tjonger, dat op het Tjeukermeer uitkomt. Johan ging er dikwijls op
bezoek, zou er later ook een caravan stallen en heeft de plek zijn leven lang gekoesterd. In de
vakantie – ledigheid is des duivels oorkussen – werkte de beginnende vakbondsman als
zeilinstructeur in Grouw.
Stan Poppe: ‘De bedrijvenmedewerkers uit de diverse districten kwamen regelmatig bijeen in een
soort begeleidingsgroep. Dan werden ervaringen uitgewisseld, of het lukte om kaderleden in
bedrijven te vinden, hoe de verhouding met de ondernemingsraad was, dat soort dingen. Maar
onder invloed van maatschappelijke veranderingen ontdekten we dat wij met dat bedrijvenwerk
eigenlijk ook met democratisering bezig waren. Dat was oorspronkelijk geen doel, maar is er later
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bijgekomen. Het bondsbestuur wilde aanvankelijk bijvoorbeeld niet dat de bedrijfscontactmannen en
–commissies werden gekozen. Die werden benoemd door het bondsbestuur; zij werden immers
beschouwd als vertegenwoordiger van de bond, van de districtsbestuurder in het bedrijf. Pas later is
dat omgedraaid en ging men vinden dat het activiteiten van de mensen zelf moesten zijn, ook om
invloed binnen de bond uit te oefenen. Toen is de structuur van de bond daarop aangepast en werd
– in 1968 – de naam van de ANMB gewijzigd in Metaalbedrijfsbond NVV. Het is natuurlijk een
klimaatsverandering in de hele samenleving geweest, maar het bedrijvenwerk is zeker een
belangrijke motor geweest in het overbrengen van de democratiseringsgolf naar de vakbeweging.
Johan was als bindende figuur bij uitstek geschikt voor het bedrijven- werk. Bovendien was hij
politiek bevlogen.’
Samen met Herman Bode van het NKV en Pier van Gorkum van het CNV was Stan Poppe een van de
initiatiefnemers van de Maatschappij Kritische Vakbeweging (MKV), die de democratisering van de
vakbeweging wilde bespoedigen. Poppe: ‘Het heeft een haar gescheeld of ik was daarom ontslagen.
Ik werd op het matje geroepen bij Maarten Zondervan, de voorzitter van de Metaalbedrijfsbond, die
Ies Baart was opgevolgd. Met hem kon ik het wel vinden, maar hij stond onder zware druk van
andere bestuursleden; die vonden dat allemaal volslagen onaanvaardbaar. Zondervan was zelf
voorstander van een maatschappijkritische rol van de vakbeweging, maar wilde veranderingen via de
officiële kanalen bewerkstelligen. Dus alsjeblieft geen initiatieven van een ongeregeld zooitje voordat
hij het keurig had geregeld op een NVV-congres. Zondervan was heilig vergeleken bij andere
bondsbestuurders, die het allemaal maar anarchistisch gedoe vonden.’
Meer dan een paar discussiebijeenkomsten en een paar smoezelig uit- gegeven brochures betekende
de Maatschappij Kritische Vakbeweging niet, maar dat was al genoeg om een open zenuw te raken
bij de centralistisch georganiseerde vakbeweging van die tijd. De 'organisatie’ van de MKV bestond in
hoofdzaak uit een coördinatiecommissie, die de discussiebijeenkomsten voorbereidde. Eén van de
leden van die commissie – naast Poppe, Bode en Van Gorkum – was Johan Stekelenburg,
bedrijvenmedewerker in Friesland. Penningmeester van de maatschappijkritische vakbeweging
was…. zijn echtgenote. Lideke Gerritsen: ‘We hadden allebei een volledige baan en toch zwommen
we naar mijn idee in de vrije tijd. Johan charterde iedereen om met hem puzzel- en oriëntatieritten
te rijden. Dat was jarenlang zijn grote passie; soms drie, vier keer in de week. Dozen vol bekers en
medailles heb ik nog staan. Hij werd voorzitter van de afdeling Leeuwarden van de PvdA.
Voorafgaand aan een manifestatie hebben we Joop den Uyl en Koos Postema van Achter het Nieuws
nog eens over de vloer gehad. Met enige regelmaat gingen we naar de bijeenkomsten van Piet
Reckman in Odijk. Terwijl Johan actief was in de Partij van de Arbeid, was ik dat in een net opgerichte
alternatieve, plaatselijke partij “Axies” geheten. Vanaf de oprichtingsvergadering in de Prinsentuin in
Leeuwarden was ik ook nauw betrokken bij Dolle Mina in Friesland. Inmiddels was onze oudste zoon
Taco in 1969 geboren. Johan vond het prachtig om de blits te maken en met Taco in de kinderwagen
mij op te halen van onze bijeenkomsten. Dan zagen de andere vrouwen groen en geel van jaloezie
vanwege zo’n geëmancipeerde man. In de weekenden verzorgden we soms twee pleegkinderen van
kindertehuis Tjallingahiem. Dat vonden we tot onze maatschappelijke verantwoordelijkheid behoren.
In die tijd hebben we ons ook laten inschrijven voor een adoptiekind uit Korea, maar zover is het niet
gekomen. Johan haakte af toen hij tegenover mensen van de Raad voor de Kinderbescherming over
zichzelf en zijn beweegredenen moest praten. Dat was me tijdens onze studie ook al opgevallen bij
het vak psychologie: zo gauw zijn eigen innerlijk ter discussie stond, klapte hij dicht.’
Bijna veertig jaar later zijn vakbondsleden die in de jaren zestig in Friesland met Johan Stekelenburg
te maken kregen nog steeds enthousiast over zijn persoonlijkheid en werkwijze. Wiebo de Visser: ‘Op
een feestavond in Amicitia stelde directeur Jellesma een jonge krullenbol aan me voor. Hij had toen
zijn vaste aanstelling nog niet. Ik was secretaris van de ondernemingsraad bij Hubert in Sneek, waar
toen meer dan duizend mensen werkten, verdeeld over diverse vestigingen. We kwamen samen aan
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een tafeltje te zitten en hij begon over mijn eventuele voorzitterschap van de bedrijfsledengroep.
Dan zou ik dit moeten doen…, dan zou ik dat moeten doen…. Ik zeg: Johan, stop! Zie je die auto? (Ik
wees op de zijne) Die is van mij! Jouw salaris betaal ik! Ik ben jouw knechtje niet, het is precies
andersom. Toen de verhoudingen eenmaal duidelijk waren, hebben we fantastisch samengewerkt.
Het was een moordgozer, hij kwam hier veel over de vloer. Dan nam hij Lideke mee en stond zijn
zoontje Taco daar in die hoek in de box. We werden vrienden. Dan belde hij overdag op: Wiebo, kun
je vanavond met mee rijden? Gek was hij op puzzelritten, sterritten, oriëntatieritten. Ik was de
kaartlezer. We wonnen uitsluitend eerste prijzen. Als we bij toeval een keertje tweede werden, was
hij pisnijdig.
Bij Johan waren werk en plezier altijd onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daardoor kon hij zo
ontzettend veel klussen tegelijk doen; hij deed het voor de lol, al wilde hij wel altijd winnen. Ons hele
leven hebben we contact gehouden, vooral hier bij het water. Af en toe belde hij, als hij eens even
tegen iemand wilde aanpraten voordat hij een besluit nam. Ons afscheid was in augustus 2003, hij
was al zwaar getekend door zijn ziekte. “Wiebo”, zei hij, “dit was mijn laatste Sneekweek”. Mijn
dochter, die mij in de organisatie van het zeilevenement opvolgde, heeft bij wijze van afscheid bij het
passeren van het laatste schip de toeter extra lang aangehouden. Iedereen liep met een betraand
gezicht, tot de Commissaris van de Koningin aan toe.’
Akkie Bosma, destijds voorzitter van de bedrijfsledengroep bij Philips in Drachten in ‘Een beetje
boegbeeld’: ‘Hij heeft mij en vele anderen op het bedrijf enthousiast gemaakt voor het
vakbondswerk. Een paar keer zijn we met hem mee geweest naar bijeenkomsten van de
Maatschappij Kritische Vakbeweging (MKV). Dat was allemaal vreselijk theoretisch, dat de
maatschappij moest veranderen en zo, maar wel erg inspirerend.’
Ook kaderlid Jan Cuperus werkte bij Philips in Drachten. Later werd hij de eerste onderhandelaar bij
Philips voor de Industriebond FNV: ‘Johan kweekte een regionale groep enthousiastelingen voor de
MKV. De toen wat ingeslapen vakbeweging kreeg eindelijk een spiegel voor- gehouden.’ Johan zelf, in
de brochure van Catz en Linders uit 1997: ‘De Maatschappij Kritische Vakbeweging heeft zeker een
bijdrage geleverd aan meer openheid, meer pluriformiteit in de vakbeweging. Wat er in die tijd in de
maatschappij en in de politiek gebeurde, kon daardoor ook bij de vakbeweging doordringen. Jaren
zestig. Nieuw Links, dat soort ontwikkelingen. MKV was ook zo’n beweging die daarbij hoorde. We
moesten eens kritisch naar onszelf kijken. Het doorbrak de krampachtigheid. Dissidente geluiden
waren in die tijd binnen de vakbeweging vrijwel ondenkbaar. Dat werd beschouwd als een
verzwakking. Als een debat nodig was, dan in elk geval niet in het openbaar. Ook het bedrijvenwerk
was er op gericht intern de boel open te breken.’
Stan Poppe werd bijna ontslagen omdat hij activiteiten organiseerde buiten de officiële
vakbondskanalen om, maar naar het functioneren van de jonge bedrijvenmedewerker keek het
bondsbestuur van de Me- taalbedrijfsbond NVV met een welwillend oog. Cees de Hay was de
verantwoordelijke bestuurder voor het personeelsbeleid, de beoordelingen, de overplaatsingen. Een
rechtlijnige man die ‘de spin’ werd genoemd, omdat bij hem alle draden binnen de bond samen
kwamen. Jaarlijks reisden alle bezoldigden van de bond naar Den Haag om met De Hay een
functioneringsgesprek te voeren, dat doorgaans in het café eindigde. In 1969 vermeldt het verslag
van zijn onderhoud met Johan Stekelenburg: ‘Betrokkene voor de keus gesteld: hij gaat met de trein
terug óf hij wast hier zijn auto.’ Een jaar later: ‘De zorg voor bondseigendommen heeft zich zodanig
ontwikkeld dat die thans goed is te noemen.’
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Met Douwe op schoot en Taco in de tuin in Zevenaar

In augustus 1971 solliciteerde Heleen Hoekstra, zestien jaar oud, naar een secretariaatsfunctie bij de
Metaalbedrijfsbond NVV op de Velperweg in Arnhem. ‘Zeg maar dat tante Jo het kantoor
schoonmaakt’, had haar moeder aanbevolen en dat was genoeg om in dienst te kunnen treden. Ze
hoefde niet eens te zeggen dat haar vader georganiseerd was. Een week na haar indiensttreding
mocht ze mee naar een landelijke medewerkersbijeenkomst van de bond in Zwolle. Namens de
personeelsraad sprak daar een knappe, bevlogen man met prachtige bruine ogen en een mooie kop
haar. Ze was in één klap verliefd. Maar ja, hij woonde in Friesland, was getrouwd en had een kind.
Daar ga je als zestienjarige niet in investeren.
Toen Johan Stekelenburg in de jaren zestig aan zijn lange vakbonds- loopbaan begon, beleefde
Nederland niet alleen een politieke en culturele omwenteling, maar ook een economische. De
geleide loonpolitiek liep op zijn laatste benen. In allerlei bedrijfstakken werden ‘zwarte lonen’
betaald om arbeidskrachten te behouden en te trekken. Categorale vakbonden – vaak gesteund door
de communistische partij – organiseerden stakingen om loonsverhogingen te verwezenlijken en uit
concurrentieoverwegingen was de Metaalbedrijfsbond NVV de eerste officiële vakbond die bij Philips
een driejarige cao afsloot met arbeidsvoorwaarden die royaal uitgingen boven de norm die door de
overheid was opgelegd. Het gevoel dat er – om in het vakbonds- jargon te blijven – ‘meer koek te
verdelen was’ dan de geleide loonpolitiek toeliet, groeide snel. Het mondde uit in ideeën over
onrechtvaardige verdeling, niet alleen van inkomen, maar ook van macht en eigendom. Johan
Stekelenburg was erbij geweest, toen NKV-voorzitter Jan Mertens op 19 oktober 1968 in Sneek
verbitterd sprak over een kleine elite, die onevenredig veel kapitaal had opgehoopt en navenante
maatschappelijke macht uitoefende. Mertens had het over een ‘lijnenspel’ tussen tweehonderd
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personen dat werd benut om de dienst uit te maken. ‘De tweehonderd van Mertens’ werd een
gevleugelde uitdrukking, die Johan later in Tilburg zou overnemen.
De arbeidsonrust als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt werd gevoed door grote stakingen in
Frankrijk (1968) en Italië (1969), maar vooral door het besef dat de hogere brutolonen werden
afgeroomd door steeds snellere prijsstijgingen. Weer was het de Metaalbedrijfsbond die een
antwoord vond op de ontwikkelingen. De bond lanceerde ‘de automatische prijscompensatie’,
waarmee de lonen werden gekoppeld aan de index van de prijzen van de eerste levensbehoeften. De
toenmalige minister van Sociale Zaken Bouke Roolvink gooide nog wat olie op het vuur met een wet
die de overheid het recht gaf om in de loonontwikkeling in te grijpen, de vakbeweging trok zijn
vertegenwoordigers terug uit alle overlegorganen en de polarisatie was compleet. Het
‘conflictmodel’ had de plaats ingenomen van het ‘harmoniemodel’.
Op 15 oktober 1971 fuseerde de Metaalbedrijfsbond NVV met de ABC (Chemie) en ABTK De
Eendracht (textiel) tot Industriebond NVV. Voorzitter werd Arie Groenevelt. Willem Stekelenburg
kende hem nog uit Utrecht, waar hij vakbondsbestuurder werd nadat hij jarenlang in de fabriek bij
Werkspoor had gewerkt. ‘Dat is een goeie, dat is er een van ons’, hield hij zijn kinderen voor. Het
motiveerde Willem om als kader- lid van de nieuwe bond bij Demka de actiebereidheid van de leden
op te voeren. Frits Wikart was ook kaderlid van de Industriebond bij Demka. Hij herinnert zich Willem
Stekelenburg als een rijzige, pezige kerel, die met zijn wilde haardos en felle ogen een imposante
verschijning was op de werkvloer bij Demka. Wikart was opzichter van de walsploeg, waarin vader
Stekelenburg een van de voorwalsers was, verantwoordelijk voor de praktische gang van zaken bij
het hete, zware werk. Hoewel het hete staal al niet meer met de hand omgeleid werd maar
machinaal, gebeurden er met regelmaat ongelukken. Willem zat weken thuis toen zijn been werd
doorboord door het roodgloeiende staaldraad.
Inzet van de stakingen in 1973, waarvoor bij Demka zes weken het werk werd neergelegd, was de
aftopping van de automatische prijscompensatie bij 25.000 gulden. De bedoeling was ‘het optillen
van de onderkant’: de laagst betaalden moesten meer voordeel hebben van de prijscompensatie dan
de hoogst betaalden. Daarom was de leuze: ‘Geen procenten, maar centen.’ Frits Wikart: ‘Willem
was secretaris van de ondernemingsraad en had groot gezag. Van hem werd verwacht dat hij leiding
gaf aan de acties. Voor mij, als kantoorman, was dat minder gebruikelijk. Met Gerrit Pelt was ik de
enige chef die eruit stapte. We werkten toen al met veel buitenlanders, voornamelijk Italianen en
Spanjaarden, die zich voor alle zekerheid maar bij drie bonden tegelijk meldden om hun uitkering
niet mis te lopen. Later werd Willem hoofd van de kwaliteitsdienst met een aantal
laboratoriummensen onder zich. Toen kwam hij op kantoor te zitten en konden we door een glazen
wand naar elkaar zwaaien. In die tijd vroeg hij me zijn opvolger te worden als secretaris van de
ondernemingsraad. Die functie heb ik tot aan de sluiting van Demka vervuld, maar die ellende heeft
Willem gelukkig niet meer mee hoeven maken.’
Op hetzelfde moment dat vader Willem leiding gaf aan de nivellerings- acties in Utrecht, stortte zoon
Johan zich op een staking bij de fietsenfabriek Gazelle in Dieren. Twee jaar daarvoor – in december
1971 – had Heleen Hoekstra – inmiddels vier maanden werkzaam op het vakbondskantoor aan de
Velperweg – haar onbereikbare idool plotseling het grindpad op zien rijden. Friesland werd gezien als
een ‘gemakkelijk’ district voor beginnende vakbondsbestuurders. Gelderland was wat zwaarder en
gold als een tussenstation op weg naar de Randstad. Lideke Gerritsen: ‘Hoe ging dat? Tante Ali, de
vrouw van oom Henk, riep op een avond op de camping: “Johan, telefoon voor je!” Dat was Arie
Groenevelt, die Johan vertelde dat ze hem naar Arnhem wilden promoveren. Hij moest op
maandagmorgen uitsluitsel geven. Met het feit dat ik óók een vaste baan in Leeuwarden had, hield
de bond geen seconde rekening.’
De acties om inkomensnivellering, waaraan Johan Stekelenburg leiding gaf bij zowel Gazelle als
Thomassen-De Steeg, eindigden – uiteraard – in een compromis: boven de 28.000 gulden werd de
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prijscompensatie voor de helft uitbetaald; boven de 34.000 gulden voor een vierde. Het vrijgekomen
geld werd besteed aan een extra loonsverhoging voor de laagstbetaalden.
Aalco van der Veen was in Stekelenburgs Gelderse jaren niet alleen zijn collega-vakbondsbestuurder,
maar ook voorzitter van de PvdA-afdeling in Arnhem. Van der Veen, inmiddels adviseur bij
Berenschot, vond de politieke motivatie van Johan zo sterk dat hij hem voordroeg als kandidaatKamerlid voor de Partij van de Arbeid. Het werd niks, hij kwam op een onverkiesbare plaats, maar de
mogelijkheid om in de politiek carrière te maken in plaats van in de vakbeweging verdween niet uit
zijn gedachten. Johan Stekelenburg in ’Een beetje boegbeeld’ uit 1997: ‘Toen ik zelf voorzitter was
van de PvdA-afdeling Zevenaar kreeg ik het aanbod om hoger op de lijst te komen. Hoe ging dat? Als
afdelingsvoorzitter was ik actief in het gewest Gelderland. Ik kende Frans Leijnse, die van Leiden naar
Nijmegen was verhuisd om een plek op de lijst te kunnen krijgen. Die plaatsen werden toen nog
allemaal regionaal verdeeld. En dan gaat het rondzingen: is de Tweede Kamer niks voor jou? Na een
paar jaar Gelderland begon het toch te kriebelen: zal ik nog eens iets anders gaan doen? Om een
goede afweging te maken ben ik naar Cees de Hay gestapt om te vragen wat de bond met mij van
plan was. Ik kon districtshoofd in Den Haag worden, deelde hij me mee. Dat is het moment geweest
waarop ik moest kiezen: politiek of vakbeweging. Het is het laatste geworden. Waarom? Ik denk dat
uiteindelijk toch de zekerheid van de vakbondsbaan de doorslag heeft gegeven. De politiek blijft een
onzeker bestaan. Vakbondswerk is directer. De relatie tussen inzet en uitkomst is concreter.’
De verhuizing van Gelderland naar Den Haag betekende voor Johan Stekelenburg een breuk in zijn
privéleven. Volgens eigen zeggen heeft hij er samen met Lideke lang over gedubd of het hele gezin –
inmiddels was zoon Douwe in april 1974 geboren – naar Den Haag zou verhuizen. Feit is dat Johan en
Heleen Hoekstra inmiddels een verhouding waren begonnen. ‘Ik zorgde er gewoon voor dat ik zo
veel mogelijk tikwerk voor hem te doen kreeg’, bekent ze meer dan dertig jaar na dato verlegen.
Aalco van der Veen in ‘Een beetje boegbeeld’: ‘Johan had de achterste kamer op de gang, ik zat
ergens halverwege. Op den duur zag ik Heleen wel érg vaak de gang op en neer lopen. Sommige
collega’s hadden daar moeite mee. Er kwam een stemming van: goed dat Johan gaat verkassen.’
Volgens Heleen Hoekstra waren het niet zozeer de mannen, die problemen hadden met de
ontluikende liefde tussen haar en Johan, maar hun echtgenotes, die loyaal waren aan Lideke
Gerritsen. Voor de laatste is de periode van Johans ontrouw nog altijd een zwarte bladzijde in haar
bestaan: ‘Pas vele maanden later en nadat ik lang had aangedrongen, biechtte hij me op dat hij, als
man van drieëndertig, een relatie was begonnen met een inmiddels negentienjarige. Hij heeft me
een aantal keren verzekerd dat hij de verhouding met Heleen had beëindigd en daar klampte ik me
dan aan vast. Namens de Rooie Vrouwen was ik op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst gezet
voor de gemeenteraad. Als voorzitter van de afdeling Zevenaar van de PvdA voerde Johan de
collegebesprekingen. Ik heb hem bezworen: als jij Heleen niet kunt missen, laat mij dan geen zitting
nemen in de gemeenteraad. Ik red het niet in mijn eentje om een baan te hebben én het raadswerk
te doen én alleen de kinderen op te voeden.
Hij verhuisde naar Rijswijk en in februari 1979 heb ik Heleen opgezocht, die in Arnhem op de
Velperbuitensingel woonde. Ze zei eerlijk dat het al die jaren nooit uit was geweest tussen haar en
Johan. Die nacht ben ik thuis doorgezakt met onze twintigjarige babysitter. De volgende dag belde ik
Johan om onze relatie te beëindigen. Ik hoopte dat hij zou zeggen: “Nee Lideke, dat wil ik niet”. Maar
in plaats daarvan reageerde hij: “woensdag kom ik naar Zevenaar. Ik zal een bezoekregeling voor de
kinderen meenemen en een alimentatievoorstel”.’
Bij het vertrek van Johan Stekelenburg als FNV-voorzitter in 1997 blikte Henk Krul – op dat moment
voorzitter van de Industriebond FNV – nog even terug op hun beider liefdesleven in de jaren
zeventig: ‘In het Veluwe-oord in Nunspeet organiseert de Industriebond een cursus voor
administratief personeel. Johan geeft een inleiding als voorzitter van de personeelsraad. Ik ben erbij
als laatst aangenomen bedrijvenmedewerker. ’s Nachts slapen we in aangrenzende kamers. Ik met
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Jacqueline, administratief medewerkster in Velsen en Johan met Heleen, administratief
medewerkster in Gelderland. Dat hoort niet, maar kan nu na ruim twintig jaar wel onthuld worden.
Tenslotte zijn er keurige huwelijken uit voortgekomen en gaat het Veluwe-oord toch dicht.’

Het voltallige team van het district Gelderland, een paar dagen nadat het ‘aan’ was geraakt tussen Johan en Heleen
(zittend, rechts)

Tegen Cisca Dresselhuys van Opzij zou Johan in april 1994 zeggen: ‘Praten over emoties of, nog erger,
ze tonen, hoorde niet bij ons soort mensen. Zo waren we opgevoed. Mijn vader heeft dat nog steeds.
Dat ik op dat punt veranderd ben, komt vooral door mijn scheiding. Achteraf denk ik dat het
mislukken van mijn eerste huwelijk veel te maken heeft gehad met mijn geslotenheid. Er werd
eigenlijk nooit gepraat over belangrijke dingen, over wat je voelde of dacht. Altijd maar op de
rationele toer.’ Twee jaar heeft Johan als Haags districtshoofd in zijn huis in de Kastanjelaan in
Rijswijk een weekendrelatie met Heleen Hoekstra onderhouden. Eind 1980, een aantal maanden
nadat de breuk met Lideke definitief was, trok ze bij hem in.
Voorzitter van de studentenraad op De Horst, voorzitter van de PvdA in Leeuwarden, voorzitter van
de personeelsraad bij de bond, voorzitter van de PvdA in Zevenaar, een zorgvuldige afweging tussen
vakbeweging en politiek in zijn loopbaanplanning en uiteindelijk eigen baas in het district Den Haag.
Wie de eerste tien jaar van het arbeidzame leven van Johan Stekelenburg overziet – en al weet wat
er later nog voor hem in het vat zit – kan gemakkelijk het beeld voor ogen krijgen van een niets
ontziende carrièremaker. Dat is een foutief beeld. Natuurlijk, hij was ijdel, hij had geldingsdrang,
maar nooit in een mate die het plezier in de genoegens des levens overschaduwde, of die ten koste
zou kunnen gaan van de mensen om hem heen.
Nol de Jong was in de jaren zeventig districtsbestuurder in Den Haag. In de 26 jaar van zijn
vakbondsloopbaan ‘versleet’ hij naar eigen zeggen vijftien districtshoofden. De Jong: ‘Ik heb maar
drie jaar onder Stekelenburg gediend, maar hij steekt met kop en schouders boven de rest uit. Johan
is de beste baas die ik bij de bond heb gehad. Hij is meer mens dan de meesten.’ Ook bestuurder Dick
ter Wisscha is lyrisch. ‘Hij introduceerde in Den Haag een andere manier van werken, heel
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democratisch. Dat was echt nieuw voor ons. Hij stond open voor andere opvattingen. Als het team
het anders wilde dan hij had voorgesteld, dan was dat ook goed. Dat was echt een verademing.’

Staking in Rotterdam tegen de ziekengeldplannen van het kabinet-Den Uyl

Voor de vakbeweging waren de jaren zeventig in Nederland actiejaren. Het begon met de
bedrijfsbezetting van Enka Breda in 1972, daarna volgden de nivelleringsacties in 1973, de
estafettestakingen om de prijscompensatie in 1977, de bedrijfsbezetting van de Grofsmederij in
Zoeterwoude in 1978, stakingen om invoering van de vijfploegendienst in de volcontinu. Johan
Stekelenburg in ‘Een beetje boegbeeld’: ‘De vakbeweging was dominant tegenover werkgevers en
had een stevige positie tegenover de overheid. De Industriebond NVV vormde daarin de spil. Het was
de meest strijdbare, meest inhoudelijke bond, zeer professioneel, met een uitmuntend
publiciteitsbeleid. De Industriebond was absoluut beeldbepalend.
Arie Groenevelt was daarvan het symbool. Verbaal zeer sterk, hard naar ondernemers, niet aarzelend
naar de overheid. Arie op zaterdag in de Rooie Haan, dat was een evenement! Daar liet je je als
districtsbestuurder door inspireren. Je knokte op dezelfde manier als Arie. Je stond ergens voor. Zo’n
bond, daar hoorde je bij. En als er eenmaal ‘beleid’ was, dan hield je je daaraan. Dan was je
gedisciplineerd. Ik had daar zelf ook veel waardering voor, want dat gaf een enorme organisatorische
kracht.’
Het strakke, centralistische beleid had ook een keerzijde. Bij interne meningsverschillen werd er door
het bondsbestuur flink doorgedramd. Steile, rechtlijnige mannen als Arie Groenevelt en Cees de Hay
schreven de wet voor en eisten dat die zonder tegenspraak werd uitgevoerd. Begin jaren tachtig
tekenden zich twee conflicthaarden af binnen de Industriebond NVV. Het antwoord dat de bond
moest geven op de sterke afname van de economische groei en de eerste crisisverschijnselen. En de
opvolging van Arie Groenevelt, die in het najaar van 1981 aankondigde in mei 1983 te zullen
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vertrekken. In beide conflicten zou Johan Stekelenburg een hoofdrol spelen, maar eerst zette hij een
volgende stap in de vakbondshiërarchie. Op 1 juli 1979 gingen de Industriebonden van NVV en NKV
samen in een zware federatie. Bij de start van de nieuwe bond kreeg Rotterdam, het grootste
district, een nieuw districtshoofd. Stekelenburg volgde Frans van der Veer op, zijn oude collega onder
wie hij in Friesland was begonnen en met wie hij naar Gelderland was gegaan. Van der Veer had als
districtshoofd in Rotterdam de verwachtingen niet waar kunnen maken en werd naar het
hoofdkantoor gehaald voor een algemene functie.
Niet voor niets plaatste het bondsbestuur Stekelenburg aan het hoofd van het belangrijkste district.
Het was een erkenning van zijn prestaties in Den Haag, waar hij door leden en collega’s hogelijk werd
gewaardeerd. Zijn nieuwe collega’s maakten de kamer op de benedenverdieping vrij, waar hij – goed
zichtbaar achter het glas – de aantrekkingskracht van de bond op vrouwen moest vergroten. 'Maison
Pretty Boy’ stond op het bordje dat aan de buitenkant van het gebouw hing – totdat hij het ontdekte.
Johan zelf: ‘Ik vond die overplaatsing fantastisch. Rotterdam, daar gebeurde het allemaal. Groter,
harder. Zo lang ik me kon herinneren stonden de vakbondsleden in Rotterdam altijd als eersten op
de barricade.’
Het kersverse districtshoofd begon het nieuwe hoofdstuk in zijn loopbaan met een ervaring die hij
later tot de schokkendste in zijn leven zou rekenen.
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Opvolger van Arie
'Over hoe alles begon……’, staat er boven aan de bladzijde van plakboek nummer één, met een hele
rij veelbetekende puntjes. Het is het eerste boek in een stapel van negentien die Heleen Hoekstra
gedurende het leven van Johan Stekelenburg heeft gevuld, aanvankelijk voor zijn zonen Taco en
Douwe, later ook voor zijn kleinkinderen. Johan las dagelijks de meeste in Nederland verschijnende
kranten en knipte op Heleens verzoek alle stukken waarin zijn naam voorkwam. Grote interviews uit
landelijke kranten en tijdschriften, maar ook zes keer dezelfde foto van een werkbezoek aan een
satéfabriek, waarop hij met witte jas, handschoenen en muts poseert te midden van lachende
werkneemsters aan een lopende band. Of een enkel regeltje in een dag- bladadvertentie, waarin een
weekbladinterview met hem wordt aangekondigd. ‘Iedere snipper knipte hij’, beaamt Heleen
Hoekstra. ‘Sinds hij over een chauffeur beschikte, had hij een schaar op de achterbank van zijn auto
liggen en kreeg ik ’s avonds de oogst van die dag om in te plakken.’
Het was niet alléén ijdelheid die Johan Stekelenburg dreef om bij te houden waar en wanneer hij
werd geciteerd. Van Jan Zorgdrager, hoofd van de afdeling publiciteit van achtereenvolgens de
ANMB, de Metaal- bedrijfsbond, de Industriebond NVV en FNV, had hij geleerd dat je met
uitgekiende publiciteit op de juiste plaats en op het juiste moment be- leid kon maken. Voor
verblufte studenten van de School voor Journalistiek in Tilburg vertelde hij ooit in een gastles hoe híj
zich op een stevig interview voorbereidde. Eerst vroeg hij zo nodig het CV op van de interviewer,
alsmede een bloemlezing uit diens werk. Vervolgens werd een lijst gemaakt van te verwachten
vragen en te geven antwoorden. Daarna werd geïnventariseerd welke vragen konden worden
verwacht waarop géén antwoord mocht worden gegeven. Ten slotte werden ant- woorden
voorbereid waarnaar niet zou worden gevraagd. Soms mochten pr-functionarissen,
beleidsmedewerkers of ambtenaren voorafgaande aan het interview een rollenspel opvoeren om
ervoor te zorgen dat de hoofdpersoon goed beslagen ten ijs kwam. 'Weten wat je wel en niet wilt
zeggen’, vatte Stekelenburg zijn credo samen. ‘En te allen tijde beschikbaar zijn voor de pers. Waar jij
bent kan een ander niet zijn.’
Bas Linders, mede-auteur van ‘Een beetje boegbeeld’ werkte als hoofd van de afdeling voorlichting
van 1986 tot 1990 bij de Industriebond FNV en was hoofdredacteur van FNV Magazine van 1990 tot
2000. Linders: ‘Het was een feest om met die man te werken, hij snapte precies hoe communicatie
werkt. Hij vond het ook leuk om via de pers beleid te maken. Ik wilde in een periode dat het een
dooie boel was in de sociaal-economie de zaak een beetje opklooien en stelde voor om een stuk in
ons blad te beginnen met de zin: “Er zit een schim op het ministerie van Sociale Zaken…”. Even langs
de voorzitter. Kan dat wel? Die wist nauwkeurig te voorspellen dat de toenmalige minister Bert de
Vries “pijnlijk verrast” zou zijn en binnen de kortste keren hier op de stoep zou staan. Vanuit die
positie wist Johan hem dan onze kant op te manoeuvreren.’
Johan Stekelenburg was nog maar net districtshoofd in Rotterdam, toen voor de eerste keer de
actiebereidheid van vakbondsleden bij Shell op de proef werd gesteld. In de metaalindustrie, in de
scheepsbouw en bij sommige andere chemische bedrijven was door de Industriebond al
stakingservaring opgedaan, maar Shell was er in 1977 en in 1978 in geslaagd om tweespalt te zaaien
tussen de Vereniging van Hoger Shell Personeel en het CNV enerzijds en de Industriebonden van NVV
en NKV anderzijds en op die manier acties te voorkomen. Bij de cao voor 1979 stelde de vakbeweging
geen hoge looneisen, alleen de prijsstijgingen moesten worden gecompenseerd. Het accent was
verschoven naar handhaving en uitbreiding van de werkgelegenheid door invoering van de
vijfploegendienst en een 35-urige werkweek voor de dagdienst. In de zomer waren de gebruikelijke
onderhandelingsrituelen achter de rug en bleken de standpunten zo ver van elkaar verwijderd, dat
de bonden zich gingen voorbereiden op het stilleggen van de productie. De Shell-directie hield een
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staking bij het bedrijf voor onmogelijk. Shell-werknemers waren4 aan het bedrijf verknocht en vooral
het hoogopgeleide personeel moest niets van vakbonden hebben. Shell Pernis bestond uit 72
fabrieken, Shell Moerdijk uit zes, waarin giftige en ontplofbare stoffen werden geproduceerd en
verwerkt.
Districtsbestuurder Piet Scheele was er ook niet gerust op dat de werknemers bereid zouden zijn de
productie af te bouwen. Maar tijdens ledenvergaderingen bleek de actiebereidheid groot en op 24
september 1979 – na het aflopen van het wettelijk voorgeschreven ultimatum – werd volgens een
strak draaiboek begonnen met het stoppen van de chemische processen op het gigantische Shellcomplex. Vooral voor de operators bij Shell was dat een fysiek en psychisch zware taak. Operators
zijn individualisten, die in kleine ploegen werken in controlekamers die verspreid liggen over een
immens groot terrein. Steun aan elkaar hebben ze niet. Als de staking wordt uitgeroepen kunnen zij
hun werkplek niet verlaten, maar moeten ze – onder druk gezet en getreiterd door hun superieuren
– gedurende meerdere dagen de productie veilig en verantwoord beëindigen.
Door zijn omgang met het hoog
opgeleide personeel in de
chemische industrie vormde Piet
Scheele een buitenbeentje in het
Rotterdamse districtsteam, dat
voor de rest bestond uit volksere
persoonlijkheden, onder leiding
van Johan Stekelenburg. Scheele
werd door districtsbestuurder
Herman Berkhout plagend ‘een
overkanter’ genoemd, een
neerbuigende omschrijving op de
Zeeuwse eilanden van iemand die
uit Zeeuws-Vlaanderen komt. Zijn
droge humor werd door zijn
collega’s niet altijd begrepen. Hij
werkte voorzichtig en heel
precies en onthield zich van de
Actievoeren in het district Rotterdam
radicale slogans, waarmee het
taalgebruik van zijn collega’s in het Arie Groenevelt-tijdperk was doorspekt. Tussen hem en de
flamboyante Stekelenburg bestond weinig affiniteit.
Shell probeerde vanaf het begin de publieke opinie en zijn werknemers te intimideren. Directeur ir.
G.M. Baars voorspelde dat de Nederlandse benzinestations niet meer bevoorraad zouden kunnen
worden. Bij de minister van Binnenlandse Zaken en bij burgemeester André van der Louw werd om
politie-ingrijpen gevraagd. Alle werknemers kregen brieven thuis met een intimiderende tekst en
vanaf het dak van het hoofdkantoor maakte een filmploeg permanent opnamen van de
actievoerders.
Van werkwillige collega’s hoorden de stakers dat Piet Verkerk, chef van de werkplaats, in opdracht
van de directie een ploeg formeerde die met speciale overalls werd uitgerust en druk bezig was met
het zilverkleurig spuiten van helmen en het versnijden van zware, rubberen slangen. In afwachting
van wat komen ging, werd de ploeg ’s avonds beziggehouden met drank en pornofilms.
Totdat de afbouw van de productie klaar was, hielden vakbondsleden de poorten van het Shellcomplex gesloten. Op 27 september sommeerde Shell de Industriebond om vanaf 15.00 uur de
poorten te openen en werkwilligen toegang tot het terrein te verschaffen. Piet Scheele: ‘Toen ik die
dag om twee uur bij het hoofdkantoor kwam om duidelijk te maken dat het nog even zou duren
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voordat de productie volledig was stilgelegd, stond directeur drs. E.J. Schwartz mij te woord en was
de hele directie op volle oorlogssterkte aanwezig. Het hogere personeel, dat doorgaans de hal
bevolkte, was verdwenen en bleek later in de kantine te zijn opgesloten.
De Shell-directeur bleef volhouden dat de afbouw was voltooid en dat de werkwilligen naar binnen
konden. Hij was duidelijk niet op zijn gemak. Ik ging snel terug naar de poort, waar we zo veel
mogelijk posters hadden verzameld om om drie uur mensen te kunnen tegenhouden.
Toen ik aan Arie Groenevelt en aan Johan Stekelenburg vertelde wat Schwartz had gezegd, kwamen
opeens vanaf het binnenterrein een paar honderd man met veel lawaai op de poort af. De mensen
droegen donkere overalls en zilveren helmen en kwamen aangereden met opstapwagens. Dat zijn
lage trucks waarmee het personeel doorgaans over het terrein wordt vervoerd.
Ze hadden gereedschapswagentjes bij zich, branders, zware tangen, een lasaggregaat en
geluidsapparatuur. Het leek net een militaire operatie. Ze knipten de ketting door waarmee de poort
was gesloten, lichtten met een vorkheftruck de poort op en lasten hem vast in open stand. De
wachtkeet die we bij elke poort hadden geplaatst werd opzij getrokken en de banden lek gestoken.
Zware vrachtwagens met zand reden van achteren op de posters in.’
Nog weken later klinkt uit de interviews in kranten en
tijdschriften ontzetting, ongeloof en woede door in reacties van
de actievoerders op het geweld dat Shell losliet op zijn eigen
mensen. Ook de werkwilligen die de slag van een afstandje
volgden, waren ontzet en weigerden door de geopende poort het
bedrijf binnen te gaan. Voor Johan Stekelenburg, die een klap in
zijn nek opliep met een rubberen staaf, was het geweld van Shell
een traumatische ervaring. ‘Ik was de staking bij Gazelle in Dieren
gewend. Met onderlinge kameraderie en vrouwen die soep
kwamen verstrekken. De bezetting van de Grofsmederij in
Zoeterwoude gedurende mijn Haagse tijd had iets gemoedelijks.
Met ludieke grappen haalden we de pers. Je zag het
zelfbewustzijn van de werknemers groeien, omdat ze weigerden
met een bedrijfssluiting genoegen te nemen. Maar dit? Dit was
het keiharde kapitalisme, dat ik alleen maar kende van beelden
uit Zuid-Afrika en Chili.’
Met Herman Berkhout in de
Rotterdamse haven

Na overleg met Arie Groenevelt vroeg Stekelenburg per
megafoon de stakers terug te gaan naar actiecentrum De
Zevensprong. Mede daardoor gebeurden er bij poort 5 van het Shellterrein geen persoonlijke
ongelukken. Bij poort 6 werd stevig geschopt en geslagen. Bij poort 14 deed Feike Gerlofsma wat
jaren later op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking indruk maakte op de hele wereld: hij bleef
staan voor een langzaam oprijdende vrachtauto, waarvan de chauffeur achter het stuur vandaan
werd getrokken door een lid van de knokploeg die dóór wilde rijden. ‘Rijd hem dood’, hoorde Feike
roepen. Hij werd gestompt en voor de truck weggerukt. Een motoragent nam een stiletto in beslag.
De cameraman die hier het verloop van de actie voor Shell vastlegde, werd zijn camera uit handen
geslagen. ‘Tussen de negentig en honderdtwintig miljoen gulden’, schatte directeur ir. J.A.P. Montijn
de schade voor Shell. Maar de deuk die het imago van ‘De Koninklijke’ had opgelopen verontrustte
hem nog veel meer. Achter ieders rug om zocht hij contact met FNV-voorzitter Wim Kok in een
poging de arbeidsverhoudingen te normaliseren. Kok voelde niets voor overleg in achterkamertjes.
Hij stemde alleen toe in een ontmoeting als bestuurders en kaderleden van de Industriebond daarbij
aanwezig zouden zijn en de film die Shell van de gebeurtenissen had gemaakt als basis voor het
gesprek zou dienen.
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Op 6 februari 1980 hadden de Shell- en de vakbewegingstop een geheime ontmoeting op het
hoofdkantoor in Rotterdam. Piet Scheele, Johan Stekelenburg en Arie Groenevelt vergezelden Wim
Kok. Uit de Shell-film – zwart-wit en zonder geluid – bleken alle cruciale beelden over het gebruikte
geweld zorgvuldig te zijn verwijderd. Een flits van de schermutseling met Feike Gerlofsma ontlokte
directeur Meinsma het laconieke commentaar ‘Hier heeft een staker het eventjes moeilijk.’ Voor de
rest waste de directie van Shell de handen in onschuld en werd het lichamelijke en psychische
geweld gekleineerd. Wim Kok pakte zijn tas en stapte samen met de anderen op, de Shell-directie
verbluft achterlatend met het klaarstaande Indonesische buffet.
De verhouding tussen werkgevers en werknemers was ijzig aan het begin van het nieuwe decennium
en ook tussen de bonden en het kabinet boterde het niet. Het kabinet-Van Agt lanceerde het
bezuinigingsprogramma ‘Bestek ’81’ en wilde ingrijpen in de lonen via een wettelijke ‘loonpauze’. In
februari 1980 liep de gehele vakbeweging te hoop tegen de regerings- plannen. Op 4 maart mondde
het verzet uit in een demonstratie in Amsterdam, waar honderdduizend mensen protesteerden
tegen aantasting van de onderhandelingsvrijheid, tegen de verlaging van uitkeringen en
ambtenarensalarissen en voor het behoud van de prijscompensatie en werkgelegenheid. Op die dag
schreef FNV-bestuurder Herman Bode geschiedenis met zijn uitspraak: ‘Willen we naar de Dam, dan
gáán we naar de Dam’.
Het district Rotterdam onder leiding van Johan Stekelenburg was toonaangevend in de actiegolf die
over het land spoelde. Dick Nas, toenmalig bestuurder: ‘Met oud-sleepbootkapitein en bestuurder
Herman Berkhout legden we met de boot bij de scheepswerven en andere ondernemingen aan om
de afgesloten poorten te omzeilen. Johan riep dan door zijn megafoon mensen op het werk neer te
leg- gen en mee te doen aan protestdemonstraties. “Coolsingelen” noemden we dat.’ Maar de acties
leverden geen resultaat op. Het kabinet-Van Agt ging stug door met zich te vervreemden van zijn
kiezers en de werknemers in Nederland raakten ontmoedigd door hoge werkloosheidscijfers.
Intussen maakte op het bondskantoor van de Industriebond een jonge econoom zich ernstig zorgen
over de toekomst: Piet Vos, een wat lijzig sprekende onafhankelijke geest met een voorliefde voor
tegendraadsheid. Ook nu weer. Zijn boodschap was heel simpel: als er geen economische groei is en
je wilt toch een aantal doelen bereiken, zul je daar de prijs voor moeten betalen. Met andere
woorden: handhaving van de werkgelegenheid en behoud van sociale voorzieningen betekenen het
inleveren van koopkracht. In het vakbondsblad van de Industriebond regende het kwade brieven van
leden, die nog maar kort geleden te hoop waren gelopen tegen loonmatiging en niets snapten van de
plotselinge ommekeer. Onder de kop ‘Geen bondsbeleid’ meldde de redactie uiteindelijk dat Piet Vos
‘weer eens voor zichzelf had gesproken’. Dat was april 1980, een maand nadat de vakbeweging te
hoop was gelopen tegen de plannen die het kabinet- Van Agt in ‘Bestek ’81’ had ontvouwd.
Nog geen twee maanden later presenteerde Arie Groenevelt de nota ‘Doormodderen of durven’,
waarmee hij de denkbeelden van Piet Vos zonder intern overleg tot bondsbeleid maakte. De kern
van de boodschap: we willen loon inleveren onder voorwaarden. Onder welke voorwaarden bleef
onduidelijk. Toen de leden van de Industriebond van vakantie terugkwamen, barstte de kritiek los,
maar Groenevelt zette ijzerenheinig door.
In die dagen was net een jonge sociaal-economische verslaggever bij de Volkskrant in dienst
getreden: Pieter Broertjes, de huidige hoofdredacteur. Zijn eerste vraaggesprek met Johan
Stekelenburg in een serie die 23 jaar zou omspannen, kreeg als kop ‘Groenevelt zit op de grens’. Uit
de inhoud: ‘De koopkracht wordt aangetast. Wordt lid van de Industriebond FNV’. Een wervingstekst
van nog geen paar maanden geleden. Het gifgroene papier hangt in de kamer van districtshoofd
Johan Stekelenburg in Rotterdam. Zolang de leden nog niet hebben gesproken, peinst hij er niet over
het biljet van de muur te halen. Bent u overrompeld door de nota ‘Doormodderen of durven’ van uw
bondsbestuur? Stekelenburg: ‘Er is op voorhand bereidheid getoond om koopkracht in te leveren,
zonder dat daar de garantie tegenover staat dat dit leidt tot het beoogde effect: meer banen. (…) Het
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bondsbestuur heeft strategisch onhandig gemanoeuvreerd. (…) Ik denk dat de bereidheid tot
inleveren wel bestaat als er maar iets terecht zou komen van echte afspraken. (…) Het bestuur heeft
natuurlijk het volste recht om zijn mening te geven. Alleen de manier waarop het ditmaal gebeurt,
wekt argwaan: een harde persconferentie en nog hardere interviews achteraf. Dat is een complete
verrassing, vooral als je gewend bent vooraf geraadpleegd te worden. (…) Normaal gesproken ben je
als uitvoerder loyaal. Dat is nu anders. Ik voel me nu minder gebonden om ‘Doormodderen’ keihard
te verdedigen.’
Geheel naar de gewoonten
van die tijd kregen de
districtsteams de opdracht de
achterban van de noodzaak
van het nieuwe beleid te
overtuigen. Districten raakten
in kampen verdeeld en op het
hoofdkantoor ontstond een
koude oorlogssfeer. Bij zijn
afscheid als FNV-voorzitter in
1997 zei Stekelenburg: ‘Ach,
ik snap best iets van Arie’s
overwegingen. Met die harde
centralistische aanpak had hij
de Industriebond in de jaren
zeventig heel ver gebracht.
Maar intern was het allemaal
Het Rotterdams districtsteam bij Johans afscheid
heel gedisciplineerd en soms
ook behoorlijk bureaucratisch. Daar kwam nu langzamerhand een opstand tegen.
Hoe verziekt de verhoudingen waren, bleek een jaar later. In het najaar van 1981 kondigde Arie
Groenevelt aan dat hij op het congres in mei 1983 wilde aftreden. ‘De accu was leeg’. Algemeen
secretaris Cees de Hay, die over het personeelsbeleid ging, had al geruime tijd twee jonge
vakbondsbestuurders onder zijn hoede genomen die werden voorbestemd om respectievelijk
voorzitter en penningmeester van de bond te worden: Dick Visser en Wout Tuinenburg. Beiden
genoten weinig gezag in het bestuurderskorps, Tuinenburg niet omdat hij met regelmaat afstand
nam van de maatschappijhervormende ideeën van de jonge honden in de vakbeweging. Visser niet
omdat hij zich als districtshoofd in Amsterdam en later als verantwoordelijke voor personeelszaken in
het bondsbestuur had doen kennen als een uiterst technocratisch machtspoliticus. ‘Beperkt in gaven
van hoofd en hart’, typeerde de Amsterdamse bestuurder Chris Coersen hem, ‘en daardoor een
verkrampte persoonlijkheid’.
In het land werd vooral het feit dat Groenevelt nog anderhalf jaar te gaan had en nu alvast zijn
opvolger op het pluche zette, ervaren als de druppel die een emmer vol irritaties deed overlopen. De
hoop dat na Groenevelt eindelijk een opener klimaat zou kunnen ontstaan, werd met één klap de
bodem ingeslagen. Ruud Vreeman – thans burgemeester van Tilburg – was destijds hoofd van de
afdeling Scholing en Vorming van de Industriebond. ‘Ik ben’, blikt hij terug, ‘op de dag dat de
kandidatuur van Visser bekend werd naar Arie Groenevelt gestapt. “Dit moet je niet doen”, heb ik
gezegd. Visser is wat zijn morele standaard betreft niet geschikt om een bond van allure te leiden.
Allemaal positiespel, hij speelt mensen tegen elkaar uit, geen bindende figuur, geen man met visie. Ik
heb hem ook de naam genoemd van degene die volgens mij wél in staat was om de bond te leiden:
Johan Stekelenburg. Groenevelt vond dat ik mijn kritiek overdreef. Later heb ik in een interview in De
Groene mijn bezwaren herhaald.’
Dick Nas, destijds één van de districtsbestuurders onder Stekelenburg in Rotterdam, herinnert zich:
‘Mij schoot in de eerste plaats de manier waarop die kandidaatstelling tot stand kwam in het
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verkeerde keelgat. Arie zei gewoon: dit is het nieuwe bestuur. Veel traditie in democratische
bestuursverkiezingen had de vakbeweging nog niet opgebouwd, maar nu kreeg ik echt het gevoel:
tot hier en niet verder. Pas in tweede instantie rees de vraag: hebben we hier wel de goede
kandidaat te pakken? Ik had gerede twijfel. En dan zeg je bij jezelf: er moet een tegenkandidaat
komen.’ Nas sprak met collega’s op het districtskantoor en al snel heerste de opvatting dat Johan
Stekelenburg een goede tegenkandidaat zou zijn. ‘Maar Johan twijfelde erg of hij dat moest doen.
Veel mensen hebben toen op hem ingepraat. Nico Broers uit Gelderland, Dick ter Wisscha uit Den
Haag, ikzelf, talloze bestuurders uit het hele land.’
Op het hoofdkantoor was het vooral Ruud Vreeman die de kandidatuur van Stekelenburg
ondersteunde. ‘Waarom? Omdat Johan een volstrekt andere uitstraling had dan Visser. Hij
symboliseerde een sympathieke en toch strijdbare vakbeweging, was van de maatschappijkritische
vakbeweging, dacht na over vernieuwing en stond toch voor continuïteit. Hij had charisma en was
per slot van rekening districtshoofd in Rotterdam, een toonaangevende positie. Het leek ons echt
heel slecht voor de bond als de centralistische lijn de overhand zou krijgen’, zo motiveert Vreeman
zijn als ‘gezagsondermijnend’ ervaren activiteiten van destijds.
Het stellen van een tegenkandidaat was een unicum in de geschiedenis van de vakbeweging. Hij zou
door afdelingen en districten voorgedragen moeten worden, hij zou kunnen rekenen op flinke
aanvallen van het bondsbestuur en uiteindelijk door de bondsraad moeten worden gekozen. Om de
aarzelende Stekelenburg een steuntje in de rug te geven, werd op zondag 29 november 1981 een
bijeenkomst georganiseerd in café Engels in Rotterdam, om hem te laten zien dat hij door een flinke
groep werd gesteund. De eeuwige lolbroeken Dick ter Wisscha en Nol de Jong verschenen met een
bivakmuts over het hoofd om het geheime karakter van de vergadering belachelijk te maken. Uit de
aantekeningen van Ter Wisscha blijkt dat vooral is gepraat over de argumentatie waarmee Johan
gepromoot zou worden. De club wilde voorkomen dat de kandidaatstelling zich tegen de bond zou
keren en dat de indruk zou kunnen ontstaan dat elf jaar Groenevelt-bewind zou worden veroordeeld.
Aan het einde van de bijeenkomst werd afgesproken dat iedere aanwezige een ander zou bellen om
de groep uit te breiden.
Hoe ‘geheim’ de bijeenkomst was bleek twee weken later, op een speciale
districtshoofdenvergadering in Ginkelduin, het vakantieoord van de bond op de Utrechtse heuvelrug,
waar heel wat bestuurders in het weekeinde kampeerden. Vrijwel alle bondsmedewerkers en –
bestuurders waren er inmiddels van op de hoogte dat Stekelenburg was gevraagd zich kandidaat te
stellen voor het voorzitterschap. Maar de favoriet zelf aarzelde nog steeds. Niet dat dat zo erg was,
want de afdelingen konden formeel pas in het najaar van 1982 kandidaten stellen. Districtshoofden
en bondsbestuur oefenden echter zware druk op Stekelenburg uit om kleur te bekennen: was hij nou
beschikbaar als tegenkandidaat van Visser of niet?
Op vrijdag 15 januari werd Johan Stekelenburg bij het bondsbestuur op het matje geroepen. Het was
een ronduit intimiderende sfeer. Stekelenburg, voor het blok gezet, verklaarde zich nu inderdaad
bereid een kandidatuur als voorzitter te aanvaarden, mochten afdelingen of bedrijfsledengroepen
hem voordragen. Het bondsbestuur verweet hem de eenheid van de bond op het spel te zetten, juist
nu er actie moest worden gevoerd tegen de aantasting van het ziekengeld door de bewindslieden op
Sociale Zaken, Joop den Uyl en Ien Dales. Het bondsbestuur wist dat Stekelenburg tweehonderd
handtekeningen had verzameld van vakbondsbestuurders uit het hele land, die PvdA-lid waren.
Daarmee wilde hij zijn partij onder druk zetten om af te zien van de kortingen op het ziekengeld. Wat
het bondsbestuur niet wist, was dat Stekelenburg en zeven collega’s daarover op 11 januari een
gesprek met het partijbestuur hadden gevoerd en dat de Werkgroep Bedrijfsdemocratisering (WBD)
van de PvdA in stelling was gebracht tegen de ziekengeldkortingen. Afgesproken werd dat de
voorzitter en de secretaris van de Werkgroep – Frans Leijnse en Johan Stekelenburg – samen een
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artikel zouden schrijven voor de Open Forum-pagina van de Volkskrant. Op zaterdag 16 januari stond
het stuk in de krant.
Het bondsbestuur reageerde furieus. Er werd meteen een persbericht via het ANP verspreid waarin
‘het bondsbestuur van de Industriebond afstand neemt van de opinie van Stekelenburg’. De
productie van het bondsblad ZIN werd opengebroken om nog een vet-omrande verklaring (al gauw
aangeduid als ‘de rouwadvertentie’) van dezelfde strekking te kunnen opnemen. Stekelenburg anno
1997: ‘Dat groepje PvdA-vakbondsbestuurders zag het gevaar opdoemen van een enorme clash
tussen partij en vakbeweging. Wij wilden proberen te voorkomen dat het conflict zou escaleren en
tot onnodige breuken zou leiden met nadelige gevolgen voor beide. Achteraf kun je constateren dat
dat toch is gebeurd. De vakbeweging won weliswaar, want de wet werd ingetrokken.
Den Uyl en Dales moesten terecht hun verlies nemen, maar zij leden vervolgens een enorme
verkiezingsnederlaag. Daarna volgden drie kabinetten-Lubbers. Tel uit je winst.’
Vanwaar de woede-uitval van het bondsbestuur? Alle initiatieven waren er immers op gericht de
PvdA in vakbondsvriendelijker vaarwater te brengen? Het ging om het afbranden van Johan
Stekelenburg. Dat bleek ten overvloede op een speciaal belegde districtshoofdenvergadering op
vrijdag 22 januari 1982. Daar werd allereerst het Volkskrantartikel uitgedeeld en vervolgens de brief
die Stekelenburg op 18 januari schreef na zijn onderhoud met het bondsbestuur en waarin hij
openbaar maakte dat hij positief zou reageren als hij werd gekandideerd voor het voorzitterschap in
mei 1983. Groenevelt opende de vergadering met de mededeling dat hij niet tegen de kandidatuur
als zodanig was. Maar Johan zocht de publiciteit. Dat leidde tot het profileren van tegenstellingen.
Groenevelt wilde geen scheldpartij, maar achtte Johans motieven onzin. Gepraat over openheid en
democratie beschouwde hij als sociaal-academisch gewauwel uit de jaren zestig. De tijden waren nu
harder. Met kretologie kwamen we niet verder. Volgens het verslag dat Stekelenburg zelf van de
bijeenkomst maakte, besloot Groenevelt zijn openingswoord met: ‘Johan probeert mij
ondersteboven te lopen. Dat zal hem niet lukken. Hij krijgt het niet moeilijk met Dick Visser, maar
met mij, Arie Groenevelt.’

Personeelschef Ton Braun (links): ‘De oude garde probeerde gewoon Johan
onderuit te halen’. Rechts Ruud Vreeman
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De meeste districtshoofden
vielen vervolgens met grof
geschut over hun
Rotterdamse collega heen,
maar deze verdedigde zijn
Volkskrant-artikel en zijn
kandidatuur. Uit zijn verslag:
‘Ik ben kandidaat en ik blijf
kandidaat. Het is dat we hier
geen traditie hebben,
daarom roept mijn gedrag
ongewone reacties op. Maar
een verkiezing is niet in strijd
met het bondsbelang. Ik zal
mijn uiterste best doen om
te voorkomen dat Arie en ik
in twee onverzoenlijke
kampen terecht komen. Er
zijn verschillen, maar die
moeten uit te praten zijn.’

Dick Nas: ‘In de daaropvolgende weken kwam toch een soort verkiezingskoorts op gang. In
Rotterdam vormden we de kern van bestuurders in alle districten. We probeerden een overzicht te
krijgen van de verhoudingen in het land. Dat was een heel netwerk. We wisten precies welke
bestuurders voor welke kandidaat waren en hoe de stand in de diverse districtsraden was. De
discipline was doorbroken, dat was het belangrijkste.’ Ook het clubje van café Engels kwam weer bij
elkaar. Eenmaal in ‘De Oude Tram’ in Amersfoort en op zondagavond op het Rotterdamse
districtskantoor in Ommoord, waar bestuurder Herman Berkhout gewoontegetrouw achter het
fornuis stond om te kokkerellen. Berkhout had het moeilijk met een dubbele loyaliteit. Enerzijds was
hij verknocht aan Stekelenburg, met wie hij schouder aan schouder stond in tientallen acties in het
Waterweggebied en bij wie hij het laatste restje naïviteit wilde wegpoetsen. Anderzijds had hij met
Visser en Tuinenburg de Centrale Kaderschool van het NVV doorlopen, hetgeen een band voor het
leven betekende. Hij loste zijn conflict of interests op door beide partijen over de ander te
informeren.
Echt gezellig werd de verkiezingsstrijd niet. Groenevelt liet in een interview weten dat hij aan zou
blijven als Stekelenburg mocht worden gekozen. Dick Visser en zijn medestrijder Wout Tuinenburg
zagen Johan hooguit ‘burgemeester van een klein plaatsje’ worden. Ton Braun, in die jaren hoofd
personeelszaken, inmiddels met pensioen, vatte in ‘Een beetje boegbeeld’ de hectische maanden
samen: ‘Het ging niet meer over beleid, niet meer over het functioneren van de bond. De oude garde
probeerde gewoon Johan onderuit te halen.’
We hebben inmiddels het eerste plakboek dichtgeslagen over ‘hoe het allemaal begon…’ Binnen de
Industriebond werd een mediastilte afgesproken om eenheid uit te stralen in de acties tegen de
kortingen op het ziekengeld. In die periode van algehele zwijgzaamheid nam Wout Tuinenburg het
initiatief om contact op te nemen met Johan Stekelenburg. Tuinenburg nu, als gepensioneerd
directeur van Reaal Verzekeringen: ‘Arie was niet goed met Johan, die kon niet met hem praten. Dus
heb ik maar contact gezocht en Johan voorgesteld: wat denk je ervan om je kandidatuur in te trekken
en gewoon lid van het bondsbestuur te worden? Ik vond dat hij behouden moest blijven voor de
vakbeweging, die ruzies waren nergens goed voor. Johan kende ik helemaal niet als een conflictueus
type, hij was eigenlijk een heel harmonieuze man. Hij was door het groepje om hem heen heel
geprofileerd naar voren geschoven, maar was in wezen de nuance zelf.’
Het voorstel van Tuinenburg was geraffineerd, want als Stekelenburg het aanbod weigerde zou hem
het verwijt kunnen treffen dat hij uitsluitend op de macht uit was en niet op beleidsverandering.
Voor de effectuering van het plan waren nog wel een paar Tuinenburgiaanse ingrepen noodzakelijk.
Henk Krul, de latere Industriebondvoorzitter: ‘Tijdens een demonstratie tegen invoering van de
ziektewet kwam Wout naast me lopen. “Wat dacht je ervan, Henk, om districtshoofd in Rotterdam te
worden in plaats van – zoals beloofd – de nieuwe onderhandelaar chemie?” Ik zeg: ik ben meer
onderhandelaar dan districtshoofd. En hij: “Dat kan ik me voorstellen. Alleen: je hebt geen keuze.”’
Chemie-onderhandelaar was in de geschiedenis van de Industriebond tot dusver wel een post op het
hoofdkantoor, maar niet in het bondsbestuur. Daar moest nu ook nog een stoeltje worden
vrijgemaakt. Bestuurder Ties Hagen: ‘Ik kreeg vice-voorzitter Piet Spijkers aan de lijn, net als ik uit het
NKV afkomstig. Ik kon de metaalnijverheid in portefeuille houden, maar hij deed wel een beroep op
me om dat buiten het bondsbestuur te doen. Ik begreep al gauw dat Stekelenburg op een legale
manier in het bestuur moest worden geloodst. Na een dagje bedenktijd ben ik akkoord gegaan, niet
zonder Johan te hebben verweten dat de gang van zaken mij volstrekt niet beviel. Nadat ik hem had
gezegd waar het op stond, hebben we een prima relatie onderhouden.’
Op 16 april 1982 kon Wout Tuinenburg tevreden achterover leunen. Op die dag ontvingen de leden
van de bondsraad twee brieven. Eén van het bondsbestuur met de mededeling ‘dat collega Hagen
had verzocht hem niet als kandidaat voor te dragen’ en één van Johan Stekelenburg die na rijp
beraad ‘ja’ had gezegd tegen een kandidatuur als bondsbestuurder, ‘onder gelijktijdige intrekking van
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zijn bereidverklaring een voorzitterskandidatuur te aanvaarden.’ De bestuurders in het land, die zich
sterk hadden gemaakt voor het voorzitterschap van Johan, reageerden verdeeld. De één was blij met
de praktische oplossing, een ander teleurgesteld ‘omdat hij zijn keutel heeft ingetrokken nu hij een
baantje krijgt aangeboden’. Johan zelf, in 1997: ‘Ik kon me de teleurstelling wel voorstellen, maar
mijn besluit werd ingegeven door de schade die aan de bond kon worden toegebracht. Er werd zo
ontzettend op de man gespeeld. Een open verkiezing op het congres, met een open presentatie van
kandidaten en open discussies had ik wel aangedurfd, maar dit was een verkiezing door de
bondsraad, waarvan de delegaties sterk werden beïnvloed door de districtshoofden. Er was voor
jaren een scheidslijn ontstaan door de Industriebond heen.’
En hoe reageerde Arie Groenevelt, terugblikkend op de zwartste periode in zijn bestaan? In de
brochure ‘Een beetje boegbeeld’ antwoordde hij op de vraag hoe Johan Stekelenburg het heeft
gedaan als FNV-voorzitter: ‘Ach, ik kan het van een afstand allemaal niet precies beoordelen. Als
krantenlezer zie je ook maar het topje van de ijsberg, maar ik denk dat hij als FNV-voorzitter
uitstekend heeft gefunctioneerd. Dat is hem goed afgegaan. Hij doet het goed in de publiciteit, hij is
fotogeniek en zo…’ ‘Zou hij ook een goed voorzitter van de Industriebond zijn geweest?’, vragen de
interviewers. Groenevelt: ‘Als hij het geworden was, ongetwijfeld. Maar mijn voorkeur ging toen niet
naar hem uit.’ Catz en Linders: ‘En denkt u nog steeds dat u destijds de juiste voorkeur had?’
Groenevelt: ‘Nee. Want degenen die toen in het nieuwe bestuur gekozen zijn, gingen ruzie met
elkaar maken. Toen heb ik wel gedacht: verdomme, stelletje hufters! Nee, dat hadden ze niet
moeten doen zo. Dat was diep droevig. Maar ja, als mensen eenmaal ruzie hebben, krijg je ze erg
moeilijk weer in normaal vaarwater.’
En zo kwam Johan Stekelenburg op het hoofdkantoor in Amsterdam- Slotermeer te zitten, ‘het
zwembad’ genoemd vanwege de vorm en de kleur van het gebouw. Maar niet voor lang.
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HOOFDSTUK 5

Opvolger van Hans
De mislukte poging van Johan Stekelenburg om voorzitter te worden van de Industriebond FNV viel
in een tijd dat eindelijk in brede kring het besef was doorgedrongen dat Joop den Uyl gelijk had met
zijn waarschuwing tijdens de oliecrisis van 1973 ‘dat het nooit meer zou worden zoals het was’.
Nederland kreeg tussen 1977 en 1982 te maken met drie kabinetten-Van Agt. Op sociaaleconomisch
gebied waren het verloren jaren, omdat Van Agt geen interesse kon opbrengen voor economie en
arbeidsverhoudingen. Bovendien stonden twee ministers uit het kabinet lijnrecht tegenover elkaar.
Frans Andriessen, de minister van Financiën, wilde om te kunnen bezuinigen hard ingrijpen in de
loonvorming. Wil Albeda, minister van Sociale Zaken, voorzag alle pogingen om de
overheidsfinanciën te saneren van ‘flankerend beleid’ om de gevolgen voor de werkgelegenheid te
verzachten. Het gevolg was dat het begrotingstekort opliep van twee procent aan het begin van de
jaren zeventig tot negen procent aan het begin van de jaren tachtig.
Op 4 november 1982 trad Ruud Lubbers aan als minister-president. Met Onno Ruding op Financiën
en Jan de Koning op Sociale Zaken wilde Lubbers de verspilde jaren goedmaken door het
financieringstekort drastisch te verlagen en de collectieve lasten te bevriezen. Aangezien de
vermogenspositie en het rendement van de bedrijven verbeterd moesten worden, kondigde hij
bezuinigingen aan op de overheidsuitgaven én op de sociale uitkeringen. In het overleg met
werknemers en werkgevers wisten Lubbers en De Koning ‘de indruk te vestigen dat we zouden
ingrijpen in de lonen’ – zoals Lubbers het zelf formuleerde. Onder die druk sloten de voorzitters Kok
en Van Veen op 24 november 1982 het Akkoord van Wassenaar. Dat werd zo genoemd omdat het
werd overeengekomen ten huize van VNO-voorzitter Chris van Veen. Op een vaag A-viertje
accepteerde de vakbeweging de noodzaak van rendementsherstel bij de ondernemingen en een
discussie over de prijscompensatie. De centrale werkgeversorganisaties verklaarden zwart op wit dat
– naast het herstel van de economische groei – de herverdeling van arbeid een wezenlijk onderdeel
moest zijn van het beleid in de komende jaren. Hoe wezenlijk moest de toekomst leren, maar voor
het kabinet was het Akkoord van Wassenaar een steun in de rug bij het uitvoeren van het ingrijpende
financiële beleid.
In zijn boek ‘Aan den arbeid’, dat een overzicht geeft van vijftig jaar Stichting van de Arbeid, schrijft
Maarten van Bottenburg: ‘De tekst van het akkoord is summier, voor verschillende interpretaties
vatbaar en volgens sommigen onbegrijpelijk. Maar dat was in feite ondergeschikt aan een
fundamenteel gegeven: eindelijk, na tien jaar, en voor de tweede keer sinds de vrije loonpolitiek in
gang werd gezet, waren de sociale partners het eens over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de
volgende jaren. En wat misschien nog wel belangrijker was voor het komende decennium: beide
partijen waren het er over eens dat de gemaakte afspraken niet van bovenaf, door de regering,
konden worden opgelegd.’
‘Hoe verder 1982 achter ons ligt, hoe gewichtiger het Akkoord van Wassenaar lijkt’, vindt SERkroonlid Victor Halberstadt. Toch is achteraf aantoonbaar dat het Akkoord een gunstig effect heeft
gehad op de Nederlandse economie. Het centrale element was de ‘uitruil’ tussen
arbeidsduurverkorting en loonmatiging. De loonkosten daalden van 6,5 procent in 1982 tot
gemiddeld 1,7 procent in 1983-1989.
Toen Johan Stekelenburg in mei 1983 naar Amsterdam verhuisde om onderhandelaar te worden in
de chemische industrie, kreeg hij te maken met de AKZO-cao. Dat was de eerste grote cao, waar – in
de geest van het Akkoord van Wassenaar – was overeengekomen dat de prijscompensatie zou
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worden ingeleverd om de arbeidsduur te verkorten. Stekelenburg voelde zich niet erg thuis in het
bondsbestuur onder leiding van Dick Visser en stak al zijn energie in het chemieconcern. De rest van
het bestuur vond het allang best als hij zich niet teveel bemoeide met het bondsbeleid. Wouter
Waleson, de latere voorzitter van de Vervoersbond FNV, was destijds beleidsmedewerker bij de
Industriebond. Hij was Stekelenburgs naaste medewerker bij de invulling van de 38-urige werkweek.
Waleson: ‘Johan zat met zijn eigen plek in zijn maag. Wat heb ik eigenlijk in dit bestuur te zoeken?
Heb ik er wel goed aan gedaan om daar op deze manier deel van uit te maken?’ De hele zomer van
1983 zat Waleson op een vrijwel verlaten bondskantoor te puzzelen op roosters en
herbezettingsscenario’s voor alle afzonderlijke AKZO-vestigingen.
Stekelenburg en hij wilden – in heel nauw overleg met de kaderleden van de bond ter plekke – zoveel
mogelijk werkgelegenheid concretiseren. In ‘Een beetje boegbeeld’ lichtte Stekelenburg toe: ‘Het
was een staaltje bedrijvenwerk, zoals eigenlijk nog zelden was vertoond. Wouter en ik rekenden heel
precies per afdeling de herbezetting uit. We ontwierpen roosters in overleg met kaderleden in iedere
vestiging, waardoor alles ook echt organisatorisch uitvoerbaar was en gingen daarover dan in
onderhandeling met locatiedirecteuren. Dan bleken wij stukken beter op de hoogte van wat er in die
vestiging speelde dan zij. We sloegen ze met harde gegevens om de oren en lieten ze alle hoeken van
de kamer zien.’
Toen aan AKZO-zijde duidelijk werd op welke manier de bond bezig was, werden alle locatiedirecteuren naar Arnhem geroepen voor instructies. Stekelenburg: ‘Daarna kwam er wel meer
evenwicht in die onderhandelingen, maar het bleef echt heel sterk vakbondswerk, helemaal in de lijn
van het bedrijvenwerk. Onze kracht was dat we de mensen er zo nauw bij betrokken en daarom
zoveel wisten.’ De toenmalige personeelschef Ton Braun herinnert zich dat Johan Stekelenburg zich
dat eerste jaar in de top van de bond niet gelukkig voelde, ondanks zijn succesvolle AKZOactiviteiten. ‘De omgang met de kaderleden kwam enigszins tegemoet aan Johans behoefte aan
intensieve sociale omgang met de mensen met wie hij werkt. Maar dat kon toch de kilte op kantoor
niet helemaal compenseren.’
In het najaar van 1983 schoot Wim Kok Johan Stekelenburg aan. Hij wilde weten of Stekelenburg
ervoor voelde om hem – na een overgangsperiode – op te volgen als FNV-voorzitter. ‘Ik denk niet dat
ik hem dat zó zal hebben gevraagd’, zegt Kok meer dan twintig jaar later, ‘ik kan hem hooguit hebben
gesondeerd over zijn eventuele belangstelling. Het zijn de aangesloten bonden die een kandidaat
voor het FNV- bestuur moeten voordragen. Omdat ik het geleidelijk aan tijd vond om als FNVvoorzitter terug te treden, ben ik ongetwijfeld voor mezelf actief in kaart gaan brengen welke
opvolgingsmogelijkheden er waren.
Mijn rondgang langs de bonden maakte het mij glashelder dat bij de Industriebond geen behoefte
bestond aan een kandidaat uit eigen huis.’ Stekelenburg in ‘Een beetje boegbeeld’: ‘Tegen Wim Kok
heb ik gezegd dat ik het wel aardig zou vinden om hem op te volgen. Toen hij de bonden langsging
hebben Visser en Tuinenburg eerst geprobeerd mij zo ver te krijgen dat ik zelf van een kandidatuur af
zou zien. Hun argument was vooral dat de tijd van een sterke vakcentrale voorbij was. De FNV, dat is
over, dat wordt nooit meer wat, de macht ligt bij de bonden, decentralisatie, dat hele verhaal. Ik kon
maar beter bij de bond blijven.’
Terwijl Stekelenburg voet bij stuk hield en Wim Kok liet weten dat hij beschikbaar was, stapte
Industriebondvoorzitter Dick Visser naar Jaap van der Scheur, de brommerige, militante voorzitter
van de ambtenarenbond ABVA/KABO. Samen droegen ze Van der Scheurs collega Hans Pont voor als
FNV-voorzitter. Toen de deal was bekokstoofd, waren ze wel bereid om Stekelenburg als ‘gewoon’
federatiebestuurder naar de FNV te laten vetrekken. Herman Bode, destijds vice-voorzitter van de
FNV: ‘Ik had Stekelenburg graag meteen als opvolger van Wim Kok gezien en heb ook voor hem
gepleit. In het Federatiebestuur van de FNV was de meerderheid voor Johan. Maar de kansen zijn
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gekeerd toen in de Federatieraad van alle aangesloten bonden de Industriebond een congsi sloot
met de ABVA/KABO. Dat was voor ons slikken of stikken.’
De kandidatuur van Hans Pont was niet onlogisch, nadat Wim Kok eenmaal had vastgesteld dat zijn
eerste keus werd gedwarsboomd. In de zomer van 1983 – Stekelenburg en Waleson werkten nog aan
de uitwerking van het Akkoord van Wassenaar – zat minister-president Lubbers thuis bij de minister
van Sociale Zaken Jan de Koning. De overige ministers uit de sociaaleconomische driehoek waren er
ook: Gijs van Aardenne van Economische Zaken en Onno Ruding van Financiën. Gezamenlijk stelden
ze vast dat het Akkoord héél mooi was, maar onvoldoende.
Het viertal besloot tot een korting van drie procent op de uitkeringen én op de
ambtenarensalarissen, met ingang van 1 januari 1984. De voorzichtige toenadering tussen de
regering en wat zo mooi heet ‘de sociale partners’, die tijdens het latere FNV-voorzitterschap van
Johan Stekelenburg tot het befaamde ‘poldermodel’ zou uitgroeien, stopte abrupt.
De laatste maanden van het jaar 1983 werd Nederland overspoeld door demonstraties en acties van
ambtenaren. Onder de leuze ‘Boos op Koos’ (minister Koos Rietkerk van Binnenlandse Zaken) spoten
brandweermannen Het Binnenhof onder het schuim, bezorgden vuilnismannen hun oogst bij de
kantoren van de vakbonden en raakte Wim Kok zo aangeslagen, dat zijn collega’s dachten dat hij zou
gaan vloeken of janken voor de televisie. Om een uitweg uit de impasse te vinden, stelde Kok voor
een deel van de bezuinigingen te schrappen, tegelijk met een deel van de premieverlagingen voor de
werkenden. Dit gebaar van solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden werd door het kabinetLubbers hooghartig geweigerd en dat raakte Kok diep.
Tijdens de ambtenarenacties verscheen een tot dan toe onbekende Hans Pont dagelijks op de
televisie en de radio en de voorpagina’s van de kranten. Rustig en overtuigend verwoordde hij het
standpunt van de vakbonden. In debatten reageerde hij scherp en zijn passie – schaken – bezorgde
hem faam als onderhandelaar. Toen in het FNV-bestuur de blokkade van Stekelenburg aan de orde
kwam en Hans Pont door de twee grootste bonden werd voorgedragen, bleek hij veel krediet te
hebben opgebouwd. FNV-bestuurder Henk Muller herinnert zich een lofprijzing van Wim Kok, die
over Hans Pont opmerkte: ‘Hij heeft ook wél wat laten zien de afgelopen tijd…’
Op het FNV-congres van 2, 3 en 4 oktober 1984 werden Hans Pont, Johan Stekelenburg en Karin
Adelmund als nieuwelingen in het Federatiebestuur gekozen. Een gelukstelegram van Wim en Rita
Kok siert de openingspagina van Johans tweede plakboek.
In zijn eerste jaar als FNV-bestuurder werd Johan Stekelenburg gepolst om Cees Schelling op te
volgen als voorzitter van de Voedingsbond FNV, maar hij had goede redenen om te laten weten ‘niet
in de markt’ te zijn. Frans Drabbe was ziek geworden en legde eerder dan de bedoeling was zijn
functie neer. In het Federatiebestuur was hij coördinator arbeidsvoorwaarden, de man die samen
met Jos Crijns van de werkgevers het Akkoord van Wassenaar had voorbereid en Johan Stekelenburg,
die er op had gerekend een jaartje te kunnen warmlopen, moest hem van de ene op de andere dag
vervangen. Daarnaast verliep de samenwerking met Hans Pont uitstekend. Stekelenburg kreeg een
grote mate van vrijheid om aan de weg te timmeren, omdat de nieuwe voorzitter veel minder dan hij
verzot was op publiciteit. Bovendien zorgde Pont voor een prettige werkomgeving, waarin óók kon
worden gelachen. Op dat punt was Stekelenburg bij de Industriebond niet erg verwend.

43

Uitstekende samenwerking met Hans Pont

Toen Wim Kok zich in het najaar
van 1985 ging wijden aan het
schrijven van een
technologierapport voor de
Europese Commissie – alvorens
in 1986 Joop den Uyl op te
volgen als fractievoorziter van
de PvdA – konden Hans Pont en
Johan Stekelenburg eindelijk
hun vleugels uitslaan. De
voorzitters van de
aangesloten bonden
probeerden meteen uit of na
het vertrek van Kok een
machtsvacuüm was ontstaan.
Greetje Lubbi, die de opvolger
van Cees Schelling als voorzitter
van de Voedingsbond was
geworden, wilde alsnog Johan
als voorzitter ‘om- dat Pont de
mensen aan de onderkant niet
aanspreekt’. Dick Visser van de

Industriebond reageerde prompt als een Pavlov-hondje: ‘Schande!’
Mária van Veen van de Vrouwenbond vond dat Hans Pont ‘geen inzicht vertoonde in de positie van
vrouwen binnens- en buitenshuis’, hetgeen Jaap van der Scheur van de ABVA/KABO afdeed als
‘gebrek aan historisch inzicht’.
Pont en Stekelenburg zelf lieten zich niet tegen elkaar uitspelen. Hans Pont: ‘We werden neergezet
als tegenpolen, maar in de praktijk vulden we elkaar juist goed aan. Ik heb nooit een fundamentele
tegenstelling tussen ons kunnen ontdekken. Het verschil tussen ons zat meer in de wijze van
optreden. Mijn manier van uiten is wat zakelijker; Johan was wat emotioneler. In die jaren werd een
discussie gevoerd over de “brede” en de “smalle” vakbeweging. Ik vond dat de collectieve belangen
van de leden door de FNV goed werden behartigd. Maar de behartiging van de maatschappelijke
belangen was doorgeslagen en de individuele belangenbehartiging schoot tekort. Als de vakbeweging
alleen de maatschappelijke belangen behartigt, dan lopen de leden weg. Andersom gebeurt dat
absoluut niet! Ik wilde geen smalle vakbeweging, ik wilde alleen de opgelopen achterstond
wegwerken. Een zekere versmalling stuitte op weerstand, ondervond kritiek. De kritiek werd op mij
gericht. Toen het ei eenmaal was gelegd, werd het werken eenvoudiger. Met Johan had ik geen enkel
verschil van mening over de aanpak binnen de FNV.’
Met ‘het ei’ bedoelt Hans Pont de onderzoeksopdracht die het FNV-bestuur van de aangesloten
bonden kreeg naar ‘de veranderende samenleving en de plaats van de vakbeweging daarin’. In 1986
leidde dat onderzoek tot een tussenrapportage ‘De FNV over 14 jaar’, die een jaar later uitmondde in
het rapport ‘FNV 2000’. De belangrijkste aanbevelingen van ‘FNV 2000’ waren, dat de vakbeweging
meer aandacht moest besteden aan jongeren, vrouwen, deeltijdwerkers en uitkeringsgerechtigden.
Met andere (afschuwelijke) woorden: er werd een ‘doelgroepenbeleid’ geïntroduceerd en er moest
‘klantgericht’ worden gewerkt. Verder moest de herkenbaarheid en bereikbaarheid van de FNV
worden vergroot, voor zowel leden als potentiële leden. En vooral in de commerciële dienstensector
moest de organisatiegraad drastisch worden opgevoerd. Hoe? Door duidelijk aanwezig te zijn in de
directe werk- en leefomgeving van de werknemers. Door een herkenbare rol te spelen in de
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bedrijfssituatie. En vooral: door een adequate dienstverlening. In Utrecht werd een experimentele
vakbondswinkel opgericht, die de voorloper moest zijn van een heel netwerk van vakbondswinkels.
Henk Muller, die vanaf 1985 twaalf jaar lang de portefeuille ‘sociale zekerheid’ beheerde: ‘Pont heeft
gewoon aandacht gevraagd voor zaken, waar tot dan toe te weinig aandacht voor was. Hij keek,
behalve naar de kwaliteit van de dienstverlening, ook veel meer naar beeldvorming dan wij gewend
waren. Hans zat minder vast aan zijn klassieken, zal ik maar zeggen. Het vakbondsbeleid van de
afgelopen jaren kende hij waarschijnlijk wel, maar voor hem was dat niet à priori leidraad. Hij had
gewoon een pragmatische invalshoek: wat is het beste om te doen? Bonden keken daar soms wel
verbaasd van op, maar het is heel goed dat er tussen Kok en Stekelenburg een periode is geweest
waarin Hans Pont de zaken wat heeft losgemorreld. Daarbij had hij wat minder oog dan Johan voor
de grijze kaderleden binnen de vakbeweging, waardoor hij niet won aan populariteit.‘ Hans Pont:
‘Voor de FNV was een rechtstreekse aansluiting van Stekelenburg op Kok niet goed geweest. Van
nature speel ik graag de bad guy. Wie zet nu vraagtekens achter zijn eigen beleid? De leiding stelt
vast, voert uit, maar heeft meestal geen kritiek op zichzelf. Om die reden wist ik ook dat ik niet te
lang bij de FNV zou moeten blijven.’
Maar zó kort?
Tussen de presentatie van het rapport ‘FNV 2000’ op 14 november 1987 en de aankondiging van
FNV-voorzitter Hans Pont dat hij wilde vertrekken naar het ministerie van Binnenlandse Zaken zaten
precies negentig dagen. Dinsdag 9 februari 1988 was Stekelenburg samen met Hans Pont op bezoek
bij de TU in Delft. Pont kreeg daar Jozias van Aartsen aan de telefoon, die op dat moment secretarisgeneraal was op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Stekelenburg in ‘Een beetje boegbeeld’: ‘Ik
dacht, wat moet hij nou met Van Aartsen? Toen heeft hij mij diezelfde middag onder geheimhouding
verteld dat hij zo goed als rond was met Binnenlandse Zaken. Dat hij daar een functie had aanvaard.
Daar was ik zeer verbaasd over. Hij was pas heel kort FNV-voorzitter. Ik snapte ook niet zo goed
waarom deze baan. Dat was echt uiterst verrassend.’
Op 12 februari 1988 lichtte Hans Pont in een persoonlijke brief de reden van zijn overstap toe:
‘Beste Johan, Zeer recent is mij namens de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse
Zaken gevraagd, of ik eventueel bereid zou zijn de functie van directeur-generaal management en
personeelsbeleid te aanvaarden. Ik heb daar toen in principe positief op gereageerd.
Functiebeschrijving en profielschets sluiten goed aan bij mijn kennis, ervaring en belangstelling.
Vandaag heeft het kabinet, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken, besloten mij als
zodanig aan te stellen, ingaande 1 oktober 1988 of zoveel eerder als mogelijk. Voor de FNV komt het
tijdstip van mijn vertrek mogelijk wat ongelegen. Er is in de afgelopen periode veel in gang gezet op
het gebied van de reorganisatie, de automatisering, de herhuisvesting en het personeelsbeleid. “FNV
2000” verkeert in een stadium van uitvoering en het FNV Magazine is volop in ontwikkeling. De
arbeidsverhoudingen zijn aan wijziging onderhevig, de economische vooruitzichten zijn niet gunstig
en de collectieve sector staat onveranderlijk onder druk. Zeker vanuit mijn huidige functie is het voor
mij geen sinecure, na een ononderbroken periode van meer dan twintig jaar, de bezoldigde dienst
van de vakbeweging te verlaten. Niettemin heb ik na rijp beraad besloten de aangeboden betrekking
te aanvaarden. Ik ambieer de nieuwe taak die mij op het lijf geschreven lijkt. Er schuilt een
belangrijke uitdaging in de wijze waarop de reorganisatie van de rijksdienst gestalte zal krijgen, de
gevolgen van de privatisering worden opgevangen en het personeelsbeleid nieuwe impulsen zal
ondergaan. Niemand is onmisbaar en dat geldt ook voor mij. Naar mijn mening kan op adequate
wijze in mijn opvolging worden voorzien. Ik stel mij voor daarover op korte termijn met het
Federatiebestuur en in de Federatieraad van gedachten te wisselen. Voor het moment volsta ik met
dit schrijven. Ik meen dat je er recht op hebt als een van de eersten te weten wat speelt. Met
vriendelijke groeten, Hans A.P.M. Pont
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Het was minister-president
Lubbers zelf geweest, die zijn
minister van Binnenlandse
Zaken Cees van Dijk
opmerkzaam had gemaakt op
Hans Pont.
Lubbers vond de starre Van Dijk
weinig geschikt om met de
ambtenarenbonden te
onderhandelen en hoopte dat
met de voormalige FNVvoorzitter de sfeer aan de
onderhandelingstafel zou
verbeteren. Ook was hij niet
vergeten dat in mei 1986 – vlak
voor de verkiezingen van de
Tweede Kamer en de formatie
Met zijn ouders bij zijn aantreden als FNV-voorzitter
van zijn tweede kabinet – Hans
Pont zijn handtekening zette
onder een Centraal Akkoord dat bij de PvdA de wind uit de zeilen haalde.
Op maandag 15 februari 1988 stonden de gevolgen van het besluit van Pont ter discussie in een extra
vergadering van de Federatieraad van de FNV. De voorzitter van de ABVA/KABO, Jaap van der
Scheur, die zijn vroegere kompaan samen met Dick Visser van de Industriebond als voorzitter had
voorgedragen, was nu zijn felste criticaster. ‘Meteen weg die man’, was zijn standpunt. Zo ver wilden
de andere vakbondsvoorzitters niet gaan, maar zij vonden wel dat Pont niet langer het gezicht van de
FNV kon bepalen. Besloten werd Johan Stekelenburg met onmiddellijke ingang als fungerend
voorzitter te benoemen en alle externe taken toe te vertrouwen. Hans Pont mocht op reis naar
Australië en Indonesië.
Na zijn terugkomst kon hij meteen door naar het ministerie, waar op 1 mei de stoel van zijn
voorganger, mr. H. Statema, vrij kwam.
Met de zinsnede ‘dat op adequate wijze in mijn opvolging kan worden voorzien’, had Hans Pont
vanzelfsprekend Johan Stekelenburg voor ogen. Toch scheelde het maar een haartje, of Stekelenburg
had begin februari ‘ja’ gezegd op de vraag van zijn voormalige werkgever – de Industriebond FNV –
om alsnog dáár voorzitter te worden. Hij had in principe al toegestemd om op het oude nest terug te
keren; er moesten alleen nog afrondende besprekingen worden gevoerd.
Wat critici van Dick Visser vreesden, was bewaarheid. Onder zijn leiding was het bondsbestuur een
ruziemakende, onmachtige praatclub geworden, die Johans terugkeer als enige mogelijkheid zag om
uit de impasse te komen. Februari 1988 moet een glorieuze maand zijn geweest voor de nu 46-jarige
vakbondsbestuurder. Eerherstel bij de bond waar hij zijn loop baan begon en tegelijkertijd unaniem
gevraagd om FNV-voorzitter te worden. Hij verwoordde zijn gevoel van triomf alleen binnenskamers.
In het openbaar was hij gewiekst genoeg om de Industriebond veel sterkte toe te wensen en de
overstap van Hans Pont te vergoelijken. ‘Ik vond wel dat hij te vroeg weg ging, maar het is ook weer
een pluspunt als vakbondsmensen op zulke plekken terechtkomen’, reageerde hij diplomatiek.
Moeder Maagje Stekelenburg was blij dat Hans Pont opstapte. Ze had hem al eens de waarheid
gezegd op een verjaardag van Johan, toen ze hem verweet dat de FNV te weinig deed om te
voorkomen dat er kruisraketten in Nederland zouden worden geplaatst. ‘Was ik niet te fel?’ vroeg ze
de volgende ochtend telefonisch aan haar zoon. ‘Nee hoor, moeder’, stelde Johan haar gerust. ‘Daar
kan hij wel tegen.’ Nu liet ze weten ‘dat ze altijd al had beweerd dat die man niet deugde’. Vader
Willem was voornamelijk trots op zijn zoon. ‘Als hij maar niet zo’n fout maakt als toen hij het beleid
van Lubbers na de verkiezingen van 1986 een zes-plus gaf’, zei hij tegen Pieter Broertjes van de
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Volkskrant. ‘Wat heb ik zitten vloeken voor de TV, hè moeder? Ik heb hem toen gebeld en gezegd:
Johan, Johan, hoe heb je dat kunnen doen, wat vreselijk stom van je.’
Samen overwogen Maagje en Willem Stekelenburg een tweede televisie aan te schaffen. Johan
kwam steeds vaker op het scherm als nieuw gezicht van de vakbeweging, terwijl Jan centrale
presentator werd bij de Olympische Spelen in Los Angeles. Ze lieten het Uiteindelijk bij één toestel,
waarop veelvuldig werd gezapt.
Op 26 april 1988 werd Johan Stekelenburg officieel voorzitter van de FNV, met Karin Adelmund als
vice-voorzitter en Jacob Draijer als nieuwe coördinator arbeidsvoorwaarden. Maar in de
tussenliggende maand maart maakte hij alvast een rondje langs de besturen van de zeventien
aangesloten bonden met een notitie van zijn hand, waarin hij aangaf hoe de samenwerking tussen de
vakcentrale en de bonden verbeterd zou kunnen worden. Hij voelde er weinig voor de gevangene
van de bonden te zijn met een minimum aan speelruimte op centraal niveau.
Tegen Vrij Nederland zei hij in die dagen: ‘Als de vakcentrale in Den Haag afspraken probeert te
maken met de werkgevers en het kabinet en een dag later roept een van de
bondsvertegenwoordigers “dat Haagse gedoe heeft geen betekenis, dat helpt niet, dat deugt niet”,
dan is dat zeer slecht. Dan is de afstemming niet goed tussen datgene wat je op centraal niveau aan
het doen bent en datgene waaraan de bonden in hun praktijk iets hebben – en bovendien wordt je
onderhandelingspositie verzwakt. Die afstemming zal dus veel beter moeten. (…) Aan de andere kant
heb ik tegen de bonden gezegd: je mag ons niet op pad sturen met eisen en verlangens waarvan je
weet dat ze niet te realiseren zijn.’
Gepokt en gemazeld als hij was in vakbondsland monsterde Stekelenburg in die dagen zijn
toekomstige overlegpartners in de altijd zo lastige Federatieraad. De Industriebond was uit de
bestuurscrisis gekomen door de evenwichtige, beminnelijke, maar weinig flamboyante Bé van der
Weg tot voorzitter te benoemen. Met Greetje Lubbi van de Voedingsbond had hij een goede band.
Zijn vriend Ruud Vreeman zou binnenkort tot voorzitter worden benoemd van de Vervoersbond.
ABVA/KABO-voorzitter Jaap van der Scheur stond op het punt vervangen te worden door Cees Vrins.
Stekelenburg deed er zijn voordeel mee. De profileringsdrang van de individuele bonden nam af en
Van der Weg en Vrins bleken het wonderwel met elkaar te kunnen vinden. De traditionele
krachtpatserij tussen die twee bonden – die menigmaal de besluitvorming in de Federatieraad onder
Kok en Pont verlamde en sfeerbedervend werkte – bleef achterwege.
In het voorjaar van 1988 werd de Nederlandse bevolking langzaam opgewarmd voor het Europese
kampioenschap voetbal in Duitsland. In die periode werd Johan Stekelenburg korte tijd in het
ziekenhuis opgenomen voor een blindedarmoperatie. Starend naar het plafond van zijn kamertje
piekerde hij over de toon die hij bij zijn aantreden zou bezigen. Hij besloot aan te haken bij de
opwinding die zich onder invloed van de voetbalcommercie van een deel van de bevolking meester
maakte. Dat was een van zijn talenten: het tenenkrommende vakbondsjargon doorspekken met
aansprekende voorbeelden en metaforen. Als sportfanaat kostte het hem weinig moeite om de juiste
terminologie te vinden. Het interview in Vrij Nederland, aan de vooravond van zijn verkiezing,
beschouwde hij als een vingeroefening: ‘Met defensief beleid kun je op de nul spelen, maar je wint
niet, je moet scoren.
Ook de acties van de vakbeweging waarover nog wel eens met nostalgie wordt gesproken, waren
defensieve acties. Tegen een loonmaatregel, tegen de ziektewet, tegen het afpakken van de
prijscompensatie. We moeten nadrukkelijk weer in de aanval. Offensieve acties, kleiner, sectoraal.’
En, tijdens een congres over de toekomst van de verzorgingsstaat: ‘Vanuit het middenveld en de
defensie kun je niet scoren. Mijn ambitie is de FNV in de voorhoede op te stellen.’
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In het najaar van 1988 zou Stekelenburg met de kreet ‘Aanvalluuuuh!’ de toon zetten op een massale
manifestatie, die een nieuw vakbondstijdperk inluidde: Johan Stekelenburgs tijdperk. Maar toen was
het Nederlands elftal al Europees kampioen.
Was er een directe aanleiding
om op 8 oktober 1988 een
vakbondsdemonstratie op het
Museumplein in Amsterdam te
organiseren? Geen concrete.
Greetje Lubbi, toenmalig
voorzitter van de
Voedingsbond, had vlak voor de
zomervakantie geopperd ‘dat
de vakbeweging zijn gezicht
eens moest laten zien’. Er was
een moedeloze bijeenkomst
geweest van
uitkeringsgerechtigden in
Amicitia in Den Haag, die het
kabinet en de regeringspartijen
voor kennisgeving hadden
Museumplein, 8 oktober 1988: aanvalluuuu
aangenomen. In Den Haag
gingen steeds meer stemmen op om opruiming te houden op het maatschappelijk middenveld. De
vakbeweging was immers geen factor van betekenis meer, waarmee de politiek rekening hoefde te
houden?
Greetje Lubbi kreeg de steun van Ruud Vreeman van de Vervoersbond en Jaap van der Linden van de
Bouw- en Houtbond. Ook Bé van der Weg voelde wel wat voor het idee, maar het liefste na de
vakantie. Johan Stekelenburg zelf stond niet te trappelen. Hij voelde weinig voor een ‘ik pik het nietbijeenkomst’ die voornamelijk machteloosheid zou uitstralen, maar hij liet zich overtuigen door zijn
voorlichters dat hij de kans moest grijpen om aan te tonen dat de FNV meer te bieden had dan het
defensieve beleid van de achterliggende jaren.
Greetje Lubbi: ‘Op de dag van de demonstratie kwam ik aangereisd vanuit Chili, waar ik voor de FNV
als waarnemer de terugkeer naar de democratie had mogen meemaken. Op weg naar huis hoorde ik
tijdens een tussenstop op de Antillen dat het slecht weer was in Nederland. Ik dacht nog: verdomme,
als het mislukt is het mijn schuld. Het was een hele opluchting om te zien dat de manifestatie een
succes was.’ ‘We hebben die dag de Nederlandse Spoorwegen een poot uitgedraaid’, moet Johan
Stekelenburg blijkens krantenverslagen glunderend hebben bekend. De NS had met de FNV een
vervoersovereenkomst gesloten voor 30.000 à 40.000 verwachte demonstranten, het werden er
150.000.
De grootste vakbondsdemonstratie van na de oorlog bestond uit een halve kermis, veel kraampjes en
tenten waarin FNV-bonden zich presenteerden, samen met milieuactivisten en
allochtonenorganisaties. Een podium met muziek en cabaret. Een toespraak natuurlijk van Johan
Stekelenburg, waarin het kabinetsbeleid werd gehekeld, maar vooral veel vrolijke vakbondsleden, die
genoten van een herwonnen zelfvertrouwen, en trots op hun vakbondslidmaatschap ten toon
spreidden.
De kreet ‘Aanvalluuuuuuh…’ golfde over het plein, maar de echte leuze van de manifestatie was ‘Het
kan anders, beter!’ De slogan werd populair en in allerlei variaties toegepast. In 1989 werd
arbeidstijdverkorting gepropageerd met ‘Het kan anders, korter!’ Kees van Kooten en Wim de Bie
hekelden in hun ‘Keek op de week’ de trendbreuk van de vakbeweging met het verleden. Zij vonden
de bijeenkomst te vriendelijk, niet grimmig genoeg en doopten Johan Stekelenburg om tot ‘Van
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Kietelenstein’. Maar de meeste journalisten kozen een andere invalshoek: voor het eerst sinds
mensenheugenis zagen ze een vakbondsmanifestatie waar heel veel mensen plezier hadden in het
met elkaar optrekken. Ze zagen een groeiend zelfbewustzijn, dat de beleidsmakers in Den Haag ook
niet kon zijn ontgaan. Bijna was er nog een smet gevallen op het hartverwarmende festijn. Een groep
krakers sloeg aan het ‘matten’ vlak bij het podium en politie-ingrijpen zou zeker tot escalatie hebben
geleid. Erik Boshuijzen van het NOS-journaal legde het opstootje vast, maar beloofde de beelden niet
uit te zenden als de ordedienst van de FNV het binnen een kwartier zou ontmantelen. Voorlichter
Paul van Tongeren en economisch medewerker Ferd Crone stroopten de mouwen op en bluften de
raddraaiers af.
Voor de relatief korte periode
tussen de benoeming van Johan
Stekelenburg in het
Federatiebestuur (oktober
1984) en zijn installatie als FNVvoorzitter (april 1988) heeft zijn
vrouw Heleen vier plakboeken
nodig gehad. Spotprenten over
het vertrek van Hans Pont,
pagina’s met felicitaties bij zijn
verkiezing, Museumplein-foto’s,
maar vooral veel interviews.
Paul van Tongeren, voorlichter
van 1988 tot 1992 en thans
hoofd communicatie bij de
Novib: ‘Ik kan me niet
Op het FNV-congres van oktober 1984 werd Johan Stekelenburg
herinneren dat hij ooit een
Federatiebestuurder van de FNV samen met Karin Adelmund
interviewaanvraag heeft
afgewezen, nou ja ééntje. Ik vond niet dat hij in Playboy moest gaan staan. “Ik mag ook nooit wat van
jou”, was zijn reactie.
Omdat hij van ieder medium wist welk publiek hij ermee bereikte, stelde hij voor elk vraaggesprek
nauwkeurig vast welke boodschap hij over het voetlicht wilde brengen. Zeker het eerste jaar van zijn
voorzitterschap had hij geen seconde vrije tijd.’ Volgens Stekelenburg zelf viel dat nog wel mee. Toen
hem werd gevraagd of dat wel gezond was, geheel en al voor het werk te leven, zei hij
verontschuldigend: ‘Wat is werken? Als ik een krant of een weekblad zit te lezen heeft dat ook vaak
een relatie met het werk. Neem nu die dagen na Hemelvaart. Ik was pas op donderdagavond terug
van het congres van Europese Vakbonden in Stockholm. Dan vind ik het normaal dat ik de vrijdag,
ook al heb ik een vrije dag, thuis journalisten de nodige telefonische reacties geef. Maar vrijdagavond
zat ik gezellig op het strand te eten. We konden alleen niet naar de schouwburg of zoiets, want ik
moest nog langs Brandpunt. Zaterdag ben ik over Hilversum gereisd, want ik moest in het
programma Kamerbreed komen. Maar daarna zijn we meteen naar Friesland gegaan, dus we hebben
toch nog anderhalve dag gezeild. En als ik vanavond in Spijkenisse diploma’s uitreik van de
Vakbondsschool, dan doe ik dat met veel plezier. Het hoort bij de functie om vaak publiek iets te
doen.’
Wat Hans Pont in drie jaar tijd niet was gelukt, lukte Johan Stekelenburg in een paar maanden dankzij
zijn onvermoeibare optredens in de media: de FNV kreeg een smoel. Maar een positief imago alleen
is onvoldoende om een regeringsbeleid naar je hand te zetten, of de interne organisatie van de FNV –
meestal vergeleken met een kar vol kikkers – te stroomlijnen. In de volgende hoofdstukken zullen
we zien hoe het Stekelenburg op die terreinen verging, maar eerst besluiten we het jaar van zijn
benoeming met een stuntje, dat hij samen met VNO-voorzitter Cees van Lede bedacht. Van Lede,
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inmiddels gepensioneerd als voorzitter van de Raad van Bestuur van AKZO: ‘Onderwerpen komen en
gaan in golven. In het eerste deel van de jaren tachtig stonden winstherstel en arbeidsduurverkorting
centraal. In het tweede deel kwam het milieu in de belangstelling. Bij het VNO groeide het besef “dat
we iets moesten doen” voordat de politiek ons met maatregelen zou opzadelen. Johan en ik hebben
toen in het diepste geheim een milieuconvenant opgesteld.
Ik ben een keer in het FNV-bestuur geweest, hij bij het VNO. We schreven een tekst die niet meer
door onze achterbannen geamendeerd zou mogen worden. En het lukte. Het psychologische effect
van de manier waarop werkgevers en werknemers gezamenlijk het milieu wilden beschermen, was
groot. Na de presentatie moest ik door naar de nieuwjaarsreceptie bij de Koningin. Minister Jan de
Koning van Sociale Zaken kwam meteen naar me toe: “Geweldig, dat hadden wij als kabinet moeten
bedenken!” Ja zeg, het was nu net de bedoeling om dat te voorkomen.’
De gezamenlijke milieuactiviteiten van VNO en FNV stonden op papier, maar dat bleek zoals zo vaak
uiterst geduldig. Bovendien struikelde het tweede kabinet-Lubbers doordat milieuminister Ed Nijpels
werd teruggefloten door zijn eigen partij, toen hij zijn milieubeleidsplan wilde financieren door
huiseigenaren en automobilisten extra te belasten. CDA-leider Ruud Lubbers ruilde de VVD in voor de
PvdA en Johan Stekelenburg kreeg opnieuw te maken met de man die hij als zijn grote voorbeeld
beschouwde: Wim Kok, vice-premier en minister van Financiën.

50

HOOFDSTUK 6

WAO-crisis
Toen Johan Stekelenburg aantrad als voorzitter kampte de werkorganisatie van de FNV met een
chronisch geldgebrek. De neergang van het ledental van de FNV-bonden in het decennium daarvoor
had zijn sporen nagelaten in de vorm van een lagere afdracht aan de vakcentrale.
Het personeelsbestand van de FNV was van 370 tot 270 gereduceerd. Bij zijn nieuwjaarstoespraak
tot het personeel verzuchtte Stekelenburg in januari 1990: ‘De bonden willen dat we van alles doen,
maar we hebben er geen geld voor.’ Bij hoge uitzondering gebruikte hij het FNV Magazine om een
klaagzang te uiten: ‘Het beeld dat de FNV een tent is waar met papier wordt geschoven en waar
papier wordt geproduceerd, ligt ver van de werkelijkheid. Ik wil best naar de bonden toe met de
vraag: wat is nou het probleem, wat mankeert er hier aan, wat is er niet efficiënt? Ik verwacht dat
daar weinig uitkomt. Dan is de volgende boodschap: ‘Nou ophouden met dat gezeik!’
Volgens Bas Linders, toenmalig hoofdredacteur van FNV Magazine, gebruikte Stekelenburg het
bondsblad voor interne FNV-aangelegenheden, omdat de Federatieraad eind 1989 hem extra geld
had geweigerd voor de uitvoering van zijn plan ‘De FNV organiseert vernieuwing’. Het ambitieuze
plan moest worden teruggetrokken. Het was de enige keer dat Stekelenburg in het openbaar de
financiële verhoudingen binnen de FNV aan de orde stelde. De jaren daarna nam hij zijn toevlucht tot
zijn sterkste wapen: de stille diplomatie. Daarbij had hij het geluk dat het ledental van de bonden
weer begon te stijgen en daarmee ook de geldstroom van de bonden naar de vakcentrale. Er kwam
een directie voor de werkorganisatie en het Federatiebestuur kon zich voornamelijk met
beleidszaken gaan bezighouden.
Ruud Vreeman, destijds voorzitter van de Vervoersbond en nu opvolger van Stekelenburg als
burgemeester van Tilburg, herinnert zich dat ook de pogingen van de FNV-voorzitter om de
vakcentrale te herstructureren beperkt bleven tot zijn beginjaren. Vreeman: ‘Ik heb geprobeerd de
discussie nieuw leven in te blazen en Jan Schuller van de Bouw- en Houtbond heeft zelfs een nieuw
“Huis van de arbeid” geschetst, maar de meeste bonden in de Federatieraad hielden de boot af.
Waar het op neerkwam was, dat de grote bonden geen macht wensten in te leveren ten opzichte van
de kleine. Johan kreeg een afkeer van het gegoochel met “blauwdrukken voor de toekomst van de
FNV”. Hij probeerde te stimuleren dat de bonden betere onderlinge afspraken maakten, bijvoorbeeld
om een einde te maken aan het merkwaardige, geld en menskracht verspillende verschijnsel dat bij
sommige cao-onderhandelingen wel drie FNV-bonden plaatsnamen aan dezelfde
onderhandelingstafel. Dat leidde uiteindelijk tot het ruilen van groepen leden tussen de diverse FNVbonden en zelfs dat was al moeilijk genoeg.’
Greetje Lubbi, de voormalige voorzitter van de Voedingsbond, herinnerde zich in ‘Een beetje
boegbeeld’ nog hoe ze samen met Bé van der Weg van de Industriebond langs een aantal afdelingen
reisde om tegenstribbelende leden over te halen zich te laten overschrijven van de ene bond naar de
andere. ‘Het kostte ontzettend veel moeite om een definitief einde te maken aan de harde
tegenstellingen die ooit op de bedrijfsvloer waren gecreëerd door onze voorgangers Groenevelt en
Schelling.’
Stekelenburg ergerde zich mateloos aan de oeverloze discussies: hoort de PTT nu bij de
Dienstenbond, de Vervoersbond of de Industriebond? Cees Vrins van de ABVA/KABO had voor
dergelijke discussies altijd wel een oneliner paraat: ‘Interessante beschouwingen, maar wie op ons
terrein komt moet er rekening mee houden dat we de hond op hem afsturen.’ (Een andere uitspraak
van hem, die iedere discussie doodsloeg was: ‘Als mijn leden zeggen dat een hond vijf poten heeft,
dan hééft hij ook vijf poten.’). René van Tilborg, voorzitter van Druk en Papier, kreeg een rumoerige
vergadering van de Federatieraad ooit stil door te verzuchten: ‘We zitten hier ruzie te maken over
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één op de vier mensen die al wel georganiseerd is, terwijl we ons veel beter bezig kunnen houden
met die drie die nog georganiseerd moeten worden.’
Doordat de conjunctuur zich
in het begin van de jaren
negentig herstelde en de
FNV een positievere
uitstraling kreeg, begon het
ledental van de FNV voor het
eerst sinds jaren weer te
groeien. Op 24 september
1990 werd het miljoenste lid
van de FNV ingeschreven,
nadat de vakcentrale zelfs
nog even op de rand van de
900.000 had gebalanceerd.
Om promotionele redenen
was de gelukkige die in de
bloemen werd gezet een
jonge vrouw (Madeleine
Madeleine Schill wordt gehuldigd als het 1-miljoenste lid van de FNV, op 24
Schill, 33) die
september 1990
personeelsopleidingen
verzorgde bij een bank. In ‘Een beetje boegbeeld’ blikte Stekelenburg terug: ‘Wat betreft de
herstructurering van de vakcentrale had het ledenverlies langer moeten doorzetten om de geesten
rijp te maken. Nu verdween de druk van de ketel. Hoewel…., dan hadden we weer vanuit een
defensieve positie moeten opereren. Dan waren de aangesloten bonden puur uit armoede tot elkaar
veroordeeld geweest.’
Bij zijn vertrek in mei 1997 wist hij al dat de herstructurering van de FNV zich tóch zou gaan
voltrekken, maar zonder zijn sturing. Op initiatief van Martin Spanjers van de Dienstenbond vormde
deze bond samen met de Industriebond, Vervoersbond en Voedingsbond een conglomeraat dat ‘FNV
Bondgenoten’ ging heten. De Bouw- en Houtbond bleef buiten de megafusie. Stekelenburg
probeerde nog wel informeel een fusieplaats voor deze bond te creëren, maar stopte daar bewust
mee toen er onvoldoende overeenstemming kon worden opgebouwd. ‘Ook als de FNV straks bestaat
uit een paar grote blokken, moet er een coördinerende rol blijven voor de vakcentrale, op een hoger
niveau dan de bonden’, dicteerde hij zijn vakbondstestament. ‘Er worden nu nieuwe evenwichten
gevonden tussen centraal en decentraal beleid. Misschien hou je met drie grote blokken binnen de
FNV (Bondgenoten, de ambtenaren en het onderwijzend personeel en de overige) wel meer
evenwicht dan met twee. Die komen dan toch makkelijker diametraal tegenover elkaar te staan.’
Hij heeft het nooit in het openbaar toegegeven, maar misschien vond Johan Stekelenburg het na
negen jaar voorzitterschap nog eerder welletjes vanwege het in de hand houden van de
doorlopende, interne controverses dan vanwege de zwaarte van de functie als ‘boegbeeld’. Binnen
de vakcentrale moest hij zich de blaren op de tong praten om van jaar tot jaar geld bij elkaar te
krijgen voor de financiering van de Centrale Rechtskundige Dienst. Het lukte hem ook – zij het met
moeite – bij de aangesloten bonden voldoende financiële middelen los te praten voor de
reorganisatie en de herstart van het zieltogende Scholingsinstituut. Maar bij deze klussen moest hij in
achterkamertjes opereren en spitsroeden lopen. Daar had hij heel wat minder lol in dan in zijn
optredens in de schijnwerpers van het openbare debat.
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Het aantreden van het kabinet Lubbers-Kok op 7 november 1989 had Johan Stekelenburg het idee
gegeven dat de wind uit een voor de vakbeweging gunstiger hoek ging waaien. Lubbers kondigde het
herstel aan van de koppeling tussen lonen en uitkeringen. Binnen een maand kwam ‘een
gemeenschappelijk beleidskader’ van kabinet, werkgevers en werknemers tot stand met intenties en
aanbevelingen om de werkloosheid te lijf te gaan.
Dat gemeenschappelijke beleidskader fungeerde als een richtingaanwijzer voor de onderhandelaars
in bedrijven en bedrijfstakken bij het afsluiten van cao’s, waarvan de resultaten voor de werknemers
beter waren dan lang het geval was. In de Stichting van de Arbeid, waar werkgevers en werknemers
samen adviezen opstellen voor de overheid, verbeterden de verhoudingen aanzienlijk. Er werd
overeenstemming bereikt over de algemeen verbindendverklaring van cao’s, over gelijke
behandeling in arbeidsvoorwaarden, over openbaarheid van inkomens, vakbondswerk in de
onderneming en klachtrecht. In de loop van het jaar 1990 bleek dat de werkgelegenheid bleef
groeien – er kwamen ongeveer 200.000
arbeidsplaatsen bij – en dat de meeste
werknemers er financieel op vooruit gingen.
Op 24 januari 1990 werd het groeiende elan van
de FNV gesymboliseerd in de feestelijke opening
van een nieuw hoofdkantoor. Iedereen die ertoe
deed in de sociaal-economische wereld was
uitgenodigd en ze kwamen ook allemaal, want
Johan Stekelenburg had Koningin Beatrix bereid
gevonden de opening te verrichten. Dat
gebeurde mede omdat voorlichter Paul van
Tongeren daar op aandrong – dwars tegen
‘historische’ bezwaren van sommige bestuurders
Optreden van de ‘broer van Youp van ’t Hek’ bij de
feestelijke opening van het nieuwe FNV-kantoor
in.
Volgens Jeroen Sprenger en Bas Linders –
respectievelijk hoofd voorlichting van de FNV vanaf 1993 en hoofdredacteur van FNV Magazine
‘hadden Stekelenburg en Majesteit iets met elkaar’. Sprenger: ‘Ik denk dat op Huis ten Bosch, net als
in vele andere huiskamers, door Koningin Beatrix driftig “Sssssssst…” werd gesist om de aanwezigen
tot stilte te manen wanneer Johan met zijn mooie bruine kop en grijzende kuif op het scherm
verscheen.
Toen prins Willem-Alexander later op
werkbezoek kwam bij de FNV hoorde ik hem
tegen Johan fluisteren: “Je moet de groeten
hebben van mijn moeder.” Bas Linders: ‘Ooit
wilde ik voor ons blad prins Claus interviewen
over ontwikkelingssamenwerking. Johan heeft
dat buiten de Rijksvoorlichtingsdienst om
rechtstreeks geregeld. Op de een of andere
manier stond hij er buitengewoon goed op bij
het Koninklijk Huis.’
Bij de opening van het FNV-gebouw citeerde
Stekelenburg de kersttoespraak van koningin
Beatrix, waarin ze onder andere declameerde:
‘Ieder zal voor zichzelf kunnen nagaan, wat hij
of zij echt wil bezitten. Het meerdere is er om
te delen.’

Koningin Beatrix naast Johan Stekelenburg
bij de opening van het nieuwe FNV-kantoor,
zich vermakend met het optreden
van de ‘broer van Youp van ’t Hek’
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Dat had zo uit de mond van een vakbondsbestuurder kunnen komen’, prees de FNV-voorzitter Hare
Majesteit. Hij was van plan vervolgens met de koningin door het nieuwe gebouw te wandelen, maar
dat ging mis.
Stekelenburg – of eigenlijk Van Tongeren – had Youp van ’t Hek uitgenodigd om de bijeenkomst op te
vrolijken en die nam zijn taak zeer serieus. Van ’t Hek: ‘De opdracht was dat ik geen grappen over de
Koningin en de ministers zou maken. De Koningin mag namelijk niet lachen om een minister. Toen
ben ik als mijn broer gegaan en heb aan Hare Majesteit verteld wat mijn broer Youp allemaal niet
mocht zeggen. En vervolgens alle grappen gemaakt die ik wilde.‘
Daarna haakte Van ’t Hek – in driedelig grijs – voor de neus van een verbouwereerde Stekelenburg
zijn arm door die van een vrolijke Koningin en flaneerde met haar door het gebouw. Johan
Stekelenburg besefte dat de majestueuze openingsceremonie alle nieuwsmedia zou halen en de FNV
meer goed zou doen dan alle traditionele platen van sombere mannen bij het voorjaarsoverleg, het
najaarsoverleg en het tussenoverleg bij elkaar.
Er was hem geen moeite teveel om de beeldvorming van een ambitieuze, maar vooral ook
eigentijdse en vrolijke vakcentrale te promoten en daarom accepteerde hij ook uitnodigingen die de
wenkbrauwen deden fronsen van ambtenaren op de ministeries en bij sommige
werkgeversvertegenwoordigers.
Nieuwe Revu, Panorama, RUR van Jan Lenferink, Triviant…. Als hij door zijn naaste omgeving niet was
geremd had televisiekijkend Nederland hem ook kunnen zien touwtrekken en balspringen bij
Sterrenslag.
Het voorjaar van 1991 was een scharnierpunt in de negen jaar dat Johan Stekelenburg voorzitter is
geweest van de FNV. Allereerst verdween Cees van Lede bij het VNO. Hij werd opgevolgd door
Alexander Rinnooy Kan met wie Stekelenburg zou uitgroeien tot wat Rinnooy Kan zelf noemde ‘de
Peppie en Kokkie van de overlegeconomie’.
De voormalige VNO-voorzitter, thans lid van de Raad van Bestuur van ING, herinnert zich de eerste
ontmoeting: ‘Van Lede wees me op Stekelenburg en wilde ons aan elkaar voorstellen. Ik zei: “Is dat
hem nou?” Een niet zo grote, vierkante man, het hoofd een beetje tussen de schouders. Hij had een
raar jasje aan, hij droeg altijd rare jasjes.’
Maar nog belangrijker dan het begin van de duovorming met Rinnooy Kan was het besluit van het
kabinet om opnieuw de WAO aan te pakken. Terwijl de vakbeweging zich nog rijk rekende met het
toegezegde herstel van de koppeling tussen lonen en uitkeringen kreeg Wim Kok als minister van
Financiën van zijn rekenmeesters op het ministerie te horen dat hij vijf miljard gulden aan
tegenvallers mocht verwachten.
Elske ter Veld, op dat moment staatssecretaris van Sociale Zaken: ‘Op 4 januari 1991 ben ik naar
Johan Stekelenburg en Henk Muller gegaan om hen te vertellen dat de bezuinigingen die nodig
waren om de tegenvallers op te vangen voornamelijk bij mij vandaan moesten komen, uit de WAO.
Er zou advies gevraagd worden aan de Sociaal-Economische Raad, maar vast stond dat voor het
einde van de kabinetsperiode een oplossing moest zijn gevonden.’
Henk Muller was verantwoordelijk voor de sociale zekerheid in het FNV-bestuur. Lang voordat over
de problematiek in de SER werd gesproken was hij bezig informeel en in voorbereidende commissies
te werken aan een advies dat in ieder geval voor de werknemers en de kroonleden aanvaardbaar zou
zijn. Een meerderheidsadvies zou het kabinet niet naast zich neer kunnen leggen, was de gedachte.
Dat idee had ook bij Johan Stekelenburg postgevat, op basis van veelvuldige contacten met Wim Kok.
‘Een SER-advies waar vakbeweging en kroonleden achter staan heb ik nodig om in het kabinet het
CDA van nog hardere ingrepen af te houden’, had de minister van Financiën hem laten weten.
Achteraf dringt de constatering zich op dat de FNV onvoldoende was doordrongen van de ernst van
de situatie, vooral omdat Elske ter Veld en Wim Kok signalen afgaven, die de kans op een mildere
opstelling van het kabinet wettigden. Kok verkondigde op een PvdA-bijeenkomst in Deventer dat
WAO’ers boven de vijftig jaar zich nergens zorgden over hoefden maken.
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En toen de staatssecretaris van Sociale Zaken van haar minister Bert de Vries hoorde op welke
manier het kabinet wilde ingrijpen in de WAO zei ze: ‘Dan moet je eerst mij afschaffen.’ ‘Dat kan ik
niet’, antwoordde de minister, want jij moet de WAO afschaffen.’ Daarop reageerde Elske ter Veld:
‘Ga je dan maar heel snel inwerken in de sociale zekerheid, tenzij je natuurlijk op korte termijn een
nieuwe staatssecretaris vindt.’
Het is niet onlogisch dat de mensen aan wie Ter Veld dit voorval trots vertelde, dachten dat de
staatssecretaris van plan was zich ferm tegen harde ingrepen te verzetten.
Muller: ‘Tijdens een lunch met Gerrit Zalm, als CPB-directeur op dat moment kroonlid in de SER, heb
ik hem verteld dat voor de FNV het arbeidsongeschiktheidscriterium bespreekbaar was, maar dat aan
de hoogte van de uitkeringen niet viel te tornen. We dachten dat we met passen en meten wel tot
een werkbaar compromis zouden kunnen ko- men, maar van twee kanten werden we vervolgens
voor het blok ge- zet.’ Dat – voor hem – werkzame compromis had Johan Stekelenburg begin juli
dankzij onvermoeibaar massagewerk bereikt. Het behelsde dat het begrip ‘passende arbeid’ zou
worden verruimd en dat werknemers – onder voorwaarden – gedwongen konden worden bij ziekte
vier vakantiedagen op te nemen.
De inkt van het voorstel – dat daarna officieel in de SER moest worden besproken – was nog niet
droog of vertegenwoordigers van FNV- bonden telefoneerden al naar het ANP om te vertellen dat ze
er niet over peinsden om het Stekelenburg-compromis te onderschrijven. Toen die berichten in de
kranten verschenen, haakten de kroonleden af. Ze sloten zich alsnog bij de werkgevers aan die een
dubbele ingreep wilden: bezuinigen op de WAO door het begrip ‘passende arbeid’ te herzien én door
de hoogte van de uitkeringen aan te pakken.
Het voorstel waarmee Johan Stekelenburg dacht de WAO-ingrepen te kunnen verzachten, heeft in de
Federatieraad van de FNV nooit ter discussie gestaan. Toen de vakbondsvoorzitters op 10 juli 1991
bijeenkwamen, lag er al de overeenkomst tussen kroonleden en werkgevers die ook Stekelenburg te
ver ging. Zijn woede tegenover zijn collega-bestuurders die het compromis torpedeerden zonder het
bestudeerd te hebben, had hij dezelfde dag telefonisch tegen ieder afzonderlijk geuit.
‘De vergadering verliep volgens ooggetuigen vrij voorspelbaar’, schreef Tom-Jan Meeus in NRC
Handelsblad van 15 juli. ‘Stekelenburg hield zich in, accepteerde de nederlaag ogenschijnlijk
moeiteloos. “Soms”, zegt hij zelf, “wilde ik in de vergadering wel wat pittiger reageren, maar de zaak
was te belangrijk om mijn ergernis te laten blijken.” Zo zit de FNV-voorzitter in elkaar. Conflicten gaat
hij slechts dan aan wanneer ze nuttig zijn. Malicieus machtsdenken is hem vreemd. Hij speelt het spel
netjes, meer nog: hij blijft altijd aardig. Vooral dat laatste bepaalt de stijl van de leider.’
Lodewijk de Waal was in de bewuste vergadering aanwezig als voorzitter van de Dienstenbond FNV.
Hij was tegen het WAO-compromis, maar aarzelde. 'Als Johan het machtswoord had gesproken’, zegt
hij nu, ‘als hij had gedreigd: “Dit accepteren jullie, of ik stap op”, dan was ik met hem meegegaan. En
ik weet zeker: andere bondsvoorzitters óók. Ik heb het hem later wel eens gevraagd: Waarom heb je
niet met je vuist op tafel geslagen? “Zoiets doe je maar één keer”, was zijn antwoord, “Alleen als je
ook echt bereid ben op te stappen”.’ Tegenover Meeus antwoordde Stekelenburg op dezelfde vraag:
‘Nee. Daarvoor ben ik teveel democraat. De bonden beslissen. Dat heeft met aardig zijn niets te
maken. Ik vind mezelf de laatste tijd eerder veel te snel aangebrand.’
Waar Johan Stekelenburg in de zomer van 1991 het meeste van baalde was het feit dat zijn vrolijke,
offensieve vakbeweging werd teruggedrongen naar een somber, defensief beleid. Bovendien ging
het hem aan het hart dat ‘zijn’ PvdA stormen van kritiek te verwerken kreeg. Veel PvdA-leden
zegden hun lidmaatschap op, onder hen Jaap van der Scheur, voormalig voorzitter van de
ABVA/KABO. Elske ter Veld kreeg het verwijt onvoldoende te communiceren en zou later vanwege
haar slechte relatie met de PvdA-fractie in de Tweede Kamer aftreden. PvdA-voorzitter Marjanne Sint
was tijdens de commotie in haar partij op een niet te traceren vakantieadres en legde haar functie
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neer. Naar later werd beschreven, overwoog ook Wim Kok in de zomer van 1991 heel even het bijltje
er bij neer te gooien.
De vakbeweging kon niet veel meer dan ‘een hete herfst’ beloven en de geesten rijp gaan maken
voor een massale protestdemonstratie, die op 5 oktober 1991 verandering moest brengen in de
voornemens van de regering. Meer nog dan op de publieke verontwaardiging was Stekelenburgs
hoop gevestigd op druk vanuit de PvdA zelf. Wim Kok zou op een speciaal WAO-congres van de PvdA
rekening en verantwoording afleggen voor zijn beleid. In de weken daaraan voorafgaand schreef
FNV-vice-voorzitter Karin Adelmund hem een ‘open brief’ via de Volkskrant: ‘Wim, je hebt het
kabinetsbeleid aan je persoon gebonden. De partij heeft met jou een sterke persoonlijkheid en een
ongelooflijk taaie doorzetter in huis. Die karaktereigenschappen van jou worden nu in de strijd
geworpen om de terechte argumenten tegen het beleid, dat je zelf zo lang mogelijk van je hebt
proberen te houden, te weerstaan. Dat is kennelijk de tragiek van sterke mannen.’
De redactie van het NOS-programma Het Capitool slaagde er in voorafgaande aan het PvdA-congres
Johan Stekelenburg en Wim Kok aan één tafel te krijgen om op zondagmiddag voor de televisie met
elkaar de degens te kruisen over het WAO-beleid. Aanvankelijk stelde de redactie voor om
Stekelenburg met Elske ter Veld te laten discussiëren, maar daarmee had voorlichter Van Tongeren
geen genoegen genomen. ‘Wij onze eerste man, dan de PvdA ook’, had hij gezegd.
Stekelenburg had zich op zijn gebruikelijke wijze op het zware debat voorbereid. Voor hem was het
duidelijk: Kok zou, gedwongen door het congres, naar het CDA terug moeten gaan om te zeggen dat
hij alleen maar doorging in het kabinet als er een aantal bijstellingen zou plaatsvinden.
Maar Wim Kok – altijd op zijn best tijdens interviews en debatten als hij met zijn rug tegen de muur
wordt gezet – hield iedere poging van Stekelenburg af om een wig te drijven in de coalitie. Kok: ‘De
keuze op hoofdpunten is niet een CDA-keuze waar de PvdA eigenlijk heel anders over denkt. Nee,
nee, het spijt me vreselijk, weer respect natuurlijk voor het waarnemingsvermogen, maar de feiten
zijn toch echt dat we tien dagen geleden in het parlement…’ Stekelenburg: ‘Nog even en je bent zelf
degene die het aangezet heeft…’ Kok: ‘O, ik ben voluit verantwoordelijk. En iedere poging om daarop
af te dingen, is tot mislukken gedoemd. Dat zeg ik hier nog eens hardop. Tien dagen geleden zijn de
fracties van PvdA en CDA akkoord gegaan met een pakket maatregelen dat inderdaad op mijn
initiatief tot stand is gekomen. Dat is nu de inzet naar het congres. Niet iets als: zullen we daar nog
een keer met elkaar over praten, kunnen we misschien nog iets anders proberen, nee, dit is het
beleid waarvoor de PvdA-leiding verantwoordelijkheid heeft genomen.’
Terwijl Stekelenburg, steeds heftiger transpirerend, bleef aandringen op uitstel om ‘creatieve
mensen aan een oplossing te laten werken’, werd Kok steeds vileiner: ‘Datgene wat tot dusver door
het meedenkende partijlid Stekelenburg wordt opgebracht als een brug, is voorlopig niet meer dan
een ophaalbrug.’ Aan het einde van het debat toverde Kok onverwachts een uitnodiging aan de
vakbeweging uit zijn zak om in de loop van de week toch nog een keer met Lubbers, De Vries en
hemzelf aan tafel te komen zitten.
‘Een inval ter plekke’, zei hij later, maar het overleg frustreerde Stekelenburg alleen maar meer,
omdat hij zich door de CDA-vertegenwoordigers niet serieus genomen voelde. Lubbers had hem een
aai over de bol gegeven en gezegd: ‘Ik zou net als jij praten als ik vakbondsvoorzitter was, maar ja,
dat ben ik nu eenmaal niet.’ En Bert de Vries had hem getroost: ‘Een stevig conflict is best heilzaam,
Johan, vooral midden in de kabinetsperiode. Dan hebben we nog twee jaar om het goed te maken.’
VNO-voorzitter Rinnooy Kan bleek zich snel te hebben ingewerkt en sarde driftig mee: ‘Zeg Johan,
namens wie praat jij hier eigenlijk…?’
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…op de achterbank bij FNV-chauffeur Tülay Ersoy

Tijdens het PvdA-congres op
28 september in Nijmegen
legde Kok uit dat hij niet
wilde vluchten voor de
erfenis van vorige
kabinetten, voor het
indammen van de
staatsschuld, het
terugbrengen van het
financieringstekort en vooral:
voor de hervorming van de
verzorgingsstaat, waarvan de
houdbaarheid volgens hem
werd bemoeilijkt door het
grote aantal mensen dat er
een beroep op deed. Kok
betreurde het ‘dat wij daar
te laat van doordrongen zijn
geraakt’.

In het boek ‘Redelijk bewogen’ noemt Tinie Akkermans de beeldspraak waarmee Kok het
onverzoenlijke wilde verzoenen ‘echt Kokkiaans’. De PvdA-voorman: ‘Dat kan geen reden zijn om de
zaak dan maar op zijn beloop te laten. En het kan ook geen reden zijn om de hete keuken te
ontvluchten. Ik sta dan maar liever zelf in die keuken dan dat ik het recept voor de herinrichting van
sociaal Nederland aan anderen overlaat. Ook nu de vlam in de pan dreigt te slaan, liever, juist nu dit
dreigt.’
De PvdA-gelederen sloten zich, maar het WAO-conflict bleef Kok de rest van zijn kabinetsperiode
achtervolgen. Wim Kok: ‘Later heb ik met Johan nog wel eens over ons WAO-avontuur gesproken.
Dat waren geen gesprekken “om iets goed te maken”, want dat hoefde helemaal niet. We waren
naar ons beider waarneming naar elkaar toe niet over grenzen heen gegaan.
In het Capitooldebat vonden we het allebei onuitgesproken vreselijk om zo tegen elkaar te moeten
optreden. Paul van Tongeren was na afloop nog boos op Johan, omdat hij mij onvoldoende van Jetje
had gegeven.’ Van Tongeren: ‘Ferd Crone en Henk Muller hadden Johan inhoudelijk van munitie
voorzien. Ik had voor de nodige peper in z’n achterste gezorgd: “Onze leden lopen niet weg, die van
hem wel! Wij plegen geen kiezersbedrog, dat doet híj! Meteen aanvallen en in de hoek drijven.”
Wat deed Johan? Hij ging méédenken! Kennelijk had hij toch teveel ontzag voor Kok om hem aan te
durven pakken. Na afloop gingen we nog even napraten in het Wapen van Amsterdam in ’s
Graveland.
Wim Kok meldde trots dat hij nog steeds lid was van de vakbeweging. Ik vroeg: welke bond? Hij
antwoordde: de Bouwbond. Ik zeg: O ja, natuurlijk, daar zitten alle slopers… Kijk, dat had Johan nou
moeten zeggen, maar daar was hij te aardig voor.’
Aan de vooravond van de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer werd op het Malieveld de –
toen nog – grootste vakbondsdemonstratie van na de oorlog gehouden. Ongeveer 250.000 boze
mensen liepen te hoop tegen de WAO-plannen van het kabinet, maar ook dit protest sorteerde geen
effect.
Het was net of de PvdA een bastion had opgetrokken, waarbinnen de partijleiding zich krampachtig
aan elkaar vasthield om te voorkomen dat ook maar het geringste scheurtje in de gelederen zou
ontstaan. Zelfs een verwijzing naar de WAO-manifestatie kon er in de Tweede Kamer niet af. Blijkens
zijn onder journalisten verspreide toespraak wilde fractievoorzitter Thijs Wöltgens aan het protest
refereren, maar onder druk van zijn omgeving sloeg hij op het spreekgestoelte de passage over.
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In het voorjaar van 1992 zocht Johan Stekelenburg contact met Frans Leijnse, met wie hij tien jaar
daarvoor had geprobeerd partij en vakbeweging te verzoenen in het conflict met Joop den Uyl over
de ziektewet. Leijnse was inmiddels – achter Thijs Wöltgens – vice-voorzitter van de PvdA-fractie in
de Tweede Kamer en zag net als Stekelenburg met lede ogen aan hoe leden en kiezers zich massaal
van de PvdA afkeerden.
Leijnse: ‘Onze fractietop had het idee dat het CDA in de loop van het jaar een crisis wilde forceren
over het inkomensbeleid. Elco Brinkman stuurde op een breuk aan, daarvan waren we overtuigd. De
PvdA stond in de peilingen op een dieptepunt van 21 zetels. We dachten: als er dan toch nieuwe
verkiezingen moeten komen, kunnen we maar beter geen WAO-last meer aan onze broek hebben.
Daarom hebben we – met medeweten en goedkeuring van de fractievoorzitter – besloten een poging
te wagen om de WAO-kwestie open te breken. Johan moest overdag een 1 mei-toespraak houden in
Middelburg. Ik zei: vraag jij nou om een duidelijk standpunt van de PvdA, dan pik ik dat signaal ‘s
avonds bij mijn toespraak in Terborg op. Ik heb nog geprobeerd Elske ter Veld op de hoogte te stellen
van mijn oproep, maar ze was door ziekte onbereikbaar.’
Leijnse vroeg het kabinet die avond om alsnog alle huidige arbeidsongeschikten te ontzien bij de
voorgestelde WAO-maatregelen. De volgende ochtend sprak Ter Veld via de Volkskrant schande van
zijn voorstel. Leijnse: ‘De beide voorzitters van de PvdA, Felix Rottenberg en Ruud Vreeman eisten
dat ik mijn woorden terugnam. Toen fractievoorlichter Ben Heinrichs aan Wim Kok vertelde wat er
was gebeurd, kreeg ik van hem ook de wind van voren.
Johan Stekelenburg zocht nog wel de publiciteit met de mededeling “dat de PvdA eindelijk een
fatsoenlijk standpunt innam”, maar ik werd teruggefloten.
De VVD vroeg natuurlijk een spoeddebat aan in de Tweede Kamer, want (zelfs) Robin Linschoten had
van het begin af aan gezegd dat het korten van bestaande WAO-gevallen onaanvaardbaar was. Dus
het was: “Durft de heer Leijnse te herhalen…..” Nou, de heer Leijnse herhaalde letterlijk de tekst die
hij in Terborg had
uitgesproken, maar daar was
geen eer meer aan te
behalen, want van die tekst
hadden PvdA-bewindslieden
en -voorzitters zich immers al
publiekelijk gedistantieerd.
Hoon was mijn deel, want ze
hebben in de Tweede Kamer
graag dat je aangeschoten
wild bent. Het aardige was: na
mijn voorstel steeg de PvdA
twee procent (drie zetels) in
de peilingen. Na de reacties
van Kok, Ter Veld en
Rottenberg waren we die een
week later weer kwijt.’
Johan vierde zijn vijftigste verjaardag samen met zijn broer. Zijn zoons traden op
met de Blauhûster Dakkapel

In de roerige oktobermaand
van 1991 vierden Johan en
Jan samen hun 50e verjaardag, waarbij zij beiden eigen achterban meenamen naar het Partycentrum
in Vinkeveen. Prominenten uit de sociaal-economie hieven het glas met vertegenwoordigers uit de
televisie- en de sportwereld. Aan Wim Kok is altijd af te zien als hij gebukt gaat onder zijn
verantwoordelijkheden. Johan Stekelenburg vormde het stralende middelpunt van het feest.

58

Hoofdstuk 7

Polderjongen
De PvdA heeft voor Wim Kok gekozen, maar de kiezers steunen mij’, mokte Johan Stekelenburg nog
wat na, toen de FNV zich na het WAO-debâcle voornam om via cao-onderhandelingen terug te veroveren wat de Wet aan verslechtering zou veroorzaken. Royaal vóórdat Pim Fortuyn de politiek
wakker zou schudden, maak- te Stekelenburg zich zorgen over de groeiende kloof tussen het volk en
‘Den Haag’.
De opening van een tentoonstelling over honderd jaar Rerum Novarum greep hij aan om de politici
te waarschuwen die op hoge toon het laatste woord eisten, maar blind waren voor kritiek van
buitenaf. ‘Of dat nu de Raad van State is met kritiek op de kwaliteit van de wetgeving, of de
rechterlijke macht die klaagt over de omvang van de wetgeving, de vakbeweging over de inhoud van
de wetgeving, of de Rekenkamer over de controle van de wetgeving.’De FNV-voorzitter bespeurde in
zijn achterban ‘laatdunkende geluiden’ over de politiek en de politici en als rechtgeaard democraat
baarde hem dat zorgen.
In het voorjaar van 1992 was hij te gast op een bijeenkomst van stakende leden van de
Voedingsbond. Hij werd in Musis Sacrum in Arnhem binnengehaald alsof hij een filmster was en
winnaar van een handvol Oscars. Mensen gilden, verdrongen zich om heel even naast hem te kunnen
staan, gingen met hem op de foto en vroegen hem om zijn handtekening. ‘Doe er ook nog maar een
voor mijn zusje.’ Voor dat soort gelegenheden kon Stekelenburg met groot gemak terugvallen op
ouderwetse spierballentaal, die de actievoerders een hart onder de riem stak. Hij deed dat in
Arnhem en hij deed dat bij de Vervoersbond, die een staking bij de Nederlandse Spoorwegen voerde.
Maar het ontging hem niet dat beide bonden er niet in slaagden hun doelstellingen te verwezenlijken
en bij een deel van het publiek weerstand opriepen. Toen hij in de pers openlijk twijfelde aan het nut
van de gevoerde acties, joeg hij een aantal van zijn bonden meteen weer in de gordijnen.
Het jaarlijkse congres van de FNV in mei 1992 had als thema ‘de toekomst van de overlegeconomie’.
In de weken die aan het congres voorafgingen, verschenen opvallend veel stukken van Johan
Stekelenburg zelf in de Nederlandse kranten. Geen interviews dit keer, maar eigen beschouwingen,
meestal afgedrukt op de opiniepagina’s, waarin de FNV-voorzitter probeerde de politiek – met name
het CDA – de werkgevers en zijn eigen achterban te winnen voor het poldermodel. Overigens werd
die term nog nergens gebruikt (Het woord is naar verluidt uitgevonden door DSM-bestuurder Evert
Rongen).
Paul van Tongeren: ‘Die stukken schreef ik in concept en dan zette Johan er zijn handtekening onder.
In Elsevier was hij eens aangevallen door een columnist op een manier waar de honden geen brood
van lustten. We hebben toen een ingezonden stuk geschreven, waarin Johan zijn voorliefde voor
columns uitsprak, maar wel een correcte weergave van de feiten eiste.
Prompt volgde een uitnodiging van Max Snijder, de hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad, om
als FNV-voorzitter een wekelijkse column te verzorgen. Die kans hebben we natuurlijk niet laten
lopen. Vaak werden de stukken overgenomen door andere GPD-bladen, behalve door het Haarlems
Dagblad waar Frans Nijpels de scepter zwaaide. Die had ooit samen met Kees Tamboer van Het
Parool in HP/De Tijd een kruistocht tegen Johan Stekelenburg gevoerd en sindsdien bestond er
animositeit tussen die twee. Het heeft me altijd verbaasd dat Nijpels op zekere dag aanbood als
betaalde ghostwriter van Johan te gaan optreden. Misschien hoopte hij op die manier aan extra
nieuwtjes voor zijn krant te komen.’
Stekelenburg signaleerde in zijn media-offensief dat het aantal mensen dat gebruik maakte van de
WAO en de Ziektewet terugliep door de maatregelen die werkgevers en werknemers hadden
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genomen. Mede daardoor begon zich een meerderheid af te tekenen in de Tweede Kamer, die zich
afvroeg of de oproep van Frans Leijnse om bestaande WAO’ers te vrijwaren van aanslagen op hun
inkomen misschien toch zo gek nog niet was.
Stekelenburg: ‘Daarom een woord tot de fractie van het CDA, die als enige blijft vasthouden aan het
verslechteren van de uitkeringen van de huidige WAO’ers. Kom uit dat isolement en sluit u aan bij de
meerderheid in het parlement en in de samenleving. Ik durf die oproep te doen, omdat de FNV zo’n
250.000 leden heeft die op het CDA stemmen en ik neem aan dat het CNV wil meehelpen om de druk
op het CDA te vergroten. Samen zullen wij de fractie nog eens herinneren aan het bijbelse woord dat
het beter is ten halve te keren, dan ten hele te dwalen.’ Vervolgens werden de werkgevers gepaaid:
‘Zij verwijten de laatste tijd de vakbeweging met luide stem dat wij “onbetrouwbaar” zijn en dat we
ons niet aan gemaakte afspraken houden. Dat zijn uiterst curieuze verwijten, omdat diezelfde
werkgevers immers al sinds jaar en dag laten weten dat zij helemaal geen zin hebben om maar iets
van belang af te spreken. Niet met het kabinet en niet met de vakcentrales.’
Ook de aangesloten bonden kregen een spiegel voorgehouden: ‘Bij ons lijkt de belangstelling voor
overleg op centraal niveau te tanen. Er klinken af en toe geluiden dat ze het in Den Haag maar
moeten uitzoeken en dat bedrijven en bedrijfstakken heel goed zelf in staat zijn om hun boontjes te
doppen. Als voorzitter van de Federatie wil ik daarvoor waarschuwen. Natuurlijk kunnen de meeste
bij de FNV aangesloten bonden in hun sectoren goede afspraken maken, aardige contracten afsluiten
en zinvol beleid ontwikkelen. Maar met wat meer loon voor journalisten, een uurtje korter werken in
de bouw en een voorziening voor kinderopvang in de metaal worden verder reikende problemen en
maatschappelijke vraagstukken niet opgelost.’
Tenslotte formuleerde Stekelenburg zijn geloofsbelijdenis: ‘Hoe scherp ook hier en daar de kritiek op
de huidige gang van zaken in de overlegeconomie is, wat is het alternatief? Een vechteconomie? Een
sociaaleconomisch proces dat wordt gedomineerd door het uitgangspunt “ieder voor zich”? Waar
eigenbelang – en dan nog vaak op korte termijn – de boventoon voert en waar al snel het recht van
de sterkste, de wet van het oerwoud zal gelden?
Er zijn landen waar de overlegeconomie zich niet heeft ontwikkeld. Amerika bijvoorbeeld, of – in
zekere mate – Groot-Brittannië. Wie durft er te beweren dat de ge middelde Britse werknemer beter
af is dan zijn Nederlandse collega? Of sterker nog: dat daar de economie er beter voorstaat? Wie kan
volhouden dat het Amerikaanse stelsel stabieler en rechtvaardiger is dan dat in ons land? De FNV is
daarom niet van zins en niet bereid om de overlegeconomie de rug toe te keren en bij het grofvuil te
zetten. Wij denken dat onze leden bij een goeddraaiende overlegeconomie iets te verdienen hebben.
Wij denken dat de overheid en de werkgevers ook iets kunnen winnen. De FNV is bereid te
investeren, iets aan te bieden. Maar voor wat hoort wat. Ik zie mogelijkheden om opnieuw te
proberen in de Stichting van de Arbeid tot een centrale afspraak te komen en daarbij sluit de FNV
geen enkel gespreksonderwerp uit. Het zal duidelijk zijn: de overlegeconomie raakt iedereen. Zij is
geen bezigheidstherapie, maar een middel om onze samenleving vorm te geven. Een middel dat ook
nodig is als aanvulling op de louter politieke democratie. De overlegeconomie is onontbeerlijk voor
betrokkenheid en zeggenschap van mensen.’
In de zomer van 1992 ontrolden zich de rituele dansen, die werkgevers en werknemers al decennia
opvoerden om elkaar en de regering te be- wegen een beleid te ontwikkelen waarbij de eigen partij
het meeste baat heeft. Stekelenburg pleitte bij iedere gelegenheid voor een Centraal Akkoord – mits
het kabinet dít… en de werkgevers dát… – om te voorkomen dat de loonkosten in 1993 sterker
zouden stijgen dan goed was voor de economie. VNO-voorzitter Rinnooy Kan kaatste dan steevast
terug dat een Centraal Akkoord alleen zinvol was als werkgevers en vakcentrales het eens konden
worden over het fundamentele uitgangspunt dat de traditionele rol van de sociale partners in het
nieuwe Europa was uitgespeeld. Rinnooy Kan: ‘Europa betekent meer markt, dat is de realiteit. Wie
dat negeert begint aan een centraal experiment dat alleen op een mislukking kan uitlopen.’
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Woordvoerders in de sociaal-economie lijken ervoor opgeleid om met veel aplomb statements af te
geven die goed klinken in de oren van de eigen achterban, die de tegenpartij niet al te
afschrikwekkend voorkomen en bij nadere bestudering weinig substantieels bevatten. Rinnooy Kan
bleef volharden in zijn strategie ‘Namens wie praat jij eigenlijk?’: ‘De FNV heeft de afgelopen
maanden wat vrijblijvend meegedaan aan de discussie binnen de SER over de gevolgen van de
Europese eenwording. Nu het moment is aangebroken om conclusies te trekken, schrikt de FNV
terug. Blijkbaar willen de afzonderlijke bonden niet wat Stekelenburg wil of heeft hij de bonden niet
duidelijk kunnen maken waar het in de discussie om gaat.’
En dan kwam de FNV-voorzitter weer: ‘Kul. Het zijn juist de werkgevers die in de problemen zitten. Zij
hebben maandenlang volgehouden geen centrale afspraken te willen maken en tegelijk het kabinet
verweten zulke afspraken onmogelijk te maken door met allerlei lastenverzwaringen te komen. Nu
het kabinet de BTW verlaagt krijgen de werkgevers door dat er nog meer mensen in Nederland zijn
die zinnige dingen over Europa zeggen.’ Het debat, waaraan we bovenstaande citaten ontlenen (de
jaarlijkse bijeenkomst van het bankiershuis Van Lanschot naar aanleiding van de Miljoenennota)
eindigde als altijd traditioneel: ‘Lukt dat Centraal Akkoord dit jaar nog?’, vraagt de forumvoorzitter.
Stekelenburg: ‘Laten de werkgevers maar naar ons toekomen.’ Rinnooy Kan: ‘Ik sluit niet uit dat we
nog iets kunnen doen op korte termijn.’
Het opmerkelijke was: beide voormannen begonnen elkaar op het persoonlijke vlak steeds aardiger
te vinden. Rinnooy Kans voorganger, Cees van Lede, was een liefhebber van de Pont-stijl, met zijn
formalistische inslag, gevoel voor decorum en licht dédain voor arbeideristische vakbondsleden. Van
Lede’s opvolger was net als Johan Stekelenburg: eerlijk, relativerend en gericht op consensus. Hij
doorzag Johans behoefte om aardig gevonden te worden en ruzie te vermijden.
Rinnooij Kan: ‘Als er dan toch eens een aanvaring ontstond, zat hem dat dwars. Dat trok hij zich
persoonlijk aan. Als onderhandelaar maakt je dat kwetsbaar, het vermindert je effectiviteit. Ik denk
dat we dat van elkaar herkenden. Voor mij was dat bijvoorbeeld reden om niet in te gaan op een
verzoek om minister te worden. Natuurlijk vertelden we elkaar niet alles, maar tegen elkaar jokken
deden we nooit. Dan hielden we de boot af met: “Daar kan ik nu niets over zeggen”. Maar dat kwam
nauwelijks voor.
Zijn narigheid in eigen huis, mijn problemen met het VNO-bestuur, dat wisten we van elkaar. Onze
omgang was uniek voor heel Europa. Ik sprak daar wel eens over met werkgeversvoorzitters in het
buitenland. Ze wisten niet wat ze hoorden. “Heb jij wel eens contact met de TUC?”, vroeg ik mijn
Britse collega. Nauwelijks. We waren echt de Peppie en Kokkie van de overlegeconomie. We trokken
door het land, reisden samen evenementen af en kregen redelijk betaald om het op een aardige
manier met elkaar oneens te zijn.
Ruud Lubbers heeft wel eens tegen ons gezegd: “Niet al te redelijk worden. Wat meer rechts uit de
kar hangen, dan breng ik de zaak wel weer in balans.” ’
Johan Stekelenburg bewonderde Alexander Rinnooy Kan om zijn talenkennis, zijn humor en vooral
zijn scherpzinnigheid. Rinnooy Kan: ‘Ik waardeerde Johan vooral vanwege zijn grote ijver en de
energie die hij in zijn werk stak. Hij had charisma en kon de mensen rechtstreeks adresseren. Hij
toonde zich persoonlijk betrokken en dat was hij ook. De makkelijke manier waarop hij met
journalisten omging. Vakwerk. Op zijn perscontacten was ik wel eens jaloers.’
In al die jaren is Alexander Rinnooy Kan maar één keer bij zijn tegenvoeter thuis geweest, toevallig op
de avond dat Youp van ’t Hek naar Johan Stekelenburg belde. De FNV-voorzitter hield vervolgens
graag bij Van ‘t Hek de mythe in stand dat Rinnooy Kan veelvuldig bij hem over de vloer kwam en bij
de VNO-voorzitter dat de Nederlandse cabaretwereld hem periodiek contacteerde.
Op het FNV-congres in mei 1992 over de overlegeconomie kreeg Johan Stekelenburg een nieuwe
partner in zijn bestuur die de portefeuille ‘arbeidsvoorwaarden’ ging beheren: Lodewijk de Waal. De
Waal, die tot op dat moment voorzitter was van de Dienstenbond: ‘Dat was een slimme zet van
Johan, want hij merkte dat ik nogal eens oppositie voerde tegen zijn beleid. “Je kunt elke portefeuille
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hebben die je wilt”, was zijn aanbod. Akkoord, heb ik gezegd, dan wil ik het
arbeidsvoorwaardenbeleid en internationale zaken. Al snel konden we met elkaar lezen en schrijven.
Hij gaf me in de Stichting van de Arbeid een grote vrijheid. We belden af en toe en dan luisterde hij
nauwkeurig en zei: ”Ga zo maar door.” Johan was er voor de binding, ik voor de sturing. Hij
verzamelde, ik joeg ze uit elkaar. In die 'good guy – bad guy'-rolverdeling konden we ons uitstekend
vinden.’
Op 11 november 1992 werd voor het eerst in lange tijd – en vrij onverwachts – een Centraal Akkoord
gesloten tussen kabinet, werkgevers en werknemers. We zullen de totstandkoming van het Akkoord
en de rol van Johan Stekelenburg één keer uitvoerig reconstrueren, omdat alle volgende akkoorden
op vrijwel dezelfde manier tot stand kwamen. Af en toe verdween een van de hoofdrolspelers van
het toneel om door een ander te worden vervangen. Soms stapte degene die in het script was
voorbestemd om een brief op te brengen plotseling in de schijnwerpers. Het gebeurde ook wel dat
het publiek zich ging roeren en luidkeels een andere afloop eiste. Maar als het doek uiteindelijk viel,
stonden alle spelers toch weer hand in hand te buigen en het applaus in ontvangst te nemen. Al was
het maar van de eigen claque.
In het najaar van 1992 kwam het Centraal Planbureau met
verontrustende cijfers over de toekomst van de Nederlandse
economie in 1993: oplopende werkloosheid, inzakkende
winsten en een gat in de begroting van enkele miljarden
guldens. Het kabinet liet meteen de vooruitzichten voor 1994
maar even in kaart brengen om bij alle deelnemers aan het
overleg de ernst van de situatie goed duidelijk te maken. Die
was, kort gezegd, belabberd. Voor CNV-voorzitter Anton
Westerlaken waren de sombere berichten aanleiding om aan
te bieden maar liefst vijf jaar genoegen te nemen met behoud
van de koopkracht en af te zien van inkomensverbetering.
Minister Bert de Vries van Sociale Zaken prees de aangeboden
nullijn uitvoerig (mannenbroeders onder elkaar). Maar Johan
Stekelenburg stuurde Westerlaken al weer vrij snel de
coulissen in. Hij uitte bezwaren tegen het plan, inhoudelijke,
Als het om de populariteit van zijn
broer ging, accepteerde Jan publiciteit.
maar ook opportunistische: sommige FNV-bonden bereidden
Hier nemen zij deel aan het programma
inmiddels cao-onderhandelingen voor die voorzagen in royale
Kopspijkers
loonsverhogingen.
Toen Bert de Vries merkte dat de FNV-voorzitter gevangene was van zijn eigen achterban bewees hij
niet ‘de schim op Sociale Zaken’ te zijn, waarvoor Stekelenburg hem ooit had uitgemaakt via de pen
van Bas Linders. Hij dreigde met een loonmaatregel. Daar had, behalve Stekelenburg, ook Alexander
Rinnooy Kan geen trek in. Zou het niet zinvol kunnen zijn als werkgevers en werknemers toch nog
eens de koppen bij elkaar staken? En dus besloten de sociale partners in de Stichting van de Arbeid
aan het werk te gaan, maar niet zonder elkaar eerst nog even vriendschappelijk op het voetbalveld te
hebben getroffen.
Rinnooy Kan gaf een voorzet, waaruit het enige VNO-doelpunt werd gemaakt. Stekelenburg scoorde
met een achterwaartse omhaal. De eindstand was 7 – 1 in het voordeel van de vakbeweging.
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Volkskrantverslaggever
Thom Meens deed op 28
oktober verslag van de SERvergadering waarin
werkgevers, werknemers en
kroonleden spraken over de
hoofdlijnen voor een
sociaaleconomisch beleid
voor de middellange termijn,
dat de weg zou effenen voor
centraal overleg met het
kabinet. Hij schreef: ‘Elke
punt en komma wordt ter
discussie gesteld. Geen
enkele afspraak mag voor
tweeërlei uitleg vatbaar zijn.
En dus moet er worden
gewacht.
Afspraken worden afgezegd,
De De Peppie en Kokkie van het sociaal-economisch overleg in de jaarlijkse
feestjes verzet. Directeur
wedstrijd tussen FNV/CNV en VNO/NCW
Zalm van het Centraal
Planbureau heeft de vertragingen als enige zien aankomen. Hij stuurde zijn gezin alvast vooruit op
vakantie. “Ik reis wel na.”
VNO-voorzitter Alexander Rinnooy Kan doodt de tijd met “nog even geduld” te roepen tegen iedere
journalist die hem benadert voor informatie. “We zijn er zo uit, het duurt nog even.” Hij vergist zich.
Als de laatste tekst eindelijk op papier staat, komt voorzitter Blankert van de werkgeversclub NCW
binnen. Later doet hij trots verslag van wat zich in de vergaderzaal afspeelde. “Ik heb gezegd: Wat
staat hier nu? Nou, toen begon een aantal behoorlijk te hakkelen. Dus moest er een nieuwe tekst
komen.”
Blankert heeft dan al een afspraak afgezegd. Hij had eerst niet eens willen komen. Er was immers
alleen ’s morgens SER-vergadering. De bijeenkomst van de middag betrof alleen een bijeenkomst van
een subcommissie van een commissie. Daar zitten doorgaans geen voorzitters bij. Die wachten tot de
teksten zijn voorgekookt.
Maar wat deed Stekelenburg dan in die commissie? Hij verving een collega-bestuurder. En toen
Stekelenburg aanwezig was, konden de anderen niet achterblijven. Dus deden ook Westerlaken van
het CNV en Van Dalen van de MHP een duit in het zakje. Waarna ook de werkgevers Rinnooy Kan en
Blankert aansloten. De journalisten weten waarom: “Stel je voor dat vanavond alleen de kop van
Stekelenburg op de televisie is. Dat kan natuurlijk niet.”
Stekelenburg haast zich de hele dag te vertellen dat de bijeenkomst helemaal niet zo belangrijk is als
alle journalisten en politici denken. Er komt zeker geen Centraal Akkoord uit. Wie dat verwacht, is
echt verkeerd bezig. Nee, het gaat over een voorbereidend stuk voor een SER-bijeenkomst in
november. Meer is er niet aan de hand. Al geeft hij toe dat het toch wel heel bijzonder is als
werkgevers en werknemers het eens worden over de collectieve lastendruk, loonmatiging, behoud
van de koppeling en arbeidsparticipatie.
De heren gebruiken de rest van de tijd vooral om te onderzoeken wie welke teksten heeft
doorgespeeld aan welke krant. “Nog nooit is er zo veel zo snel uitgelekt”, zegt Rinnooy Kan
verontwaardigd. Stekelenburg en Blankert sluiten zich daar graag bij aan. Alledrie hebben ze een blik
van: “Ik zou dat nooit doen.” Waarna Stekelenburg “vergeet” om de tekst van het akkoord over de
Wet Koppeling met Aanpassingsmechanismen weg te leggen als een journalist langskomt.
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Rinnooy Kan staat erbij en
kijkt ernaar, net als
topambtenaar Hans Borstlap
van Sociale Zaken. Dan trekt
het drietal de agenda’s. Want
na dit akkoord moet er snel
overleg volgen met het
kabinet.’
Dat overleg werd
afgesproken op 11
november.
Voor die tijd haalde
Stekelenburg zich de
woede op de hals van de
Industriebond FNV omdat
hij zuchtend toegaf dat hij
de loonsverhoging van
4,75 procent die de bond
Tot op het laatste moment bracht Stekelenburg wijzigingen aan in zijn toespraken in de metaalnijverheid
en voegde hij ‘laatste nieuwtjes’ toe
realiseerde ‘aan de hoge
kant’ vond.
Dat verschafte Rinnooy Kan gelegenheid om op een geïmproviseerde persconferentie nog snel
even zijn wantrouwen in de FNV uit te spreken. Tussendoor feliciteerde Johan Stekelenburg
minister-president Ruud Lubbers met zijn tienjarig regeringsjubileum in een persoonlijke brief,
waarin hij schreef: ‘Hoewel we nog wel eens tegenover kabinetten onder jouw leiding fors actie
hebben gevoerd, is dat gelukkig nooit aanleiding geweest voor slechte persoonlijke
verhoudingen. Zo hoort het ook en zo houd je het ook langer vol. Bij mij bestaat veel waardering
voor de manier waarop je je ambt, je vak, uitoefent.’
Een week later zitten alle onderhandelaars bij elkaar in het Torentje. Stekelenburg, in wederom
een ‘eigen’ stuk (van Paul van Tongeren): ‘Centraal overleg is voornamelijk pendelen van
Amsterdam naar Den Haag en vice versa. Ook geestelijk: van de regering naar de werkgevers,
naar de aangesloten bonden. Dat zijn tamelijk andere werelden.
In het Torentje zitten we in een betrekkelijk sober, klein, rond zaaltje. Koffie en spa. Een enkeling
rookt, maar eigenlijk alleen in de schorsingen. De vergaderingen à trois zijn formele zittingen. Men
spreekt met twee woorden en Algemeen Beschaafd Nederlands. Althans voor zover het jargon dat
toelaat. U kent het wel: tijdpad, horizonbepaling, openbreken, nullijn, cohortemodel,
participatiegraadbevorderend.
De sfeer is zakelijk. Lubbers een zeer bedreven voorzitter. Gelukkig is er af en toe een vlaag humor.
Tijdens schorsingen ontladen de spanningen zich. Door de verslaafden wordt dan flink gerookt, de
taal is af en toe niet meer zo beschaafd. De stemmen willen zich nog wel eens verheffen. Schorsingen
zijn er in veel variaties. Je schorst als gezamenlijke vakbeweging, of als FNV, als vakbeweging en
kabinet of als vakbeweging en werkgevers.
Ook kunnen er tijdens schorsingen informele bijeenkomsten van mensen uit alle verschillende
organisaties ontstaan. En natuurlijk houdt iedereen goed in de gaten wie er met wie zit te smoezen
en hoe lang al. Voor een buitenstaander moeten we er wel uitzien als een kudde pinguins. Soms
worden ook schorsingen anderszins nuttig gebruikt.
Door die bewindspersoon bijvoorbeeld die opbelt naar het departement en zegt dat de chauffeur
even een blikje Sheba voor de kat moet halen. Daar trek je als arbeidersjongen toch even een
wenkbrauw bij op.’ Die bewindspersoon was staatssecretaris Elske ter Veld van Sociale Zaken.
Dat jaar werd op 12 november om half twee ’s nachts een Centraal Akkoord gesloten tussen kabinet,
werkgevers en werknemers na zestien uur onderhandelen. In vier velletjes tekst werd met geen
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woord gerept over de nullijn die het kabinet wilde. Er stond geen letter in over de loonbevriezing van
drie maanden die de werkgevers wilden. En de WAO-maatregelen werden niet verzacht, zoals de
vakbeweging had geëist.
Maar alle partijen traden buigend voor het voetlicht zo lang het doek werd gehaald. ’s Morgens had
Johan Stekelenburg de pers om zijn vinger gewonden met de slogan ‘Onder druk wordt alles
vloeibaar’.
Aan zijn medeonderhandelaars voorspelde hij dat ze die uitspraak de hele dag in alle journaals
zouden gebruiken in afwachting van de uitkomst van het overleg. Aan het einde van de ochtend brak
Stekelenburg het overleg quasi-woedend af, omdat de werkgevers aan een loonpauze bleven
vasthouden. Over acht van de negen voorbereide ‘beleidsoriëntaties’ waren de gezamenlijke
werkgevers en werknemersdelegaties het inmiddels eens, maar over de formulering van punt zes
was onenigheid ontstaan.
Punt zes in de vakbondstekst bestond uit één zin: ‘Onder erkenning van de eigen
verantwoordelijkheid van partijen terzake doen sociale partners een klemmend beroep op caopartijen op decentraal niveau om, gegeven de verschillen in economische positie tussen sectoren en
ondernemingen, het totaal aan cao-afspraken nadrukkelijk te bezien op hun modaliteiten qua
kosten, vorm en tijdstip van toepassing in het licht van zowel de thans bekende economische
vooruitzichten als de bovengeschetste uitgangspunten.’ Daar waren nog heel wat telefoontjes tussen
Stekelenburg en Bé van der Weg van de Industriebond aan vooraf gegaan.
De werkgevers stelden een andere tekst voor, ook maar één zin: ‘Onder erkenning van de eigen
verantwoordelijkheid terzake willen de sociale partners een klemmend beroep doen op de caopartijen om, voor zover betrokken bij de vernieuwing van cao’s, de formele werking van deze cao’s
op een door hen te bepalen wijze te verlengen met een periode van circa drie maanden teneinde
zich gedurende deze periode te kunnen beraden op verslechterde economische vooruitzichten en
hierop op een verantwoorde wijze te kunnen reageren.’
’s Middags onderhandelden werknemers en werkgevers vrolijk verder en vloog minister-president
Lubbers halsoverkop terug van Boekarest naar Den Haag. ’s Avonds bewees hij in het Torentje dat de
loftuitingen van Stekelenburg over zijn vakmanschap terecht waren. Na zes uur jongleren met
woorden, begrippen en percentages was het land gered met een Centraal Akkoord voor 1993.
Was in 1992 minister-president Ruud Lubbers de deus ex machina die met een aantal tekstuele
voorstellen alle partijen op één lijn wist te krijgen, in november 1993 lukte het minister Bert de Vries
van Sociale Zaken het laatste duwtje te geven naar het bereiken van een Centraal Akkoord. Na een
herfst met het gebruikelijke zwarte pieten van alle partijen via de media, trok hij zijn aangekondigde
loonmaatregel in, omdat werknemers en werkgevers ‘een bijna-nullijn’ overeenkwamen. Toen
Stekelenburg bezwaar maakte tegen nog voorliggende dereguleringsmaatregelen – zoals de
versoepeling van het ontslagrecht, en de afschaffing van de Algemeen Verbindendverklaring van
cao’s – kwam De Vries op het idee ‘eerst een fundamentele discussie te voeren, waarbij
werkgelegenheid en goede arbeidsverhoudingen belangrijke toetsstenen moeten zijn.’ Die briljante
gedachte werd breed onderschreven.
Op foto’s in kranten en tijdschriften van de voornamelijk middelbare mannen die het poldermodel
schraagden, vormde Johan Stekelenburg vrijwel altijd het stralende middelpunt. Dat kwam vooral
omdat hij er zichtbaar van genoot om als een equilibrist in het circus zoveel mogelijk bordjes tegelijk
draaiende te houden. Net zoals hij de uitspraak ‘onder druk wordt alles vloeibaar’ in de auto op weg
naar Den Haag bedacht, zo kwam hij altijd te bestemder plaatse met een voorbereide oneliner,
waardoor hij de verzamelde pers naar zich toe zoog.
Autoritten gebruikte hij ook om met één hand aan het stuur en in de andere een gsm één-tweetjes te
maken met journalisten die hun betrouwbaarheid hadden bewezen. Wetende dat sociaaleconomisch
Nederland doorgaans in stemmig blauw of driedelig grijs gekleed gaat, hulde hij zich steevast in wat
Rinnooij Kan ‘rare jasjes’ noemde: felle kleuren en opzichtige ruiten. Dan wist je wie die avond van
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het scherm zou spatten met zijn bruine kop en steeds grijzer wordende kuif te midden van het saaie
pakkengilde. Toen Stekelenburg op een leeftijd kwam dat kleine lettertjes steeds meer inéén
vloeiden, schafte hij een felrode bril aan. De woordspelingen erover ergerden hem na verloop van
tijd en na rijp beraad koos hij een kek, felblauw leesbrilletje dat hem veel complimenten opleverde.
Hoewel zijn aandeel in het sociaaleconomisch overleg met eigen bon den, werkgevers en kabinet het
merendeel van zijn tijd in beslag nam, zorgde hij ervoor dat hij dichtbij de mensen bleef die hij
vertegenwoordigde. Daarbij maakte hij geen bezwaar als die momenten door persfotografen werden
vastgelegd. Zo bevat zijn plakboek van 1993 foto’s van het openen van een milieuvriendelijke
kapsalon, het aanvegen van een vloer (bij een arbeidsconflict in de schoonmaakbranche), een ren-jerot actie met hardloopster
Nelly Cooman bij
McDonald’s, een
spreekbeurt op de school
van zijn zoon.
Maar ook van ontmoetingen
met George Bush, Nelson
Mandela en Lech Walesa,
waar hij als FNV-voorzitter
geacht werd aanwezig te
zijn. In de zomer van 1993,
toen hij net was
herbenoemd voor vier jaar,
viel het besluit om de FNVvoorzitter eindelijk de
beschikking te geven over
een auto met chauffeur.
Niet
alleen kwam dat
Ontmoeting met een indrukwekkende man: Nelson Mandela, het idool van zijn
moeder
Stekelenburgs eigen
veiligheid en die van medeweggebruikers ten goede, het verschafte hem ook tijd om de rijtijd nog
efficiënter te gebruiken en wat uitgeruster op de plaats van bestemming aan te komen.
Vanaf 1993 was Johan Stekelenburg ‘bekende Nederlander’, dat bewijst ook de aandacht die bladen
als Privé, Story en Weekend aan hem en aan Heleen Hoekstra besteedden. Steeds vaker werden ze
bij officiële gelegenheden op de korrel genomen, meestal in galakledij en ongemakkelijk kijkend naar
de paparazzi.
Ergernis over de pulpbladen was één van
de redenen dat zij besloten niet in
Nederland te trouwen, maar in het
buitenland. Tegen Ciska Dresselhuys van
Opzij vertelde Stekelenburg daarover: ‘In
de praktijk zit er geen verschil in
samenwonen of getrouwd zijn. Heleen
vond het heel prettig om te trouwen, voor
haar was het de eerste keer, dus waarom
niet? Nadat we eerst van plan waren het
gewoon in Nederland te doen, met mijn
twee zoons als getuigen, zijn we
uiteindelijk ver weg, op Mauritius,
getrouwd. Niet alleen vanwege het
klimaat en de romantiek, maar ook om al

Huwelijk op Mauritius
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het gedoe rondom een huwelijk te ontlopen. Wie moet je precies vragen, moet je een receptie
geven, wie moeten er bij het diner zijn en dan ook de fotografen van de pulpbladen nog. Ik zag daar
allemaal enorm tegenop.’ Tussen alle onderhandelingen over najaarsakkoord door, regelde
Stekelenburg de nodige papieren via de Brusselse ambassade van het tropische eiland Mauritius,
waar hij en Heleen in de laatste week van november een vakbondscongres zouden bezoeken. Daar
trouwden ze, op het strand, met een ambtenaar en een Engelse vakbondsvriend als getuigen op 26
november. Gerda Verburg, nu CDA-kamerlid, toen CNV-bestuurder, organiseerde een receptie voor
het echtpaar. ‘Daarom ben ik waarschijnlijk een van de weinigen die haar aardig vind’, constateert
Heleen Hoekstra.
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Hoofdstuk 8

Tilburg-soap
Het jaar 1994 vormde een uitzondering in de traditionele cyclus van intern overleg over het
arbeidsvoorwaardenbeleid, de onderhandelingen in de Stichting van de Arbeid, in de SER en
uiteindelijk het Centraal Akkoord, want 1994 was een verkiezingsjaar. Het wachten was op de
regeringsverklaring van een nieuw kabinet, alvorens het circus met zijn voorstelling kon beginnen.
De relatie tussen de PvdA en de vakbeweging had geleden onder de WAO-crisis en er was Wim Kok
een boel aan gelegen om de verhoudingen te verbeteren. Lodewijk de Waal herinnert zich: ‘In het
najaar van 1993 zaten Johan, vice-voorzitter Karin Adelmund en ik bij Wim Kok op het ministerie van
Financiën met elkaar te praten over onze positie in het sociaaleconomisch overleg.
Toen we klaar waren, zei Wim Kok: “Karin, kun jij een ogenblikje blijven?” Korte tijd later deelde ze
mee dat ze de FNV ging verlaten en een hoge plaats op de verkiezingslijst zou krijgen.’
Adelmund: ‘Deze gebeurtenis herinner ik me niet, maar ik weet wel dat het PvdA-voorzittersduo
Rottenberg en Vreeman mij als lijsttrekker wilde voor de Europese verkiezingen. Wim Kok zei: Ik zou
Europa doodzonde vinden, kom naar de Kamer. Daarop heb ik te kennen gegeven dat ik alleen van
de vakbeweging naar de politiek zou gaan, als in het verkiezingsprogramma werd erkend dat de PvdA
bij het WAO-beleid fouten had gemaakt.
Vervolgens dreigde fractievoorzitter Jacques Wallage met opstappen, want die vond die knieval een
desavouering van zijn beleid. Langs de snelweg tussen Utrecht en Arnhem hebben Wim Kok en ik
onze auto’s geparkeerd om over mijn overstap te praten. Een plaats bij de eerste vijf zat er wel in,
dacht hij. En in de inleiding op het verkiezingsprogramma is opgenomen dat de PvdA in het proces
van de herziening van de WAO fouten had gemaakt.’
Ruud Vreeman, Stekelenburgs opvolger als burgemeester van Tilburg: ‘Frans Leijnse was degene die
mij heeft gevraagd om samen met Felix Rottenberg voorzitter te worden om de band tussen de
vakbeweging en de PvdA te herstellen en te verstevigen.
Dat was op de zondag dat Wim Kok en Johan met elkaar in Het Capitool slaags waren geraakt.’
Volgens Johan Stekelenburg had de PvdA het aan de FNV te danken dat de concurrentie bij de
verkiezingen in mei werd geklopt en de Partij van de Arbeid weliswaar verloor, maar toch de grootste
partij werd. ‘Ik aarzel niet te zeggen dat de PvdA heeft geprofiteerd van de verbeterde relatie met de
FNV’, zei hij tegen NRC Handelsblad.
Stekelenburg was aanvankelijk geen voorstander van het Paarse kabinet, dat na een lange en
moeizame formatieperiode op 22 augustus 1994 op het bordes van Huis ten Bosch werd vereeuwigd.
Hij koesterde de lange, traditionele verwevenheid tussen ‘zijn’ partij en de vakbeweging, maar
besefte dat in de PvdA – ondanks een betere vakbondsbemensing – de opvatting overheerste dat de
vakbeweging een soort verlengstuk was van de sociaaldemocratische geldingsdrang.
Met het gedachtegoed van de VVD had hij niks. Dus had je het CDA nodig om ervoor te zorgen dat in
Nederland besluiten werden voorbereid en gedragen door het maatschappelijk middenveld.
Stekelenburg werd in de voorbereiding van Paars door Jacques Wallage gepolst voor de functie van
minister van Sociale Zaken.
Hij gaf te kennen, dat hij voor die functie in de markt was en ‘moest uiteindelijk even slikken’ toen Ad
Melkert – die een grote inbreng had bij de totstandkoming van het regeerakkoord – daarvoor met
het ministerschap werd beloond.
VNO-voorzitter Alexander Rinnooy Kan bood – zoals gezegd – weerstand aan diverse verzoeken van
D66-voorman Hans van Mierlo om minister van Economische Zaken te worden. In plaats van
gezamenlijk minister-president Wim Kok te flankeren bleven de FNV- en de VNO-voorzitter gewoon
de Peppie en Kokkie van de overlegeconomie, die door de plannen van het nieuwe kabinet ook nog
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eens aan invloed zou inboeten. Stekelenburg, in een reactie op het ontstaan van Paars: ‘In de
formatierondes van 1986 en 1989 werd ik door de dienstdoende informateurs regelmatig
geconsulteerd tijdens de programmatische besprekingen. Toen werd de inbreng van het
maatschappelijk middenveld op hoge prijs gesteld. Dit keer moest ik het doen met twee telefoontjes,
ééntje van Jacgues Wallage en één van Hans van Mierlo. Als dit illustratief is voor de neo-liberale
teneur, dan belooft dat weinig goeds.’
En vervolgens draaide hij zijn vaste CD nog eens af: ‘Met de politieke legitimatie mag het dan in orde
zijn, je hebt voor doelmatig bestuur toch ook rekening te houden met het draagvlak in de
samenleving. Dat is nu voor de paarse coalitie erg broos en als je het maatschappelijk middenveld
buitensluit, wordt dat niet minder.’ Stekelenburg hoopte invloed te kunnen uitoefenen op de
Tweede Kamerfractie van de PvdA via de ‘syndicalistische vleugel’ van zijn partij. In een interview zei
hij: ‘Ten tijde van de WAO-crisis zat de PvdA-aanhang onder de FNV-leden op een historisch
dieptepunt van 25 procent.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in
maart van dit jaar stemde van de
FNV-kiezers 35 procent PvdA. En
twee maanden later was dat
percentage verder gestegen naar 45
procent.
Ik zeg wel eens: “Adelmund
verplicht”.’ Maar een beetje fluiten
in het donker was het wel om een
beroep te doen en te rekenen op
zijn voormalige FNV-collega’s, van
wie ook Ferd Crone naar de Tweede
Kamer zou verhuizen. Voordat de
Minister Ad Melkert spreekt Johan Stekelenburg toe bij zijn afscheid van de regeringsverklaring werd afgelegd
FNV
had Stekelenburg een brief
gekregen van zijn oude gabber Frans
Leijnse, die zich in de PvdA een roepende in de woestijn voelde en eind 1993 een hoogleraarschap
aanvaardde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Hij schreef: "Je hebt met Ruud en Karin directe contacten en ik vlak Wim (van Gelder, JT) ook niet uit,
maar de vraag is natuurlijk hoeveel ruimte zij krijgen om de koers links van het midden te houden.
Daar zit de laatste jaren een groot probleem. Ideologisch hebben de Melkerts en de Buurmeijers het
langzamerhand voor het zeggen gekregen en hun aanhang in de nieuwe fractie is groter dan in de
veel verguisde oude fractie. Jij hebt altijd een dubbele beïnvloedingsstrategie gevolgd: officiële
gesprekken met de top, informele contacten met personen in de top en in de fractie. Maar je moet
een toenemend gevoel hebben gehad, dat dit op belangrijke momenten onvoldoende was. In de
bewindsliedenploeg legde het oordeel van de vakbeweging geen gewicht in de schaal en wie tegen
het heersende CPB-denken ingaat, wordt in politiek Nederland überhaupt al niet meer serieus
genomen. In zo’n klimaat blijft men de oude vrienden van de vakbeweging welwillend ontvangen, om
na afloop vast te stellen hoe achterhaald hun denkbeelden zijn geworden.’
Net als Johan Stekelenburg zag ook Frans Leijnse het grote gat opdoemen, dat Pim Fortuyn een paar
jaar later zou opvullen: ‘De PvdA is sinds Wims aantreden in 1987 ideologisch veel grondiger
“vernieuwd” dan zelfs de Grote Vernieuwers van dit moment bevroeden. Aan de basis van de partij is
het oude kader verdwenen, zonder dat er veel jongeren met een duidelijke politieke visie voor in de
plaats zijn gekomen.
De lastige, verpolitiekte partij van de jaren tachtig is verdwenen en als je ziet hoe het partijbestuur
nu functioneert, lijken we hard op weg om het CDA-model te kopiëren: de partij als applausmachine
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voor het politieke management aan de top. Ik geloof dat de Haagse politiek als geheel, maar de PvdA
zeer in het bijzonder, langzamerhand toe is aan een stevige herideologisering.
Het is geen wonder dat kiezers thuisblijven als de partijen zich alleen nog maar van elkaar
onderscheiden in de nuances die zij op de laatste CPB-berekeningen aanbrengen. Men is hard op
weg het “één pot nat” van de ontevreden burger werkelijkheid te la- ten worden.’
Leijnse heeft weinig aan zijn woorden van elf jaar geleden toe te voegen en voelt niets voor het halen
van zijn gelijk: ‘Die vergadertijgers zijn af en toe knap irritant, maar je hebt ze nodig om niet los te
zingen van je achterban, wat onder het Rottenberg-bewind is gebeurd.
Bij het CDA zag je hetzelfde onder Van Velzen en Bukman met Brinkman als resultaat. Johan was
anders, die wist wat er onder de mensen leefde en niet alleen in de partijtop. Ik denk dat dat de
reden was, waarom het grootste deel van de mensen in de partijtop blij was dat hij later naar Tilburg
vertrok. Daar hadden ze geen last van hem. Hij was verreweg de grootste stemmentrekker.’
Het nieuwe kabinet begon meteen al goed. Tussen de soep en
de aardappels door schafte de Tweede Kamer de verplichting af
om aan de SER advies te vragen in sociaal-economische
aangelegenheden. Bovendien wilde de VVD af van de Algemeen
Verbindend Verklaring (AVV) van cao’s. Maar gaandeweg bleek
vooral minister Melkert van Sociale Zaken oog te hebben voor
de verlangens van de vakbeweging. Hij blokkeerde de
afschaffing van de AVV en bleek al snel niet zonder het
poldermodel te kunnen om tot wetgeving te komen. Op 4
december 1995 vroeg de minister om ‘nadere advisering’ (het
liefste vóór 1 maart 1996) aan de Stichting van de Arbeid ‘op een
aantal onderdelen van de nota Flexibiliteit en Zekerheid’, die op
dezelfde dag aan de Tweede Kamer was aangeboden. Met
andere woorden: het paarse kabinet was verdeeld en zag zich
genoodzaakt om de sociale partners om hulp te vragen. Voor
Johan Stekelenburg en Alexander Rinnooy Kan was deze
adviesaanvrage een uitgelezen kans om het nut en de
effectiviteit van de overlegeconomie nogmaals aan te tonen. In
Ruud Vreeman en Johan Stekelenburg
vier maanden tijd slaagden zij erin met alle betrokkenen een
bij afscheidsreceptie
advies tot stand te brengen, waarin een nieuwe regeling werd
voorgesteld voor de proeftijd, het aangaan en verbreken van arbeidscontracten voor bepaalde en
onbepaalde tijd en flexibele arbeidsrelaties, zoals oproepcontracten.
Daarnaast lukte het overeenstemming te bereiken over de regulering van uitzendarbeid. ‘Een
uitgebalanceerde vernieuwing van het arbeidsovereenkomstenrecht’, werd het akkoord in de pers
genoemd, ‘die het kabinet niet voor elkaar kreeg.’Het advies werd vrijwel ongewijzigd tot
wetsvoorstel verheven en door het parlement aanvaard.
De Wet Flexibilisering was nog maar één voorbeeld van de manier waarop werkgevers en
werknemers erin slaagden de aanval van Paars I op het poldermodel af te slaan. Terwijl de
jarenlange matiging van de lonen de werkgelegenheid in Nederland aanzienlijk sneller deed groeien
dan die in de ons omringende landen, wisten FNV en VNO minister Melkert te bewegen de nieuwe
Arbeidsvoorzieningenwet zo aan te passen dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de
sociale partners bleef en niet in handen kwam van zijn ministerie. Door overeenstemming in de
Stichting van de Arbeid veranderde de Tweede Kamer ook nog de taakomschrijving van de Regionale
Bureaus voor Arbeidsvoorziening (RBA’s). Nog één keer citeren we Stekelenburg in ‘Een beetje
boegbeeld’: ‘Ik kan hier bij de FNV als ik wil elke dag drie journalisten te woord staan over hoe dat nu
toch allemaal mogelijk is. Er is flink gesaneerd, de werkgelegenheid stijgt, er is loonmatiging en de
vakbeweging groeit. Daar snappen ze niks van. We gaan een circulaire maken in verschillende talen.
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Om uit te leggen dat de loonmatiging hier begeleid wordt door lastenverlichting en tegelijk afgeruild
is tegen arbeidsduurverkorting die decentraal wordt ingevuld. En dat we met onze leden uitgebreide
discussies hebben gevoerd over deeltijdarbeid in relatie tot sociale zekerheid en dat we daarover
met werkgevers en de overheid afspraken hebben gemaakt. Het zijn regelingen die deels in de Wet
en deels in cao’s worden vertaald. Dat is de succesformule waarmee de werkgelegenheid hier het
snelst groeit van heel Europa. Het gaat om het creëren van uitruilsituaties. Voor wat hoort wat; dat is
de basis waarop we het met elkaar kunnen vinden in dit land.’ De tekst is typisch een Johan
Stekelenburgtekst: geruime tijd is de lezer het spoor bijster, totdat hij bij de slotzin instemmend kan
knikken.
Op 31 oktober 1996 werd
Johan Stekelenburg 55 jaar.
Dertig jaar werkte hij bij de
vakbeweging, waarvan de
laatste acht jaar als
voorzitter. Hij was populair in
het land, geliefd bij mensen
met wie hij functioneel
overhoop lag, de
overlegeconomie waarin hij
geloofde was onomstreden
en succesvol. Werd het niet
tijd om op het hoogtepunt
van zijn vak- bondscarrière
nog een keer van baan te
veranderen? Zelf vond hij van
wel.
Voor de eerste keer grootvader
De herstructurering van de
FNV die door de grootste bonden werd voorbereid zou de vakcentrale niet overbodig maken, maar
wel aan macht doen verliezen. Bovendien had in het voorjaar van 1996 Peppie hem verteld dat hij
het VNO-voorzitterschap zou inruilen voor een functie in de Raad van Bestuur van ING. Ook al zou hij
met diens opvolger Hans Blankert – net als Stekelenburg een sportfanaat – een uitstekende relatie
ontwikkelen, het zou nooit meer worden wat het was geweest.
Bij het afscheid van Alexander Rinnooy Kan op 3 juni 1996 hield Johan Stekelenburg een redevoering.
Dat deed hij graag en daar maakte hij veel werk van. In zijn plakboeken bevinden zich heel wat
dankbetuigingen van mensen voor wie zijn afscheidswoorden grote betekenis hadden. Hoewel hij
veel speeches overliet aan zijn voorlichters Paul van Tongeren en vervolgens Jeroen Sprenger,
schreef hij persoonlijke toespraken zelf, thuis op de bank, met een half oog op een eindeloze
wieleretappe of een voortsudderende tennismatch.
Meestal combineerde hij persoonlijke waardering en anekdotes met de sociaaleconomische
actualiteit en richtte hij zich over het hoofd van het feestvarken heen ook nog even tot een
sociaaleconomische hotemetoot die een veeg uit de pan verdiende.
Bij het afscheid van Rinnooy Kan was dat Jan Timmer van Philips, die niet met Stekelenburg in debat
durfde te gaan over de 36-urige werkweek. Verder rekende hij af met de veronderstelling dat bij
organisaties eerst de baas weg gaat en vervolgens zijn voorlichter. Het bleek juist andersom.
Eerst ging Henne Pauli weg, daarna Wim Kok. Eerst vertrok Hans van der Voet, daarna Ruud Lubbers.
Eef Brouwers ging Jan Timmer vooraf en Frits Wester Elco Brinkman.
En ja hoor, voordat Rinnooy Kan zijn overstap bekendmaakte verdween Nico Beemsterboer bij het
VNO. ’s Anderendaags schreef Rinnooy Kan hem onder meer: ‘Onze verhouding is de zakelijkheid
ontgroeid. Ik had mij geen betere counterpart kunnen denken. Jouw optreden was het hoogtepunt
van de dag. Ik zal je met bewondering en nostalgie blijven volgen. In vriendschap, je Alexander.
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Johan Stekelenburg speelde graag op zeker, hield er niet van schepen achter zich te verbranden of
zich in ongewisse avonturen te storten. Die eigenschap had hij ontwikkeld in het arbeidersgezin
waarin hij opgroeide en waarin welstand en zekerheid geen vanzelfsprekendheden waren. Daarom
liet hij de partijtop weten dat hij graag in aanmerking wilde komen voor een functie in het openbaar
bestuur, terwijl hij tegelijkertijd zich verkiesbaar stelde voor een nieuwe periode als FNV-voorzitter
met het recht tussentijds te vertrekken. De FNV-voorzitter had zijn voelhorens nog niet uitgestoken,
of hij werd gevraagd als Commissaris van de Koningin in Groningen. Hij wees het verzoek af, officieel
omdat hij nog geen tijd had gevonden om een opvolger te zoeken en in te werken. Maar wanneer de
functie van Commissaris in Friesland was vrijgekomen, had hij het aanbod niet kunnen weerstaan –
opvolger of niet.
Lodewijk de Waal:
‘Rotterdam was natuurlijk
de beste plaats voor Johan
geweest, maar ja, daar zat
Bram Peper. Die
functioneerde voor geen
meter – je hebt later gezien
wat er met de PvdA daar
gebeurde – maar de
partijtop durfde hem niet
aan te pakken.
Ik heb er nog wel eens met
Karin (Adelmund, JT) over
gesproken, die toen PvdAvoorzitter was: Maak die
plek vrij voor Johan! Maar
PvdA-wethouder Wim Luijendijk begroet Johan Stekelenburg bij zijn kennismaking ze waren te bang voor
met de gemeenteraad van Tilburg
Bram.’
Karin Adelmund: ‘Op indirect verzoek van de beide Hansen (Kombrink en Simons, JT), heb ik met
Bram Peper gesproken, maar die zei: “Niemand krijgt me hier weg, ik zit hier goed”. Pas toen hij
minister van Binnenlandse Zaken werd in paars II, kwam zijn plek vrij, maar toen zat Johan al in
Tilburg.’
Terwijl de FNV-voorzitter in de tweede helft van 1996 vrolijk figureerde in de media als hulp in de
horeca, in de Nationale Nieuwsquiz, aan de lopende band met plastic muts om saté aan pennen te
rijgen en in ‘Het Kerstkado’, waarin hij met Marco Borsato, Katja Schuurman, Willem Nijholt en Louis
van Gaal een programma van Joop van den Ende voor het Rode Kruis opluisterde, zette in Tilburg
Wim Luijendijk een plannetje op papier. Luijendijk was de eerste man van de PvdA en de enige
wethouder van die partij in de gemeenteraad van Tilburg.
Hij wist natuurlijk dat burgemeester Gerrit Brokx in 1997 zou aftreden en merkte dat Johan
Stekelenburg – die hij niet persoonlijk kende – niet meer rotsvast aan de FNV was verankerd.
Luijendijk: ‘Ik las in een interview dat Stekelenburg had overwogen als Commissaris naar Groningen
te gaan, maar daar uiteindelijk van had afgezien. Die zoekt wat, dacht ik. Als we die publiekslieveling
nou eens naar onze stad zouden kunnen halen, dat zou fantastisch zijn voor Tilburg. Ik heb mijn
voornemen afgestemd met mijn collega Jan Hamming en de toenmalige PvdA-fractievoorzitter
Hennie van Deijck en vervolgens Dick de Cloe gebeld, die in onze partij over de
burgemeestersbenoemingen gaat.
Die zei: “Je kunt Stekelenburg rustig bellen, hij lijkt me een prima kandidaat voor jullie.” Ik heb
vertrouwelijk contact opgenomen met de VVD in Tilburg om te horen wat die van mijn plan vond,
zonder Johans naam nadrukkelijk te noemen. Ik wilde weten hoe de liberalen zouden reageren op
een kandidaat van PvdA-huize in een stad die al jarenlang door de katholieken werd gedomineerd.
Nou, de VVD toonde geen behoefte om het CDA terwille te zijn.’ Toen Wim Luijendijk in september
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1996 Johan Stekelenburg opbelde bij de FNV kreeg hij een welwillende, maar niets toezeggende
reactie. Luijendijk: ‘Hij beloofde terug te bellen.
Later vertelde hij me dat hij eerst contact had willen hebben met Wim Kok en Ad Melkert om hen te
raadplegen over de kansen van een PvdA-kandidaat in een CDA-stad. Zij hadden het “een
interessante optie” gevonden. Of ze daarbij dachten “een concurrent minder voor de opvolging van
Wim”, weet ik natuurlijk niet. Wel dat Johan snel terugbelde en dat ik met hem en Dick de Cloe een
uitgebreid gesprek heb gevoerd in Den Haag.
De Cloe: ‘Ik heb de heren niet op mijn kamer uitgenodigd. Als Johan met zijn bekende gezicht bij mij
werd gesignaleerd, zouden de geruchten snel zijn gaan rondzingen. We kozen voor De Posthoorn,
maar dat pakte verkeerd uit. Eerst liepen we de voorzitter van de Politiebond tegen het lijf, daarna
een oude studiegenoot van Luijendijk en vervolgens een journalist die Johan en ik allebei kenden.
Mijn standpunt was: nummer één van de voordracht van de vertrouwenscommissie moet
burgemeester worden. Dat hoeft niet unaniem. Elf tegen tien is net zo goed als 21 tegen nul. Als je
op de tweede plaats komt, heb je pech gehad. Dan moet je niet zeuren en via lobbyen alsnog
proberen benoemd te worden. Gewoon, volgende keer beter. Onder minister Dijkstal van
Binnenlandse Zaken was 25 procent van de burgemeesterbenoemingen niet de nummer één van de
voordracht. In Breda was een PvdA-mevrouw eerste, maar de VVD’er Chris Rutten werd benoemd.
Eerder was in Den Bosch Bram Stemerdink één, maar het werd de CDA’er Don Burgers. Mijn lijn van
toen is nu Wet, maar destijds kon ik Johan geen zekerheid geven.’
Luijdendijk sloot zijn bemoeiingen achter de schermen op 23 oktober 1996 af door Wim Kok te laten
weten dat de PvdA in Tilburg een eventuele kandidatuur van Johan Stekelenburg ten volle zou
steunen. Het initiatief lag nu bij de FNV-voorzitter om al dan niet officieel te solliciteren bij de
Commissaris van de Koningin, mr. F. Houben. Hij had daarvoor de tijd tot 23 december – de dag dat
de aanmeldingstermijn sloot.
De Cloe: ‘Ik heb hem geadviseerd niet alleen zijn CV op te sturen, maar ook vijf punten te noemen die
in zijn ogen in Tilburg aangepakt moesten worden. Op zondagavond heeft hij mij zijn sollicitatiebrief
nog even gefaxt. De volgende dag is de brief op de bus gegaan.
Tijdens het kerstdiner waarmee de PvdA-fractie het jaar afsloot, toonde Wim Kok zich niet erg
enthousiast over Johans sollicitatie. “Wat moet hij in Tilburg?” was zijn reactie.’
‘Ik herinner mij mijn eerste ontmoeting met Johan Stekelenburg, het sollicitatiegesprek bij mij thuis’,
vertelt de inmiddels gepensioneerde Commissaris van de Koningin in Brabant, Frank Houben.
‘Waarom hij burgemeester van Tilburg wilde worden? Zijn antwoord was helder en duidelijk:
“Dichtbij de mensen zijn.” Hij was vervolgens één van de vijf kandidaten die ik uit de sollicitaties heb
geselecteerd en later aan de vertrouwenscommissie heb voorgedragen – toen die eenmaal was
ingesteld.‘
Het schouwspel dat zich vanaf dat moment in Tilburg ontwikkelde – en later in Den Haag – kan de
vergelijking met een soap glansrijk doorstaan. Het begon ermee dat de Tilburgse gemeenteraad zich
pas half januari 1997 – ruim na sluiting van de sollicitatietermijn – zuchtend en steunend zette aan
het maken van een profielschets voor een nieuwe burgemeester en aan het samenstellen van een
vertrouwenscommissie die de kandidaten voor de post zou moeten beoordelen.
De weerzin was gelegen in de herinnering aan de benoeming van Gerrit Brokx, die negen jaar
daarvoor was geparachuteerd toen hij moest opstappen in het kabinet en alle voorbereidende
werkzaamheden van de vertrouwenscommissie zinloos bleken te zijn geweest.
De voorkeur van de raad bleek naar een vrouw uit te gaan. Vooral CDA-fractievoorzitter Headly
Binderhagel ontpopte zich als voorvechter van de emancipatie, hoewel hij kort daarvoor zijn
partijgenoot Els Aarts voor de functie van wethouder had gepasseerd. VVD-fractievoorzitter Berry
Stok kondigde aan zich van de benoemingsprocedure afzijdig te houden, als de nieuwe burgemeester
maar géén vertegenwoordiger van D66 was.
Ook SP-fractievoorzitter Tini Kox deed niet mee in de commissie ‘omdat die met maar één lid per
partij te gering van omvang was’. Op maandag 20 januari 1997 reisde mr. Frank Houben van zijn
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provinciehuis in Den Bosch naar de Tilburgse raad om de commissie te installeren en te vertellen dat
er twaalf sollicitanten waren onder wie drie vrouwen. In de loop van februari zou hij aan de
vertrouwenscommissie meedelen wie de vijf waren die hij voor de post geschikt achtte.
Maar de vrijdag daarvóór wist journalist Stephan Jongerius van het Brabants Dagblad al te melden
dat FNV-voorzitter Johan Stekelenburg ‘werd genoemd’ als nieuwe burgemeester. Jongerius: ‘De
twee bronnen waaruit ik mijn informatie putte, waren wat je “doorgaans betrouwbaar” noemde.
Maar Stekelenburgs
woordvoerder, Paulus Plas,
hoonde mijn bericht zó
overtuigend weg dat ik van
mijn stuk raakte. “Jongen, je
gaat af als een gieter”,
waarschuwde hij me. “Zullen
we wedden? Ik zet een goede
fles whiskey in.” Ik heb de
weddenschap aangenomen en
gepubliceerd.’

Een borrel op de goede afloop, links Frank Houben, Commissaris van de Koningin
in Noord-Brabant, midden Heleen Hoekstra en rechts Johan Stekelenburg

Wetende, dat vroegtijdig
genoemd worden de beste
garantie is om niet te worden
benoemd, had Stekelenburg
bij hoge uitzondering zijn
woordvoerders in het

ongewisse gelaten over zijn plannen.
Daardoor – dacht hij – konden zij des te overtuigender het bericht als ‘absoluut onwaar’
ontzenuwen. En dat deden zij met verve: ‘Dat Stekelenburg na negen jaar FNV-voorzitterschap had
laten weten geen “nee” te zeggen als zich een leuke functie zou aandienen, was uitsluitend
schertsend bedoeld. Gevraagd voor Groningen? Grote onzin!’
Later die maand zou Stekelenburg ook nog eens laten ontkennen dat hij überhaupt had
gesolliciteerd. Hij achtte de kans dat hij in het kabinet de voorkeur kreeg boven een
vertegenwoordiger van CDA-huize zo gering, dat hij per se niet als ‘afgewezen kandidaat’ door het
leven wilde gaan. In Den Haag speculeerde het kamerlid Olga Scheltema van D66 in het openbaar op
een oude afspraak tussen Gerrit Jan Wolffensperger en Frits Bolkestein om haar partij aan het
burgemeesterschap van een grote stad te helpen. Het CDA zat al in Den Bosch, de VVD had Breda en
de PvdA Eindhoven: het werd tijd voor een vertegenwoordiger van D66 in Tilburg. De vroegere
voorzitter van D66, Wim Vrijhoef, zou het moeten worden.
Vanaf het begin was de Tilburgse vertrouwenscommissie zo lek als een mandje. Kort nadat Johan
Stekelenburg in het programma van Paul de Leeuw lachend als een boer die kiespijn heeft toegaf ‘in
de markt’ te zijn voor Tilburg (zijn broer Jan provoceerde hem daartoe) lag ook de naam van Yvonne
van Rooy op straat. Zij was zes jaar staatssecretaris van Economische Zaken voor het CDA en genoot
een uitstekende reputatie als bestuurder.
Bij Stekelenburg zakte de moed in de schoenen. Hij had weinig hoop om tegen een dergelijke
concurrent – en dan ook nog een vrouw – te kunnen opboksen.
Toen hij – op 25 april 1997 – de race uiteindelijk won, kreeg hij van de afdeling Communicatie in
Tilburg een boekwerk met de stukken die vooral het Brabants Dagblad aan de benoemingsstrijd
wijdde. Vele pagina’s werden gevuld met nieuws, analyses, interviews met prominente Brabanders,
commentaren, enquêtes en – op 10 maart 1997 – een curieus vraaggesprek met de D66’er Hans
Dieteren, lid van de vertrouwenscommissie. ‘Het CDA-raadslid Headly Binderhagel, de voorzitter van
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de vertrouwenscommissie, had een zeer zware en serieuze kandidaat met een onbetwistbare staat
van dienst (Johan Stekelenburg) als “onbenoembaar” betiteld’, vertelde hij de verslaggever.
Dieteren beschuldigde Binderhagel ervan ‘door zijn partij getraind en neergezet te zijn om te gáán
voor zijn kandidaat en alle andere te diskwalificeren’.
Het D66-raadslid: ‘Toonaangevende CDA’ers in Midden-Brabant waren al bekend met de vijf
kandidaten voordat de vertrouwenscommissie aan de gang ging. Er is sprake van een gezamenlijke
strategie. Binderhagel is marionet van zijn partij.’ Dieteren noemde de procedure rondom de
opvolging van Brokx een ‘schertsvertoning’ en vertelde de krant dat hij alleen maar bleef zitten,
omdat zijn opstappen tot een essentiële verandering in de stemverhouding zou leiden.
Met andere woorden: als de voor drie tellende stem van het D66-raadslid zou wegvallen bleven over
PvdA (5), Groen Links (4), en het Algemeen Belang (4). Dat waren samen 13 stemmen.
Op dat moment zouden het CDA (10) en de Ouderenpartij (4) een meerderheid vormen. Als een
echte politicus deed ook Gijs Bax van GroenLinks een duit in het zakje: ‘De indruk die Dieteren geeft
over een partijpolitiek spel van het CDA kan ik vooralsnog niet ontkennen.’
Daarmee was de rol van de Tilburgse vertrouwenscommissie uitgespeeld. In april mocht het
omstreden raadslid Headly Binderhagel in het Brabants Dagblad nog een keer vertellen ‘dat hij wel
tien keer telefonisch was bedreigd’. Aangezien Nederland nog leefde in het pre-Fortuyn- en pre-Van
Goghtijdperk, werden de telefoontjes lacherig afgedaan als gezeur van een querulant, die al snel zou
worden weggepromoveerd.
Vervolgens deelde de Commissaris van de Koningin mee niet nóg eens naar Tilburg te komen om met
de vertrouwenscommissie te praten. ‘Ik zie af van verdere contacten’, liet Frank Houben weten. ‘Ik
zal mij verder verstaan met de minister van Binnenlandse Zaken.’
Bij die minister, de VVD’er Hans Dijkstal, lag in het voorjaar van 1997 een verdeeld Tilburgs advies op
tafel:
1.
Johan Stekelenburg (16 stemmen)
2.
Yvonne van Rooy (14 stemmen)
Dat is dan makkelijk voor de minister, zou je kunnen zeggen: meeste stemmen gelden. Klaar uit. Hans
Dijkstal: ‘Maar zo eenvoudig was het niet. Als Tilburg unaniem achter één kandidaat had gestaan, zou
het voor het kabinet heel moeilijk zijn geweest die keuze naast zich neer te leggen. Maar de
meningen waren verdeeld en bovendien was er een politieke kleurverandering in het geding. Dan
komt een besluit meestal wat moeilijker tot stand.’
Dijkstal had een persoonlijke voorkeur voor Yvonne van Rooy, niet alleen vanwege haar
competenties, maar ook omdat hij ter gelegenheid van Wereldvrouwendag op 8 maart in het
openbaar had gezegd dat er meer vrouwen op bestuurlijke posities benoemd zouden moeten
worden. Ook zijn collega in het kabinet Annemarie Jorritsma drong een aantal keren bij hem aan op
het benoemen van een vrouwelijke burgemeester.
Dijkstal wist van de vage toezeggingen van zijn partijgenoot Bolkesteijn aan de D66-fractievoorzitter
Wolffensperger en had óók begrip voor de PvdA, die eindelijk zonder het CDA regeerde en dat in de
burgemeestersbenoemingen tot uitdrukking wilde laten komen. Zijn voorstel aan de ministerraad
van 11 april was daarom neutraal. Er waren drie kandidaten: Yvonne van Rooy (CDA), Johan
Stekelenburg (PvdA) en Wim Vrijhoef (D66). Wie het wist, mocht het zeggen.
Hans van Mierlo, minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Kok, besefte dat oud-D66-voorzitter
Vrijhoef het uiteindelijk tegen de beide andere zwaargewichten zou moeten afleggen, maar nu
Dijkstal geen concrete voordracht deed, voelde hij geen enkele behoefte ‘zijn’ kandidaat af te vallen.
De positie van Wim Kok was van meet af aan duidelijk: ondanks zijn aanvankelijke scepsis steunde hij
de kandidatuur van Johan Stekelenburg, omdat die zelf zo graag wilde. Kok: ‘Ik praat niet uit de
Trêveszaal, daarin ben ik puriteins. Johan had minder records op bestuurlijk gebied dan Yvonne van
Rooy, want dat was natuurlijk een kanjer. Hij had op meer plaatsen kunnen aarden, maar ik vond
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Tilburg, met dat sterke industriële verleden, hem op het lijf geschreven.’ In de kabinetsvergadering
van 11 april kon geen besluit worden genomen en de benoeming werd een week uitgesteld.
In Tilburg waren tv-ploegen aanwezig en stonden de nootjes klaar. Zowel Van Rooy als Stekelenburg
waren in de stad aanwezig om zich bij het eerste wolkje witte rook naar het stadhuis te kunnen
spoeden.
In het persbericht van het College van B & W hoefde loco-burgemeester Wim Luijendijk alleen nog
maar de juiste naam in te vullen en het kon worden verstuurd. ‘Misschien volgende week’, liet een
ambtenaar van Algemene Zaken aan het einde van de middag weten. Behalve een teleurstelling
kreeg B & W ook nog een reprimande te verwerken: of het stadsbestuur zo vriendelijk wilde zijn geen
pers bijeen te roepen voordat het besluit over de benoeming was gevallen.
Toch waren Stekelenburg en Van Rooy een week later, op vrijdag 18 april, wederom stand-by en in
de raadszaal op het stadhuis vermaakten journalisten en ambtenaren elkaar met dezelfde flauwe
grappen. (Wat krijg je als je Johan en Yvonne kruist? Een knuffelbeer met haar op zijn tanden).
Pas in de loop van de avond kwam het verlossende telefoontje uit Den Haag: geen besluit over een
burgemeester voor Tilburg, maar het kabinet zou op zaterdag opnieuw bij elkaar komen. Deze keer
was het niet de ingewikkeldheid van de benoeming geweest die voor oponthoud zorgde, maar de
bespreking van de begroting voor 1998. Toen op zaterdag 19 april de partijen onwrikbaar tegenover
elkaar bleven staan en het besluit nogmaals naar een volgende vergadering van de ministerraad
werd uitgesteld, bedacht Wim Kok een move die de impasse doorbrak. ‘Als jij’, beloofde hij Hans van
Mierlo, ‘akkoord gaat met de kandidatuur van Stekelenburg, ben ik bereid het burgemeesterschap
van Delft aan D66 te laten.’ Bij dat aanbod gingen Van Mierlo en de D66-minister van Economische
Zaken Hans Weijers overstag.
Toen Johan Stekelenburg die week samen met Lodewijk de Waal in het Torentje werd uitgenodigd
om over het sociaaleconomische beleid van gedachten te wisselen, stond Wim Kok hen grijnzend en
handenwrijvend aan de deur op te wachten: hij had het voor elkaar.
Vrijdag 25 april kon Wim Luijendijk eindelijk tevreden achterover leunen: zijn plan uit het najaar van
1996 was voor honderd procent geslaagd. Naast hem zat Johan Stekelenburg op zijn eerste
persconferentie in Tilburg, die hij meteen benutte om links en rechts in de raad te verzoenen: ‘Ze
zeggen dat ik een bruggenbouwer ben. Als de verhoudingen uit het lood zijn, wil ik helpen die te
normaliseren.’
In het gemeentehuis verwijderde de secretaresse van de burgemeester, Renée van Duren, snel een
slinger die zij had klaar gelegd: ‘Hoera, het is een meisje!’
Voor het CDA waren de druiven zuur. Scheidend burgemeester Gerrit Brokx, die doorlopend druk
had uitgeoefend op zijn geestverwant in de vertrouwenscommissie, vond dat Wim Kok niet langer de
premier van alle Nederlanders was. CDA-fractieleider Jaap de Hoop Scheffer sprak van ‘het failliet
van het emancipatiebeleid van de paarse coalitie’. Maar zoals hun partijgenoot Jozef Molkenboer
ooit zei: ‘De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder.’ Op 3 september werd bekend gemaakt
dat Hein van Oorschot, gemeentesecretaris van Tilburg en lid van D66, door Hare Majesteit was
benoemd tot burgemeester van Delft, tot dan toe een PvdA-stad.
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Hoofdstuk 9

Een verademing
Begin 1997 was CDA-raadslid Els Aarts haar fractievoorzitter Binderhagel opgevolgd, die werd
voorbestemd het CDA in de provincie op te stoten in de vaart der volkeren. Aarts had de pest in dat
het burgemeesterschap aan de neus van Yvonne van Rooy voorbij was gegaan, maar was realistisch
genoeg om te beseffen dat ze met degene die het wél was geworden een goede band moest
opbouwen. Daarom accepteerde ze de uitnodiging om aanwezig te zijn op de afscheidsreceptie in
Den Haag van Johan Stekelenburg als FNV-voorzitter. Aarts: ‘Ik dacht: dan heb ik een mooie
gelegenheid om me voor te stellen, maar dat hoefde al niet meer. Johan had de portretten van zijn
toekomstige collega’s zo bestudeerd dat hij meteen op ze af kon stappen. Dat was hem ten voeten
uit, zou ik later ervaren.’
Bij zijn vertrek als vakbondsvoorzitter telde Stekelenburg zijn zegeningen. In de nadagen van Paars I
leek de herijking van de verzorgingsstaat voltooid, de sociale zekerheid had zijn hoofdvorm gevonden
en de institutionele betrokkenheid van de vakbeweging bij de sociale zekerheid en de
arbeidsvoorziening lag vast. Later dat jaar zou SER-voorzitter Klaas de Vries de nieuwe minister van
Sociale Zaken worden in Paars II, waarmee het kabinet zich definitief tot het poldermodel bekeerde.
Ook op het gebied van de werkgelegenheid kon Stekelenburg successen melden. De toename van de
langdurige werkloosheid was veranderd in een verlaging en het aantal banen in Nederland groeide
sneller dan waar ook in Europa. Bij zijn afscheid kon de FNV-voorzitter concluderen dat de
samenwerking binnen de vakcentrale niet langer stagneerde, dat de financiële situatie stabiel was en
dat zowel de dienstverlening als het ledental groeide.
Wat de aangesloten bonden hem vooral in dank afnamen, was het herwonnen zelfvertrouwen van
de vakbeweging. Intern kreeg hij vaak genoeg kritiek te verduren. Hij was of niet doortastend
genoeg, of hij marcheerde te ver voor de troepen uit. Maar voor de buitenwacht was hij het
sympathieke boegbeeld, waardoor je met trots kon vertellen dat je FNV’er was, dat je méételde.
Eén van Stekelenburgs plakboeken is volledig gevuld met dankbetuigingen bij zijn afscheid. Van de
coryfeeën met wie hij werkte, maar ook van wildvreemden die hem uitsluitend uit de media kenden.
Bijna 160 bloemstukken werden bij Pulchri afgeleverd, waaronder die van Tülay en Ahmed, zijn
chauffeurs in wisseldienst die hem ‘zouden missen’. Stekelenburg was te aardig geweest om de
laatste, een belabberde, gevaarlijk rijdende chauffeur, te ontslaan. Dat was het eerste wat zijn
opvolger deed.
De vertrekkende FNV-voorzitter had als afscheidscadeau een financiële bijdrage gevraagd voor de
aanschaf van een ‘eigen’ computer. Wout Tuinenburg, de slimme bemiddelaar uit zijn Industriebondtijd, was inmiddels voorzitter van de Raad van Bestuur van het verzekeringsconcern Reaal en wilde
hem die graag cadeau doen. ‘En als je al geld genoeg binnen hebt, krijgt je een weekend voor twee
naar waar je maar wilt in Europa.’ Dat werd, samen met Heleen, een weekendje Londen.
Werkgeversvoorzitter Hans Blankert had zich voor de gelegenheid in een knalgeel colbert gehuld, als
parodie op de door hem verfoeide jasjes van Johan. Hugo Levie, wiens Scholingsinstituut door
Stekelenburg werd gered, schonk een Arenakaartje voor Ajax – Willem II. Sylvia Tóth schreef: ‘De
beste heeft gewonnen’ en Ciska Dresselhuys van Opzij: ‘Nu moeten wij dus gaan werken aan
Lodewijk de Waal’.
Dat laatste sloeg op het interview dat Johan Stekelenburg werd afgenomen voor de Feministische
Meetlat en waarmee hij slechts ‘+ één’ scoorde. Bij elke ontmoeting verweet Stekelenburg de
hoofdredacteur van Opzij (uitgegeven door de Weekbladpers, waarbij Stekelenburg commissaris
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was) uitsluitend hoge cijfers te geven aan mannen die ze aardig vond.
Toen hij haar weer eens attaqueerde, schreef Dresselhuys: ‘Jij meent in de redelijk hoge beloning van
Hans Huisinga (president directeur van de NS, JT) een bewijs van je gelijk te zien. Maar vaak geef ik
iemand een laag punt terwijl ik hem echt aardig vind. Dat Huisinga hoog scoort ligt natuurlijk niet aan
de situatie bij het spoor (die is beroerd, maar dat heeft niks met feminisme te maken), maar dat hij
met zijn dochter in therapie is gegaan om voor haar de gevolgen van de echtscheiding te verzachten
en zijn zorgzaamheid voor zijn doodzieke broer.’
Nasleep van het Opzij-interview was ook dat Johan Stekelenburg zich voornam om – als het maar
even kon – de vakbeweging voor het eerst in de geschiedenis een vrouw te laten kiezen als zijn
opvolger. Vice-voorzitter Karin Adelmund was naar de politiek overgestapt, maar in Ella Vogelaar zag
hij een goede remplaçant. In het zicht van het voorzitterschap begon Vogelaar te aarzelen, mede
omdat Lodewijk de Waal in besloten kring aankondigde te vertrekken als zij werd benoemd. De Waal
kende Vogelaar uit zijn kortstondige CPN-verleden, had aangedrongen op haar komst, maar had
grote moeite met haar stijl van leidinggeven.
Uiteindelijk bedankte Vogelaar voor de eer, maar als ze standvastig was geweest had het
voorzitterschap haar niet kunnen ontgaan. De Waal: ‘Ik had graag het arbeidsvoorwaardenbeleid
blijven doen onder voorzitterschap van Karin, dat heb ik haar vaak genoeg gezegd. Maar in het
leiderschap van Ella Vogelaar kon ik mij niet vinden. Dan moet je niet zeuren, maar de eer aan jezelf
houden, vind ik, en zonodig opstappen.’
Opmerkelijk bij het vertrek van Stekelenburg naar Tilburg was het initiatief van 25 sociaaleconomisch
journalisten, die in een boekje voor de vertrekkende FNV-voorzitter persoonlijke herinneringen
vastlegden. Marcella Breedveld (NRC Handelsblad): ‘In een donkerblauwe, grijze wereld zorgde hij als
enige man voor kleur. Volgens de vrouwen op de redactie: de knapste man van het maatschappelijk
middenveld.’ Ton Damen (Het Parool): ‘We noemden hem wel eens Johan Pavlov: fel tegen rascisme,
woedend op WAO-ingreep, kwaad op vernielen verzetsmonument.’ Hans Donker (Wereldomroep):
‘De enige vraag die ik hem nooit heb durven stellen: waarom in godsnaam al die tuinkabouters bij
hem thuis in Rijswijk?’ Rik Groenewegen (NOS): ‘Ik herinner me zijn schaamte toen Philipswerknemers tijdens een protestbijeenkomst door Willem Duijn werden zoet gehouden.’ (‘Tatjana,
wat heb je grote tieten…’) Mark Kranenburg (NRC): ‘Altijd had hij weer die ontsnapping ingebouwd:
Geclausuleerd onaanvaardbaar… Dit kunnen wij in principe niet pikken….’ Jeanette Rensema (Radio
1): ‘Kwaad ben je leuker. Dus maakte ik eerst wat zeikerige opmerkingen over wat je eerder had
gezegd of gedaan. Pas als ik enige irritatie merkte, zette ik de band aan.’
Zoals Johan Stekelenburg zich warmliep voor het burgemeesterschap van Tilburg door de gezichten
en de personages van zijn toekomstige collega’s in zijn geheugen te prenten, zo ondernam hij ook
stappen om zich inhoudelijk op zijn nieuwe baan voor te bereiden. Iedereen in zijn omgeving die zich
laatdunkend afvroeg wat hij in godsnaam in Tilburg zocht, werd al royaal vóór zijn beëdiging om de
oren geslagen met feiten en cijfers over de stad. Wisten ze dan niet dat Tilburg met bijna 200.000
inwoners de zesde stad van het land was? Met een universiteit van wereldfaam? Met de grootste
kermis van het land? Het Orlando van Nederland: met de Efteling, het Land van Ooit en de Beekse
Bergen op een steenworp afstand? Dat kort na zijn benoeming Co Adriaanse aantrad als nieuwe
trainer van Willem II kon alleen maar betekenen dat er grootse dagen voor Tilburg in het verschiet
lagen!
Nico van Mourik is directeur bestuurszaken van de gemeente Den Haag en Johans vrouw, Heleen
Hoekstra, is sinds 1992 zijn rechterhand. Van Mourik: ‘Er had nog niets over zijn benoeming in de
krant gestaan toen hij op een avond belde: of we eens konden praten. Twee avonden heb ik met een
paar dossiers die ik had samengesteld bij hem thuis gezeten. Ik had een stapeltje met formele zaken
– wat behoort straks precies tot je takenpakket – en een stapeltje met psychologische aspecten.
Bijvoorbeeld: hoe anders wordt een gemeentelijke herindeling ervaren vanuit plaatsen als Berkel78

Enschot of Udenhout dan vanuit de stad zelf? En is die stad dan Tilburg-Noord of de Reeshof of de
Blaak? Mijn eerste vraag was: Wil je een populaire burgemeester zijn of een populistische? Dat vond
hij een gemene vraag. Hij koos voor de eerste optie. “De gunst van het volk”, om het zo maar eens te
zeggen, kon hooguit het gevolg van het beleid zijn, niet de inzet. Toen vroeg ik: Wat vind JIJ
belangrijk? Hij wilde de inwoners van Tilburg een nieuw perspectief geven. Door de
textielachtergrond van de stad bespeurde hij een gebrek aan zelfvertrouwen, een
minderwaardigheidscomplex, bijvoorbeeld ten opzichte van Breda. Ik heb hem ook verteld dat hij –
als toekomstig voorzitter van het College van Burgemeesters in de regio – als eerste man van Tilburg
altijd met enig wantrouwen zou worden bekeken. Burgemeesters van kleine plaatsen hebben het
idee dat een grote stad politiecapaciteit vreet ten koste van de kleine bureaus op het platteland. Hij
heeft op mijn advies werkgroepen ingesteld op het gebied van de beheerstaken, waarin de meest
kritische burgemeesters werden betrokken bij onderwerpen als financiën, organisatie en ICT.’
Op 1 juli 1997 werd Johan
Stekelenburg als
burgemeester geïnstalleerd,
nadat hij al eerder op het
Provinciehuis door de
Commissaris van de Koningin
was beëdigd. Familie en
vrienden waren in groten
getale aanwezig. Moeder
Maagje Stekelenburg – 83
jaar inmiddels – begon zich
steeds meer in haar eigen
gedachtewereld terug te
trekken, maar durfde de reis
naar ‘de roomsen’ nog wel te
ondernemen. CDAfractievoorzitter
Els Aarts kon
Welkomstwoord aan de gemeenteraad
het niet laten om het verlies
van Tilburg als burgemeesterspost te vergelijken met de overdracht van Hongkong aan China. ‘Maar
het zal geen 156 jaar duren voordat Tilburg terugkeert in de moederschoot van het CDA’, voegde ze
daaraan toe. Tiny Kox van de Socialistische Partij drong aan op een vliegverbod voor Stekelenburg.
Hij had zich geërgerd aan de vele buitenlandse trips die Gerrit Brokx als burgemeester ondernam en
vond dat Stekelenburg eerst de wijken maar eens in moest en daarna hoogstens ‘Goirle en verder’
mocht bezoeken.
Alle overige fractievoorzitters hadden fraaie, veelal loze volzinnen op papier gezet, zoals ‘de stad aan
de burgers teruggeven’ (Leferink, Algemeen Belang), ‘nauwere contacten onderhouden met de
burgers’ (Van Deijck, PvdA), ‘op pad gaan voor Tilburg’ (Stok, VVD) en ‘hooggespannen
verwachtingen waarmaken’ (Bax, GroenLinks), die ‘risico’s kunnen opleveren’ (Dieteren, D66).
Het accent op het verlangen naar hartelijke betrekkingen met de bevolking van Tilburg was een
logisch gevolg van de manier waarop burgemeester Gerrit Brokx zijn functie vervulde. Allereerst
moest Brokx weerzin overwinnen omdat hij buiten de gemeenteraad om was aangesteld. Vervolgens
maakte hij duidelijk dat hij liever Eindhoven als standplaats had gekregen. En ten slotte deed hij bijna
negen jaar lang zijn best om waar te maken wat hij in zijn eerste dagen opmerkte: ‘Ik ben hier niet
gekomen om vrienden te maken.’
Brokx trof bij zijn aantreden in 1988 het zogeheten ‘Tilburgs model’ aan, een manier om de
gemeente te besturen en met gemeenschapsgeld om te gaan die was gebaseerd op een
organisatieprogramma van het Pentagon in de Verenigde Staten. Met het ‘Tilburgs model’ ging hij de
boer op en zette hij Tilburg op de kaart, maar veel mensen die met hem werkten, vonden dat ook zijn
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manier van leidinggeven aan het Pentagon was ontleend.
Driek van Griensven, sinds de annexatie van Berkel-Enschot op 1 januari 1997 raadslid en thans
PvdA-fractievoorzitter: ‘Brokx en Johan waren in alles het tegenovergestelde, dat blijkt al uit het feit
dat ik ze zo noem. Als Brokx in het stadhuis de lift wilde gebruiken, moesten ambtenaren die meteen
verlaten. Johan kon je op zaterdag boodschappen zien doen bij Albert Heijn. Dat begon gauw rond te
zingen in de stad.’
Oud-fractievoorzitter en -wethouder Wim Luijendijk: ‘Brokx schiep sfeer door drie keer per jaar
samen te gaan eten. De rest van het jaar moest je als wethouder doorlopend op je hoede zijn. Hij
zette je voor schut waar iedereen bij was: “Hoort u nu zelf niet hoe dom dit is?”’ Niemand betwist de
grote betekenis die Gerrit Brokx voor Tilburg heeft gehad. Hij realiseerde waarschijnlijk meer
concrete projecten – zoals de Schouwburgring en de Emmapassage – dan zijn opvolger zou doen.
Maar – om in de woorden van gemeentesecretaris Noud Derks te spreken: ‘Johans persoonlijkheid
was een verademing.’
Bij het aantreden van Johan Stekelenburg in de zomer van 1997 kreeg hij te maken met twee
aanzienlijke aderlatingen van zijn staf. Korpschef Bé Lutken, die leiding gaf aan een politieapparaat
van ongeveer 2000 ambtenaren in de regio Midden- en Zuid-Brabant, verdween naar Rotterdam.
Gemeentesecretaris Hein van Oorschot incasseerde de D66-bonus op Stekelenburgs benoeming en
vertrok naar Delft. De opvolging van beide steunpilaren van elke burgemeester duurde lang.
Peter van Zunderd was vanaf 1996 plaatsvervangend korpschef en werd samen met Johan
Stekelenburg in het diepe gegooid toen hij Lutken moest vervangen. Van Zunderd: ‘Hij was nieuw, ik
was nieuw. De korpschef was weg, een districtschef kon niet langer in zijn positie worden
gehandhaafd, een teamchef moest vertrekken. Ik dacht: laat ik maar eens in Rijswijk gaan
kennismaken voordat de nieuwe burgemeester in functie is. Formeel gekleed, want ik ging bij mijn
toekomstige baas op bezoek. Zaten hij en Heleen in vrijetijdskleding! Heleen vroeg op een gegeven
moment: “Wil je nog koffie?” En ik: “Als u heeft, graag mevrouw.” Ze kregen allebei een lachstuip. Ik
was de formele Brokx gewend: “Als ik zeg dat er geen problemen zijn, dan zíjn ze er ook niet!” Met
Johan klikte het vanaf het allereerste ogenblik. Hij heeft voor elkaar gekregen dat ik werd benoemd
als korpschef. Dat is een kroonbenoeming, waarbij doorgaans geldt dat de tweede man in een
politieregio nooit de eerste man wordt in dezelfde regio. Dankzij Johans connecties in Den Haag lukte
het die regel te omzeilen.’
Noud Derks was directeur Wijkzaken bij de gemeente Tilburg en werd pas in september 1998 de
opvolger van Hein van Oorschot als gemeentesecretaris na een langdurige sollicitatieprocedure.
Derks: ‘Johan noemde zichzelf een zij-instromer: iemand die niet was opgeklommen in de hiërarchie
van het gemeentelijk apparaat. Daardoor was zijn start moeizaam. Hij begon met een
“stadsvisieproces”, net als iedere, zichzelf respecterende burgemeester in die tijd. Er werd een duur
bureau ingehuurd en een glanzende brochure vervaardigd, maar dat hele proces is als een
nachtkaars uitgegaan. Hij kreeg er door zijn gebrek aan ervaring met lokaal bestuur geen greep op.
Waar hij aanvankelijk ook geen weg mee wist, was het aansturen van het College van Burgemeesters
uit de regio. Hij moest wennen aan het idee dat hij gebruik kon maken van het feit dat hij Johan
Stekelenburg was, die uit het westen kwam en vaak op de televisie verscheen. Dat had hij in het
begin niet door, maar hij leerde snel.’ PvdA-fractievoorzitter Driek van Griensven: ‘Dat bleek bij De
Spinder, een regionale stortplaats die moest worden verkocht. Daar hadden heel wat gemeenten
belang bij en niemand wist precies wat hij waard was. Toen zag je hoe geweldig Johan problemen
kon oplossen. Hij inventariseerde alle opvattingen, zette de feiten voor iedereen op een rij en dan
was je het na een paar uur met elkaar eens zonder dat je in de gaten kreeg wat je had weggegeven.
Bij de verkoop van De Spinder moest een buit worden verdeeld, waarbij veel gemeenten bang waren
dat ze er te weinig aan over zouden houden. Johan heeft iedereen op één lijn gekregen en sleepte er
een opbrengst uit die dertig procent hoger was dan waarop was gerekend.’ Derks: ‘Van nature was
hij geen man met een grote ideeënrijkdom. Zijn kracht was verbindingen leggen met alles en
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iedereen. Omgaan met mensen, relaties onderhouden. Hij zocht emoties op, dook erin en wist dan
met zijn innemende persoonlijkheid en strategische vernuft een emotionele kwestie tot rationele
proporties terug te brengen.’
De eerste maanden van zijn
burgemeesterschap
schakelde Johan
Stekelenburg een makelaar
in om naar een geschikte
woonplek te zoeken (het
werd een vrijstaand huis in
de Blaak) en begon hij zich de
stad eigen te maken.
Plakboek nr. 16 is
grotendeels gevuld met
foto’s van een glunderende
burgemeester, varend in de
Piushaven om met
omwonenden te spreken
over verkeersproblematiek,
met Heleen op een terras na
een uitgebreide rondgang
Met concurrente Yvonne van Rooij als Kloris en Roosje
over de kermis, waar hij
rondstapte met een
gewonnen cowboyhoed achter op het hoofd, op bezoek bij de zes gilden die Tilburg na de
gemeentelijke herindeling telde om de eed van trouw af te leggen, pratend met Jeroen Blijlevens bij
de start van de Ronde van Nederland, taart etend met zijn eerste honderdjarige.
Tijdens de Sneekweek stelde zijn vriend Fokko Dam van de Friese Blauwhûster Dakkapel hem voor
een carnavalsnummer te schrijven en op te nemen in zijn studio in Makkum. Op die manier zou
Johan twee vliegen in één klap slaan: hij kon de opbrengst van het cd-tje bestemmen voor een goed
doel (het werd het Nederlandse Tuberculose Fonds, waarvan Stekelenburg voorzitter was) en hij zou
als Noord-Nederlander - met protestantse achtergrond - een overtuigend bewijs leveren van zijn
geslaagde integratie in het katholieke Brabant. Het werd ‘Hé, hé, Heleen…’, een aubade aan zijn
echtgenote, die poëtische regels bevatte als ‘Ze is mijn steun, mijn toeverlaat. Als ik het niet meer
weet, geeft zij mij goede raad…’.
Tijdens een bijeenkomst van de Tilburgse carnavalsvereniging presenteerde de burgemeester zijn
schlager, die in de Nederlandstalige Tip- 25 krakers achter zich liet als ‘Mijn daffy duck’ van Henk
Wijngaard en ‘Daar komt weer een otter aan’ van de gebroeders Anker.
Jean-Pierre van der Meijs, CDA-raadslid, directeur van een evenementenbureau, uitbater van een
discotheek en bestuurslid van de carnavalsvereniging met wie Stekelenburg een hechte vriendschap
zou ontwikkelen, vond Johans stunt te vroeg komen. Van der Meijs: ‘Ik heb hem gezegd dat hij beter
een jaartje had kunnen wachten, omdat hij nu de indruk wekte al popi-jopie te willen zijn voordat hij
goed en wel in de Tilburgse gemeenschap was opgenomen.’ Maar bij de kruikenzeikers – zoals
Tilburgers in carnavalstijd heten als herinnering aan de tijd dat zij uit armoede hun urine moesten
verkopen voor de bewerking van de wol – kon ‘d’n Steek’ niet meer stuk.
Achteraf is vast te stellen dat Johan Stekelenburgs eerste jaar als burgemeester van Tilburg
waarschijnlijk de meest onbezorgde periode van zijn arbeidzame leven is geweest. Het was een
stressloze tijd. Hij genoot van zijn populariteit, de hartelijkheid die hij en zijn vrouw ondervonden van
de Tilburgers – als reactie op hun eigen oprechte belangstelling voor het wel en wee van gewone
mensen.
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De stad was overzichtelijker
dan hij van tevoren had
gedacht, met korte lijnen
tussen vrijwel alle
maatschappelijke
groeperingen. In een
interview met het Brabants
Dagblad (11/9-1998) zei hij
daarover: ‘Het heeft me
verbaasd hoe stevig de
netwerken zijn. Je komt
elkaar veel en vaak tegen. Ik
heb het wel eens “de 200
van Tilburg” genoemd. Die
vorm van betrokkenheid en
Hé hé Heleen, een carnavalsschlager voor het goede doel
samenwerking vind ik heel
positief.’ Hij had ook kunnen
zeggen: ‘Ik zie hier altijd dezelfde mensen in de Rotary, de communicatieclub Bourgondië, de Lions,
de werkgevers- club, de besturen. En altijd maar weer linten doorknipen, kindertekeningen in
ontvangst nemen, onderscheidingen opspelden….’
Daarbij kwam dat zijn wethouders de intensieve kennismakingsperiode met de stad konden billijken,
maar zo langzamerhand zelf ook wel weer eens in de schijnwerpers wilden staan. In Vrij Nederland
(29/5-1999) gaf Stekelenburg toe: ‘Ik moet eraan wennen dat je als burgemeester niet al teveel naar
je toe kunt trekken. Je maakt deel uit van een collegiaal bestuur, samen met de wethouders. Ik moet
me ervoor behoeden te diep in de dossiers te duiken. Mijn wethouders maken wel eens
opmerkingen dat ik me teveel in de stad laat zien. In het begin heb ik dat ook wel erg intensief
gedaan. Nu weet ik dat je niet wordt geacht hen voor de voeten te lopen.’ De interviewer vraagt:
‘Zeiden uw wethouders: wij willen ook winkelcentra openen, blijf daarvan af?’ Stekelenburg: ‘Dat
kreeg ik via een omweg te horen. Een enkeling zei het rechtstreeks. Ze willen hun eigen rol in de stad
kunnen spelen. Het is nu meer in evenwicht.’
Nog geen twee jaar na zijn aantreden als burgemeester van Tilburg kreeg Johan Stekelenburg grote
behoefte om zijn vleugels verder uit te slaan. Hij deed dat slim. In ieder interview benadrukte hij dat
zijn burgemeesterschap van Tilburg zijn eerste en meest geliefde bezigheid was om er – na een
lofzang op de stad – steevast aan toe te voegen dat hij in het belang van Tilburg ook nationale
activiteiten moest ontplooien.
Toen hij eind 1996 zijn vertrek als FNV-voorzitter had aangekondigd, kreeg hij al meteen van
ondernemingsraadsleden van diverse bedrijven het verzoek om op hun voordracht toe te treden tot
de Raad van Commissarissen. Hij was al commissaris bij de Weekbladpers, waar vanuit de historie
ook zijn voorgangers Pont, Kok, Ter Heide en Kloos het werknemersbelang vertegenwoordigden. In
1997 werd hij president-commissaris toen hij Herman Menco opvolgde. Stekelenburg accepteerde
vervolgens nog voor hij burgemeester werd uitnodigingen van de ING, waar Rinnooy Kan lid was van
de Raad van Bestuur en van de KLM en het chemieconcern DSM.
Volgens Lodewijk de Waal aanvaardde hij in een vroeg stadium de lucratieve commissariaten, omdat
hij verwachtte dat Tilburg uiteindelijk aan Yvonne van Rooy zou toevallen. Hij voorzag dat hij tot aan
zijn pensioengerechtigde leeftijd voor zijn inkomen zou zijn aangewezen op ‘losse klussen’ – zoals
commissariaten en adviseurschappen – omdat aantrekkelijke functies in het openbaar bestuur
waarop de PvdA aanspraak kon maken niet in het verschiet lagen.
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Ze mochten dan zijn
burgemeestersinkomen
(93.000 euro) zo goed als
verdubbelen, aan zijn
commissariaten ontleende
Johan Stekelenburg
onvoldoende spanning en
glamour om de leemte te
vullen die door zijn overstap
van de FNV naar Tilburg was
ontstaan. Daarvoor wilde hij
een plaats in de Haagse
schijnwerpers, een podium
waarop hij een rol zou
kunnen spelen in de politieke
besluitvorming.

Opening van de Tilburgse kermis

Wat lag er meer voor de hand dan een plek in de Eerste Kamer? Stekelenburg solliciteerde bij de
PvdA-commissie die de kandidaten wikte en woog en de volgorde op de verkiezingslijst vaststelde.
Daar merkte hij voor het eerst dat zijn geliefdheid in het land geen gelijke tred hield met zijn
populariteit bij de PvdA-top. In het najaar van 1998 presenteerde het RTL4-programma ‘Kwestie van
Tijd’ het resultaat van een enquête, waaruit bleek dat 43 procent van de PvdA-kiezers Johan
Stekelenburg als ideale opvolger van Wim Kok beschouwde. Fractievoorzitter Melkert scoorde 15
procent. Eerder had een verkiezingsonderzoek van de Volkskrant eenzelfde beeld te zien gegeven.
In zijn plakboeken markeerde Stekelenburg zijn naam in de polls met gele viltstift. Bij
partijbijeenkomsten liep hij met de lijstjes op zak om er op gepaste ogenblikken mee te kunnen
koketteren en er onbewust menigeen het bloed mee onder de nagels vandaan te halen.
Stekelenburg proefde bij de sollicitatiecommissie een houding, die hij omschreef als ‘Moet die
omhoog gevallen vakbondsjongen een senaatszetel gaan bezetten die hem een voet tussen de deur
oplevert van het Haagse machtscircuit?’
In een van zijn vele dagboekjes waarvan alleen de eerste pagina’s zijn beschreven, noteerde hij op 2
oktober 1998: ‘Geen prettig gesprek met de commissie over volgorde op kandidatenlijst. Het zou
erom kunnen spannen.’ Maar een paar maanden later konden zijn wethouders in Tilburg een door
hen allen ondertekende felicitatie op zijn bureau leggen: ‘We vinden het voor onze stad een eervolle
en nuttige zaak dat onze voorzitter deel uitmaakt van de Eerste Kamer.’
In het eerste hoofdstuk van dit boek verwoordde Stekelenburg in een terugblik kort en bondig wat
het Eerste Kamerlidmaatschap hem opleverde: informatie die hij anders nooit kreeg, voeling met de
Haagse wereld, betrokkenheid bij zijn eigen partij en gemakkelijk toegang tot de- partementen en
bewindslieden.
Vier jaar na zijn beëdiging – en midden in zijn ziekteproces – zou hij massaal worden gekozen tot
fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Hoewel bestuurders en bevolking van Tilburg
gewend waren dat de naam van hun burgemeester doorlopend opdook als kandidaat voor
aantrekkelijke functies, wisten ze óók dat hij zijn belofte gestand zou doen en zijn termijn van zes jaar
wilde volmaken.
Eén keer heeft hij geaarzeld, toen hij op 7 oktober 1998 – midden in de procedure om lid te worden
van de Eerste Kamer – werd gebeld door Hans Simons, wethouder in Rotterdam, die vroeg of hij
wilde solliciteren naar de plek die vrijkwam door het vertrek van Bram Peper als minister van
Binnenlandse Zaken naar het tweede kabinet-Kok. Johans naam was natuurlijk weer opgedoken toen
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in de media werd gespeculeerd over de bemensing van Kok II, maar anders dan bij Kok I was hij deze
keer geen serieuze kandidaat geweest. Simons vertelde hem telefonisch dat er in Rotterdam
voorkeur bestond voor een vrouwelijke burgemeester en dat Saskia Stuiveling (op dat moment lid
van het college van de Rekenkamer) overwoog te solliciteren, maar dat zowel mede-wethouder Hans
Kombrink als hijzelf Johan graag wilden. Ruud Vreeman (Zaanstad) en Rein Welschen (Eindhoven)
stonden ook op Simons’ lijstje, maar onder die van hem.
Johan Stekelenburg deed nooit
aan carrièreplanning, altijd
bevond hij zich op de juiste tijd
op de juiste plaats. Maar nu
besefte hij dat het
burgemeesterschap van
Rotterdam – net als
Amsterdam – een prachtige
opstap zou kunnen betekenen
naar het landsbestuur – zo dat
voor hem na zijn 57ste
levensjaar nog was weggelegd.
Niet voor niets had hij in zijn
werkkamer in Tilburg een
schilderij hangen van de
Rotterdamse haven, dat hij had
overgehouden aan de tijd dat
Op bezoek bij zijn eerste 100-jarige
hij districtshoofd was van de
Industriebond FNV. Stekelenburg belde Dick de Cloe, die voor de PvdA de
burgemeestersbenoemingen coördineerde.
Van hem hoorde hij dat Hans Dijkstal, op dat moment fractievoorzitter van de VVD in de Tweede
Kamer, zijn volle gewicht in de strijd gooide om partijgenoot Ivo Opstelten van Utrecht naar
Rotterdam te krijgen en bereid was de Domstad aan de PvdA te laten. Voor fractievoorzitter Ad
Melkert was Rotterdam ‘geen halszaak’. Hij kon Johan geen enkele zekerheid bieden en wees hem op
het onvermijdelijke verlies van Tilburg voor de PvdA en van Johans geloofwaardigheid.
Op 11 oktober liet Stekelenburg aan Simons weten dat hij geen kandidatuur voor Rotterdam zou
aanvaarden en dat Rein Welschen een prima concurrent van Opstelten zou kunnen zijn. Maar de
Eindhovense burgemeester zag dat anders. Welschen: ‘Ik wilde graag dat Johan naar Rotterdam ging,
omdat hij over meer capaciteiten beschikte dan alleen voor het burgemeesterschap van Tilburg.
Bovendien vond ik dat hij niet te lang zonder stress moest leven, dat maakt je ongeschikt voor de
landspolitiek.’
Ook Hans Simons zette Stekelenburg onder druk om toch te komen praten. Simons: ‘Dat hebben we
een week later in Américain in Amsterdam gedaan met fractievoorzitter Peter van Dijk erbij. We
hebben hem geprobeerd duidelijk te maken dat alleen met een zwaargewicht als hij Rotterdam voor
de PvdA behouden zou kunnen blijven. En hoe nodig het was dat Bram Peper zou worden opgevolgd
door iemand die ervoor kon zorgen dat de mensen zich niet van ons afkeerden.’
Het gesprek moet Stekelenburg zo aan het denken hebben gezet, dat hij op 15 oktober Wim Kok
belde op het Catshuis. In zijn dagboekje monkelt hij: ‘Geen echt advies. Kok wijst op populariteit in
Tilburg en vind dat ik me kwetsbaar maak door na zestien maanden te willen vertrekken. Voorspelt
dat de PvdA Tilburg kwijtraakt. Maar behoud van Rotterdam zou het verlies de moeite waard kunnen
maken. Feijenoord is bovendien beter dan Willem II. Ik zou met mijn uitstraling goed bij de
Havenstad passen, maar zal het op eigen kracht moeten doen. Kok: Ik heb vanwege jouw benoeming
in Tilburg een kras op mijn neus. Als ik weer met Dijkstal om dezelfde vent in de clinch ga, wordt dat
tegen me gebruikt.’
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Op 17 oktober kwamen Simons, Van Dijk en Stekelenburg bij elkaar op het privékantoor van de
Rotterdamse wethouder. Daar zette de Tilburgse burgemeester zijn drie voornaamste argumenten
om ‘nee’ te zeggen nogmaals uiteen. Ten eerste: de snelle overstap oogde onbetrouwbaar. Ten
tweede: als er geen eenstemmig advies lag van de vertrouwenscommissie zou de Commissaris van de
Koningin voor een vrouw kiezen, of voor de VVD. Ten derde: de PvdA zou Tilburg verliezen. In zijn
dagboek noteerde Stekelenburg: ‘Zij waren teleurgesteld. Ik opgelucht.’
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HOOFDSTUK 10

Opvolger van Wim
‘Nee’ tegen een groot aantal commissariaten, waarbij hij de vraagsteller meestal adviseerde óf Ruud
Vreeman(Zaanstad) óf Jacques Wallage (Groningen) te raadplegen. ‘Nee’ tegen het voorzitterschap
van het Humanistisch Verbond (‘met humanisme heb ik niks’). ‘Nee’ tegen Henk Kessler, die hem
vroeg voorzitter te worden van de sectie Betaald Voetbal van de KNVB (‘tijdgebrek en een te hoog
afbraakrisico’). ‘Nee’ tegen Wouter Huijbregtsen die hem het lidmaatschap aanbood van het
NOC*NSF-bestuur. Vooral de laatste afwijzing ging Stekelenburg aan het hart. In het platform
‘Personeel en organisatie’ van de landelijke korpsbeheerders was hij na zijn
burgemeestersbenoeming achter Hans Ouwerkerk de tweede man geworden op het gebied van de
arbeidsvoorwaarden en cao-onderhandelingen. Toen Ouwerkerk onverwachts aftrad in Groningen
werd Stekelenburg plotseling de eerste man en dat kostte hem zoveel tijd dat hij nog zorgvuldiger te
werk moest gaan bij het selecteren van bijbanen.
Ouwerkerk was nog maar nauwelijks naar Almere vertrokken toen de korpsbeheerders besloten dat
één van hen ook daadwerkelijk moest deelnemen aan de cao-onderhandelingen. Stekelenburg sliep
er een nachtje over voordat hij – als oud-FNV-voorzitter – aan de andere kant van de tafel plaatsnam.
In een interview met het Politie Magazine constateerde hij achteraf: ‘Ik hield me vooral bezig met
onze invalshoeken: zijn het goede arbeidsvoorwaarden voor de politie? Kunnen we ermee werken?
Vergroot het de flexibiliteit en de mogelijkheid om mensen wat langer te houden? De vraag of
minister Zalm ermee rond kon komen en of het paste in het algehele beleid van Binnenlandse Zaken
dat als ministerie verantwoordelijk is voor alle arbeidsvoorwaarden, speelde voor mij niet zo zwaar.’
Dat hebben de ministers Zalm en Peper geweten.
Op 16 januari 1999 werd na achttien uur onderhandelen een politie-cao overeengekomen, die
veertien dagen later door Bram Peper werd afgeschoten toen hij ontdekte dat zijn delegatie akkoord
was gegaan met een resultaat dat 35 miljoen gulden hoger uitkwam dan het budget toeliet en ook
financiële gevolgen zou hebben voor de nog af te sluiten onderwijs-cao. Meteen werd met een
beschuldigende vinger naar Stekelenburg gewezen. Die moest dit hebben geweten, die had zijn
partijgenoot een geintje geflikt en handjeklap gespeeld met zijn voormalige vakbondsbroeders. Was
op de TV en op de persfoto’s niet duidelijk te zien geweest hoe hij naar Hans van Duijn, de voorzitter
van de Politiebond, had zitten grijnzen? Peper, die ten tijde van het cao-akkoord in Amerika verbleef,
moest zich verantwoorden in de Tweede Kamer en gaf een tendentieus verslag van de
onderhandelingen, waarbij hij de verantwoordelijkheid voor de financiële blunder in de schoenen
schoof van de Tilburgse burgemeester om zijn eigen straatje schoon te vegen. Stekelenburg: ‘Het
toeval wilde dat ik de dag erna een interview met De Telegraaf had. “Okay”, dacht ik, “nu sla ik terug.
Je kunt het krijgen zoals je het hebben wilt.’
’s Anderendaags trok de krant van wakker Nederland een pagina uit om Stekelenburg stoom te laten
afblazen: ‘Ik had behoorlijk de pest in dat de PvdA-top minister Peper in bescherming nam en min of
meer liet doorschemeren dat ik ze, als medeonderhandelaar, een loer had gedraaid. Dat moeten ze
natuurlijk niet tegen mij zeggen. Mij werd zelfs misleiding en dwaling verweten. Nou, ik laat me niet
slachtofferen door mensen die de zaakjes zelf verkeerd hebben geregeld.’
In het Politie Magazine zei hij later tegen Mirjam Elias: ‘Of iedereen nog voldoende helder was na
een nacht doortrekken, weet ik niet. Ik in ieder geval wel. Ik vroeg de rekenaars achter hun
spreadsheets: “Past deze cao binnen jullie mandaat?” Ze zeiden ja.’ Elias: ‘U had toch zeker wel door
wat er aan de hand was?’ ‘Ik had door wat ik had afgesproken. Geloof het of niet, ik zit daar niet uit
te rekenen hoeveel miljoen iets kost, dat deden de mensen van
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Binnenlandse Zaken en Financiën. Toen zij “ja” zeiden, was ik klaar. Belangrijke punten als
ouderenbeleid en flexibiliteit waren geregeld. Ik denk dat de bonden ook niet wisten dat het 35
miljoen kostte. Ze vonden het een prima cao.’
Stekelenburg mocht dan een nieuweling zijn op
het gebied van de politieorganisatie en het
politiebeleid, op onderhandelingsgebied kon hij
weinig leren: ‘Er zitten elementen van een
ritueel in, maar het is ook een serieus spel. De
echte strijd is toch knokken en bewegen. Je
moet namelijk de afstand tussen de eis en
datgene wat wordt geboden zo groot mogelijk
houden. Je moet je in een situatie
manoeuvreren dat ze naar jou toekomen.
Vervolgens komt langzamerhand het gesprek
op gang. Je groeit naar elkaar toe. Dat duurt
Als supporters van Oranje
enige tijd en zeker in de nachtelijke vergadering
kom je heel dicht bij elkaar. De afstand wordt
dan te gering om een groot conflict te ontketenen. Dan ben je echt bezig een overeenkomst af te
sluiten waarin beide partijen zich overwinnaar voelen. Die slopende vergaderingen moet je niet
onderbreken en de volgende dag weer verder gaan, want dan is de kans groot dat iedereen weer zijn
oude uitgangspunten inneemt. Of journalisten vangen iets op, wat weer nadelig is voor het overleg.’
Zijn gebrek aan kennis en ervaring op politiegebied was van korte duur, want de materie
interesseerde Johan Stekelenburg en bovendien braken de jaren aan waarin de
veiligheidsproblematiek nationaal en regionaal een van de belangrijkste onderwerpen op iedere
beleidsagenda werd. Oud-korpschef Peter van Zunderd: ‘Als Brokx een breekijzer wordt genoemd,
was Johan een strijkijzer. Hij had een grote voorliefde voor preventie en overleg. Hij wilde niet alleen
contact met ons, maar vooral ook de straat op om te weten wat er leefde. Voetbal was onze
gezamenlijke passie. Daarin vonden we het evenwicht tussen genieten van het spel en zorgen dat het
zaakje goed op orde was.’
In het herdenkingsnummer dat de gemeente Tilburg na Stekelenburgs dood uitgaf, zegt districtschef
Wilbert Paulissen: ‘Dat zijn aanpak werkte blijkt wel uit het feit dat er in Tilburg nooit echte
supportersrellen zijn geweest. We ontvangen tegenwoordig voetbalsupporters als die van Feijenoord
met een vrije regeling, die we kort geleden nauwelijks voor mogelijk hielden. Dat brengt voor ons
ook wel eens onrust met zich mee. Want iedere politieman ziet die mensen het liefste zo snel
mogelijk met een bus in en uit het stadion gaan. Johan begreep dat, maar volgde toch zijn eigen
koers. Hij liet zijn ambtenaren afspraken maken met supporters. Hij gaf hen de vrijheid en de
verantwoordelijkheid om te zorgen dat het goed ging. Maar als het vergald werd, was hij strikt en
straight. Dan was het direct afgelopen.’
Peter van Zunderd: ‘Op verzoek van minister Peper van Binnenlandse Zaken heeft Johan me een jaar
uitgeleend om de veiligheid te coördineren bij het Europese kampioenschap voetbal. Dat was een
prachtklus en ik ben hem er nog altijd dankbaar voor dat hij me die kans heeft geboden. In 2002 ben
ik weggegaan uit Tilburg. Johan vond dat maar niks. “Je mag niet weg. Die nieuwe functie is niks voor
jou. Straks gaan we samen met pensioen.” Maar ik vond elf jaar in een leidinggevende functie op één
plek te lang, dan is je houdbaarheidsdatum ruimschoots verstreken.’
Afspraken met voetbalsupporters, het opzetten van een veiligheidshuis waarin gemeente, justitie,
politie en jeugdzorg konden samenwerken en een convenant met de horeca kenmerkten
Stekelenburgs voorliefde voor harmonie. Maar hij aarzelde niet om hard in te grijpen als dat nodig
was. Van Zunderd: “Stelselmatige daderaanpak en het plaatsen van camera’s in de binnenstad tonen
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aan dat hij niet bang was om in te grijpen. Bij het convenant met de horeca kregen de kroegen eerst
een gele kaart als ze in overtreding waren. Maar als de eigenaren geen maatregelen tot verbetering
namen, kregen ze een rode kaart en moesten ze de tent sluiten. Daarbij hield hij zijn rug kaarsrecht.’
Toenmalig CDA-raadslid en discotheekhouder Jean-Pierre van der Meijs ondervond dat aan den lijve.
Van der Meijs: ‘Hij belde me ’s avonds op: “Er wordt bij jou aan de deur gediscrimineerd“. Ik zei: “Dat
kan niet, maar doe wat je moet doen. Hij antwoordde: “Dat ga ik ook doen. Maar ik beloof je, als het
onderzoek niet zorgvuldig blijkt te zijn geweest, ga ik diep voor je door het stof.”’
Ook bij brandweer probeerde Stekelenburg te
bewerkstelligen dat de aandacht evenzeer
uitging naar preventie, als naar optreden
achteraf. In een interview zei hij daarover: ‘Om
een herhaling van het afschuwelijke ongeluk van
oudejaarsnacht in Volendam te voorkomen,
wilde ik dat voor carnaval 291
uitgaansgelegenheden in Tilburg twee keer
werden gecontroleerd.
Daar was wel een denkomslag voor nodig. De
brandweer is toch een beetje een club van
mannen gericht op repressie, op branden
blussen, zeg maar. Brandpreventie? Al die
horecagelegenheden bezoeken? Dat was nieuw,
dat was nog nooit op zo’n grote schaal gebeurd.’
De aanpak waarbij preventie, samenwerking en
eigen verantwoordelijkheid vóór onderdrukking,
vervolging en bestraffing gingen, vond in de
ogen van de Tilburgse bevolking op den duur
geen genade. Gebeurtenissen in het hele land
ondermijnden het beleid. De moord in de
Tilburgse Reeshof in juli 2003 op Bart
Raaijmakers veroorzaakte een storm van
verontwaardiging over een te slappe aanpak van
Tilburgpromotie per luchtballon
de veiligheid in de stad. Achteraf is vast te
stellen dat de burgemeester door zijn verzwakte gezondheid niet adequaat op de gebeurtenissen
heeft gereageerd. We komen daar nog uitgebreid over te spreken.
In de zomer van 1998 werd het tweede kabinet-Kok geformeerd en hoewel Johan Stekelenburg –
getuige zijn plakboeken - driftig in de weer is geweest met de gele viltstift als zijn naam weer eens
opdook als potentieel ministerskandidaat, kwam oud-SER-voorzitter Klaas de Vries op Sociale Zaken.
De burgemeester van Tilburg werd in beslag genomen door het overlijden van zijn moeder. Ze was
een voorbeeld en inspiratiebron voor hem. In een interview met Opzij vertelde hij over haar: ‘Wat ik
zo bewonderde was, dat ze er in slaagde om na het groot brengen van negen kinderen opnieuw een
eigen leven op te bouwen. Vooral op het gebied van de apartheid en de vrede en veiligheid was ze
een onvermoeibare actievoerder.’ De gêne die hij in zijn jeugd voelde, als hij haar met de
leesportefeuille langs de deur zag gaan, had plaats gemaakt voor dankbaarheid. Toen hij met gasten
een bezoek bracht aan Utrecht, zag hij Maagje op de Stadshuisbrug staan als deelnemer aan een
stiltekring.
In Johans idee maakte hij de valse schaamte uit zijn jeugd goed door haar uitgebreid aan iedereen
voor te stellen. Karin Adelmund: ‘Als hij in het Federatiebestuur van de FNV aan het pappen en
nathouden was en ik wilde dat hij trots en durf tentoonspreidde, fluisterde ik: “Denk even aan je
88

moeder.” Dan zag je een schokje door hem heen gaan en begon hij meteen van leer te trekken.’ In de
laatste periode van haar leven verwijlde Maagje steeds vaker in het verleden. Johan Stekelenburg
noteerde in een van zijn vele dagboekjes dat hij zich verdrietig voelde na een bezoek aan haar, omdat
ze dacht dat hij nog steeds FNV-voorzitter was. Het gebeurde ook dat ze na zo’n bezoek tegen
anderen mopperde dat ze Johan nooit eens zag. Sinds Willem vier jaar daarvoor was overleden na
nog een zware darmoperatie te hebben ondergaan, verbleef ze veelal in haar kleine bejaardenflat in
Overvecht. Daar at en dronk ze steeds minder tot ze op 84-jarige leeftijd weggleed in haar slaap.
Als burgemeester en als Eerste Kamerlid wist
Johan Stekelenburg ruimschoots landelijk
aandacht te trekken door een uitvoerig pleidooi
in Voetbal International, waarin hij als voorzitter
van de adviescommissie voor het
veiligheidsbeleid van de KNVB de vloer
aanveegde met de persoonsgebonden clubcard.
Wat hem in Tilburg was gelukt, wilde hij voor
het hele land: mensen zouden op
zondagmorgen moeten kunnen besluiten om ‘s
middags een wedstrijd te bezoeken – zonder tijd
en geld vretende administratieve rimram. Ook
op het gebied van het gebruik van softdrugs
bood Stekelenburg de landelijke politiek een plan aan, waarvoor de basis in Tilburg was gelegd. Als
spreker op een receptie van de vereniging van coffeeshophouders ‘De achterdeur’ stelde hij vast dat
het cannabisbeleid van de overheid rammelde: ‘Gedoogde coffeeshopexploitanten mogen wettelijk
cannabisproducten aan de voordeur verkopen, maar niet aan de achterdeur inkopen. Deze paradox
heeft voornamelijk negatieve effecten.’ Stekelenburg stelde minister Benk Korthals van Justitie een
Tilburgs experiment voor, waarin het beleid gemoderniseerd zou worden. In het ‘geestverruimend en
onafhankelijk blad Essensie’ lichtte hij toe: ‘We willen binnen de gemeente een maximaal aantal
productiebedrijven toestaan. Geen huistelers. Die vallen af wegens onbeheersbaarheid en overlast.
De dertien gedoogde shops in Tilburg krijgen de gelegenheid om elk één producent voor te dragen.
Desnoods nemen ze zelf de productie ter hand. De gedoogde kwekers moeten binnen de
gemeentegrenzen kweken, mogen alleen aan Tilburgse shops leveren en dienen te voldoen aan eisen
voor de bedrijfsvoering, de vestiging, beveiliging, verpakking en vervoer. De gemeente gaat zelf de
maximumprijzen per soort vaststellen en het maximum THC-gehalte van de wiet. De voordeurregels
blijven onverkort van kracht. Tijdens een overgangsperiode van twee jaar mogen de
coffeeshophouders nog buitenlandse cannabis verkopen, daarna niet meer.’
Ook aandacht voor de kleine briefschrijvers…

Aanvankelijk was Stekelenburg huiverig dat hij voortaan als ‘drugsburgemeester van Nederland’
bekend zou komen te staan. Maar het bestaande beleid vond hij te hypocriet om zijn mond te
houden. De burgemeester: ‘In het programma van mijn partij staat dat we van een gedoogbeleid zo
langzamerhand naar legalisering van softdrugs moeten overgaan. Bovendien kost het de politie
handenvol werk om allerlei huiskwekerijen te ontmantelen. Waarom dan geen experiment om te
kijken of het anders kan? Het woord is nu aan de politiek.’ De Tweede Kamer volgde minister
Korthals – die het experiment afwees - in meerderheid. Stekelenburg is nooit meer op de legalisering
van de inkoop teruggekomen, ook een beetje opgelucht dat hij in de heikele kwestie geen
imagoschade had opgelopen.
In dezelfde periode hekelde hij in de landelijke pers het burgemeestersakkoord, dat de drie paarse
partijen sloten om D66 zijn kroonjuweel te gunnen en VVD en PvdA een blijvende vinger in de pap te
geven. ‘Het paarse voorstel luidt geen fundamentele verbetering in van de huidige procedure’,
becommentarieerde hij in Elsevier. ‘Hooguit kun je zeggen dat de burgemeestersbenoeming uit de
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Grondwet wordt gehaald, waardoor er ruimte ontstaat voor geleidelijke veranderingen. Ik zie dat als
een stapje in de goede richting. Maar een burgemeester over wie een referendum en een raadsdebat
wordt gehouden terwijl de minister van Binnenlandse Zaken van de voordracht mag afwijken... tja,
dat heeft met echt kiezen niet veel te maken.’
En alsof de schijnwerpers nog niet genoeg op
hem waren gericht, bepleitte hij één jaar nadat
Kok II was aangetreden een coalitie van PvdA,
CDA en GroenLinks. Als platform voor zijn
pleidooi koos hij welbewust het weekblad Vrij
Nederland, uitgegeven door de Weekbladpers
waarvan hij president-commissaris was. In het
VN-vraaggesprek rekende Stekelenburg eerst af
met paars: ‘De manier waarop de VVD opereert
bevalt me niet. De liberalen zijn eenzijdig gericht
op de individuele verantwoordelijkheid.
De onderlinge verbondenheid in de samenleving
Aandacht voor Roma-kinderen
staat bij hen niet op de voorgrond. Ik heb nooit
geloofd dat de PvdA in een coalitie met de VVD Nederland in sociaal-democratische richting kan
veranderen. Het paarse kabinet is erin geslaagd een aantal tegenstellingen te pacificeren. Maar voor
het bereiken van verderliggende doelstellingen, zoals een eerlijke spreiding van macht en inkomen,
zijn dit verloren jaren geweest.’
Vervolgens blikte hij alvast vooruit naar een nieuwe coalitie: ‘Nederland heeft weer behoefte aan
betrokkenheid bij elkaar. De sociaal-democratie en de christen-democratie hebben veel wortels met
elkaar gemeen. Ze keren zich allebei tegen het egoïsme. Ze zijn niet tegen elke prijs voor
individualisering. Ze geloven in verantwoordelijk zijn voor de ander. De PvdA en het CDA liggen wat
dat betreft dichter bij elkaar dan de PvdA en de VVD.’
Daarna werd D66 bij het oud vuil gezet: ‘Ik weet nog zo net niet of D66 van grote waarde voor een
kabinet is. Op sociaal-economisch terrein verschillen de standpunten van de Democraten niet veel
van die van de VVD. Onder Weijers zijn de winkelsluitingstijden verruimd, dat is hun belangrijkste
trofee. De Democraten hebben nooit principieel stelling genomen tegen de doorgeschoten
individualisering, tegen het egoïsme. D66 beweert nieuw elan in de politiek te hebben gebracht. Ik
zie dat niet.’
Om ten slotte fractievoorzitter Paul Rosenmöller en zijn Tilburgse collega Roel van Gurp te omarmen:
‘We zullen GroenLinks nodig hebben om een PvdA/CDA-coalitie naar links te trekken. Binnen die
partij wordt beter nagedacht over de verhouding tussen economie en ecologie, over arbeid en zorg
en over de relatie tussen man en vrouw dan binnen de PvdA. Ik ben ook onder de indruk van de
verrichtingen van GroenLinks-wethouders in de grote steden.’
Natuurlijk stuurden de interviewers – Tino Wallaart en Max van Weezel – aan het slot van het
gesprek aan op een uitspraak over Stekelenburgs toekomst. Eerst werd zoals gebruikelijk de
loftrompet over Tilburg gestoken. Er was in de stad altijd wat te doen: de huldiging van Willem II, de
opening van het popcentrum 013, de Nexus-lezing aan de Katholieke Universiteit, de manifestatie
Tilburg Treffend, het Kruikenconcert vlak voor carnaval. Maar er was méér tussen hemel en aarde
dan Tilburg.
De interviewers: ‘Stel dat er een PvdA/CDA/GroenLinks-kabinet komt?’ Stekelenburg: ‘Dan is het de
vraag of Kok daarvan premier kan worden. Hij wordt nu geïdentificeerd met paars. Bovendien kan hij
niet goed met Rosenmöller overweg.’ Dus dan zou Stekelenburg zelf een betere keuze zijn?’
Ontwijkend: ‘Ad Melkert zou dat heel goed kunnen. Al komt het voor hem misschien nu nog te
vroeg.’ Machiavellistisch: ‘Wie al te nadrukkelijk als kroonprins wordt genoemd, weet bijna zeker dat
hij of zij niet de echte opvolger zal worden.’
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Johan Stekelenburg zou zich in latere jaren nogal eens afzetten tegen journalisten, die hem altijd
maar weer lastig vielen over zijn politieke ambities in de landspolitiek.
In navolging van Tyl Uilenspiegel zou hij de hand in eigen boezem moeten steken en ruiterlijk moeten
toegeven: ik heb het ernaar gemaakt. Het interview in Vrij Nederland werd op 29 mei 1999
gepubliceerd. Het zou nog een jaar duren voordat Wim Kok in het openbaar (de Volkskrant) vertelde
te aarzelen over een derde termijn als eerste man van de PvdA. Het definitieve besluit moest hij nog
nemen... Straks zou hij al acht jaar minister-president zijn en hij had ook nog vijf jaar de functie van
vice-premier vervuld... Bij de volgende verkiezingen was hij 64 jaar...
Wim Kok: ‘In het najaar van 2000 is Johan zelf bij me gekomen en vervolgens hebben we een aantal
gesprekken gevoerd. Hij stelde de vraag aan de orde: hoe staat het met je voornemen om wellicht te
stoppen? Is dit wel of niet je laatste periode? En als je stopt: aan wie denk je dan als opvolger? Het
was duidelijk dat hij ambities had. Ik heb die gesprekken gebruikt om te weten te komen hoe hij zich
in Tilburg ontwikkelde, hoe hij tegen politieke ontwikkelingen aankeek. In die gesprekken gaf Johan
duidelijk blijk van een grote betrokkenheid bij de toekomst van de partij. Hij vond het zichtbaar
aangenaam om ter sprake te brengen hoeveel vertrouwen de mensen in hem hadden. En hij vond
het evenzeer aangenaam om te horen dat jij dat ook zo zag. Hij liep altijd met lijstjes, waaruit bleek
dat de mensen het in hem zagen zitten en hem een interessante rol in de landspolitiek
toebedachten.
Bij weer zo’n poll zag je zijn neus krullen: “Kijk eens, even hoog als Wiegel!” Ik vraag me af hoe
serieus je dit soort lijstjes moet nemen. Het is heel flatteus, maar je moet je er niet door gevleid
wíllen voelen. Wat me heeft gefrappeerd tijdens één van die gesprekken is dat hij zelf met twee
punten kwam waarvan hij vond dat hij te weinig ervaring had, waarbij hij zich niet op zijn gemak
voelde. Allereerst het buitenland, Europa.
Als FNV-voorzitter was hij hoofdzakelijk met de Nederlandse samenleving bezig geweest en veel
minder internationaal georiënteerd. Wat voor hem ook terra incognita was, dat was de Haagse
besluitvorming, de manier waarop departementen met elkaar omgaan. Dat sprak hij zo tegen me uit,
dat voelde hij haarscherp aan: “Zo’n eerste dag in het Torentje, hoe gaat dat dan...? Hoe bereik je
wat je wilt bereiken, als je vindt dat het moet gebeuren?” Daar zag hij tegen op in die openhartige
gesprekken. Ook over zijn leeftijd aarzelde hij.
Hij was van 1941, ik ben van 1938. “Je bent geschikt”, heb ik tegen hem gezegd. “Ik wil je behouden
voor de landelijke politiek.” Dat laatste achtte ik nodig in belang van het land. Hij had persoonlijke
motieven, maar ik voorzag een situatie waarin een gezichtsbepaler als hij nodig zou kunnen zijn. Ik
heb hem ook verteld dat ik vond dat Ad Melkert, die vier jaar voortreffelijk werk deed als minister en
in 1998 Wallage opvolgde als fractievoorzitter, zich al geruime tijd aan het warmlopen was en in mijn
ogen op dat moment bij uitstek gekwalificeerd leek als toekomstig partijleider. De opvolging is geen
eerstgeboorterecht, heb ik gezegd. Ad zit in het proces, maar het hoge woord is er nog niet uit.
Vervolgens heeft Melkert zich op 13 maart 2001 in de kijker gespeeld op ons congres. Bij zijn
verkiezing werd niet alleen braaf geklapt, maar ook instemmend.’
Johan Stekelenburg heeft nooit met iemand gesproken over de vriendelijke, subtiele manier waarop
Wim Kok hem van brandstof voorzag om zelf zijn illusies te laten verdampen. Niet met zijn vrouw
Heleen, niet met zijn tweelingbroer Jan of met mensen die wat verder van hem weg stonden zoals
zijn politieke petekind Jan Hamming, zijn vakbondsvriend Ben Roodhuizen, of zijn Tilburgse maatje
Jean-Pierre van der Meijs en diens vrouw Marieke. In latere interviews hield hij de boot af met ‘ze
waren bang voor mijn populariteit’, maar over zijn eigen reserves repte hij met geen woord en
maakte hij ook geen aantekeningen.
In de maanden dat hij regelmatig met Wim Kok overlegde, kwam de Socialistische Partij in de
gemeenteraad van Tilburg op het idee om de discussie over de vele bijbanen van de burgemeester in
het openbaar aan de orde te stellen. Stekelenburg vermoedde boze opzet. ‘In het politieke
machtsspel in
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Tilburg neemt de SP geen echte positie in en dus gaan ze zich op andere zaken concentreren om te
scoren.
Door het feit dat zelfs SP-voorman Marijnissen op de radio tegen me in het geweer komt, denk ik
dat er landelijke, politieke bedoelingen achter zitten. Zo van: laten we Stekelenburg maar vast
beschadigen voor het geval hij nationaal iets gaat betekenen.‘Die wat zure reactie was niks voor
Stekelenburg en werd vermoedelijk veroorzaakt door zijn voor de buitenwereld geheime ambitie
om Wim Kok op te volgen.
Met een (succesvol gebleken) poging om in één
klap de publieke discussie te smoren (‘Ik wil
gewoon van het gezeik af’, zei hij in het
Brabants Dagblad), betrachtte Stekelenburg
maximale openheid. In een notitie (22/9-2000)
voor het college en voor zijn belastinginspecteur
schrijft hij: ‘Voor een burgemeester die zeven
dagen per week 24 uur per dag beschikbaar is, is
het niet eenvoudig een overzicht te geven van
de totale werktijd en de onderverdeling daarvan
in tijd voor gemeente (inclusief representatie en
netwerken), politie, nevenfuncties, etc. Het
aanwezig zijn bij een brand, een nachtelijke
ondertekening van een IBS (inbewaringstelling),
een feest ter gelegenheid van een jubileum
(bijv. het 50-jarig bestaan van de wijk
Jeruzalem), tijdens de dag van de Eerste Kamer
(dinsdag) een gesprek voeren met een
directeur-generaal over een voor Tilburg
belangrijk punt, zijn allemaal onderdelen van
mijn functie maar moeilijk te kwantificeren.
Doorslaggevend voor de beoordeling van de
uitoefening van de openbare functie door een
bestuurder is inzet en resultaat. Als
burgemeester ga ik voluit voor deze stad, op alle punten waarvan ik zelf vind dat er aangepakt moet
worden. Maar ook mag men mij “gebruiken” om contacten te onderhouden, te vernieuwen, lopers
uit te leggen en al datgene dat daarbij hoort.
Er is geen sprake van dat door nevenfuncties of anderszins de hoofdfunctie op enigerlei wijze in het
gedrang komt. Ik krijg nogal wat verzoeken voor nevenfuncties, de meeste wijs ik af. Ik weeg zeer
bewust af in welke mate ik nevenfuncties kan aanvaarden. Daarbij gelden voor mij de volgende
criteria:
Overzicht van nevenfuncties en tijdbesteding

• Verdraagt de nevenfunctie zich met de hoofdfunctie, zowel inhoudelijk als qua tijdsduur?
• Is het belang van Tilburg op enigerlei wijze ermee gediend dan wel is er sprake van strijdigheid met
enig Tilburgs belang?
• Is de integriteit van handelen gewaarborgd?
Ik weeg bewust af op welke wijze ik de belangen van de stad, in de meest ruime zin des woords, kan
behartigen. Overigens meld ik steeds in het college van B&W wanneer nevenfuncties aan de orde zijn
en informeer ik daarover de Raad/fractievoorzitters.’
In het overzicht dat hierbij staat afgedrukt, gaf Johan Stekelenburg aan welke nevenfuncties hij in het
najaar van 2000 vervulde, hoeveel vergaderingen hij bezocht en hoe lang die vergaderingen duurden.
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Vervolgens werkte hij zijn tijdsbesteding precies uit en stelde hij vast dat bij een gemiddelde
werkweek van 80 uur (meestal was het meer) en zes weken vakantie hij 3680 uur per jaar in touw
was.
In totaal ging in zijn nevenfuncties 504 uur zitten, dat was 13,7 procent van het totaal. Aan de Eerste
Kamer besteedde hij 245 uur en dat kwam uit op 6,7 procent.
Een reiskostenoverzicht, waaruit blijkt dat de meeste ontvangen bedragen rechtstreeks naar de
Tilburgse gemeentekas gaan, completeerde de notitie. Stekelenburg concludeerde: ‘Voor het directe
werk ten behoeve van mijn hoofdfunctie blijft meer dan 85 procent van mijn tijd beschikbaar. Daarbij
dient ook nog te worden bedacht dat er in een aantal nevenfuncties directe belangen van Tilburg aan
de orde komen.
Al met al is er voldoende tijd beschikbaar om inzet en ambities ook daadwerkelijk te kunnen
omzetten in resultaten.’ Daarna werd er nooit meer een woord van kritiek vernomen op de
tijdsbesteding van de burgemeester.
Wel werd er gelachen, toen een paar weken later het VARA TV Magazine in menige brievenbus plofte
en in alle kiosken het hoofd van de Tilburgse burgemeester – met om zijn nek een van zijn
opvallende, fleurige stropdassen – frank en vrij de wereld in blikte. De redactie had Johan
Stekelenburg gevraagd zijn ‘kijkweek’ bij te houden. Wie zich in Tilburg de discussie herinnerde over
zijn gewerkte aantal uren, geloofde zijn eigen ogen niet. ‘Stekel’, zoals veel inwoners hem inmiddels
noemden, bleek alle avonden voor de buis te hangen en in het weekend zelfs hele dagen! Niets
ontging die man. Van Villa Achterwerk op zondagmorgen, tot NOVA op de late avond, alles moest
worden bekeken. En live-uitzendingen wilde hij al helemaal niet missen: de puntentelling bij het
songfestival, nachtelijke kamerdebatten, dartswedstrijden. Het programma ‘Spoorloos’ liet hij aan
Heleen over. Als hij keek, moest hij huilen en dat wilde hij niet. In huize Stekelenburg / Hoekstra
stonden inmiddels drie tv’s.
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Buffelen!
Op 23 november 2000 bestond Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg twintig
jaar. Als docent aan die school verbonden, nodigde ik de burgemeester van die stad
uit om een ‘stevige toespraak’ te houden over de kwaliteit van de journalistiek in
Nederland. Aangezien Fontys krap bij kas zat, werd verwacht dat de gemeente
Tilburg de jarige ter gelegenheid van het vierde lustrum een hapje en een drankje zou
aanbieden. Johan Stekelenburg accepteerde beide uitnodigingen, maar eiste wel
hulp bij de totstandkoming van zijn speech. We voerden twee lange gesprekken.
Daarna verscheen een tekst op papier, die hij tijdens het uitspreken met
praktijkvoorbeelden lardeerde.
De vraag ‘Wat mag en moet de samenleving van de toekomstige journalist
verwachten?’ beantwoordde Stekelenburg met: ‘Precies hetzelfde als toen ik 35 jaar
geleden mijn loopbaan begon, namelijk ambachtelijk vakmanschap, kennis van zaken
en integriteit.’ Nadat hij de ontwikkelingen in het medialandschap had besproken,
die het voor journalisten veel moeilijker maken om diepgang en ethisch besef te
praktiseren, stelde hij vast dat de journalistiek zich op een hellend vlak bevindt.
Stekelenburg: ‘Het meest verontrustend vind ik deze ontwikkeling op het terrein van
het openbaar bestuur: in de politieke verslaggeving, zowel nationaal als regionaal. Ik
constateer een afnemende interesse van journalisten in de politiek en een
toenemende belangstelling voor personen en hun gedragingen. Wat er in een Wet
staat weet ik als lezer niet, wel weet ik alles van het zogeheten “politieke gekonkel”
in Den Haag. Vorm is belangrijker dan inhoud, beeld belangrijker dan werkelijkheid.
Fouten of vergissingen van politici worden al snel betiteld als “affaire” of
“schandaal”.’
Als voorbeeld noemde Stekelenburg de commotie rondom PvdA-partijvoorzitter
Marijke van Hees, die het gewaagd had voor te stellen om ‘een kopgroep van
potentiële opvolgers van Wim Kok’ te formeren.
Hoewel de Tilburgse burgemeester zelf tegenstander was van het voorstel, hekelde
hij de manier waarop vanuit de PvdA-top informatie over dubieuze declaraties van
Van Hees naar Vrij Nederland was gelekt, die gretig en zonder controle werd
gepubliceerd. Van Hees werd gedwongen af te treden – naar later bleek volkomen
ten onrechte – en de mannetjesmakers in de partij konden ongestoord verder
werken aan de solocarrière van Ad Melkert.
Stekelenburg: ‘Mijn totaalindruk is toch, dat de vierhonderd mediavertegenwoordigers in Den Haag – dat zijn er meer dan het aantal politici op het
Binnenhof en tien keer zoveel als het aantal Nederlandse journalisten in Brussel –
met elkaar van het politieke bedrijf een mediacircus maken. Natuurlijk zijn er ook
politici die de media voor hun karretje spannen en gebruiken om hun gedachtegoed
te ventileren. Maar ik word vandaag niet geacht te spreken over politieke
verantwoordelijkheid in een veranderende samenleving, maar over journalistieke
verantwoordelijkheid.’
Johan Stekelenburg pleitte voor de herwaardering van de journalistiek ‘als waakhond
van de democratie’. Daarmee bedoelde hij ‘het signaleren, doorgeven en in hun
context plaatsen van gebeurtenissen van algemeen belang door autoriteiten te
volgen in hun beleid en de consequenties daarvan’. Hij provoceerde zijn gehoor door
over ‘een schoothond van de democratie’ te spreken, toen hij vertelde hoe vaak
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persberichten van de gemeente klakkeloos werden overgenomen, al dan niet
aangevuld met een citaatje van de betrokken autoriteit.
Tenslotte refereerde hij aan Koningin Beatrix – niet voor het eerst in zijn leven – die
de kwaliteit van de Nederlandse pers samenvatte met de woorden: ‘De leugen
regeert…’ Honend: ‘Sindsdien gaat de discussie onder journalisten en in het vakblad
uitsluitend over de vraag of de woorden van Hare Majesteit nu wel of niet openbaar
gemaakt hadden mogen worden en niet over de inhoud!’
Stekelenburg genoot van de kringen die zijn steen in de vijver veroorzaakte. Het
leverde hem een optreden op in het mediaprogramma van de VARA – dat de
woorden van de Koningin als titel draagt – en veel perscommentaren. Zijn toespraak
stuurde hij naar burgemeester Jacques Wallage in Groningen – voorzitter van de
brede commissie die zich met overheidscommunicatie bezighield – en naar bevriende
journalisten, voorlichters en politici, want op het gebied van het onderhouden van
publieke relaties was hem geen moeite te veel.
Hoe fikste hij het toch, dat niemand echt aanstoot nam aan de nauwelijks verholen
ijdelheid waarmee hij zich doorlopend manifesteerde? De mensen in zijn omgeving
zagen het wel, plaagden hem er soms mee, maar bóós worden….? Ho maar! Oudkorpschef Peter van Zunderd: ‘Iedereen met een publieke functie demonstreert een
bepaalde vorm van ijdelheid, ik ook. Het was bij Johan goed te pruimen omdat hij
niet egocentrisch was. Hij gunde ook anderen een plek in de zon.’ Loco-burgemeester
Els Aarts: ‘Ik vond het wel eens irritant, maar meestal toch vooral vertederend. Ik
denk dat de mensen in zijn omgeving zijn ijdelheid accepteerden, omdat hij zo’n
innemend, authentiek mens was. Ik zou geen voorbeeld kunnen noemen van een
situatie waarin Johan een toneelrol speelde en niet zichzelf was.’
In de psychologie geldt dat ijdelheid en onzekerheid hand in hand gaan. Karin
Adelmund die jarenlang met Johan Stekelenburg werkte bij de FNV: ‘Vergeet niet dat
hij als gewone arbeidersjongen altijd het gevoel had net wat beter zijn best te
moeten doen dan mensen die hadden gestudeerd. Hij had sociale academie, maar
keek op tegen mensen, die van de universiteit kwamen. Het werkwoord dat het
meeste bij Johan Stekelenburg past, is buffelen. Hij was diep van binnen jaloers op de
verbale kracht van mensen in zijn omgeving, omdat hij van zichzelf vond dat hij
moeizaam formuleerde. Altijd maar studeren, zich kennis eigen maken, dingen uit z’n
hoofd leren, om niet te hoeven onderdoen voor anderen. Dat had hij heel sterk.’
Ook Frans Leijnse, die vanaf de jaren zestig met Stekelenburg optrok, zag bij Johan
‘een gebrek aan vanzelfsprekendheid, dat kenmerkend is voor sociale stijgers’.
Leijnse: ‘Later, toen Melkert aftrad na de dramatisch verlopen verkiezingen van 2002,
was de functie van partijleider vacant. Ik heb overlegd met enkele partijgenoten en
Johan gebeld: “Dit is het moment, stel je kandidaat.” Maar dat durfde hij toch niet
goed aan. Ik denk dat hij als jongen van eenvoudige komaf een beetje geïntimideerd
was door de macht. Ik herken dat wel, het is de ingeboren twijfel “kan ik dat wel?”,
waardoor je altijd net iets verder moet reiken. Die onzekerheid is vaak heilzaam. Je
legt de lat niet gauw te laag, zie maar wat Johan heeft gepresteerd. Maar soms zit die
onzekerheid je in de weg. Johan vond het prima als hij werd gekozen, maar om er zelf
voor te gaan, daar aarzelde hij altijd lang over.’
Adelmund: ‘Ik vond zijn kwetsbare kant een heel waardevolle kant, maar die liet hij
niet graag en niet gemakkelijk zien. Als hij het gevoel had boven zijn macht te moeten
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grijpen, kon je dat ook fysiek aan hem zien, dan zweette hij als een otter – zoals in
het WAO-debat met Kok.’
Aan het begin van de nieuwe eeuw begon Johan Stekelenburg zich te verzoenen met
het idee dat Tilburg zijn laatste standplaats zou zijn. En waarom ook niet, hij genoot
met volle teugen van zijn populariteit in de stad, al werd het steeds moeilijker om de
straat op te gaan zonder aangesproken of nageroepen te worden. Hij vond er wat op:
‘Ik heb een methode ontwikkeld om door de stad te kunnen lopen waarbij ik de
mensen niet aankijk. Want als ik dat wel zou doen, zien zij een bekend gezicht en
voelen ze zich gedwongen om goedendag te zeggen. Als ik dan niet terug zou
groeten, vinden zij dat natuurlijk onbehoorlijk of arrogant.’
Bij het aantreden van het eerste en het tweede kabinet-Kok had Stekelenburg alle
bewindspersonen een persoonlijke felicitatie gestuurd en daar de uitnodiging aan
gekoppeld om eens langs te wippen als er relevante zaken besproken moesten
worden. En daar kwamen ze: Wim Kok, Tineke Netelenbos, Klaas de Vries, Willem
Vermeend, Rick van der Ploeg, Geke Faber, Margo Vliegenthart en niet-partijgenoten
als Johan Remkes, Gerrit Ybema en Roger van Boxtel. Ook koningin Beatrix kwam de
kennismaking hernieuwen met Prins Willem Alexander en Máxima in haar kielzog.
Van alle bezoeken werd uitgebreide berichtgeving verzorgd in lokale en regionale
media. De inwoners van Tilburg vonden het prachtig.
Vakbondsbestuurder Ben Roodhuizen, die stage liep bij Johan in Rotterdam en een
vriend voor het leven werd, ging menigmaal met hem en hun beider echtgenotes
met vakantie. Zeilen in Friesland, skiën in Oostenrijk. ‘Wat me dan opviel’, herinnert
Roodhuizen zich, ‘is dat het heel vaak gebeurde dat hij ergens wilde afrekenen en dat
het al door iemand anders was gedaan. Ook in het buitenland. “Ach”, zeiden de
mensen dan, “het is maar een kleinigheid in vergelijking met wat u allemaal voor ons
doet.”’
Dankzij zijn uitgebreide netwerk
kon de Tilburgse burgemeester
in en buiten Nederland
eenvoudig zijn favoriete
sportwedstrijden bezoeken. Hij
sloeg nauwelijks een
cabaretvoorstelling in zijn stad
over en bleef voldoende in het
nieuws om nog menig plakboek
te vullen. Zo liet Johan
Stekelenburg zich in maart 2001
verleiden om samen met oudwerkgeversvoorzitter Hans
Blankert een
De viering van Johans 60e verjaardag, ter gelegenheid
Bemiddelingspoging te
waarvan een bedrag werd ingezameld voor pater Poels
ondernemen in het conflict
tussen de vakbeweging en de
Nederlandse Spoorwegen over wat ‘het rondje om de kerk’ werd genoemd. Zijn oude
vriend Wiebo de Visser belde Johan vanuit Friesland op om hem de klus te ontraden.
‘In een wespennest’, zei De Visser, ‘valt niet te bemiddelen.’
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Maar Blankert en Stekelenburg hadden de uitnodiging van minister Netelenbos al
aanvaard aan de vooravond van de ministerraadsvergadering, waarin hun opdracht
werd gesanctioneerd. Op zondag staken ze bij Johan thuis de koppen bij elkaar, nadat
ze eerst Willem II met 3 –1 van Feyenoord hadden zien winnen. Nog geen week later
gaven ze hun opdracht aan minister Netelenbos terug. Hans Huisinga, president-directeur van de NS, wilde zijn omgeving bewijzen wat een doortastende ondernemer
hij was en had lak aan wat hij smalend ‘die polderjongens’ noemde. In Sneek zei
Wiebo de Visser: ‘Zie je wel?’ In Tilburg was Johan Stekelenburg zo slim om zijn
financiële vergoeding met enige publicitaire ophef in de gemeentekas te laten
storten.
In de tweede helft van 2001
kwam in de plaatselijke politiek
een al wat langer tikkende bom
tot ontploffing, die leidde tot
het uiteenvallen van het college.
Gemeentesecretaris Noud
Derks, die er met zijn neus
bovenop zat: ‘De
gemeenteraadsverkiezingen van
2002 naderden. De VVD wilde
een poging doen om de grootste
Roger van Boxtel, minister voor het Grote Stedenbeleid,
partij te worden en daarom ging
krijgt een rondleiding door de stad
wethouder René van Diessen
zich steeds meer profileren door hoe langer hoe verder afstand van het college te
nemen. De VVD kwam met een eigen ‘Nota Kleurrijk Tilburg’ en wilde Tilburg onder
de kantoren bedelven. Roel van Gurp van GroenLinks – met Van Diessen de beste
wethouder van de stad – vond dat zoiets niet kon. Er ontstonden slachtpartijen, de
wethouders gunden elkaar niets meer.’
CDA-wethouder Els Aarts: ‘Het botste op twee fronten, ook in de raad stonden de
verhoudingen onder druk. Vroeger had het CDA een heel sterke fractievoorzitter, Jan
Melis, die iedereen de ruimte gaf. Hij werd opgevolgd door een zwakke politicus,
Headly Binderhagel, en dat verschafte het VVD-raadslid Berry Stok de kans om zich te
profileren. Hij ging in de raad steeds vaker de CDA-fractievoorzitter Hans Janssen
kleineren. Als wethouder werd ik in het college de arrogantie van wethouder René
van Diessen beu. Toen er vervolgens een conflict ontstond rondom de VVDwethouders, was de politieke bereidheid om alles op alles te zetten om het college te
redden al geruime tijd weggeëbd.’
De burgemeester zelf probeerde zo lang mogelijk de tegenstellingen te overbruggen.
‘Ik heb nóóit een wethouder verloren’, wreef Gerrit Brokx hem vanuit Oisterwijk
fijntjes onder zijn neus. In oktober 2001 gooide Stekelenburg de handdoek in de ring,
toen de gemeenteraad een motie van wantrouwen tegen de VVD aannam. ‘Je kunt
een vaas een paar keer lijmen’, zei hij in de raad, ‘maar op een gegeven moment is hij
te zwak.’
Daarna plengde hij in interviews wat krokodillentranen over ‘het meest dramatische
moment uit zijn burgemeestersloopbaan’, dat hij vanzelfsprekend beschouwde ‘als
een zware nederlaag’. Maar het was toch opmerkelijk hoe enthousiast hij na de
verkiezingen in maart 2002 met een nieuwe, jonge ploeg wethouders van start ging.
CDA-wethouder Hans Janssen blikte in het herdenkingsnummer van de gemeente
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terug: ‘Je zag meteen dat hij het prettig vond met ons. De sfeer was direct heel goed.
Een club jonge honden, waarvoor Johan met al zijn ervaring zo’n beetje als wijze
vaderfiguur optrad.’
Loet Visschers, wethouder voor Algemeen Belang zei in hetzelfde nummer: ‘Hij ging
zo professioneel en soepel te werk. Ik dacht, daar kan ik veel van leren, dus heb ik
hem gevraagd me te coachen. Hij reageerde positief. Het eerste jaar pakten we soms
een uurtje. Dan spraken we over mijn dossiers, mijn aanpak, hoe ik me uit sommige
situaties kon redden. Hij gaf me eigenlijk nooit tips of adviezen. Maar wel heel veel
zelfvertrouwen.’
Els Aarts, die van fractievoorzitter wethouder werd: ‘Het oude college was een
vechtcollege, waarin de wethouders veel voor zichzelf opeisten. Johan was heel erg
gespinst op harmonie, op een goede, vriendschappelijke sfeer. Hij heeft zo vaak
tegen me verzucht: “Els, wat ben ik blij, wat hebben we nu toch een plezierige sfeer
in het college.”
Mede door onze onervarenheid in het begin hebben de wethouders misschien nog te
weinig gebruik gemaakt van zijn specifieke kwaliteit: het netwerken. Je kon hem
overal voor gebruiken, want hij werkte zich razendsnel in. Als we naar een ministerie
gingen, stelde hij vragen in de lift. Voordat we boven waren wist hij genoeg. En in het
gesprek had hij het hoogste woord, alsof hij al jarenlang met de materie bezig was.’
Noud Derks: ‘In vergaderingen kon hij wel eens wegzakken als het geneuzel hem te
gortig werd. Van zijn zoon Taco had hij een horloge gekregen, dat piepberichtjes
doorgaf. Dan meldde hij droog: “AS Roma staat met 2 – 1 voor…”’
De gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart 2002 waren in Tilburg voorspoedig
verlopen. Hoewel aanvankelijk bezwaren rezen tegen het feit dat het hoofd van
Johan Stekelenburg vanaf alle bushaltes de bevolking opriep te gaan stemmen,
heerste er na afloop voldoening: de campagne was geslaagd, de opkomst overtrof
alle voorgaande verkiezingen. Roger van Boxtel, minister voor het Grote
Stedenbeleid, krijgt een rondleiding door de stad Landelijk trok de enorme
overwinning van Pim Fortuyn in Rotterdam de aandacht, met meteen daaraan
gekoppeld het lijsttrekkersdebat voor de televisie, waarin Ad Melkert
communicatiedeskundigen en mediatrainers uniek lesmateriaal verschafte.
Na de moord op Pim Fortuyn op 6 mei en de verkiezingen voor een nieuw parlement
op 15 mei 2002, die Melkert van het politieke toneel deden verdwijnen, bevestigde
Stekelenburg in een interview wat hij informeel al tegen Frans Leijnse had gezegd.
‘Wie moet de PvdA nu uit het slop gaan halen?’ ging een ijverige journalist van het
Reformatorisch Dagblad in Tilburg vragen.
Stekelenburg: ‘Ik heb begrepen dat de fractie mijn idee heeft overgenomen om
tijdelijk Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven aan te wijzen.’ ‘Bent u zelf
beschikbaar? Enkele jaren geleden werd uw naam veelvuldig genoemd als opvolger
van Kok.’ ‘Ik heb het hier in Tilburg uitstekend naar mijn zin. Maar het is wel mijn
partij, dus ik ben bereid om mee na te denken over hoe het verder moet. Ik voel me
echter niet geroepen om Melkert op te volgen.’
Op het Haagse politieke toneel verscheen na de dramatische verkiezingsnederlaag
van de PvdA – en in mindere mate die van de VVD – het eerste kabinet-Balkenende,
waarin naast ministers van CDA- en VVD-huize ook een zootje ongeregeld plaatsnam,
dat behoorde tot de boedel van wijlen Pim Fortuyn. Het geschutter van de minister98

president – die net als Ad Melkert binnenskamers heel knap en reuze aardig moet
zijn – en de permanente oorlog in de Kamerfractie van de LPF, gaven de PvdA de
wind in de zeilen. Toen het kabinet-Balkenende na een paar maanden een roemloos
einde beleefde omdat de LPF-ministers Heinsbroek en Bomhof elkaar niet konden
luchten of zien, begon de PvdA in de peilingen aan een opmars die uitkwam op
ongeveer veertig zetels, nadat in mei 2002 de fractie tot 23 personen was
gereduceerd. Johan Stekelenburg volgde het spektakel wel, maar had er geen deel
aan.
Zijn plakboek dat de tweede
helft van 2002 bestrijkt, is
voornamelijk gevuld met
opwindende berichten over de
presentatie van het Prentenbuukske van Cees Robben, het
afscheid van de algemeensecretaris van de Brabantse
Kamer van Koophandel, de
opening van een opleiding voor
gasturbinemonteurs, de
begrafenis van de ‘Tilburger der
Ontvangst van Máxima en Willem Alexander
Tilburgers’ Frans Verbunt, het
21ste eredoctoraat aan de
Universiteit van Tilburg van Kofi Annan en het jaarlijkse vrijwilligersfeest Den
Booveste Biste.
Twee publicaties vallen op: op 12 november 2002 werd bekend dat Johan
Stekelenburg met een overweldigende meerderheid door de leden van zijn partij was
gekozen als lijsttrekker voor de verkiezingen van de Eerste Kamer. Er werden 25.646
stemmen uitgebracht, waarvan hij er 21.934 op zich verzamelde. Nummer twee was
Han Noten, de personeelsdirecteur van de NS, met 1606 stemmen.
De andere publicatie was een artikel in Privé onder de kop OPGESCHRIKT DOOR
ZIEKTE! en met als onderkop ‘Angstige tijden voor Johan Stekelenburg’.
In juli was de burgemeester van Tilburg met spoed opgenomen in het Elisabeth
Ziekenhuis met hoge koorts, waarvan de oorzaak aanvankelijk niet kon worden
achterhaald. Citaat: ‘Ik ben echt nooit ziek en als je dan ineens twee dagen met
veertig graden koorts op bed ligt, zonder dat het terugloopt, dan maak je je toch wel
een beetje zorgen. Vooral omdat je dan niet precies weet wat het is en waar het
vandaan komt.’
Privé vervolgt: ‘Gelukkig liep het met een sisser af. Johan bleek een ontsteking aan
zijn prostaat te hebben, die met antibiotica kon worden weggewerkt. Al met al moest
Stekelenburg een week in het ziekenhuis blijven en later nog een week thuis
bijkomen. Daarna kon de populaire burgemeester zijn werk weer oppakken. Alles is
inmiddels helemaal onder controle, verzekert de burgervader, die weer gewoon aan
het werk is.’
Loco-burgemeester Els Aarts: ‘Zijn gezondheid baarde me zorgen, maar ik was
natuurlijk gelittekend door het ziekteproces van mijn man. Eerst kreeg Johan die
hoge koortsen. Daarna stootte hij zijn been en ontstond meteen wondroos. “Als hem
maar niks mankeert”, heb ik in die periode gedacht. Hij beloofde wat meer rust te
nemen en zou zijn nevenfuncties nog eens kritisch tegen het licht houden. Ik geloof
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dat hij ook een paar bijbanen heeft afgestoten, maar van kalmer aan doen heb ik niks
gemerkt.’
In de laatste week van 2002 bezocht Johan Stekelenburg zijn huisarts omdat hij last
had met slikken. Hoe lang hij met de klachten heeft rondgelopen is niet te
achterhalen. Zijn vrouw Heleen denkt geruime tijd, want hij was geen hypochonder
en als zíj niet op het doktersbezoek had aangedrongen, had Johan het waarschijnlijk
uitgesteld tot 2003.
Dokter Guido Verhaak vond de situatie ernstig genoeg om zijn patiënt door te
verwijzen naar het ziekenhuis om door middel van een röntgenfoto en eventueel
weefselonderzoek te laten vaststellen wat er mis was. Tijdens het bezoek aan de
specialist werd een foto genomen van de plek, die Stekelenburg overlast bezorgde en
een vlot passeren van het voedsel door de slokdarm in de weg zat. Door de snelheid
en de ernst waarmee de klachten tegemoet werden getreden, groeide de ongerustheid van Johan en Heleen. Zij hielden hun gevoelens voor de buitenwacht
verborgen, maar als ze samen waren, kwamen ze er niet onder uit om óók te
veronderstellen dat het kanker zou kúnnen zijn.
Oudejaarsavond pinkte Heleen een traantje weg, uit onzekerheid over wat het
nieuwe jaar in petto zou hebben. Johan probeerde haar op te beuren met de
mededeling dat het allemaal wel mee zou vallen.
Zonder dat iemand iets aan hem merkte, bezocht hij de opname van Jack
Spijkermans jaaroverzicht, waarin hij optrad met onder andere Daphne Deckers,
Philip Freriks en Paul Haenen als dominee Gremdaat.
Op 1 januari 2003 werkte hij thuis, tijdens het schansspringen, aan zijn
nieuwjaarstoespraak, die hij traditiegetrouw zou uitspreken tijdens een receptie van
de Communicatieclub Bourgondië. (Voor die gelegenheid koos hij een stropdas die hij
van de politie had gekregen, maar waarop hij de afbeeldingen van wietplantjes niet
had herkend). Ook had hij tijd en energie om cirkeltjes in een krantenverslag te
zetten, iedere keer dat zijn naam verkeerd was gespeld.
In de laatste weken van het jaar
groeide de PvdA zo snel in de
peilingen, dat het niet langer
denkbeeldig was dat de partij bij
de nieuwe verkiezingen van 22
januari 2003 wel eens de
grootste partij van het land zou
kunnen worden. ‘En wie wordt
dan de nieuwe ministerpresident?’ werd bij elk interview aan partijleider Wouter Bos
gevraagd. Bos had al een aantal
keren laten weten dat híj in
ieder geval het
vernieuwingsproces van de PvdA
als fractievoorzitter vanuit de
Tweede Kamer wilde sturen. Partijvoorzitter Ruud Koole: ‘Ik vond – en vind nog
steeds – dat Wouter Bos in 2003 kandidaat-premier had moeten zijn. Maar hij wilde
per se niet en dat had behalve met zijn politieke agenda ook met zijn thuissituatie te
Het oude college is foetsie, lang leve het nieuwe college.
V.l.n.r. Noud Derks, Jan Hamming, Gon Mevis, Hugo Backx,
Hans Janssen, Els Aarts, Loet Visschers en Johan
Stekelenburg
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maken. Wij hebben de boot lang kunnen afhouden met steeds hetzelfde argument:
die vraag is prematuur, eerst moet het oordeel van de kiezer worden afgewacht.
Maar toen er signalen uit onze eigen achterban kwamen, dat het als arrogant werd
ervaren als de PvdA zich in stilzwijgen bleef hullen, waren Wouter en ik daar gevoelig
voor. Als meest geschikte kandidaat kwamen we snel bij Johan Stekelenburg uit en bij
Job Cohen, de burgemeester van Amsterdam. Johan had constitutioneel en
staatsrechtelijk minder bagage dan Job, maar die had weer veel minder inhoud op
sociaal-economisch terrein. Eigenlijk zou je van die twee één perfecte ministerpresident kunnen maken. Wouter vond dat we Cohen niet hoefden te benaderen,
want die had om persoonlijke redenen al eens gezegd niet in te zijn voor een ministerschap. Ik wilde hem ons verzoek toch voorleggen. Gevraagd worden als ministerpresident is toch wat anders dan als gewoon minister.’
PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos: ‘In verband met de economische vooruitzichten
die bezuinigingen tot gevolg zouden kunnen hebben, vond ik sociaal-economische
kennis en ervaring met het poldermodel erg belangrijk. Dat voordeel had Johan. Ik
wilde ook iemand met kennis en ervaring op het gebied van de openbare orde en
integratie. En mijn derde reden om ook hem te vragen…, tja: op alle
populariteitslijstjes scoorde Johan Stekelenburg hoog. Hoger dan enig andere,
mogelijke kandidaat.’
Op donderdag 9 januari 2003 belde Ruud Koole, mede namens Wouter Bos, Johan
Stekelenburg op. Koole: ‘Noch aan hem noch aan Cohen heb ik rechtstreeks gevraagd
of ze onze kandidaat voor het premierschap wilden worden. Ik heb wel gezegd: het
kan zijn dat we je vragen kandidaat-premier te zijn. Wil je nadenken over de vraag of
je bereid bent dat verzoek serieus in overweging te nemen, in het geval de PvdA de
grootste partij wordt? Ik vertelde hem dat we dezelfde vraag aan Job Cohen
voorlegden. Wat in onze overwegingen ook een rol heeft gespeeld, was de vraag of
de kandidaat het politieke leiderschap van Wouter Bos zou accepteren. Dat moet in
je karakter passen: wél minister-president, geen politiek leider. Bij Johan lag dat wat
gemakkelijker, gezien zijn leeftijd. Hij zou het wellicht na vier jaar welletjes hebben
gevonden. Job was jonger, die zou er misschien een tweede periode aan vast hebben
willen knopen en wie is dan de eerste man? Daar ben ik heel open over geweest, dat
begrepen ze allebei.’
Wouter Bos: ‘Ons verzoek aan Stekelenburg was een trendbreuk met het verleden,
waarin hem, naar het schijnt, te weinig Haagse ervaring werd toegedicht. Ik heb bij
de opvolgingsperikelen van Wim Kok geen rol gespeeld. Ik heb het van horen zeggen.
Johan was in ieder geval een man die zich nieuwe situaties snel eigen wist te maken.
Het kan best zijn dat ik hem in 2003 geschikt vond als premier en hij een paar jaar
daarvoor nog niet zo ver was.’ Ook Johan Stekelenburg belde zijn ambtsgenoot in
Amsterdam en drong er bij hem op aan zich kandidaat te stellen. Cohen en hij waren
geen intieme vrienden, maar op sommige ogenblikken in hun leven kruisten hun
wegen elkaar. Cohen: ‘We zijn beiden gepolst om Commissaris van de Koningin in
Groningen te worden en we hebben beiden voor die eer bedankt. Toen Schelto Patijn
wegging, heeft Johan in een interview laten blijken dat hij het burgemeesterschap
van Amsterdam wel eens heel aardig zou kunnen vinden. Daar had hij gelijk in, maar
bij de mensen die er hier over gaan, lag hij niet goed vanwege zijn vele
nevenfuncties. Verder hadden we een passie voor vulpennen gemeen. We zaten
meestal naast elkaar in het periodieke korpsbeheerdersberaad en dan hadden we
wat om te vergelijken.’
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Heleen Hoekstra: ‘Johan werd het weekend van 11 en 12 januari 2003 heen en weer
geslingerd tussen trots, twijfel en ongerustheid. Hij had geen goed gevoel over het
onderzoek dat in het St. Elisabeth Ziekenhuis was verricht, ook al bleef hij naar buiten
toe optimistisch. Het telefoontje van Ruud Koole vervulde hem met trots, hij vond
het een erkenning van zijn capaciteiten en zijn inzet voor de partij, maar tegelijkertijd
sloeg de onzekerheid toe: ligt het binnen mijn mogelijkheden om het land te leiden
nu de tegenstellingen zo zijn aangescherpt? Ben ik goed genoeg als Nederland aan de
beurt is voor het voorzitterschap van de Europese Unie? Uiteindelijk besloot hij het
gesprek met Wouter en Ruud aan te gaan. Hij wilde. En hij keek meteen in zijn
agenda in welke periode hij zijn Engels zou kunnen ophalen bij de nonnetjes in Vught.
Maandagmorgen 13 januari bereidde Johan Stekelenburg zich achter zijn bureau
voor op de collegevergadering, die hij die middag zou moeten leiden. Hij kon er niet
tegen om in zijn ééntje de grote burgemeesterskamer te bemensen. Altijd als hij
alleen was, stond de deur naar de kamer van de secretaresses wijd open. Meestal
hing hij daar rond, als hij de tijd moest doden.
Renée van Duren: ‘Kort nadat de vergadering was begonnen, kwam hij terug naar zijn
kamer met zijn gsm-toestel aan zijn oor. Ik hoorde hem hardgrondig vloeken. Hij keek
me aan en zei: “Ik heb kanker. Hou het nog even voor je.” Meteen daarna belde hij
Heleen. Verder niets. Hij banjerde naar de vergaderzaal terug en handelde alle
agendapunten af zoals de wethouders dat van hem gewend waren.’
Gemeentesecretaris Noud Derks: ‘Op 13 januari zou mij door het college een bonus
worden toegekend, omdat er een aantal zaken kennelijk naar tevredenheid was
verlopen. Tijdens de discussie liep Johan even weg. Toen hij terug kwam, fluisterde
hij: “Goed afgelopen?” en kabbelde de vergadering verder.’ Wethouder Jan
Hamming: ‘Aan het einde van de middag vroeg hij aandacht voor een persoonlijk feit.
Rustig, maar zichtbaar geëmotioneerd, vertelde hij welke boodschap de dokter hem
telefonisch had gegeven. Hij had een tumor in zijn slokdarm, waarvan de
kwaadaardigheid was vastgesteld. Gesprekken over een mogelijke behandeling zouden op de kortst mogelijke termijn worden gevoerd. We moesten strikte
geheimhouding beloven. De Partij van de Arbeid had een draaiboekje gemaakt, dat
voorzag in de bekendmaking van de kandidaat minister-president in een
rechtstreekse uitzending van de NOS op zondag 19 januari. Hij vertelde dat hem vlak
voor het weekend door Bos en Koole was gevraagd na te denken over zijn
kandidatuur, maar dat daarvan in de gegeven omstandigheden geen sprake meer
kon zijn.’
PvdA-voorzitter Ruud Koole: ‘Johan vertelde me dezelfde avond telefonisch waarom
hij mijn verzoek niet zou kunnen honoreren. Hij sprak nuchter en afstandelijk. Hij
maakte deel uit van het campagneteam en kende de planning voor de bekendmaking
van de kandidaat. De peilingen wezen op een nek-aan-nek-race tussen CDA en PvdA.
Je hoefde hem niet uit te leggen dat nog een weekje de spanning opvoeren, de PvdA
alle aandacht in de media zou geven. Zo gebeurde het ook. Op een gegeven moment
dook zelfs de naam van Tjeenk Willink op als mogelijke kandidaat. Hem is meteen gevraagd of hij het gerucht níet wilde ontkennen. Hoe meer speculaties, hoe meer
aandacht.’ Jan Hamming: ‘Het was zo bizar. De verkiezingscampagne ging dóór. Ik
liep door Tilburg om rozen uit te delen. Mensen kwamen naar me toe: “Onze Stekel
moet het worden, hè? Zeg hem dat maar!” Dan mompelde ik een gemeenplaats:
“We doen ons best…, we zullen zien...” Maar van binnen werd ik verscheurd.’
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Slokdarmkanker geeft meestal pas klachten als de ziekte in een vergevorderd
stadium is, wanneer kankercellen zich vaak al via de bloed-en de lymfebaan in andere
organen hebben genesteld. Ongeveer 1100 mensen per jaar krijgen in Nederland de
diagnose ‘slokdarmkanker’ te horen. Na vijf jaar is nog ongeveer twintig procent in
leven. Wanneer de kanker niet is uitgezaaid, stijgt dat percentage tot veertig à vijftig
procent. De eerste, belangrijkste vraag voor Johan en Heleen was dan ook: zijn er
uitzaaiingen? Op de scan die van Johan werd gemaakt waren géén verdere tumoren
zichtbaar, maar rondzwevende cellen zijn niet te traceren. De tweede vraag die
moest worden beantwoord was: is een operatie mogelijk? Soms groeit een
slokdarmtumor via de wand naar boven en naar beneden. Soms groeit hij door de
slokdarmwand heen naar aangrenzende weefsels of organen en is een operatie
vrijwel nutteloos. In dat geval resteert alleen een palliatieve behandeling. Met
chemo- en/of radiotherapie wordt geprobeerd de voortschrijdende ziekte af te remmen en tegelijkertijd de kwaliteit van het leven naar omstandigheden zo goed
mogelijk te houden.
De vraag of de slokdarmkanker van Johan Stekelenburg operabel was, werd
beantwoord in het AMC in Amsterdam.
Op weg er naartoe bedacht de Tilburgse burgemeester dat het toch wel erg raar zou
zijn wanneer Job Cohen en hij elkaar later die week in het korpsbeheerdersberaad
zouden ontmoeten en Cohen pas daarna van Wouter Bos of Ruud Koole te horen zou
krijgen wat er met hem aan de hand was. Job Cohen: ‘Hij vertelde me dat hij kanker
had en ik geloof dat ik voornamelijk heb zitten vloeken. Op zaterdag zagen we elkaar
bij de vergadering van korpsbeheerders. We hebben een toneelstukje voor twee
heren opgevoerd, niets laten blijken over zijn ziekte, niets laten blijken over wat er
zondag stond te gebeuren. Tussen de bedrijven door zat hij te schrijven aan een
verklaring voor de pers voor na de operatie.’ Doordat Johan Stekelenburg zich
terugtrok, stond u voor het blok. Is de vraag te beantwoorden wat ú had gedaan als
híj het gesprek met Bos en Koole was aangegaan? Job Cohen: ‘Het ministerpresidentschap was in die omstandigheden de enige functie waartegen je geen “nee”
kon zeggen. Ik zat er absoluut niet op te wachten, maar ik heb tegen Wouter en Ruud
gezegd dat ik desgewenst beschikbaar was.’
In het AMC kon worden vastgesteld dat de slokdarmtumor niet was verkleefd en
weggehaald zou kunnen worden. De datum voor de operatie werd vastgesteld:
maandag 20 januari. Op vrijdag bracht Stekelenburg PvdA-fractievoorzitter Driek van
Griensven op de hoogte van zijn ziekte en naderende ziekenhuisopname. Van
Griensven: ‘Het was zo raar, eerst informeerde hij uitgebreid hoe het met mij ging,
vervolgens of ik bereid was op maandag de gemeenteraad voor te zitten en pas
daarna de aanleiding voor zijn verzoek. Op zaterdag kreeg ik een journalist aan de
telefoon die zeker wist dat Johan kandidaat-minister-president zou zijn als de PvdA
de verkiezingen zou winnen. Hij had nog maar één bevestiging nodig. Ik was zo
kwaad en verdrietig dat ik even heb overwogen om hem een canard te bezorgen,
maar die impulsieve reactie heb ik bedwongen.’
Zondag 19 januari stond bij Johan Stekelenburg een cameraploeg voor de deur, die
graag zijn reactie wilde filmen op de persconferentie van Wouter Bos in AmsterdamNoord om 13.30 uur, meteen na het Buitenhof. Ondanks zijn voorliefde voor de
media bracht Stekelenburg dat niet op. Zijn koffertje voor het ziekenhuis was al
ingepakt. Waar Cohen stond, had híj moeten staan. De tekst die de Amsterdamse
burgemeester voorlas, had Johan naast zich op de bank liggen. Onder het kopje
‘Redenering’ stond voorgeprogrammeerd dat ene ‘J’ diep en grondig had nagedacht,
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dat ‘J’ het ontzettend naar zijn zin had in stad ….. (zelf invullen), maar dat ‘J’ het
klemmende beroep op hem niet terzijde had kunnen leggen. Die tekst was door Ruud
Koole naar beide ‘J’s’ toegestuurd.
Toen de uitzending was afgelopen, gaf Stekelenburg buiten een korte reactie aan
Omroep Brabant. Daarna zette hij zich aan het schrijven van brieven aan alle
fractievoorzitters in de raad en aan de PvdA-leden in de Eerste Kamer om hen van
zijn situatie op de hoogte te brengen. Onder aan de brief zette hij zelf op
zondagmiddag alvast een facultatieve toevoeging in zijn kenmerkende handschrift:
‘Eerste informatie geeft aan dat de operatie goed is verlopen.’
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Het laatste plakboek
Volgens het verslag van de bijeenkomst van PvdA-leden in de Eerste Kamer deed fractievoorzitter
Geertje Lycklama à Nijeholt op dins- dag 21 januari een verheugende mededeling. Met Johan ging
het rela- tief goed, de operatie was geslaagd ‘en hij had al weer praatjes’. ‘Een kaartje sturen is een
plezierige zaak voor de ontvanger’, aldus de voormalige hoogleraar aan het Instituut voor Sociale
Studies in Den Haag, die zichzelf als ‘ervaringsdeskundige’ aanmerkte.
In werkelijkheid wist Johan Stekelenburg die dag nog nauwelijks dat hij bestond. De operatie op
maandag had ruim drie uur in beslaggeno- men. Toen ook op het oog geen uitzaaiingen werden
aangetroffen, kon de slokdarm worden verwijderd en een zogeheten ‘buismaag’ aangelegd. De maag
wordt dan rechtstreeks verbonden met het resterende, bovenste deel van de slokdarm en daar zal
de patiënt het de rest van zijn leven mee moeten doen.
Chirurg Anne Roukema was inderdaad tevreden over het verloop van de operatie. Sneller dan
verwacht mocht Johan de intensive care verlaten. In het ziekenhuis liep hij vervolgens een
longontsteking op en daarna een trombosebeen, maar de mededelingen die vanuit Tilburg het land
werden ingestuurd, waren louter optimistisch van toonzetting.
Wouter Bos was in die politiek opwindende dagen twee keer te gast bij Barend en Van Dorp. De
eerste keer vertelde hij als antwoord op de vraag ‘Wat is uw nieuws van de dag?’ kort en bondig over
de ziekte die Johan Stekelenburg had getroffen. Een week later begon hij de uitzending met de
boodschap dat de operatie voorspoedig was verlopen. Bos had beide mededelingen met
Stekelenburg afgestemd. In één klap was een miljoenenpubliek op de hoogte van het wel en wee van
de Tilburgse burgemeester.
Terwijl postzakken met beterschapswensen bij het St. Elisabeth Ziekenhuis werden afgeleverd, lag
Johan de rest van de week vrijwel uitsluitend op bed, met een slang door zijn neus om hem te
voeden. Na een week kwam het verlossende bericht: de nieuwe slokdarm vertoonde geen lekkages
en noodzaak tot verdere behandeling was er niet.
Later verwoordde Stekelenburg wat iedere kankerpatiënt ervaart als zijn bestaan van de ene op de
andere dag op zijn kop wordt gezet: ‘Weg is je agenda, weg zijn je verplichtingen. Je wordt volledig
op jezelf teruggeworpen en bent maar met één ding bezig: hoe verder?’ Natuurlijk wilde hij weten
hoe de verkiezingen van 22 januari waren verlopen. Zijn PvdA was met twee zetels verschil door het
CDA voorbijgestreefd (44-42). Niemand die eraan twijfelde of met Johan als boegbeeld had de PvdA
de verkiezingen gewonnen. Dat was ook de overtuiging van Frans Leijnse, die als informateur aan
Stekelenburgs bed zat om adviezen in te winnen over een mogelijk regeerakkoord met het CDA en
met hem sprak over de noodzaak om de overlegeconomie een grotere rol in de politiek te geven.
Voor het overige had in januari 2003 Johans wereld de grootte van een ziekenhuiskamer, die steeds
voller kwam te staan met bloemstukken en postbestellingen.
Begin februari mocht Stekelenburg naar huis. Daardoor miste hij de presentatie van de PvdAkandidaten voor de Eerste Kamer tijdens een politiek forum in Zwolle. Voorzitter Koole las daar zijn
boodschap voor: ‘Partijgenoten! Helaas kan ik vandaag niet in Zwolle zijn, maar ik richt graag via
Ruud Koole enkele woorden tot jullie. Allereerst kan ik melden dat het heel goed met mij gaat, na
een zware operatie vorige week maandag. Het bericht dat ik slokdarmkanker had, kreeg ik de week
tevoren. Terwijl op dat moment met mij ook verkennende besprekingen werden gevoerd over een
mogelijk premierschap – mocht de PvdA de grootste worden en aan het einde van de formatie een
premier naar voren mogen schuiven. Ik ben me kapot geschrokken van het bericht over kanker en in
die bizarre situatie zijn die verkennende besprekingen vanzelfsprekend gestopt. Inmiddels gaat het
heel goed met mij en hoop ik over ruim een maand mijn werkzaamheden weer te hervatten. (Met de
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hand staat achter “weer” het woordje “volledig” geschreven) Inmiddels heeft de PvdA vorige week
een fantastisch resultaat behaald, waarmee ik Wouter Bos en de hele PvdA van harte feliciteer.’
De berichten die vanaf dat moment op gezette tijden vanaf het gemeentehuis werden verstuurd over
de gezondheidstoestand van de burgemeester bleven optimistisch van toon. Daar was ook alle
aanleiding toe. Johan werkte aan een planning voor zijn nabije toekomst, die niemand zo snel had
verwacht: eerst thuis revalideren, dan af en toe wat stukken van het gemeentehuis laten bezorgen,
misschien in het voorjaar een be- zoekje aan een wedstrijd van Willem II, maar nog géén
carnavalsviering dit jaar. Dat hij voortaan half zittend zou moeten slapen om te voorkomen dat hij
maagzuur oprispte, ach, daar wende je wel aan. En dat hij, de Bourgondiër, genoegen moest nemen
met meerdere muizenhapjes op een dag om zijn nieuwe maag niet te zwaar te belasten en dat hij
nooit meer het genoegen zou smaken om een koud glas bier in één teug achterover te gooien was
sneu, maar niet onoverkomelijk als het LEVEN betekende. Er mochten trouwens toch wel wat
kilootjes af…
Het optimisme over zijn herstel was zo groot, dat Wouter Bos hem vroeg een ministerspost te
overwegen als PvdA en CDA elkaar in de formatie zouden kunnen vinden. Op de achterkant van een
correspondentiekaart van de Eerste Kamer (die hij altijd op zak droeg om aantekeningen te kunnen
maken als hij op een onderwerp werd aangesproken) zette Johan vóór- en tegenargumenten op een
rij. Vóór pleitte, dat hij niet langer een versnipperd leven zou leiden en dankzij een uitgebreide staf
van medewerkers bijna niets hoefde te doen. (Dat dacht hij echt) De beloning zou minder zijn dan
waaraan Heleen en hij waren gewend, maar toch heel goed en bovendien zou een pied-à-terre in
Den Haag gunstig uitpakken voor Heleen. Trouw aan zijn partij speelde ook een rol bij Johans
afwegingen. En tégen een ministerschap… tja, wat was er eigenlijk tegen? Hij voelde zich enorm thuis
in Tilburg en het risico dat de stad weer een CDA-burgemeester zou krijgen was groot. De economie
zag er niet florissant uit en hij zou misschien wat minder privacy hebben. Meer wist hij op dat
moment niet te verzinnen.
Op het gemeentehuis werd de voortvarendheid van de burgemeester argwanend bekeken. Secretaris
Noud Derks: ‘Kanker is een rotziekte en slokdarmkanker al helemaal. Ik wantrouwde de optimistische
prognoses. Ik vond dat we de ogen niet mochten sluiten voor een kwalijke afloop van Johans ziekte.’
In het diepste geheim stelde de gemeentesecretaris een werkgroep samen die een draaiboek ging
maken voor het geval Johans ziekteproces zou verslechteren en hij wellicht zou komen te overlijden.
Esther Kock, woordvoerder van de burgemeester, nam zitting in de werkgroep net als Johans
secretaresse Renée van Duren. Marieke van der Meijs, die door Johan met Jean-Pierre in de echt was
verbonden, ging er ook deel van uitmaken. Zij verzorgde de logistiek van evenementen die B&W van
Tilburg organiseren, zoals de dodenherdenking en de lintjesregen. De overige deelnemers waren
beleidsadviseur Hein Glerum, de chef kabinetszaken Guus Vinkesteijn, Mark van Stappershoef die
over orde en veiligheid ging en Michiel van der Sande, namens de politie. Esther Kock: ‘Ik heb het als
een bijna schizofrene situatie ervaren. ’s Morgens vroeg kwamen we bij elkaar tijdens een
werkontbijt om Johans begrafenis voor te bereiden. Daarna ging ik naar zijn huis om onder het genot
van een wit wijntje in de tuin de lopende zaken door te ne- men. Toch ben ik ervan overtuigd dat we
zonder die tijdige voorbereidingen er later nooit in geslaagd zouden zijn om in een paar dagen tijd
eenzelfde indrukwekkende afscheidsbijeenkomst te organiseren.’
Ruim een maand na de operatie van Johan Stekelenburg werd op dramatische manier duidelijk, dat
de activiteiten van de werkgroep relevant zouden kunnen zijn. Johan en Heleen zochten eind februari
onderdak in de bossen bij Arnhem om de Tilburgse carnavalsdrukte te ontlopen. Ze brachten een
bezoek aan Ben Roodhuizen en zijn vrouw in Lochem, maar van de voorgenomen wandelingen kwam
niet veel. Bij aankomst in het hotel begon Johan met overgeven en tijdens het kortstondige verblijf
kwam hij zijn bed nauwelijks meer uit. Terug in Tilburg was zijn eerste gang naar de oncoloog in het
St. Elisabeth Ziekenhuis, die nog dezelfde dag een plaats voor hem vrij maakte voor een
lichaamsscan. De uitslag schokte Johan en Heleen diep. Uitzaaiingen in de buik, de lever en langs de
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nieuwe slokdarm. Was het ziekteproces tot dan toe een ongeluk, een rotervaring die je overkwam
maar die weer overging, nu lag er opeens een loodzwaar gewicht op hun schouders.
Oncoloog dr. Annemarie van Riel vroeg: ‘Wilt u chemotherapie?’ Johan antwoordde met een
tegenvraag, die artsen doorgaans niet erg op prijs stellen: ‘Wat zou u zelf doen?’ Van Riel: ‘Dat is niet
relevant.’ Johan: ‘Wat zijn mijn overlevingskansen met chemo?’ Het antwoord op die vraag werd
omzeild, maar dat hoorde hij niet: ‘Er is vijftig procent kans dat de behandeling aanslaat.’ Johan: ‘Ik
ga ervoor, ook al is de kans maar twee procent.’
In hun huis in de Blaak hebben Johan en Heleen dat weekend veel gehuild. Vervolgens zagen ze het
ergste onder ogen en bespraken ze met elkaar Johans mogelijke overlijden, eventuele euthanasie,
de crematie en de uitvaartdienst. De sprekers, de muziek, de genodigden. Het crematorium in Tilburg
was bezig met de verbouwing van het mortuarium, dat op 1 oktober weer in gebruik zou worden
genomen.
Met morbide grappen probeerde het echtpaar hun angst en verdriet de baas te blijven. ‘Kan ik mooi
de opening verzorgen’, zei Johan, die ook liet vastleggen dat Frank Houben op zijn uitvaartsdienst
moest spreken en niet de nieuwe Commissaris van de Koningin, Hanja Maij-Weggen.
Heleen had een schriftje, waarin ze aantekeningen maakte gedurende het hele ziekteproces. Over
dat verpletterende weekend schreef ze: ‘Alles tegen elkaar uitspreken, luchtte op.’ Op de laatste
pagina noteerde ze Johans wensen met als toevoeging: ‘Ik hoop dat we hier nooit aan toekomen.’
Johan Stekelenburg heeft de chemotherapie die begin maart begon als gruwelijk ervaren. Terwijl de
cytostatica vanuit een infuus in zijn aderen druppelden, leek het alsof het leven uit hem wegvloeide.
Maar de scan die tussentijds werd gemaakt gaf hem weer hoop: in de loop van de chemokuur
verdwenen de tumoren tot de helft.
Samen met Heleen maakte hij een afspraak met professor Bob Pine do in Amsterdam, een autoriteit
op kankergebied die ook bij de ziekte van Joop den Uyl was betrokken, om een tweede mening te
horen over zijn kansen en vooruitzichten. Heleen Hoekstra: ‘Dat was schrikken. Pinedo zei
onomwonden dat Johan nooit meer beter zou worden, ook al sloegen de chemokuren aan. Wij
vertaalden dat als “Hij zal de komende jaren doorlopend nieuwe behandelingen nodig hebben”, niet
wetende dat kankercellen op een gegeven moment resistent worden tegen de chemo.’
In die fase van het ziekteproces manifesteerde zich bij Johan Stekelenburg een kant van zijn
persoonlijkheid die voor zijn naasten al levenslang zichtbaar was geweest, maar veel minder voor de
buitenwereld: hij kon niet zonder werk en vooral niet zonder de mensen die hij in dat werk
ontmoette. College- en raadsvergaderingen zat hij al weer snel voor. Toen in de formatie CDA en
PvdA bakkeleiden over de hoogte van de bezuinigingen voor de nieuwe regeerperiode, zocht hij de
openbaarheid en suggereerde hij te breken met de christendemocraten.
De chemotherapie maakte korte metten met zijn imposante, grijze kuif, maar dat weerhield hem er
niet van representatieve verplichtingen te vervullen. Hij was present bij de installatie van Frans
Heeres als nieuwe korpschef. De opvolger van Peter van Zunderd oogt als een imposante man met
een hoog bullebakgehalte, maar heeft een klein hartje. Tijdens een etentje ter gelegenheid van die
installatie bracht hij zijn gevoelens tot uiting in een gedichtje, dat hij voor Johan schreef:
"Jaar van mensen en momenten De tijd, Waar hij in jaren overgaat
Alleen op sommige momenten staan we stil
Achter ons de tijd, waarvan wij weten wat hij bracht; Vóór ons de tijd
Waarvan álles wordt verwacht
De toekomst, gevormd door het verleden
Door ervaringen van mensen en momenten Van wie wij houden en die wij koesteren,
Mensen en momenten, die wij verliezen en die voorbijgaan
Die wij mogen – moeten – pakken en grijpen
In de wetenschap dat niet alles glans en glorie is
Wat de toekomst ook brengen mag
Het wordt een tijd van mensen en momenten Heel dicht bij elkaar!
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De burgemeester was ook in functie bij de opening van Westpoint, de hoogste woontoren van
Nederland. Hij fungeerde als vendumeester op een veiling ten behoeve van kringloopwinkel La
Poubelle.
Een foto die alle kranten haalde, toonde hem kaal, breed lachend, bij zijn hernieuw- de beëdiging als
lid van de Eerste Kamer. Wethouder en loco-burgemeester Els Aarts: ‘Het was niet gemakkelijk om
zijn vervanger te zijn in die periode. Ik kwam vaak ’s morgens op het gemeentehuis zonder enige idee
wat ik die dag zou moeten doen. Dan had ik mijn eigen agenda vrijgemaakt en me voorbereid op zijn
taak, als hij die niet zou kunnen uitoefenen. En dan zei hij: ‘Ik heb aangekondigd om op 9 mei weer te
beginnen, maar de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen op de 30ste april zou ik toch wel
erg graag voor mijn rekening willen nemen.” Je gunde Johan alles op dat moment. Hij kreeg er
levensvreugde van. Dan vertelde hij later aan Heleen dat hij zo’n fijne ochtend had beleefd.’
Wat wij ook kregen,
Dát neemt niemand ons meer af!
Dát vormt en ligt besloten in ons zelf, Geeft ons de kracht en de macht
Het nieuwe onbekende in te gaan Vol verwachting,
Om en met elkaar
De komende tijd, Zal er weer één zijn
Van mensen en momenten
Van plezier en verdriet, van winst en verlies
Een jaar van mensen en momenten,
Van kansen en mogelijkheden
Heleen kende Johan door en
door en wist dat ophouden
met werken zijn dood zou
bespoedigen. Zijn collega’s
ten stadhuize sloegen zich –
letterlijk met liefde – door de
ongewisse periode heen
omdat zij van hun
burgemeester hielden.
Zijn naaste familieleden
hadden het er moeilijk mee.
Jan Stekelenburg: ‘Ik vond
dat hij al zijn resterende
energie aan zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen
moest besteden in wat de
laatste maanden van zijn
Belangstelling bij een nachtelijke brand in de Hasseltstraat
leven leken te worden. Huur
een groot vakantiehuis met elkaar. Maak een wereldreis.Zoals alle aanvaringen die we in ons leven
hebben gehad, duurde ook deze maar kort. Je moet iemands persoonlijkheid respecteren zoals hij is,
niet zoals jij vindt dat hij had moeten zijn.’ Met zijn zonen Taco en Douwe onderhield Johan
Stekelenburg levenslang een gecompliceerde relatie. Hij hield hartstochtelijk van ze, maar de
uitingen van zijn genegenheid moesten passen in zijn werkagenda.
In zijn eerste jaar als burgemeester van Tilburg liet hij zich strikken voor een vraaggesprek met Anita
de Haas en Joke Knoop van Het Brabants Dagblad in een Trappistenabdij over ‘Leven en welzijn’. Met
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vragen als ‘Wanneer zien we wie u bent?’ en ‘Waar denkt u aan als u ’s avonds naar huis rijdt?’
probeerden de interviewers de mens achter de functionaris te ontdekken. Op de constatering dat
iedere carrière zijn prijs heeft, antwoordde Stekelenburg: ‘Oh god, het tweede huwelijk en zo. Ik
weet niet of dat zo samenhangt. Natuurlijk, je denkt wel eens dat zo’n baan, nauwelijks thuis, mede
oorzaak is van een mislukt huwelijk. Ik heb de kinderen niet opgevoed. De jongste was drie en de
oudste was acht toen ik wegging, maar natuurlijk heb ik daarna heel vaak in de weekeinden en de
vakanties voor ze gezorgd.’
Taco Stekelenburg: ‘Ik liet mijn vader eens een foto zien van zijn broer Jan, die werd omhelsd door
onze zoon Maarten en onze dochter Maud. “Zouden ze dat bij mij ook doen?” vroeg papa. Ik zei:
“Dat zul je moeten verdienen.” Ik weet nog dat mijn vrouw net was bevallen van onze zoon. Hij is nu
zeven jaar en net als zijn opa en zijn vader helemaal voetbalgek. Hij haalt ’s morgens de krant uit de
bus om de sportbijlage te lezen! Ik belde papa die op weg was naar een televisie-opname van Paul de
Leeuw. Ik had gehoopt dat hij meteen naar ons zou toekomen, maar in plaats daarvan koos hij ervoor
om tijdens de uitzending melding te maken van de geboorte van zijn eerste kleinkind. Johan was
hartstikke aardig voor ons. We telefoneerden een paar keer per week met elkaar en aan de vakanties
op het water bewaar ik de beste herinneringen, maar als hij híer kwam, dan was het vaak omdat hij
ook nog in de buurt moest zijn voor iets anders. Mijn vrouw komt uit een echte knuffelfamilie, dus
zijn afstandelijkheid viel des te meer op.
De laatste weken voor zijn dood hebben we veel gepraat en toen bleek mij eigenlijk pas voor het
eerst dat hij het óók verdrietig vond dat onze omgang emotioneel gereserveerder was dan we allebei
hadden gewild. Ik heb in mijn leven de directe omgang met mijn vader gemist. De vanzelfsprekende
omgang buiten de weekenden en vakanties om. Dat accepteer je en vervolgens kun je je over dat
gemis heen zetten en genieten van wat wél mogelijk is. Mijn broer kon dat veel minder.’
Douwe Stekelenburg is uiterlijk en qua karakter Johans evenbeeld. Misschien botste het daarom
tussen hem en zijn vader meer dan tussen Taco en Johan. ‘Ik vind het jammer dat hij persoonlijke
contacten ondergeschikt maakte aan zijn carrière. Dat schijnt niet anders te kunnen, hoor ik wel eens
zeggen, anders breng je het niet zo ver. In wat ik van hem zag, herkende ik zó vaak mezelf. Graag in
het middelpunt van de belangstelling staan, razendsnel een gezelschap inschatten, wie ertoe doet en
wie niet, en bovendien het vermogen om aan te voelen wanneer je niet op scherp hoefde te staan.’
In de zomer van 2003 verschenen Johan en Heleen bij Pia Dijkstra in het programma ‘Vinger aan de
pols’. Vrijmoedig spraken ze over hun leven met kanker, hun twijfels, hun angsten, de momenten
waarop ze, ondanks alles – of dankzij alles – genoten. De liefde tussen Johan en Heleen spatte van
het scherm en hun ontroerende openhartigheid ondervond niet alleen grote waardering, maar stak
ook duizenden kankerpatiënten een hart onder de riem (bleek uit een enquête van het Koningin
Wilhelmina Fonds).
De redactie van ‘Vinger aan de pols’ vroeg Johans tweelingbroer en zijn zonen om een bijdrage aan
het programma. Jan en Taco weigerden. Douwe sprak voor de camera naar zijn idee eerlijk en
onverbloemd over de moeizame relatie met zijn vader, maar vooral Heleen vond Douwes zienswijze
eenzijdig en kwetsend voor haar man. Het filmpje is nooit vertoond, ‘omdat Johan het niet in het
belang van het programma vond’, hoewel hij genoot van de mooie beelden van zijn knappe zoon aan
het strand.
Douwe: ‘Ik vond dat manipulatief en dat heb ik hem gezegd. Daardoor en natuurlijk ook omdat hij zo
ziek was, zijn tussen ons gesprekken op gang gekomen waarin we oud zeer hebben kunnen
uitpraten. Daarnaast was er gelukkig veel om trots op te zijn en dankbaar voor wat hij voor me heeft
betekend. Het feit dat ik van Friesland en van watersport ben gaan houden, heb ik aan hem te
danken. Hij heeft ons meegenomen naar evenementen waar ik anders nooit zou zijn gekomen en ook
financieel gesteund. Op zijn sterfbed hoorde ik pas hoeveel moeite het hem had gekost bij ons weg
te gaan en in Rijswijk te gaan wonen. Vreemd genoeg deed me dat heel goed.’

109

In juli 2003 bleken sommige tumoren niet meer op de chemotherapie te reageren. Er groeide een
nieuw gezwel in Johans keel, dat moest worden bestraald om te voorkomen dat hij zou stikken. De
burgemeester verscheen nog steeds in het openbaar, twintig kilo lichter inmiddels en met een wit
donslaagje op zijn schedel. In augustus bezocht hij met zijn vrouw en zijn zonen de Sneekweek.
Wiebo de Visser: ‘Hij zei: “Wiebo, dit was de laatste keer”. Dat had ik al in zijn ogen gezien, het licht
was er uit.’ Jean-Pierre van der Meijs: ‘Mijn vrouw en ik namen Johan en Heleen mee naar het
Festival van het Levenslied, zij namen ons mee naar het zeilen in Friesland. Johan ging steeds vaker
tussendoor rusten. Ik vroeg: “Gaat het nog?” en hij schudde ontkennend zijn hoofd. “Niet tegen
Heleen zeggen, Jean-Pierre, maar ik ben zo somber…”’
Op 28 augustus, uitgerekend op Heleens verjaardag en op die van wethouder Jan Hamming, zaten
Johan en Heleen opnieuw bij oncoloog Van Riel aan tafel om het resultaat te bespreken van de scan
die na de laatste chemokuren was gemaakt. Daar en op dat moment werden de zeven
éénlettergrepige woorden uitgesproken, die al voor duizenden kankerpatiënten een doodvonnis
betekenden: ‘Ik kan niets meer voor u doen.’
Johans reactie bestond ook uit woorden van één lettergreep: ‘Hoelang heb ik nog?’ ‘Misschien twee
maanden’, antwoordde de specialist. Johan schudde mismoedig zijn hoofd: ‘Ik denk een paar weken.’
Heleen werd boos. ‘Waarom moest hij van maanden weken maken? Ik wilde verdomme helemaal
niet dat hij dood ging.’
In de eerste week van september 2003 overtuigden zijn collega’s Johan Stekelenburg van de
noodzaak zijn taken neer te leggen. Dat lukte, omdat ze op zijn uitdrukkelijk verzoek de toevoeging
‘tijdelijk’ accepteerden.
Ze wilden een eventuele herhaling voorkomen van wat er gebeurde, nadat in de Tilburgse wijk
Reeshof Bart Raaijmakers werd vermoord. Toen de burgemeester op de hoogte werd gebracht van
de dodelijke steekpartij reageerde hij minder adequaat dan hij doorgaans deed. In goede doen was
hij ongetwijfeld meteen naar de wijk gereden om met verontruste, kwade burgers in debat te gaan.
Bij de brand in de kerk aan de Hasseltstraat, waar de omwonenden geëvacueerd moesten worden
omdat de kerkmuren dreigden in te storten, had hij om middernacht in het buurthuis gestaan om de
slachtoffers te troosten (alvorens hij de volgende ochtend doorging naar het ziekenhuis om bestraald
te worden). Nu beantwoordde hij vragen van journalisten ontwijkend en zonder exact op de hoogte
te zijn van wat zich had afgespeeld. Bovendien gebruikte hij het woord ‘incident’ dat bij de bevolking
olie op het vuur gooide.
Stekelenburg kreeg haatmail,
met als meest extreme
reactie die van een man, die
in grove bewoordingen de
wens uitsprak dat zijn ziekte
Tilburg snel zou verlossen
van een gevaarlijk links
persoon. Daar wist Heleen
wel raad mee: ‘Ik vind het
bedroevend en schandelijk
dat u mijn man dit soort
zaken toewenst. De
samenleving wordt verziekt
door mensen die zinloos
geweld toepassen, maar
door uw opstelling wordt ze
zeker niet beter.’ Ze kreeg
antwoord van de echtgenote
De laatste kermis
van de e-mailer, die excuses
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aanbood met de vergoelijking ‘dat wij LPF’ers er nogal makkelijk iets uitflappen.’ Haar
verontschuldiging kon niet voorkomen dat haar man – van wie de naam en de woonplaats in het
Brabants Dagblad stonden afgedrukt – door zijn baas werd ontslagen.
De onrust in de Tilburgse wijk werd uiteindelijk de kop ingedrukt met een persconferentie, waarop
Stekelenburg – geheel tegen zijn aard in – doorsloeg naar de andere kant en harde maatregelen
aankondigde tegen de Antilliaanse gemeenschap, waaruit de daders afkomstig waren. Zwetend en
doorlopend oogcontact zoekend met de mensen om hem heen, sleepte hij zich naar het einde van de
bijeenkomst.
Het laatste knipsel in het laatste plakboek is van 7 september. Een fotootje, waarop een sterk
vermagerde burgemeester het startschot lost van de tien miles-loop in Tilburg. Zaterdag de 13e liet
Stekelenburg zich naar het fractieweekend van de PvdA vervoeren, waarmee de partij traditioneel
het parlementaire jaar begon. Karin Adelmund: ‘Hij kreeg bij zijn binnenkomst een daverende ovatie,
maar hij glom niet meer zoals hij anders deed als hij bijval kreeg. Even vormde hij weer het
middelpunt en daaraan ontleende hij energie, maar daarna ging hij op mijn kamer rusten. We
spraken over zijn naderende dood. Hij was gelukkig vanwege het intense contact met zijn zoons en
sprak daar met veel gevoel over. ”Ik heb het zo koud”, zei hij en: “De mensen die van me houden, zijn
bereid me te laten gaan.”’
Op zondag 14 september wilde de Carnavalsstichting Tilburg graag afscheid nemen van de
burgemeester. Jean-Pierre van der Meijs: ‘We vonden dat Johan zijn werk goed had gedaan, vooral
na de ramp in Volendam. Hij feestte altijd incognito met ons mee. Niet zó incognito dat hij niet werd
herkend, maar tóch….
Op zondag is hij met Heleen naar ons toegekomen en hebben wij hem de Gouden Kruik uitgereikt.
Om enig idee te geven, we hebben bronzen, zilveren en gouden kruiken. Het was in totaal de
twaalfde kruik in 44 jaar. Hij zat maar te slikken en kernwoorden op te schrijven om zelf een speech
te kunnen houden. Hij sprak kort, één hand steunend op een stoel, de andere op Heleen. Om hen
heen zaten zeven volwassen kerels te janken. Bij het afscheid zei hij dat dit de laatste keer was dat hij
auto had gereden en stelde voor: “Kom deze week nog een biertje drinken.”’
Marieke van der Meijs: ‘Als verbindingsvrouw tussen de familie en de gemeente ben ik woensdag de
17e met een serie foto’s naar zijn huis geweest om hem te laten beslissen welke foto hij op de
uitnodiging van zijn herdenkingsplechtigheid wilde hebben.’ Renée van Duren: ‘Die woensdag was
een opmerkelijk warme dag voor de tijd van het jaar. Tot het einde van de middag heeft hij me op
het terras in de tuin brieven en e-mails opgegeven, omdat hij per se alle mensen wilde
beantwoorden die met hem meeleefden.’
Weloverwogen besloot Johan Stekelenburg in de zomer van 2003 om drie van de vele verzoeken om
een vraaggesprek te honoreren, die hem bereikten toen bekend werd dat na een geslaagde operatie
toch uitzaaiingen waren vastgesteld. Vrij Nederland, omdat hij een hoge pet op had van interviewer
Coen Verbraak en omdat hij zich als president-commissaris van de Weekbladpers met het blad
verbonden voelde. Het Brabants Dagblad was welkom, omdat hij met die krant als burgemeester van
Tilburg het meeste te maken had. Met hoofdredacteur Pieter Broertjes van de Volkskrant wilde hij op
een waardige manier een gezamenlijke historie van meer dan twintig jaar afsluiten, hoewel de
parlementaire redactie van de Volkskrant als een van de weinige kranten in Nederland vaak met
dédain over Johan had geschreven. Natuurlijk vertoonden de interviews veel overeenkomsten. Maar
tegen Vrij Nederland (28 juni 2003) was Stekelenburg nog opvallend veel met nationale zaken bezig:
de opvolging van Kok, de afgang van Melkert en het mislukken van de formatiepogingen tussen PvdA
en CDA, waarover oud-minister Bert de Vries hem had gezegd: ‘Dat hadden wij samen wel opgelost,
Johan!’
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Afscheid van Langelille; v.l.n.r. Maarten, op schoot bij zijn moeder Nina, daarvoor
Maud naast Johan, Douwe en Taco

Stephan Jongerius van het
Brabants Dagblad was nog
altijd in het bezit van de fles
whiskey, die hij had
gewonnen van de afdeling
voorlichting van de FNV –
toen zijn vroegtijdige
publicatie over de
kandidatuur van
Stekelenburg als
burgemeester van Tilburg
waar bleek te zijn. Hij bood
aan de fles samen soldaat te
maken, maar op die
uitnodiging kon Johan niet
ingaan. In het interview (26
juli) was zijn leefwereld al
een stuk kleiner geworden
dan een maand daarvoor.

Opmerkelijk was vooral de passage die de krant niet haalde omdat Johan hem schrapte: ‘Ik ben niet
bang voor de dood, althans niet in fysieke zin. Ik wil het niet, omdat ik vind dat ik nog zo veel moet
doen. In metafysische zin gaat de dood mijn bevattingsvermogen te boven. Ik ben denk ik niet het
type dat erg makkelijk zal lijden en pijn zal ondergaan. Ik zie mezelf niet in een bed voor het raam
belanden en houd voor dat moment de mogelijkheid van euthanasie open.’
Een week later, in gesprek met Pieter Broertjes en Frank van Zijl, bleek hij zich bij het onvermijdelijke
te hebben neergelegd: ‘Goed, we zullen het over de dood hebben. Het is niet reëel om nog te zeggen
dat het allemaal wel mee zal vallen. Ik denk dat je nuchter moet vaststellen dat je kansen niet groot
zijn. Het is lastig om uit te spreken, maar zo ligt het.’ Broertjes: ‘Zo openhartig had hij nog niet eerder
over het naderende einde van zijn leven gesproken. Toen Johan het stuk van tevoren las, vonden
Heleen en hij het heel confronterend. Daar stond het dan, zwart op wit.’
Vooral het interview in de Volkskrant bracht velen ertoe om nog één keer in de pen te klimmen en
Johan Stekelenburg te laten weten wat hij voor hen en voor anderen had betekend. Onder hen
waren veel autoriteiten die later bij de herdenkingsdienst aanwezig zouden zijn. Minister-president
Jan Peter Balkenende belde op vrijdag 19 september en stuurde diezelfde middag een zeer
persoonlijke, handgeschreven brief. Maar ook Ismail Yildiz liet van zich horen, vakkenvuller bij Albert
Heijn, met wie Johan een warme verstandhouding had opgebouwd door op zaterdag in de winkel zijn
vragen te beantwoorden en die van zijn moeder en die van de rest van de familie. Yildiz mailde: ‘Op
uw advies ben ik met de opleiding bedrijfseconomie begonnen. Ik heb mijn eerste studiepunt al
binnen, nu de andere 59 nog. Misschien kom ik straks onder uw leiding bij de gemeente Tilburg te
werken als bedrijfseconoom, dan kunt u het wat rustiger aan doen. Nogmaals beterschap en wie
weet zie ik u bij de opening van onze moskee op 5 oktober. Je kameraad, Ismail.’
Heleen las Johan de fanmail voor, sommige passages twee keer. Maar er was ook een brief
binnengekomen van oud-VVD-fractievoorzitter Berry Stok, die ze verdonkeremaande. Een van Johans
laatste handtekeningen als fungerend burgemeester zette hij onder Stoks ontslagbrief als directeur
van de Tilburgse Waterleidingmaatschappij (TWM). Uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers was
gebleken dat de VVD-coryfee werknemers liet klussen in zijn tweede huis, betalingen aan zichzelf
fiatteerde, VVD-raadslid Van Diessen én diens vrouw voor meer dan 100.000 euro als adviseurs
inhuurde, kortom zich met een kleine VVD-kliek om zich heen gedroeg als het Nollen-syndicaat in de
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hoogtijdagen van de Brabantse KVP. Het niveau van de brief van ir. L.M.J.I. Stok deed niet onder voor
dat van het mailtje van de overspannen LPF’er, maar híj heeft er nooit excuses voor aangeboden.
René van Diessen maakt als kanttekening dat hij en zijn vrouw voor afzonderlijke klussen werden
ingehuurd en bestempelt de hoogte van het bedrag als ‘onzin’.
Op vrijdag 19 september keerde Johan Stekelenburg zich af van de buitenwereld en gebruikte hij zijn
snel afnemende energie uitsluitend om zich bezig te houden met de mensen om hem heen. Toen
Heleen even wat boodschappen deed, raakte hij in paniek: ‘Niet meer weggaan, ik ben bang dat ik
doodga als jij er niet bent.’ Zaterdag vulde hij met huisarts Guido Verhaak een euthanasieverklaring
in, dezelfde avond kwam de wettelijk verplichte tweede arts vaststellen dat zijn besluit vast stond.
Nadat Els Aarts en Noud Derks de burgemeester de gouden legpenning van de gemeente hadden
uitgereikt, overhandigden Marieke en Jean-Pierre van der Meijs hem een onderscheiding wegens
betoonde vriendschap. Jean-Pierre van der Meijs: ‘Hij herhaalde de verontschuldigingen die hij al
eerder had uitgesproken over de overlast die alle rechtszaken over mijn discotheek hadden
veroorzaakt en over de onjuiste onderzoeks- methoden van de gemeente. Ik zei: als ik je ermee
gezond kon maken, mocht die tent van mij zó dicht... Wat moet je bij zo’n afscheid zeggen? Ik zei
“adieu” en dat fluisterde hij ook.’ Johans dierbaren zagen hoe hij per uur minder energie en meer
pijn had. Af en toe nam hij morfine, maar niet te vaak, want een extra shot eerder die week had hem
het gevoel gegeven langdurig van de wereld te zijn geweest.
‘Hoek’ , zei Johan Stekelenburg op zondagmorgen, ‘Ik weet niet of je het erg vindt, maar ik wil er een
einde aan maken. Vandaag neem ik afscheid van de mensen die nog op bezoek komen en dan moet
het morgen maar gebeuren.’ Heleen Hoekstra: ‘Of ik het erg vond? Ik was radeloos, ik wilde hem niet
missen. Johan zei: “Ik wil jou ook niet kwijt, maar het gaat gewoon niet meer. Ik verlang niet naar de
dood, maar naar het geen pijn meer hebben.” ’ Ook zondag 21 september was een schitterende
herfstdag. Marjolein Hoekstra was al sinds donderdag bij haar zus ingetrokken om te helpen met
alles wat zich voordeed.
Marjolein Hoekstra: ‘De sfeer was onwezenlijk. Beneden wachtten goede vrienden van Johan tot ze
werden geroepen om op zijn slaapkamer afscheid te komen nemen. De meesten waren op van de
zenuwen, pakten wat ik inschonk met trillende handen aan. Je gaat voor de laatste keer naar iemand
toe, die je daarna nooit meer levend zult zien. Wat moet je in hemelsnaam zeggen? Degenen die
weer naar beneden kwamen, zaten minutenlang ontdaan voor zich uit te staren. Sommigen
vertelden hoe Johan hén had getroost. Af en toe nam Johan een pauze, dan dommelde hij een beetje
om krachten te verzamelen en daarna mocht de volgende naar boven. Wim Kok was de laatste, ’s
avonds om acht uur.’
Tussen de bezoeken door belde Johan ’s middags via Heleen met zijn eerste vrouw. Lideke Gerritsen:
‘Hij was heel moeilijk te verstaan en bedankte me. Ik heb hem gezegd dat het me speet dat ik hem
niet meer zou zien. Toen het gesprek was afgelopen heb ik als laatste herinnering een foto gemaakt
van zijn nummer op het display van mijn telefoon. Het was 14.41 uur op 21 september, onze
trouwdag.’ Die middag belde ook Eddy Reefhuis: ‘Zal ik morgen komen?’ ‘Goed’, antwoordde Heleen.
‘Dan kun je vast met Taco en Douwe kennismaken. En hoe meer mensen die niet weten wat ze
zeggen moeten, hoe beter.’
Heleen bleef bij Johan waken in de laatste nacht van zijn leven. De volgende ochtend beloofde Guido
Verhaak tussen 12.00 en 12.30 uur te komen om Johans dood te bespoedigen. Johan Stekelenburg
verzamelde zijn laatste krachten voor een intiem gesprek met zijn vrouw en zijn zonen. Daarna was
zijn energie op. Krimpend van de pijn vroeg hij om het kwartier waar die dokter nou bleef. Omringd
door de mensen van wie het hij meeste hield, overleed hij op 22 september om 12.50 uur.
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Verantwoording
Voor ‘Allemansvriend’ is met toestemming van Folkert Catz en Bas Linders gebruikgemaakt van ‘Een
beetje boegbeeld’, dat in 1997 ver- scheen bij het afscheid van Johan Stekelenburg als FNVvoorzitter. Het boekje is niet in de handel. Ook ‘Redelijk bewogen’, de koers van de FNV tussen 1976
en 1999 van Tinie Akkerman en Henk Kool, is veelvuldig geraadpleegd.
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Frits Wikart, oud-vakbondskaderlid Demka Utrecht
Rein Welschen, oud-burgemeester van Eindhoven
Hella Zaborsky, oud-verpleegster ‘Hoog-Blaricum’
Peter van Zunderd, oud-korpschef politie Midden- en Zuid-Brabant,
korpschef Korps Landelijke Politiediensten
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