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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, werkgevers- 

en werknemersorganisaties. Het bisdom, artiesten, de journalistiek en uiteenlopende 

maatschappelijke organisaties, zoals de Anne Frank Stichting, Brabantse schuttersgilden, het 

tuberculosefonds, de KNVB.  

Dominee Eddy Reefhuis:  

‘Hoe houd je het urenlang spannend...?’ 

 

‘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 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 

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?’ 

Zijn twee zoons en vier broers 

droegen de baar in en uit de kerk. 

V.l.n.r. Taco, Douwe, Jan, Koos, 

Bert en Daan Stekelenburg  

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 Pietersen en André Moons, 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 

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.’ 

Tijdens de herdenkingsdienst zong Paul de Leeuw de tekst van Bram 

Vermeulen: ‘Ik heb een steen verlegd….’ 

 

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 Tilburgse burgemeester vanaf juni 1999 vrijwel iedere dinsdag in 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.’ 

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 minister-presidentschap, 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 

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 

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 

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.’ 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. 

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. 


