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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 

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 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 

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.’ 



 

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 

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 

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 kandidaat-

Kamerlid 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 

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 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 

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. 


