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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 
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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 

staking bij het bedrijf voor onmogelijk. Shell-werknemers waren 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 Shell-complex. 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. 

Actievoeren in het district 

Rotterdam 

 

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 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 Shell-

complex 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 

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.’ 

Met Herman Berkhout in de Rotterdamse haven 

 

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.’ 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. 

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 

jzerenheinig 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 
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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 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.’ 

Het Rotterdams districtsteam bij 

Johans afscheid 

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 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 

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 

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.’ 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 
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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. 

Personeelschef Ton Braun (links): ‘De oude garde probeerde gewoon Johan onderuit te halen’. 

 Rechts  Ruud Vreeman 

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 

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. 


