
Hoofdstuk 5 

Opvolger van Hans 
 
De mislukte poging van Johan Stekelenburg om voorzitter te worden van de Industriebond FNV viel in 
een tijd dat eindelijk in brede kring het besef was doorgedrongen dat Joop den Uyl gelijk had met zijn 
waarschuwing tijdens de oliecrisis van 1973 ‘dat het nooit meer zou worden zoals het was’. Nederland 
kreeg tussen 1977 en 1982 te maken met drie kabinetten-Van Agt. Op sociaaleconomisch gebied 
waren het verloren jaren, omdat Van Agt geen interesse kon opbrengen voor economie en 
arbeidsverhoudingen. Bovendien stonden twee ministers uit het kabinet lijnrecht tegenover elkaar. 
Frans Andriessen, de minister van Financiën, wilde om te kunnen bezuinigen hard ingrijpen in de 
loonvorming. Wil Albeda, minister van Sociale Zaken, voorzag alle pogingen om de overheidsfinanciën 
te saneren van ‘flankerend beleid’ om de gevolgen voor de werkgelegenheid te verzachten. Het gevolg 
was dat het begrotingstekort opliep van twee procent aan het begin van de jaren zeventig tot negen 
procent aan het begin van de jaren tachtig. 
 
Op 4 november 1982 trad Ruud Lubbers aan als minister-president. Met Onno Ruding op Financiën en 
Jan de Koning op Sociale Zaken wilde Lubbers de verspilde jaren goedmaken door het 
financieringstekort drastisch te verlagen en de collectieve lasten te bevriezen. Aangezien de 
vermogenspositie en het rendement van de bedrijven verbeterd moesten worden, kondigde hij 
bezuinigingen aan op de overheidsuitgaven én op de sociale uitkeringen. In het overleg met 
werknemers en werkgevers wisten Lubbers en De Koning ‘de indruk te vestigen dat we zouden 
ingrijpen in de lonen’ – zoals Lubbers het zelf formuleerde. Onder die druk sloten de voorzitters Kok en 
Van Veen op 24 november 1982 het Akkoord van Wassenaar. Dat werd zo genoemd omdat het werd 
overeengekomen ten huize van VNO-voorzitter Chris van Veen. Op een vaag A-viertje accepteerde de 
vakbeweging de noodzaak van rendementsherstel bij de ondernemingen en een discussie over de 
prijscompensatie. De centrale werkgeversorganisaties verklaarden zwart op wit dat – naast het herstel 
van de economische groei – de herverdeling van arbeid een wezenlijk onderdeel moest zijn van het 
beleid in de komende jaren. Hoe wezenlijk moest de toekomst leren, maar voor het kabinet was het 
Akkoord van Wassenaar een steun in de rug bij het uitvoeren van het ingrijpende financiële beleid.  
 
In zijn boek ‘Aan den arbeid’, dat een overzicht geeft van vijftig jaar Stichting van de Arbeid, schrijft 
Maarten van Bottenburg: ‘De tekst van het akkoord is summier, voor verschillende interpretaties 
vatbaar en volgens sommigen onbegrijpelijk. Maar dat was in feite ondergeschikt aan een 
fundamenteel gegeven: eindelijk, na tien jaar, en voor de tweede keer sinds de vrije loonpolitiek in 
gang werd gezet, waren de sociale partners het eens over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de 
volgende jaren. En wat misschien nog wel belangrijker was voor het komende decennium: beide 
partijen waren het er over eens dat de gemaakte afspraken niet van bovenaf, door de regering, konden 
worden opgelegd.’ 
‘Hoe verder 1982 achter ons ligt, hoe gewichtiger het Akkoord van Wassenaar lijkt’, vindt SER-kroonlid 
Victor Halberstadt. Toch is achteraf aantoonbaar dat het Akkoord een gunstig effect heeft gehad op de 
Nederlandse economie. Het centrale element was de ‘uitruil’ tussen arbeidsduurverkorting en 
loonmatiging. De loonkosten daalden van 6,5 procent in 1982 tot gemiddeld 1,7 procent in 1983-1989. 
 
Toen Johan Stekelenburg in mei 1983 naar Amsterdam verhuisde om onderhandelaar te worden in de 
chemische industrie, kreeg hij te maken met de AKZO-cao. Dat was de eerste grote cao, waar – in de 
geest van het Akkoord van Wassenaar – was overeengekomen dat de prijscompensatie zou worden 
ingeleverd om de arbeidsduur te verkorten. Stekelenburg voelde zich niet erg thuis in het 
bondsbestuur onder leiding van Dick Visser en stak al zijn energie in het chemieconcern. De rest van 
het bestuur vond het allang best als hij zich niet teveel bemoeide met het bondsbeleid. Wouter 
Waleson, de latere voorzitter van de Vervoersbond FNV, was destijds beleidsmedewerker bij de 



Industriebond. Hij was Stekelenburgs naaste medewerker bij de invulling van de 38-urige werkweek. 
Waleson: ‘Johan zat met zijn eigen plek in zijn maag. Wat heb ik eigenlijk in dit bestuur te zoeken? Heb 
ik er wel goed aan gedaan om daar op deze manier deel van uit te maken?’ De hele zomer van 1983 zat 
Waleson op een vrijwel verlaten bondskantoor te puzzelen op roosters en herbezettingsscenario’s voor 
alle afzonderlijke AKZO-vestigingen. Stekelenburg en hij wilden – in heel nauw overleg met de 
kaderleden van de bond ter plekke – zoveel mogelijk werkgelegenheid concretiseren. In ‘Een beetje 
boegbeeld’ lichtte Stekelenburg toe: ‘Het was een staaltje bedrijvenwerk, zoals eigenlijk nog zelden 
was vertoond. Wouter en ik rekenden heel precies per afdeling de herbezetting uit. We ontwierpen 
roosters in overleg met kaderleden in iedere vestiging, waardoor alles ook echt organisatorisch 
uitvoerbaar was en gingen daarover dan in onderhandeling met locatiedirecteuren. Dan bleken wij 
stukken beter op de hoogte van wat er in die vestiging speelde dan zij. We sloegen ze met harde 
gegevens om de oren en lieten ze alle hoeken van de kamer zien.’  
 
Toen aan AKZO-zijde duidelijk werd op welke manier de bond bezig was, werden alle locatie-
directeuren naar Arnhem geroepen voor instructies. Stekelenburg: ‘Daarna kwam er wel meer 
evenwicht in die onderhandelingen, maar het bleef echt heel sterk vakbondswerk, helemaal in de lijn 
van het bedrijvenwerk. Onze kracht was dat we de mensen er zo nauw bij betrokken en daarom zoveel 
wisten.’ De toenmalige personeelschef Ton Braun herinnert zich dat Johan Stekelenburg zich dat eerste 
jaar in de top van de bond niet gelukkig voelde, ondanks zijn succesvolle AKZO-activiteiten. ‘De omgang 
met de kaderleden kwam enigszins tegemoet aan Johans behoefte aan intensieve sociale omgang met 
de mensen met wie hij werkt. Maar dat kon toch de kilte op kantoor niet helemaal compenseren.’ 
 
In het najaar van 1983 schoot Wim Kok Johan Stekelenburg aan. Hij wilde weten of Stekelenburg 
ervoor voelde om hem – na een overgangsperiode – op te volgen als FNV-voorzitter. ‘Ik denk niet dat ik 
hem dat zó zal hebben gevraagd’, zegt Kok meer dan twintig jaar later, ‘ik kan hem hooguit hebben 
gesondeerd over zijn eventuele belangstelling. Het zijn de aangesloten bonden die een kandidaat voor 
het FNV- bestuur moeten voordragen. Omdat ik het geleidelijk aan tijd vond om als FNV-voorzitter 
terug te treden, ben ik ongetwijfeld voor mezelf actief in kaart gaan brengen welke 
opvolgingsmogelijkheden er waren. Mijn rondgang langs de bonden maakte het mij glashelder dat bij 
de Industriebond geen behoefte bestond aan een kandidaat uit eigen huis.’ Stekelenburg in ‘Een beetje 
boegbeeld’: ‘Tegen Wim Kok heb ik gezegd dat ik het wel aardig zou vinden om hem op te volgen. Toen 
hij de bonden langsging hebben Visser en Tuinenburg eerst geprobeerd mij zo ver te krijgen dat ik zelf 
van een kandidatuur af zou zien. Hun argument was vooral dat de tijd van een sterke vakcentrale 
voorbij was. De FNV, dat is over, dat wordt nooit meer wat, de macht ligt bij de bonden, 
decentralisatie, dat hele verhaal. Ik kon maar beter bij de bond blijven.’ 
Terwijl Stekelenburg voet bij stuk hield en Wim Kok liet weten dat hij beschikbaar was, stapte 
Industriebondvoorzitter Dick Visser naar Jaap van der Scheur, de brommerige, militante voorzitter van 
de ambtenarenbond ABVA/KABO. Samen droegen ze Van der Scheurs collega Hans Pont voor als FNV-
voorzitter. Toen de deal was bekokstoofd, waren ze wel bereid om Stekelenburg als ‘gewoon’ 
federatiebestuurder naar de FNV te laten vetrekken. Herman Bode, destijds vice-voorzitter van de 
FNV: ‘Ik had Stekelenburg graag meteen als opvolger van Wim Kok gezien en heb ook voor hem 
gepleit. In het Federatiebestuur van de FNV was de meerderheid voor Johan. Maar de kansen zijn 
gekeerd toen in de Federatieraad van alle aangesloten bonden de Industriebond een congsi sloot met 
de ABVA/KABO. Dat was voor ons slikken of stikken.’ 
 
De kandidatuur van Hans Pont was niet onlogisch, nadat Wim Kok eenmaal had vastgesteld dat zijn 
eerste keus werd gedwarsboomd. In de zomer van 1983 – Stekelenburg en Waleson werkten nog aan 
de uitwerking van het Akkoord van Wassenaar – zat minister-president Lubbers thuis bij de minister 
van Sociale Zaken Jan de Koning. De overige ministers uit de sociaaleconomische driehoek waren er 
ook: Gijs van Aardenne van Economische Zaken en Onno Ruding van Financiën. Gezamenlijk stelden ze 
vast dat het Akkoord héél mooi was, maar onvoldoende. Het viertal besloot tot een korting van drie 
procent op de uitkeringen én op de ambtenarensalarissen, met ingang van 1 januari 1984. De 



voorzichtige toenadering tussen de regering en wat zo mooi heet ‘de sociale partners’, die tijdens het 
latere FNV-voorzitterschap van Johan Stekelenburg tot het befaamde ‘poldermodel’ zou uitgroeien, 
stopte abrupt. De laatste maanden van het jaar 1983 werd Nederland overspoeld door demonstraties 
en acties van ambtenaren. Onder de leuze ‘Boos op Koos’ (minister Koos Rietkerk van Binnenlandse 
Zaken) spoten brandweermannen Het Binnenhof onder het schuim, bezorgden vuilnismannen hun 
oogst bij de kantoren van de vakbonden en raakte Wim Kok zo aangeslagen, dat zijn collega’s dachten 
dat hij zou gaan vloeken of janken voor de televisie. Om een uitweg uit de impasse te vinden, stelde 
Kok voor een deel van de bezuinigingen te schrappen, tegelijk met een deel van de premieverlagingen 
voor de werkenden. Dit gebaar van solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden werd door het 
kabinet-Lubbers hooghartig geweigerd en dat raakte Kok diep. 
 
Tijdens de ambtenarenacties verscheen een tot dan toe onbekende Hans Pont dagelijks op de televisie 
en de radio en de voorpagina’s van de kranten. Rustig en overtuigend verwoordde hij het standpunt 
van de vakbonden. In debatten reageerde hij scherp en zijn passie – schaken – bezorgde hem faam als 
onderhandelaar. Toen in het FNV-bestuur de blokkade van Stekelenburg aan de orde kwam en Hans 
Pont door de twee grootste bonden werd voorgedragen, bleek hij veel krediet te hebben opgebouwd. 
FNV-bestuurder Henk Muller herinnert zich een lofprijzing van Wim Kok, die over Hans Pont opmerkte: 
‘Hij heeft ook wél wat laten zien de afgelopen tijd…’ 
 
Op het FNV-congres van 2, 3 en 4 oktober 1984 werden Hans Pont, Johan Stekelenburg en Karin 
Adelmund als nieuwelingen in het Federatiebestuur gekozen. Een gelukstelegram van Wim en Rita Kok 
siert de openingspagina van Johans tweede plakboek. In zijn eerste jaar als FNV-bestuurder werd Johan 
Stekelenburg gepolst om Cees Schelling op te volgen als voorzitter van de Voedingsbond FNV, maar hij 
had goede redenen om te laten weten ‘niet in de markt’ te zijn. Frans Drabbe was ziek geworden en 
legde eerder dan de bedoeling was zijn functie neer. In het Federatiebestuur was hij coördinator 
arbeidsvoorwaarden, de man die samen met Jos Crijns van de werkgevers het Akkoord van Wassenaar 
had voorbereid en Johan Stekelenburg, die er op had gerekend een jaartje te kunnen warmlopen, 
moest hem van de ene op de andere dag vervangen. Daarnaast verliep de samenwerking met Hans 
Pont uitstekend. Stekelenburg kreeg een grote mate van vrijheid om aan de weg te timmeren, omdat 
de nieuwe voorzitter veel minder dan hij verzot was op publiciteit. Bovendien zorgde Pont voor een 
prettige werkomgeving, waarin óók kon worden gelachen. Op dat punt was Stekelenburg bij de 
Industriebond niet erg verwend. 
 

Uitstekende samenwerking met Hans Pont 
 
Toen Wim Kok zich in het najaar 
van 1985 ging wijden aan het 
schrijven van een 
technologierapport voor de 
Europese Commissie – alvorens in 
1986 Joop den Uyl op te volgen 
als fractievoorziter van de PvdA – 
konden Hans Pont en Johan 
Stekelenburg eindelijk hun 
vleugels uitslaan.  De  voorzitters  
van  de  aangesloten bonden  
probeerden  meteen uit of na het 
vertrek van Kok een 
machtsvacuüm was ontstaan. 
Greetje Lubbi, die de opvolger 
van Cees Schelling als voorzitter 
van de Voedingsbond was 



geworden, wilde alsnog Johan als voorzitter ‘om- dat Pont de mensen aan de onderkant niet 
aanspreekt’. Dick Visser van de Industriebond reageerde prompt als een Pavlov-hondje: ‘Schande!’ 
Mária van Veen van de Vrouwenbond vond dat Hans Pont ‘geen inzicht vertoonde in de positie van 
vrouwen binnens- en buitenshuis’, hetgeen Jaap van der Scheur van de ABVA/KABO afdeed als ‘gebrek 
aan historisch inzicht’.  Pont en Stekelenburg zelf lieten zich niet tegen elkaar uitspelen. Hans Pont: 
‘We werden neergezet als tegenpolen, maar in de praktijk vulden we elkaar juist goed aan. Ik heb nooit 
een fundamentele tegenstelling tussen ons kunnen ontdekken. Het verschil tussen ons zat meer in de 
wijze van optreden. Mijn manier van uiten is wat zakelijker; Johan was wat emotioneler. In die jaren 
werd een discussie gevoerd over de “brede” en de “smalle” vakbeweging. Ik vond dat de collectieve 
belangen van de leden door de FNV goed werden behartigd. Maar de behartiging van de 
maatschappelijke belangen was doorgeslagen en de individuele belangenbehartiging schoot tekort. Als 
de vakbeweging alleen de maatschappelijke belangen behartigt, dan lopen de leden weg. Andersom 
gebeurt dat absoluut niet! Ik wilde geen smalle vakbeweging, ik wilde alleen de opgelopen achterstond 
wegwerken. Een zekere versmalling stuitte op weerstand, ondervond kritiek. De kritiek werd op mij 
gericht. Toen het ei eenmaal was gelegd, werd het werken eenvoudiger. Met Johan had ik geen enkel 
verschil van mening over de aanpak binnen de FNV.’ 
 
Met ‘het ei’ bedoelt Hans Pont de onderzoeksopdracht die het FNV-bestuur van de aangesloten 
bonden kreeg naar ‘de veranderende samenleving en de plaats van de vakbeweging daarin’. In 1986 
leidde dat onderzoek tot een tussenrapportage ‘De FNV over 14 jaar’, die een jaar later uitmondde in 
het rapport ‘FNV 2000’. De belangrijkste aanbevelingen van ‘FNV 2000’ waren, dat de vakbeweging 
meer aandacht moest besteden aan jongeren, vrouwen, deeltijdwerkers en uitkeringsgerechtigden. 
Met andere (afschuwelijke) woorden: er werd een ‘doelgroepenbeleid’ geïntroduceerd en er moest 
‘klantgericht’ worden gewerkt. Verder moest de herkenbaarheid en bereikbaarheid van de FNV 
worden vergroot, voor zowel leden als potentiële leden. En vooral in de commerciële dienstensector 
moest de organisatiegraad drastisch worden opgevoerd. Hoe? Door duidelijk aanwezig te zijn in de 
directe werk- en leefomgeving van de werknemers. Door een herkenbare rol te spelen in de 
bedrijfssituatie. En vooral: door een adequate dienstverlening. In Utrecht werd een experimentele 
vakbondswinkel opgericht, die de voorloper moest zijn van een heel netwerk van vakbondswinkels. 
   
Henk Muller, die vanaf 1985 twaalf jaar lang de portefeuille ‘sociale zekerheid’ beheerde: ‘Pont heeft 
gewoon aandacht gevraagd voor zaken, waar tot dan toe te weinig aandacht voor was. Hij keek, 
behalve naar de kwaliteit van de dienstverlening, ook veel meer naar beeldvorming dan wij gewend 
waren. Hans zat minder vast aan zijn klassieken, zal ik maar zeggen. Het vakbondsbeleid van de 
afgelopen jaren kende hij waarschijnlijk wel, maar voor hem was dat niet à priori leidraad. Hij had 
gewoon een pragmatische invalshoek: wat is het beste om te doen? Bonden keken daar soms wel 
verbaasd van op, maar het is heel goed dat er tussen Kok en Stekelenburg een periode is geweest 
waarin Hans Pont de zaken wat heeft losgemorreld. Daarbij had hij wat minder oog dan Johan voor de 
grijze kaderleden binnen de vakbeweging, waardoor hij niet won aan populariteit.‘ Hans Pont: ‘Voor de 
FNV was een rechtstreekse aansluiting van Stekelenburg op Kok niet goed geweest. Van nature speel ik 
graag de bad guy. Wie zet nu vraagtekens achter zijn eigen beleid? De leiding stelt vast, voert uit, maar 
heeft meestal geen kritiek op zichzelf. Om die reden wist ik ook dat ik niet te lang bij de FNV zou 
moeten blijven.’ 
 
Maar zó kort? 
Tussen de presentatie van het rapport ‘FNV 2000’ op 14 november 1987 en de aankondiging van FNV-
voorzitter Hans Pont dat hij wilde vertrekken naar het ministerie van Binnenlandse Zaken zaten precies 
negentig dagen. Dinsdag 9 februari 1988 was Stekelenburg samen met Hans Pont op bezoek bij de TU 
in Delft. Pont kreeg daar Jozias van Aartsen aan de telefoon, die op dat moment secretaris-generaal 
was op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Stekelenburg in ‘Een beetje boegbeeld’: ‘Ik dacht, wat 
moet hij nou met Van Aartsen? Toen heeft hij mij diezelfde middag onder geheimhouding verteld dat 
hij zo goed als rond was met Binnenlandse Zaken. Dat hij daar een functie had aanvaard. Daar was ik 



zeer verbaasd over. Hij was pas heel kort FNV-voorzitter. Ik snapte ook niet zo goed waarom deze 
baan. Dat was echt uiterst verrassend.’ 
   
Op 12 februari 1988 lichtte Hans Pont in een persoonlijke brief de reden van zijn overstap toe: ‘Beste 
Johan, Zeer recent is mij namens de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
gevraagd, of ik eventueel bereid zou zijn de functie van directeur-generaal management en 
personeelsbeleid te aanvaarden. Ik heb daar toen in principe positief op gereageerd. 
Functiebeschrijving en profielschets sluiten goed aan bij mijn kennis, ervaring en belangstelling.   
Vandaag heeft het kabinet, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken, besloten mij als 
zodanig aan te stellen, ingaande 1 oktober 1988 of zoveel eerder als mogelijk. Voor de FNV komt het 
tijdstip van mijn vertrek mogelijk wat  ongelegen. Er is in de afgelopen periode veel in gang gezet op 
het gebied van de reorganisatie, de automatisering, de herhuisvesting en het personeelsbeleid. “FNV 
2000” verkeert in een stadium van uitvoering en het FNV Magazine is volop in ontwikkeling. De 
arbeidsverhoudingen zijn aan wijziging onderhevig, de economische vooruitzichten zijn niet gunstig en 
de collectieve sector staat onveranderlijk onder druk. Zeker vanuit mijn huidige functie is het voor mij 
geen sinecure, na een ononderbroken periode van meer dan twintig jaar, de bezoldigde dienst van de 
vakbeweging te verlaten. Niettemin heb ik na rijp beraad besloten de aangeboden betrekking te 
aanvaarden. Ik ambieer de nieuwe taak die mij op het lijf geschreven lijkt. Er schuilt een belangrijke 
uitdaging in de wijze waarop de reorganisatie van de rijksdienst gestalte zal krijgen, de gevolgen van de 
privatisering worden opgevangen en het personeelsbeleid nieuwe impulsen zal ondergaan. Niemand is 
onmisbaar en dat geldt ook voor mij. Naar mijn mening kan op adequate wijze in mijn opvolging 
worden voorzien. Ik stel mij voor daarover op korte termijn met het Federatiebestuur en in de 
Federatieraad van gedachten te wisselen. Voor het moment volsta ik met dit schrijven. Ik meen dat je 
er recht op hebt als een van de eersten te weten wat speelt. Met vriendelijke groeten, Hans A.P.M. 
Pont 
 

Met zijn ouders bij zijn aantreden als FNV-
voorzitter 
 
Het was minister-president 
Lubbers zelf geweest, die zijn 
minister van Binnenlandse Zaken 
Cees van Dijk opmerkzaam had 
gemaakt op Hans Pont. Lubbers 
vond de starre Van Dijk weinig 
geschikt om met de 
ambtenarenbonden te 
onderhandelen en hoopte dat 
met de voormalige FNV-voorzitter 
de sfeer aan de 
onderhandelingstafel zou 
verbeteren. Ook was hij niet 
vergeten dat in mei 1986 – vlak 

voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en de formatie van zijn tweede kabinet – Hans Pont zijn 
handtekening zette onder een Centraal Akkoord dat bij de PvdA de wind uit de zeilen haalde. Op 
maandag 15 februari 1988 stonden de gevolgen van het besluit van Pont ter discussie in een extra 
vergadering van de Federatieraad van de FNV. De voorzitter van de ABVA/KABO, Jaap van der Scheur, 
die zijn vroegere kompaan samen met Dick Visser van de Industriebond als voorzitter had 
voorgedragen, was nu zijn felste criticaster. ‘Meteen weg die man’, was zijn standpunt. Zo ver wilden 
de andere vakbondsvoorzitters niet gaan, maar zij vonden wel dat Pont niet langer het gezicht van de 
FNV kon bepalen. Besloten werd Johan Stekelenburg met onmiddellijke ingang als fungerend voorzitter 
te benoemen en alle externe taken toe te vertrouwen. Hans Pont mocht op reis naar Australië en 



Indonesië. Na zijn terugkomst kon hij meteen door naar het ministerie, waar op 1 mei de stoel van zijn 
voorganger, mr. H. Statema, vrij kwam. 
 
Met de zinsnede ‘dat op adequate wijze in mijn opvolging kan worden voorzien’, had Hans Pont 
vanzelfsprekend Johan Stekelenburg voor ogen. Toch scheelde het maar een haartje, of Stekelenburg 
had begin februari ‘ja’ gezegd op de vraag van zijn voormalige werkgever – de Industriebond FNV – om 
alsnog dáár voorzitter te worden. Hij had in principe al toegestemd om op het oude nest terug te 
keren; er moesten alleen nog afrondende besprekingen worden gevoerd. Wat critici van Dick Visser 
vreesden, was bewaarheid. Onder zijn leiding was het bondsbestuur een ruziemakende, onmachtige 
praatclub geworden, die Johans terugkeer als enige mogelijkheid zag om uit de impasse te komen. 
Februari 1988 moet een glorieuze maand zijn geweest voor de nu 46-jarige vakbondsbestuurder. 
Eerherstel bij de bond waar hij zijn loop baan begon en tegelijkertijd unaniem gevraagd om FNV-
voorzitter te worden. Hij verwoordde zijn gevoel van triomf alleen binnenskamers. In het openbaar 
was hij gewiekst genoeg om de Industriebond veel sterkte toe te wensen en de overstap van Hans Pont 
te vergoelijken. ‘Ik vond wel dat hij te vroeg weg ging, maar het is ook weer een pluspunt als 
vakbondsmensen op zulke plekken terechtkomen’, reageerde hij diplomatiek. 
   
Moeder Maagje Stekelenburg was blij dat Hans Pont opstapte. Ze had hem al eens de waarheid gezegd 
op een verjaardag van Johan, toen ze hem verweet dat de FNV te weinig deed om te voorkomen dat er 
kruisraketten in Nederland zouden worden geplaatst. ‘Was ik niet te fel?’ vroeg ze de volgende 
ochtend telefonisch aan haar zoon. ‘Nee hoor, moeder’, stelde Johan haar gerust. ‘Daar kan hij wel 
tegen.’ Nu liet ze weten ‘dat ze altijd al had beweerd dat die man niet deugde’. Vader Willem was 
voornamelijk trots op zijn zoon. ‘Als hij maar niet zo’n fout maakt als toen hij het beleid van Lubbers na 
de verkiezingen van 1986 een zes-plus gaf’, zei hij tegen Pieter Broertjes van de Volkskrant. ‘Wat heb ik 
zitten vloeken voor de TV, hè moeder? Ik heb hem toen gebeld en gezegd: Johan, Johan, hoe heb je dat 
kunnen doen, wat vreselijk stom van je.’  Samen overwogen Maagje en Willem Stekelenburg een 
tweede televisie aan te schaffen. Johan kwam steeds vaker op het scherm als nieuw gezicht van de 
vakbeweging, terwijl Jan centrale presentator werd bij de Olympische Spelen in Los Angeles. Ze lieten 
het Uiteindelijk bij één toestel, waarop veelvuldig werd gezapt. 
 
Op 26 april 1988 werd Johan Stekelenburg officieel voorzitter van de FNV, met Karin Adelmund als 
vice-voorzitter en Jacob Draijer als nieuwe coördinator arbeidsvoorwaarden. Maar in de 
tussenliggende maand maart maakte hij alvast een rondje langs de besturen van de zeventien 
aangesloten bonden met een notitie van zijn hand, waarin hij aangaf hoe de samenwerking tussen de 
vakcentrale en de bonden verbeterd zou kunnen worden. Hij voelde er weinig voor de gevangene van 
de bonden te zijn met een minimum aan speelruimte op centraal niveau. Tegen Vrij Nederland zei hij in 
die dagen: ‘Als de vakcentrale in Den Haag afspraken probeert te maken met de werkgevers en het 
kabinet en een dag later roept een van de bondsvertegenwoordigers “dat Haagse gedoe heeft geen 
betekenis, dat helpt niet, dat deugt niet”, dan is dat zeer slecht. Dan is de afstemming niet goed tussen 
datgene wat je op centraal niveau aan het doen bent en datgene waaraan de bonden in hun praktijk 
iets hebben – en bovendien wordt je onderhandelingspositie verzwakt. Die afstemming zal dus veel 
beter moeten. (…) Aan de andere kant heb ik tegen de bonden gezegd: je mag ons niet op pad sturen 
met eisen en verlangens waarvan je weet dat ze niet te realiseren zijn.’ 
   
Gepokt en gemazeld als hij was in vakbondsland monsterde Stekelenburg in die dagen zijn toekomstige 
overlegpartners in de altijd zo lastige Federatieraad. De Industriebond was uit de bestuurscrisis 
gekomen door de evenwichtige, beminnelijke, maar weinig flamboyante Bé van der Weg tot voorzitter 
te benoemen. Met Greetje Lubbi van de Voedingsbond had hij een goede band. Zijn vriend Ruud 
Vreeman zou binnenkort tot voorzitter worden benoemd van de Vervoersbond. ABVA/KABO-voorzitter 
Jaap van der Scheur stond op het punt vervangen te worden door Cees Vrins. Stekelenburg deed er zijn 
voordeel mee. De profileringsdrang van de individuele bonden nam af en Van der Weg en Vrins bleken 
het wonderwel met elkaar te kunnen vinden. De traditionele krachtpatserij tussen die twee bonden – 



die menigmaal de besluitvorming in de Federatieraad onder Kok en Pont verlamde en sfeerbedervend 
werkte – bleef achterwege. 
 
In het voorjaar van 1988 werd de Nederlandse bevolking langzaam opgewarmd voor het Europese 
kampioenschap voetbal in Duitsland. In die periode werd Johan Stekelenburg korte tijd in het 
ziekenhuis opgenomen voor een blindedarmoperatie. Starend naar het plafond van zijn kamertje 
piekerde hij over de toon die hij bij zijn aantreden zou bezigen. Hij besloot aan te haken bij de 
opwinding die zich onder invloed van de voetbalcommercie van een deel van de bevolking meester 
maakte. Dat was een van zijn talenten: het tenenkrommende vakbondsjargon doorspekken met 
aansprekende voorbeelden en metaforen. Als sportfanaat kostte het hem weinig moeite om de juiste 
terminologie te vinden. Het interview in Vrij Nederland, aan de vooravond van zijn  verkiezing, 
beschouwde hij als een vingeroefening: ‘Met defensief beleid kun je op de nul spelen, maar je wint 
niet, je moet scoren. Ook de acties van de vakbeweging waarover nog wel eens met  nostalgie  wordt  
gesproken,  waren  defensieve  acties. Tegen een loonmaatregel, tegen de ziektewet, tegen het 
afpakken van de prijscompensatie. We moeten nadrukkelijk weer in de aanval. Offensieve acties, 
kleiner, sectoraal.’ En, tijdens een congres over de toekomst van de verzorgingsstaat: ‘Vanuit het 
middenveld en de defensie kun je niet scoren. Mijn ambitie is de FNV in de voorhoede op te stellen.’ 
   
In het najaar van 1988 zou Stekelenburg met de kreet ‘Aanvalluuuuh!’ de toon zetten op een massale 
manifestatie, die een nieuw vakbondstijdperk inluidde: Johan Stekelenburgs tijdperk. Maar toen was 
het Nederlands elftal al Europees kampioen. 

 
Museumplein, 8 oktober 1988: 
aanvalluuuuh! 
 
Was er een directe aanleiding om 
op 8 oktober 1988 een 
vakbondsdemonstratie op het 
Museumplein in Amsterdam te 
organiseren? Geen concrete. 
Greetje Lubbi, toenmalig 
voorzitter van de Voedingsbond, 
had vlak voor de zomervakantie 
geopperd ‘dat de vakbeweging 
zijn gezicht eens moest laten 
zien’. Er was een moedeloze 
bijeenkomst geweest van 
uitkeringsgerechtigden in Amicitia 
in Den Haag, die het kabinet en 

de regeringspartijen voor kennisgeving hadden aangenomen. In Den Haag gingen steeds meer 
stemmen op om opruiming te houden op het maatschappelijk middenveld. De vakbeweging was 
immers geen factor van 
betekenis meer, waarmee de politiek rekening hoefde te houden? Greetje Lubbi kreeg de steun 
van Ruud Vreeman van de Vervoersbond en Jaap van der Linden van de Bouw- en Houtbond. Ook Bé 
van der Weg voelde wel wat voor het idee, maar het liefste na de vakantie. Johan Stekelenburg zelf 
stond niet te trappelen. Hij voelde weinig voor een ‘ik pik het niet-bijeenkomst’ die voornamelijk 
machteloosheid zou uitstralen, maar hij liet zich overtuigen door zijn voorlichters dat hij de kans moest 
grijpen om aan te tonen dat de FNV meer te bieden had dan het defensieve beleid van de 
achterliggende jaren. 
   
Greetje Lubbi: ‘Op de dag van de demonstratie kwam ik aangereisd vanuit Chili, waar ik voor de FNV 
als waarnemer de terugkeer naar de democratie had mogen meemaken. Op weg naar huis hoorde ik 



tijdens een tussenstop op de Antillen dat het slecht weer was in Nederland. Ik dacht nog: verdomme, 
als het mislukt is het mijn schuld. Het was een hele opluchting om te zien dat de manifestatie een 
succes was.’ ‘We hebben die dag de Nederlandse Spoorwegen een poot uitgedraaid’, moet Johan 
Stekelenburg blijkens krantenverslagen glunderend hebben bekend. De NS had met de FNV een 
vervoersovereenkomst gesloten voor 30.000 à 40.000 verwachte demonstranten, het werden er 
150.000. 
   
De grootste vakbondsdemonstratie van na de oorlog bestond uit een halve kermis, veel kraampjes en 
tenten waarin FNV-bonden zich presenteerden, samen met milieuactivisten en 
allochtonenorganisaties. Een podium met muziek en cabaret. Een toespraak natuurlijk van Johan 
Stekelenburg, waarin het kabinetsbeleid werd gehekeld, maar vooral veel vrolijke vakbondsleden, die 
genoten van een herwonnen zelfvertrouwen, en trots op hun vakbondslidmaatschap ten toon 
spreidden. De kreet ‘Aanvalluuuuuuh…’ golfde over het plein, maar de echte leuze van de manifestatie 
was ‘Het kan anders, beter!’ De slogan werd populair en in allerlei variaties toegepast. In 1989 werd 
arbeidstijdverkorting gepropageerd met ‘Het kan anders, korter!’ Kees van Kooten en Wim de Bie 
hekelden in hun ‘Keek op de week’ de trendbreuk van de vakbeweging met het verleden. Zij vonden de 
bijeenkomst te vriendelijk, niet grimmig genoeg en doopten Johan Stekelenburg om tot ‘Van 
Kietelenstein’. Maar de meeste journalisten kozen een andere invalshoek: voor het eerst sinds 
mensenheugenis zagen ze een vakbondsmanifestatie waar heel veel mensen plezier hadden in het met 
elkaar optrekken. Ze zagen een groeiend zelfbewustzijn, dat de beleidsmakers in Den Haag ook niet 
kon zijn ontgaan. Bijna was er nog een smet gevallen op het hartverwarmende festijn. Een groep 
krakers sloeg aan het ‘matten’ vlak bij het podium en politie-ingrijpen zou zeker tot escalatie hebben 
geleid. Erik Boshuijzen van het NOS-journaal legde het opstootje vast, maar beloofde de beelden niet 
uit te zenden als de ordedienst van de FNV het binnen een kwartier zou ontmantelen. Voorlichter Paul 
van Tongeren en economisch medewerker Ferd Crone stroopten de mouwen op en bluften de 
raddraaiers af. 

 
Op  het  FNV-congres  van  oktober 1984 
werd Johan Stekelenburg 
Federatiebestuurder van de FNV samen 
met Karin Adelmund 
 
Voor de relatief korte periode 
tussen de benoeming van Johan 
Stekelenburg in het 
Federatiebestuur (oktober 1984) 
en zijn installatie als FNV-
voorzitter (april 1988) heeft zijn 
vrouw Heleen vier plakboeken 
nodig gehad. Spotprenten over 
het vertrek van Hans Pont, 
pagina’s met felicitaties bij zijn 
verkiezing, Museumplein-foto’s, 

maar vooral veel interviews. Paul van Tongeren, voorlichter van 1988 tot 1992 en thans hoofd 
communicatie bij de Novib: ‘Ik kan me niet herinneren dat hij ooit een interviewaanvraag heeft 
afgewezen, nou ja ééntje. Ik vond niet dat hij in Playboy moest gaan staan. “Ik mag ook nooit wat van 
jou”, was zijn reactie. Omdat hij van ieder medium wist welk publiek hij ermee   bereikte, stelde hij 
voor elk vraaggesprek nauwkeurig vast welke boodschap hij over het voetlicht wilde brengen. Zeker 
het eerste jaar van zijn voorzitterschap had hij geen seconde vrije tijd.’ Volgens Stekelenburg zelf viel 
dat nog wel mee. Toen hem werd gevraagd of dat wel gezond was, geheel en al voor het werk te leven, 
zei hij verontschuldigend: ‘Wat is werken? Als ik een krant of een weekblad zit te lezen heeft dat ook 
vaak een relatie met het werk. Neem nu die dagen na Hemelvaart. Ik was pas op donderdagavond 



terug van het congres van Europese Vakbonden in Stockholm. Dan vind ik het normaal dat ik de 
vrijdag, ook al heb ik een vrije dag, thuis journalisten de nodige telefonische reacties geef. Maar 
vrijdagavond zat ik gezellig op het strand te eten. We konden alleen niet naar de schouwburg of zoiets, 
want ik moest nog langs Brandpunt. Zaterdag ben ik over Hilversum gereisd, want ik moest in het 
programma Kamerbreed komen. Maar daarna zijn we meteen naar Friesland gegaan, dus we hebben 
toch nog anderhalve dag gezeild. En als ik vanavond in Spijkenisse diploma’s uitreik van de 
Vakbondsschool, dan doe ik dat met veel plezier. Het hoort bij de functie om vaak publiek iets te doen.’ 
 
Wat Hans Pont in drie jaar tijd niet was gelukt, lukte Johan Stekelenburg in een paar maanden dankzij 
zijn onvermoeibare optredens in de media: de FNV kreeg een smoel. Maar een positief imago alleen is 
onvoldoende om een regeringsbeleid naar je hand te zetten, of de interne organisatie van de FNV – 
meestal vergeleken met een kar vol  kikkers – te stroomlijnen. In de volgende hoofdstukken zullen we 
zien hoe het Stekelenburg op die terreinen verging, maar eerst besluiten we het jaar van zijn 
benoeming met een stuntje, dat hij samen met VNO-voorzitter Cees van Lede bedacht. Van Lede, 
inmiddels gepensioneerd als voorzitter van de Raad van Bestuur van AKZO: ‘Onderwerpen komen en 
gaan in golven. In het eerste deel van de jaren tachtig stonden winstherstel en arbeidsduurverkorting 
centraal. In het tweede deel kwam het milieu in de belangstelling. Bij het VNO groeide het besef “dat 
we iets moesten doen” voordat de politiek ons met maatregelen zou opzadelen. Johan en ik hebben 
toen in het diepste geheim een milieuconvenant opgesteld. Ik ben een keer in het FNV-bestuur 
geweest, hij bij het VNO. We schreven een tekst die niet meer door onze achterbannen geamendeerd 
zou mogen worden. En het lukte. Het psychologische effect van de manier waarop werkgevers en 
werknemers gezamenlijk het milieu wilden beschermen, was groot. Na de presentatie moest ik door 
naar de nieuwjaarsreceptie bij de Koningin. Minister Jan de Koning van Sociale Zaken kwam meteen 
naar me toe: “Geweldig, dat hadden wij als kabinet moeten bedenken!” Ja zeg, het was nu net de 
bedoeling om dat te voorkomen.’ 
 
De gezamenlijke milieuactiviteiten van VNO en FNV stonden op papier, maar dat bleek zoals zo vaak 
uiterst geduldig. Bovendien struikelde het tweede kabinet-Lubbers doordat milieuminister Ed Nijpels 
werd teruggefloten door zijn eigen partij, toen hij zijn milieubeleidsplan wilde financieren door 
huiseigenaren en automobilisten extra te belasten. CDA-leider Ruud Lubbers ruilde de VVD in voor de 
PvdA en Johan Stekelenburg kreeg opnieuw te maken met de man die hij als zijn grote voorbeeld 
beschouwde: Wim Kok, vice-premier en minister van Financiën. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


