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WAO-crisis 
 

Toen Johan Stekelenburg aantrad als voorzitter kampte de werkorganisatie van de FNV met een 

chronisch geldgebrek. De neergang van het ledental van de FNV-bonden in het decennium daarvoor 

had zijn sporen nagelaten in de vorm van een lagere afdracht aan de vakcentrale. Het 

personeelsbestand van de FNV was van 370 tot 270 gereduceerd. Bij zijn nieuwjaarstoespraak tot het 

personeel verzuchtte Stekelenburg in januari 1990: ‘De bonden willen dat we van alles doen, maar 

we hebben er geen geld voor.’ Bij hoge uitzondering gebruikte hij het FNV Magazine om een 

klaagzang te uiten: ‘Het beeld dat de FNV een tent is waar met papier wordt geschoven en waar 

papier wordt geproduceerd, ligt ver van de werkelijkheid. Ik wil best naar de bonden toe met de 

vraag: wat is nou het probleem, wat mankeert er hier aan, wat is er niet efficiënt? Ik verwacht dat 

daar weinig uitkomt. Dan is de volgende boodschap: ‘Nou ophouden met dat gezeik!’ 

Volgens Bas Linders, toenmalig hoofdredacteur van FNV Magazine, gebruikte Stekelenburg het 

bondsblad voor interne FNV-aangelegenheden, omdat de Federatieraad eind 1989 hem extra geld 

had geweigerd voor de uitvoering van zijn plan ‘De FNV organiseert vernieuwing’. Het ambitieuze 

plan moest worden teruggetrokken. Het was de enige keer dat Stekelenburg in het openbaar de 

financiële verhoudingen binnen de FNV aan de orde stelde. De jaren daarna nam hij zijn toevlucht tot 

zijn sterkste wapen: de stille diplomatie. Daarbij had hij het geluk dat het ledental van de bonden 

weer begon te stijgen en daarmee ook de geldstroom van de bonden naar de vakcentrale. Er kwam 

een directie voor de werkorganisatie en het Federatiebestuur kon zich voornamelijk met 

beleidszaken gaan bezighouden. 

Ruud Vreeman, destijds voorzitter van de Vervoersbond en nu opvolger van Stekelenburg als 

burgemeester van Tilburg, herinnert zich dat ook de pogingen van de FNV-voorzitter om de 

vakcentrale te herstructureren beperkt bleven tot zijn beginjaren. Vreeman: ‘Ik heb geprobeerd de 

discussie nieuw leven in te bla zen en Jan Schuller van de Bouw- en Houtbond heeft zelfs een nieuw 

“Huis van de arbeid” geschetst, maar de meeste bonden in de Federatieraad hielden de boot af. 

Waar het op neerkwam was, dat de grote bonden geen macht wensten in te leveren ten opzichte van 

de kleine. Johan kreeg een afkeer van het gegoochel met “blauwdrukken voor de toekomst van de 

FNV”. Hij probeerde te stimuleren dat de bonden betere onderlinge afspraken maakten, bijvoorbeeld 

om een einde te maken aan het merkwaardige, geld en menskracht verspillende verschijnsel dat bij 

sommige cao-onderhandelingen wel drie FNV-bonden plaatsnamen aan dezelfde 

onderhandelingstafel. Dat leidde uiteindelijk tot het ruilen van groepen leden tussen de diverse FNV-

bonden en zelfs dat was al moeilijk genoeg.’ 

Greetje Lubbi, de voormalige voorzitter van de Voedingsbond, herinnerde zich in ‘Een beetje 

boegbeeld’ nog hoe ze samen met Bé van der Weg van de Industriebond langs een aantal afdelingen 

reisde om tegenstribbelende leden over te halen zich te laten overschrijven van de ene bond naar de 

andere. ‘Het kostte ontzettend veel moeite om een definitief einde te maken aan de harde 

tegenstellingen die ooit op de bedrijfsvloer waren gecreëerd door onze voorgangers Groenevelt en 

Schelling.’ Stekelenburg ergerde zich mateloos aan de oeverloze discussies: hoort de PTT nu bij de 

Dienstenbond, de Vervoersbond of de Industriebond? Cees Vrins van de ABVA/KABO had voor 

dergelijke discussies altijd wel een oneliner paraat: ‘Interessante beschouwingen, maar wie op ons 

terrein komt moet er rekening mee houden dat we de hond op hem afsturen.’ (Een andere uitspraak 

van hem, die iedere discussie doodsloeg was: ‘Als mijn leden zeggen dat een hond vijf poten heeft, 

dan hééft hij ook vijf poten.’). René van Tilborg, voorzitter van Druk en Papier, kreeg een rumoerige 



vergadering van de Federatieraad ooit stil door te verzuchten: ‘We zitten hier ruzie te maken over 

één op de vier mensen die al wel georganiseerd is, terwijl we ons veel beter bezig kunnen houden 

met die drie die nog georganiseerd moeten worden.’ 

 

Madeleine Schill wordt 

gehuldigd als het 1-

miljoenste lid van de FNV, op 

24 september 1990 

 

Doordat de conjunctuur zich 

in het begin van de jaren 

negentig herstelde en de 

FNV een positievere 

uitstraling kreeg, begon het 

ledental van de FNV voor het 

eerst sinds jaren weer te 

groeien. Op 24 september 

1990 werd het miljoenste lid 

van de FNV ingeschreven, 

nadat de vakcentrale zelfs 

nog even op de rand van de 900.000 had gebalanceerd. Om promotionele redenen was de gelukkige 

die in de bloemen werd gezet een jonge vrouw (Madeleine Schill, 33) die personeelsopleidingen 

verzorgde bij een bank. In ‘Een beetje boegbeeld’ blikte Stekelenburg terug: ‘Wat betreft de 

herstructurering van de vakcentrale had het ledenverlies langer moeten doorzetten om de geesten 

rijp te maken. Nu verdween de druk van de ketel. Hoewel…., dan hadden we weer vanuit een 

defensieve positie moeten opereren. Dan waren de aangesloten bonden puur uit armoede tot elkaar 

veroordeeld geweest.’ 

Bij zijn vertrek in mei 1997 wist hij al dat de herstructurering van de FNV zich tóch zou gaan 

voltrekken, maar zonder zijn sturing. Op initiatief van Martin Spanjers van de Dienstenbond vormde 

deze bond samen met de Industriebond, Vervoersbond en Voedingsbond een conglomeraat dat ‘FNV 

Bondgenoten’ ging heten. De Bouw- en Houtbond bleef buiten de megafusie. Stekelenburg 

probeerde nog wel informeel een fusieplaats voor deze bond te creëren, maar stopte daar bewust 

mee toen er onvoldoende overeenstemming kon worden opgebouwd. ‘Ook als de FNV straks bestaat 

uit een paar grote blokken, moet er een coördinerende rol blijven voor de vakcentrale, op een hoger 

niveau dan de bonden’, dicteerde hij zijn vakbondstestament. ‘Er worden nu nieuwe evenwichten 

gevonden tussen centraal en decentraal beleid. Misschien hou je met drie grote blokken binnen de 

FNV (Bondgenoten, de ambtenaren en het onderwijzend personeel en de overige) wel meer 

evenwicht dan met twee. Die komen dan toch makkelijker diametraal tegenover elkaar te staan.’  

Hij heeft het nooit in het openbaar toegegeven, maar misschien vond Johan Stekelenburg het na 

negen jaar voorzitterschap nog eerder welletjes vanwege het in de hand houden van de 

doorlopende, interne controverses dan vanwege de zwaarte van de functie als ‘boegbeeld’. Binnen 

de vakcentrale moest hij zich de blaren op de tong praten om van jaar tot jaar geld bij elkaar te 

krijgen voor de financiering van de Centrale Rechtskundige Dienst. Het lukte hem ook – zij het met 

moeite – bij de aangesloten bonden voldoende financiële middelen los te praten voor de 

reorganisatie en de herstart van het zieltogende Scholingsinstituut. Maar bij deze klussen moest hij in 



achterkamertjes opereren en spitsroeden lopen. Daar had hij heel wat minder lol in dan in zijn 

optredens in de schijnwerpers van het openbare debat. 

Het aantreden van het kabinet Lubbers-Kok op 7 november 1989 had Johan Stekelenburg het idee 

gegeven dat de wind uit een voor de vakbeweging gunstiger hoek ging waaien. Lubbers kondigde het 

herstel aan van de koppeling tussen lonen en uitkeringen. Binnen een maand kwam ‘een 

gemeenschappelijk beleidskader’ van kabinet, werkgevers en werknemers tot stand met intenties en 

aanbevelingen om de werkloosheid te lijf te gaan. Dat gemeenschappelijke beleidskader fungeerde 

als een richtingaanwijzer voor de onderhandelaars in bedrijven en bedrijfstakken bij het afsluiten van 

cao’s, waarvan de resultaten voor de werknemers beter waren dan lang het geval was. In de Stichting 

van de Arbeid, waar werkgevers en werknemers samen adviezen opstellen voor de overheid, 

verbeterden de verhoudingen aanzienlijk. Er werd overeenstemming bereikt over de algemeen 

verbindendverklaring van cao’s, over gelijke behandeling in arbeidsvoorwaarden, over openbaarheid 

van inkomens, vakbondswerk in de onderneming en klachtrecht. In de loop van het jaar 1990 bleek 

dat de werkgelegenheid bleef groeien – er 

kwamen ongeveer 200.000 arbeidsplaatsen bij – 

en dat de meeste werknemers er financieel op 

vooruit gingen. 

Optreden van de ‘broer van Youp van ’t Hek’ bij 

de feestelijke opening van het nieuwe FNV-

kantoor  

 

Op 24 januari 1990 werd het groeiende elan van 

de FNV gesymboliseerd in de feestelijke opening 

van een nieuw hoofdkantoor. Iedereen die ertoe 

deed in de sociaal-economische wereld was uitgenodigd en ze kwamen ook allemaal, want Johan 

Stekelenburg had Koningin Beatrix bereid gevonden de opening te verrichten. Dat gebeurde mede 

omdat voorlichter Paul van Tongeren daar op aandrong – dwars tegen ‘historische’ bezwaren van 

sommige bestuurders in. Volgens Jeroen Sprenger en Bas Linders – respectievelijk hoofd voorlichting 

van de FNV vanaf 1993 en hoofdredacteur van FNV Magazine ‘hadden Stekelenburg en Majesteit iets 

met elkaar’. Sprenger: ‘Ik denk dat op Huis ten Bosch, net als in vele andere huiskamers, door 

Koningin Beatrix driftig “Sssssssst…” werd gesist om de aanwezigen tot stilte te manen wanneer 

Johan met zijn mooie bruine kop en grijzende kuif op het scherm verscheen. Toen prins Willem-

Alexander later op werkbezoek kwam bij de FNV hoorde ik hem tegen Johan fluisteren: “Je moet de 

groeten hebben van mijn moeder.” Bas Linders: ‘Ooit wilde ik voor ons blad prins Claus interviewen 

over ontwikkelingssamenwerking. Johan heeft dat buiten de Rijksvoorlichtingsdienst om rechtstreeks 

geregeld. Op de een of andere manier stond hij er buitengewoon goed op bij het Koninklijk Huis.’ 

Koningin Beatrix naast Johan Stekelenburg  

bij de opening van het nieuwe FNV-kantoor,  

zich vermakend met het optreden  

van de ‘broer van Youp van ’t Hek’ 

Bij de opening van het FNV-gebouw citeerde 

Stekelenburg de kersttoespraak van koningin 

Beatrix, waarin ze onder andere declameerde: 

‘Ieder zal voor zichzelf kunnen nagaan, wat hij of 

zij echt wil bezitten. Het meerdere is er om te 

delen.’ Dat had zo uit de mond van een 



vakbondsbestuurder kunnen komen’, prees de FNV-voorzitter Hare Majesteit. Hij was van plan 

vervolgens met de koningin door het nieuwe gebouw te wandelen, maar dat ging mis. Stekelenburg – 

of eigenlijk Van Tongeren – had Youp van ’t Hek uitgenodigd om de bijeenkomst op te vrolijken en 

die nam zijn taak zeer serieus. Van ’t Hek: ‘De opdracht was dat ik geen grappen over de Koningin en 

de ministers zou maken. De Koningin mag namelijk niet lachen om een minister. Toen ben ik als mijn 

broer gegaan en heb aan Hare Majesteit verteld wat mijn broer Youp allemaal niet mocht zeggen. En 

vervolgens alle grappen gemaakt die ik wilde.‘ Daarna haakte Van ’t Hek – in driedelig grijs – voor de 

neus van een verbouwereerde Stekelenburg zijn arm door die van een vrolijke Koningin en flaneerde 

met haar door het gebouw. Johan Stekelenburg besefte dat de majestueuze openingsceremonie alle 

nieuwsmedia zou halen en de FNV meer goed zou doen dan alle traditionele platen van sombere 

mannen bij het voorjaarsoverleg, het najaarsoverleg en het tussenoverleg bij elkaar. Er was hem 

geen moeite teveel om de beeldvorming van een ambitieuze, maar vooral ook eigentijdse en vrolijke 

vakcentrale te promoten en daarom accepteerde hij ook uitnodigingen die de wenkbrauwen deden 

fronsen van ambtenaren op de ministeries en bij sommige werkgeversvertegenwoordigers. Nieuwe 

Revu, Panorama, RUR van Jan Lenferink, Triviant…. Als hij door zijn naaste omgeving niet was geremd 

had televisiekijkend Nederland hem ook kunnen zien touwtrekken en balspringen bij Sterrenslag. 

Het voorjaar van 1991 was een scharnierpunt in de negen jaar dat Johan Stekelenburg voorzitter is 

geweest van de FNV. Allereerst verdween Cees van Lede bij het VNO. Hij werd opgevolgd door 

Alexander Rinnooy Kan met wie Stekelenburg zou uitgroeien tot wat Rinnooy Kan zelf noemde ‘de 

Peppie en Kokkie van de overlegeconomie’. De voormalige VNO-voorzitter, thans lid van de Raad van 

Bestuur van ING, herinnert zich de eerste ontmoeting: ‘Van Lede wees me op Stekelenburg en wilde 

ons aan elkaar voorstellen. Ik zei: “Is dat hem nou?” Een niet zo grote, vierkante man, het hoofd een 

beetje tussen de schouders. Hij had een raar jasje aan, hij droeg altijd rare jasjes.’ 

Maar nog belangrijker dan het begin van de duovorming met Rinnooy Kan was het besluit van het 

kabinet om opnieuw de WAO aan te pakken. Terwijl de vakbeweging zich nog rijk rekende met het 

toegezegde herstel van de koppeling tussen lonen en uitkeringen kreeg Wim Kok als minister van 

Financiën van zijn rekenmeesters op het ministerie te horen dat hij vijf miljard gulden aan 

tegenvallers mocht verwachten. 

Elske ter Veld, op dat moment staatssecretaris van Sociale Zaken: ‘Op 4 januari 1991 ben ik naar 

Johan Stekelenburg en Henk Muller gegaan om hen te vertellen dat de bezuinigingen die nodig 

waren om de tegenvallers op te vangen voornamelijk bij mij vandaan moesten komen, uit de WAO. 

Er zou advies gevraagd worden aan de Sociaal-Economische Raad, maar vast stond dat voor het 

einde van de kabinetsperiode een oplossing moest zijn gevonden.’ Henk Muller was verantwoordelijk 

voor de sociale zekerheid in het FNV-bestuur. Lang voordat over de problematiek in de SER werd 

gesproken was hij bezig informeel en in voorbereidende commissies te werken aan een advies dat in 

ieder geval voor de werknemers en de kroonleden aanvaardbaar zou zijn. Een meerderheidsadvies 

zou het kabinet niet naast zich neer kunnen leggen, was de gedachte. Dat idee had ook bij Johan 

Stekelenburg postgevat, op basis van veelvuldige contacten met Wim Kok. ‘Een SER-advies waar 

vakbeweging en kroonleden achter staan heb ik nodig om in het kabinet het CDA van nog hardere 

ingrepen af te houden’, had de minister van Financiën hem laten weten. Achteraf dringt de 

constatering zich op dat de FNV onvoldoende was doordrongen van de ernst van de situatie, vooral 

omdat Elske ter Veld en Wim Kok signalen afgaven, die de kans op een mildere opstelling van het 

kabinet wettigden. Kok verkondigde op een PvdA-bijeenkomst in Deventer dat WAO’ers boven de 

vijftig jaar zich nergens zorgden over hoefden maken. En toen de staatssecretaris van Sociale Zaken 

van haar minister Bert de Vries hoorde op welke manier het kabinet wilde ingrijpen in de WAO zei ze: 

‘Dan moet je eerst mij afschaffen.’ ‘Dat kan ik niet’, antwoordde de minister, want jij moet de WAO 



afschaffen.’ Daarop reageerde Elske ter Veld: ‘Ga je dan maar heel snel inwerken in de sociale 

zekerheid, tenzij je natuurlijk op korte termijn een nieuwe staatssecretaris vindt.’ Het is niet 

onlogisch dat de mensen aan wie Ter Veld dit voorval trots vertelde, dachten dat de staatssecretaris 

van plan was zich ferm tegen harde ingrepen te verzetten. 

Muller: ‘Tijdens een lunch met Gerrit Zalm, als CPB-directeur op dat moment kroonlid in de SER, heb 

ik hem verteld dat voor de FNV het arbeidsongeschiktheidscriterium bespreekbaar was, maar dat aan 

de hoogte van de uitkeringen niet viel te tornen. We dachten dat we met passen en meten wel tot 

een werkbaar compromis zouden kunnen ko- men, maar van twee kanten werden we vervolgens 

voor het blok ge- zet.’ Dat – voor hem – werkzame compromis had Johan Stekelenburg begin juli 

dankzij onvermoeibaar massagewerk bereikt. Het behelsde dat het begrip ‘passende arbeid’ zou 

worden verruimd en dat  werknemers – onder voorwaarden – gedwongen konden worden bij ziekte 

vier vakantiedagen op te nemen. 

De inkt van het voorstel – dat daarna officieel in de SER moest worden besproken – was nog niet 

droog of vertegenwoordigers van FNV- bonden telefoneerden al naar het ANP om te vertellen dat ze 

er niet over peinsden om het Stekelenburg-compromis te onderschrijven. Toen die berichten in de 

kranten verschenen, haakten de kroonleden af. Ze slo- ten zich alsnog bij de werkgevers aan die een 

dubbele ingreep wilden: bezuinigen op de WAO door het begrip ‘passende arbeid’ te herzien én door 

de hoogte van de uitkeringen aan te pakken.  

Het voorstel waarmee Johan Stekelenburg dacht de WAO-ingrepen te kunnen verzachten, heeft in de 

Federatieraad van de FNV nooit ter discussie gestaan. Toen de vakbondsvoorzitters op 10 juli 1991 

bijeenkwamen, lag er al de overeenkomst tussen kroonleden en werkgevers die ook Stekelenburg te 

ver ging. Zijn woede tegenover zijn collega-bestuurders die het compromis torpedeerden zonder het 

bestudeerd te hebben, had hij dezelfde dag telefonisch tegen ieder afzonderlijk geuit. ‘De 

vergadering verliep volgens ooggetuigen vrij voorspelbaar’, schreef Tom-Jan Meeus in NRC 

Handelsblad van 15 juli. ‘Stekelenburg hield zich in, accepteerde de nederlaag ogenschijnlijk 

moeiteloos. “Soms”, zegt hij zelf, “wilde ik in de vergadering wel wat pittiger reageren, maar de zaak 

was te belangrijk om mijn ergernis te laten blijken.” Zo zit de FNV-voorzitter in elkaar. Conflicten gaat 

hij slechts dan aan wanneer ze nuttig zijn. Malicieus machtsdenken is hem vreemd. Hij speelt het spel 

netjes, meer nog: hij blijft altijd aardig. Vooral dat laatste bepaalt de stijl van de leider.’ 

Lodewijk de Waal was in de bewuste vergadering aanwezig als voorzitter van de Dienstenbond FNV. 

Hij was tegen het WAO-compromis, maar aarzelde. 'Als Johan het machtswoord had gesproken’, zegt 

hij nu, ‘als hij had gedreigd: “Dit accepteren jullie, of ik stap op”, dan was ik met hem meegegaan. En 

ik weet zeker: andere bondsvoorzitters óók. Ik heb het hem later wel eens gevraagd: Waarom heb je 

niet met je vuist op tafel geslagen? “Zoets doe je maar één keer”, was zijn antwoord, “Alleen als je 

ook echt bereid ben op te stappen”.’ Tegenover Meeus antwoordde Stekelenburg op dezelfde vraag: 

‘Nee. Daarvoor ben ik teveel democraat. De bonden beslissen. Dat heeft met aardig zijn niets te 

maken. Ik vind mezelf de laatste tijd eerder veel te snel aangebrand.’ 

Waar Johan Stekelenburg in de zomer van 1991 het meeste van baalde was het feit dat zijn vrolijke, 

offensieve vakbeweging werd teruggedrongen naar een somber, defensief beleid. Bovendien ging 

het hem aan het hart dat ‘zijn’ PvdA stormen van kritiek te verwerken kreeg. Veel  PvdA-leden 

zegden hun lidmaatschap op, onder hen Jaap van  der Scheur, voormalig voorzitter van de 

ABVA/KABO. Elske ter Veld kreeg het verwijt onvoldoende te communiceren en zou later  vanwege 

haar slechte relatie met de PvdA-fractie in de Tweede Kamer aftreden. PvdA-voorzitter Marjanne Sint 

was tijdens de commotie in haar partij op een niet te traceren vakantieadres en legde haar functie 



neer. Naar later werd beschreven, overwoog ook Wim Kok in de zomer van 1991 heel even het bijltje 

er bij neer te gooien. 

De vakbeweging kon niet veel meer dan ‘een hete herfst’ beloven en de geesten rijp gaan maken 

voor een massale protestdemonstratie, die op 5 oktober 1991 verandering moest brengen in de 

voornemens van de regering. Meer nog dan op de publieke verontwaardiging was Stekelenburgs 

hoop gevestigd op druk vanuit de PvdA zelf. Wim Kok zou op een speciaal WAO-congres van de PvdA 

rekening en verantwoording afleggen voor zijn beleid. In de weken daaraan voorafgaand schreef 

FNV-vice-voorzitter Karin Adelmund hem een ‘open brief’ via de Volkskrant: ‘Wim, je hebt het 

kabinetsbeleid aan je persoon gebonden. De partij heeft met jou een sterke persoonlijkheid en een 

ongelooflijk taaie doorzetter in huis. Die karaktereigenschappen van jou worden nu in de strijd 

geworpen om de terechte argumenten tegen het beleid, dat je zelf zo lang mogelijk van je hebt 

proberen te houden, te weerstaan. Dat is kennelijk de tragiek van sterke mannen.’ 

De redactie van het NOS-programma Het Capitool slaagde er in voorafgaande aan het PvdA-congres 

Johan Stekelenburg en Wim Kok aan één tafel te krijgen om op zondagmiddag voor de televisie met 

elkaar de degens te kruisen over het WAO-beleid. Aanvankelijk stelde de redactie voor om 

Stekelenburg met Elske ter Veld te laten discussiëren, maar daarmee had voorlichter Van Tongeren 

geen genoegen genomen. ‘Wij onze eerste man, dan de PvdA ook’, had hij gezegd. Stekelenburg had 

zich op zijn gebruikelijke wijze op het zware debat voorbereid. Voor hem was het duidelijk: Kok zou, 

gedwongen door het congres, naar het CDA terug moeten gaan om te zeggen dat hij alleen maar 

doorging in het kabinet als er een aantal bijstellingen zou plaatsvinden. Maar Wim Kok – altijd op zijn 

best tijdens interviews en debatten als hij met zijn rug tegen de muur wordt gezet – hield iedere 

poging van Stekelenburg af om een wig te drijven in de coalitie. Kok: ‘De keuze op hoofdpunten is 

niet een CDA-keuze waar de PvdA eigenlijk heel anders over denkt. Nee, nee, het spijt me vreselijk, 

weer respect natuurlijk voor het waarnemingsvermogen, maar de feiten zijn toch echt dat we tien 

dagen geleden in het parlement…’ Stekelenburg: ‘Nog even en je bent zelf degene die het aangezet 

heeft…’ Kok: ‘O, ik ben voluit verantwoordelijk. En iedere poging om daarop af te dingen, is tot 

mislukken gedoemd. Dat zeg ik hier nog eens hardop. Tien dagen geleden zijn de fracties van PvdA en 

CDA akkoord gegaan met een pakket maatregelen dat inderdaad op mijn initiatief tot stand is 

gekomen. Dat is nu de inzet naar het congres. Niet iets als: zullen we daar nog een keer met elkaar 

over praten, kunnen we misschien nog iets anders proberen, nee, dit is het beleid waarvoor de PvdA-

leiding verantwoordelijkheid heeft genomen.’ 

Terwijl Stekelenburg, steeds heftiger transpirerend, bleef aandringen op uitstel om ‘creatieve 

mensen aan een oplossing te laten werken’, werd Kok steeds vileiner: ‘Datgene wat tot dusver door 

het meedenkende partijlid Stekelenburg wordt opgebracht als een brug, is voorlopig niet meer dan 

een ophaalbrug.’ Aan het einde van het debat toverde Kok onverwachts een uitnodiging aan de 

vakbeweging uit zijn zak om in de loop van de week toch nog een keer met Lubbers, De Vries en 

hemzelf aan tafel te komen zitten. ‘Een inval ter plekke’, zei hij later, maar het overleg frustreerde 

Stekelenburg alleen maar meer, omdat hij zich door de CDA-vertegenwoordigers niet serieus 

genomen voelde. Lubbers had hem een aai over de bol gegeven en gezegd: ‘Ik zou net als jij praten 

als ik vakbondsvoorzitter was, maar ja, dat ben ik nu eenmaal niet.’ En Bert de Vries had hem 

getroost: ‘Een stevig conflict is best heilzaam, Johan, vooral midden in de kabinetsperiode. Dan 

hebben we nog twee jaar om het goed te maken.’ VNO-voorzitter Rinnooy Kan bleek zich snel te 

hebben ingewerkt en sarde driftig mee: ‘Zeg Johan, namens wie praat jij hier eigenlijk…?’ 

Tijdens het PvdA-congres op 28 september in Nijmegen legde Kok uit dat hij niet wilde vluchten voor 

de erfenis van vorige kabinetten, voor het indammen van de staatsschuld, het terugbrengen van het 

financieringstekort en vooral: voor de hervorming van de verzorgingsstaat, waarvan de 



houdbaarheid volgens hem werd bemoeilijkt door het grote aantal mensen dat er een beroep op 

deed. Kok betreurde het ‘dat wij daar te laat van doordrongen zijn geraakt’.  

… op de achterbank bij FNV-

chauffeur  Tülay Ersoy 

 

In het boek ‘Redelijk 

bewogen’ noemt Tinie 

Akkermans de beeldspraak 

waarmee Kok het 

onverzoenlijke wilde 

verzoenen ‘echt Kokkiaans’. 

De PvdA-voorman: ‘Dat kan 

geen reden zijn om de zaak 

dan maar op zijn beloop te 

laten. En het kan ook geen 

reden zijn om de hete 

keuken te ontvluchten. Ik sta 

dan maar liever zelf in die 

keuken dan dat ik het recept voor de herinrichting van sociaal Nederland aan anderen overlaat. Ook 

nu de vlam in de pan dreigt te slaan, liever, juist nu dit dreigt.’ 

De PvdA-gelederen sloten zich, maar het WAO-conflict bleef Kok de rest van zijn kabinetsperiode 

achtervolgen. Wim Kok: ‘Later heb ik met Johan nog wel eens over ons WAO-avontuur gesproken. 

Dat waren geen gesprekken “om iets goed te maken”, want dat hoefde helemaal niet. We waren 

naar ons beider waarneming naar elkaar toe niet over grenzen heen gegaan. In het Capitooldebat 

vonden we het allebei onuitgesproken vreselijk om zo tegen elkaar te moeten optreden. Paul van 

Tongeren was na afloop nog boos op Johan, omdat hij mij onvoldoende van Jetje had gegeven.’ Van 

Tongeren: ‘Ferd Crone en Henk Muller hadden Johan inhoudelijk van munitie voorzien. Ik had voor 

de nodige peper in z’n achterste gezorgd: “Onze leden lopen niet weg, die van hem wel! Wij plegen 

geen kiezersbedrog, dat doet híj! Meteen aanvallen en in de hoek drijven.” Wat deed Johan? Hij ging 

méédenken! Kennelijk had hij toch teveel ontzag voor Kok om hem aan te durven pakken. Na afloop 

gingen we nog even napraten in het Wapen van Amsterdam in ’s Graveland. Wim Kok meldde trots 

dat hij nog steeds lid was van de vakbeweging. Ik vroeg: welke bond? Hij antwoordde: de Bouwbond. 

Ik zeg: O ja, natuurlijk, daar zitten alle slopers… Kijk, dat had Johan nou moeten zeggen, maar daar 

was hij te aardig voor.’ 

Aan de vooravond van de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer werd op het Malieveld de – 

toen nog – grootste vakbondsdemonstratie van na de oorlog gehouden. Ongeveer 250.000 boze 

mensen liepen te hoop tegen de WAO-plannen van het kabinet, maar ook dit protest sorteerde geen 

effect. Het was net of de PvdA een bastion had opgetrokken, waarbinnen de partijleiding zich 

krampachtig aan elkaar vasthield om te voorkomen dat ook maar het geringste scheurtje in de 

gelederen zou ontstaan. Zelfs een verwijzing naar de WAO-manifestatie kon er in de Tweede Kamer 

niet af. Blijkens zijn onder journalisten verspreide toespraak wilde fractievoorzitter Thijs Wöltgens 

aan het protest refereren, maar onder druk van zijn omgeving sloeg hij op het spreekgestoelte de 

passage over. 

In het voorjaar van 1992 zocht Johan Stekelenburg contact met Frans Leijnse, met wie hij tien jaar 

daarvoor had geprobeerd partij en vakbeweging te verzoenen in het conflict met Joop den Uyl over 

de ziektewet. Leijnse was inmiddels – achter Thijs Wöltgens – vice-voorzitter van de PvdA-fractie in 



de Tweede Kamer en zag net als Stekelenburg met lede ogen aan hoe leden en kiezers zich massaal 

van de PvdA afkeerden. Leijnse: ‘Onze fractietop had het idee dat het CDA in de loop van het jaar een 

crisis wilde forceren over het inkomensbeleid. Elco Brinkman stuurde op een breuk aan, daarvan 

waren we overtuigd. De PvdA stond in de peilingen op een dieptepunt van 21 zetels. We dachten: als 

er dan toch nieuwe verkiezingen moeten komen, kunnen we maar beter geen WAO-last meer aan 

onze broek hebben. Daarom hebben we – met medeweten en goedkeuring van de fractievoorzitter – 

besloten een poging te wagen om de WAO-kwestie open te breken. Johan moest overdag een 1 mei-

toespraak houden in Middelburg. Ik zei: vraag jij nou om een duidelijk standpunt van de PvdA, dan 

pik ik dat signaal ‘s avonds bij mijn toespraak in Terborg op. Ik heb nog geprobeerd Elske ter Veld op 

de hoogte te stellen van mijn 

oproep, maar ze was door 

ziekte onbereikbaar.’ 

Johan vierde zijn vijftigste 

verjaardag samen met zijn broer. 

Zijn zoons traden op met de 

Blauhûster Dakkapel  

 

Leijnse vroeg het kabinet die 

avond om alsnog alle huidige 

arbeidsongeschikten te 

ontzien bij de voorgestelde 

WAO-maatregelen. De 

volgende ochtend sprak Ter 

Veld via de Volkskrant 

schande van zijn voorstel. 

Leijnse: ‘De beide voorzitters van de PvdA, Felix Rottenberg en Ruud Vreeman eisten dat ik mijn 

woorden terugnam. Toen fractievoorlichter Ben Heinrichs aan Wim Kok vertelde wat er was gebeurd, 

kreeg ik van hem ook de wind van voren. Johan Stekelenburg zocht nog wel de publiciteit met de 

mededeling “dat de PvdA eindelijk een fatsoenlijk standpunt innam”, maar ik werd teruggefloten. De 

VVD vroeg natuurlijk een spoeddebat aan in de Tweede Kamer, want (zelfs) Robin Linschoten had 

van het begin af aan gezegd dat het korten van bestaande WAO-gevallen onaanvaardbaar was. Dus 

het was: “Durft de heer Leijnse te herhalen…..” Nou, de heer Leijnse herhaalde letterlijk de tekst die 

hij in Terborg had uitgesproken, maar daar was geen eer meer aan te behalen, want van die tekst 

hadden PvdA-bewindslieden en –voorzitters zich immers al publiekelijk gedistantieerd. Hoon was 

mijn deel, want ze hebben in de Tweede Kamer graag dat je aangeschoten wild bent. Het aardige 

was: na mijn voorstel steeg de PvdA twee procent (drie zetels) in de peilingen. Na de reacties van 

Kok, Ter Veld en Rottenberg waren we die een week later weer kwijt.’ 

In de roerige oktobermaand van 1991 vierden Johan en Jan samen hun 50e verjaardag, waarbij zij 

beiden eigen achterban meenamen naar het Partycentrum in Vinkeveen. Prominenten uit de sociaal-

economie hieven het glas met vertegenwoordigers uit de televisie- en de sportwereld. Aan Wim Kok 

is altijd af te zien als hij gebukt gaat onder zijn verantwoordelijkheden. Johan Stekelenburg vormde 

het stralende middelpunt van het feest. 


