
Hoofdstuk 7 

Polderjongen 
 

De PvdA heeft voor Wim Kok gekozen, maar de kiezers steunen mij’, mokte Johan Stekelenburg nog 

wat na, toen de FNV zich na het WAO-debâcle voornam om via cao-onderhandelingen terug te ver- 

overen wat de Wet aan verslechtering zou veroorzaken. Royaal vóórdat Pim Fortuyn de politiek 

wakker zou schudden, maak- te Stekelenburg zich zorgen over de groeiende kloof tussen het volk en 

‘Den Haag’. De opening van een tentoonstelling over honderd jaar Rerum Novarum greep hij aan om 

de politici te waarschuwen die op hoge toon het laatste woord eisten, maar blind waren voor kritiek 

van buitenaf. ‘Of dat nu de Raad van State is met kritiek op de kwaliteit van de wetgeving, of de 

rechterlijke macht die klaagt over de omvang van de wetgeving, de vakbeweging over de inhoud van 

de wetgeving, of de Rekenkamer over de controle van de wetgeving.’De FNV-voorzitter bespeurde in 

zijn achterban ‘laatdunkende geluiden’ over de politiek en de politici en als rechtgeaard democraat 

baarde hem dat zorgen. 

In het voorjaar van 1992 was hij te gast op een bijeenkomst van stakende leden van de 

Voedingsbond. Hij werd in Musis Sacrum in Arnhem binnengehaald alsof hij een filmster was en 

winnaar van een handvol Oscars. Mensen gilden, verdrongen zich om heel even naast hem te kunnen 

staan, gingen met hem op de foto en vroegen hem om zijn handtekening. ‘Doe er ook nog maar een 

voor mijn zusje.’ Voor dat soort gelegenheden kon Stekelenburg met groot gemak terugvallen op 

ouderwetse spierballentaal, die de actievoerders een hart onder de riem stak. Hij deed dat in 

Arnhem en hij deed dat bij de Vervoersbond, die een staking bij de Nederlandse Spoorwegen voerde. 

Maar het ontging hem niet dat beide bonden er niet in slaagden hun doelstellingen te verwezenlijken 

en bij een deel van het publiek weerstand opriepen. Toen hij in de pers openlijk twijfelde aan het nut 

van de gevoerde acties, joeg hij een aantal van zijn bonden meteen weer in de gordijnen. 

Het jaarlijkse congres van de FNV in mei 1992 had als thema ‘de toekomst van de overlegeconomie’. 

In de weken die aan het congres voorafgingen, verschenen opvallend veel stukken van Johan 

Stekelenburg zelf in de Nederlandse kranten. Geen interviews dit keer, maar eigen beschouwingen, 

meestal afgedrukt op de opiniepagina’s, waarin de FNV-voorzitter probeerde de politiek – met name 

het CDA – de werkgevers en zijn eigen achterban te winnen voor het poldermodel. Overigens werd 

die term nog nergens gebruikt (Het woord is naar verluidt uitgevonden door DSM-bestuurder Evert 

Rongen). 

Paul van Tongeren: ‘Die stukken schreef ik in concept en dan zette Johan er zijn handtekening onder. 

In Elsevier was hij eens aangevallen door een columnist op een manier waar de honden geen brood 

van lustten. We hebben toen een ingezonden stuk geschreven, waarin Johan zijn voorliefde voor 

columns uitsprak, maar wel een correcte weergave van de feiten eiste. Prompt volgde een 

uitnodiging van Max Snijder, de hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad, om als FNV-voorzitter 

een wekelijkse column te verzorgen. Die kans hebben we natuurlijk niet laten lopen. Vaak werden de 

stukken overgenomen door andere GPD-bladen, behalve door het Haarlems Dagblad waar Frans 

Nijpels de scepter zwaaide. Die had ooit samen met Kees Tamboer van Het Parool in HP/De Tijd een 

kruistocht tegen Johan Stekelenburg gevoerd en sindsdien bestond er animositeit tussen die twee. 

Het heeft me altijd verbaasd dat Nijpels op zekere dag aanbood als betaalde ghostwriter van Johan te 

gaan optreden. Misschien hoopte hij op die manier aan extra nieuwtjes voor zijn krant te komen.’ 

Stekelenburg signaleerde in zijn media-offensief dat het aantal mensen dat gebruik maakte van de 

WAO en de Ziektewet terugliep door de maatregelen die werkgevers en werknemers hadden 



genomen. Mede daardoor begon zich een meerderheid af te tekenen in de Tweede Kamer, die zich 

afvroeg of de oproep van Frans Leijnse om bestaande WAO’ers te vrijwaren van aanslagen op hun 

inkomen misschien toch zo gek nog niet was. Stekelenburg: ‘Daarom een woord tot de fractie van 

het CDA, die als enige blijft vasthouden aan het verslechteren van de uitkeringen van de huidige 

WAO’ers. Kom uit dat isolement en sluit u aan bij de meerderheid in het parlement en in de 

samenleving. Ik durf die oproep te doen, omdat de FNV zo’n 250.000 leden heeft die op het CDA 

stemmen en ik neem aan dat het CNV wil meehelpen om de druk op het CDA te vergroten. Samen 

zullen wij de fractie nog eens herinneren aan het bijbelse woord dat het beter is ten halve te keren, 

dan ten hele te dwalen.’ Vervolgens werden de werkgevers gepaaid: ‘Zij verwijten de laatste tijd de 

vakbeweging met luide stem dat wij “onbetrouwbaar” zijn en dat we ons niet aan gemaakte 

afspraken houden. Dat zijn uiterst curieuze verwijten, omdat diezelfde werkgevers immers al sinds 

jaar en dag laten weten dat zij helemaal geen zin hebben om maar iets van belang af te spreken. Niet 

met het kabinet en niet met de vakcentrales.’ 

Ook de aangesloten bonden kregen een spiegel voorgehouden: ‘Bij ons lijkt de belangstelling voor 

overleg op centraal niveau te tanen. Er klinken af en toe geluiden dat ze het in Den Haag maar 

moeten uitzoeken en dat bedrijven en bedrijfstakken heel goed zelf in staat zijn om hun boontjes te 

doppen. Als voorzitter van de Federatie wil ik daarvoor waarschuwen. Natuurlijk kunnen de meeste 

bij de FNV aangesloten bonden in hun sectoren goede afspraken maken, aardige contracten afsluiten 

en zinvol beleid ontwikkelen. Maar met wat meer loon voor journalisten, een uurtje korter werken in 

de bouw en een voorziening voor kinderopvang in de metaal worden verder reikende problemen en 

maatschappelijke vraagstukken niet opgelost.’ Tenslotte formuleerde Stekelenburg zijn 

geloofsbelijdenis: ‘Hoe scherp ook hier en daar de kritiek op de huidige gang van zaken in de 

overlegeconomie is, wat is het alternatief? Een vechteconomie? Een sociaaleconomisch proces dat 

wordt gedomineerd door het uitgangspunt “ieder voor zich”? Waar eigenbelang – en dan nog vaak 

op korte termijn – de boventoon voert en waar al snel het recht van de sterkste, de wet van het 

oerwoud zal gelden? Er zijn landen waar de overlegeconomie zich niet heeft ontwikkeld. Amerika 

bijvoorbeeld, of – in zekere mate – Groot-Brittannië. Wie durft er te beweren dat de ge middelde 

Britse werknemer beter af is dan zijn Nederlandse collega? Of sterker nog: dat daar de economie er 

beter voorstaat? Wie kan volhouden dat het Amerikaanse stelsel stabieler en rechtvaardiger is dan 

dat in ons land? De FNV is daarom niet van zins en niet bereid om de overlegeconomie de rug toe te 

keren en bij het grofvuil te zetten. Wij denken dat onze leden bij een goeddraaiende 

overlegeconomie iets te verdienen hebben. Wij denken dat de overheid en de werkgevers ook iets 

kunnen winnen. De FNV is bereid te investeren, iets aan te bieden. Maar voor wat hoort wat. Ik zie 

mogelijkheden om opnieuw te proberen in de Stichting van de Arbeid tot een centrale afspraak te 

komen en daarbij sluit de FNV geen enkel gespreksonderwerp uit. Het zal duidelijk zijn: de 

overlegeconomie raakt iedereen. Zij is geen bezigheidstherapie, maar een middel om onze 

samenleving vorm te geven. Een middel dat ook nodig is als aanvulling op de louter politieke 

democratie. De overlegeconomie is onontbeerlijk voor betrokkenheid en zeggenschap van mensen.’ 

In de zomer van 1992 ontrolden zich de rituele dansen, die werkgevers en werknemers al decennia 

opvoerden om elkaar en de regering te be- wegen een beleid te ontwikkelen waarbij de eigen partij 

het meeste baat heeft. Stekelenburg pleitte bij iedere gelegenheid voor een Centraal Akkoord – mits 

het kabinet dít… en de werkgevers dát… – om te voorkomen dat de loonkosten in 1993 sterker 

zouden stijgen dan goed was voor de economie. VNO-voorzitter Rinnooy Kan kaatste dan steevast 

terug dat een Centraal Akkoord alleen zinvol was als werkgevers en vakcentrales het eens konden 

worden over het fundamentele uitgangspunt dat de traditionele rol van de sociale partners in het 

nieuwe Europa was uitgespeeld. Rinnooy Kan: ‘Europa betekent meer markt, dat is de realiteit. Wie 

dat negeert begint aan een centraal experiment dat alleen op een mislukking kan uitlopen.’ 



 

Woordvoerders in de sociaal-economie lijken ervoor opgeleid om met veel aplomb statements af te 

geven die goed klinken in de oren van de eigen achterban, die de tegenpartij niet al te 

afschrikwekkend voorkomen en bij nadere bestudering weinig substantieels bevatten. Rinnooy Kan 

bleef volharden in zijn strategie ‘Namens wie praat jij eigenlijk?’: ‘De FNV heeft de afgelopen 

maanden wat vrijblijvend meegedaan aan de discussie binnen de SER over de gevolgen van de 

Europese eenwording. Nu het moment is aangebroken om conclusies te trekken, schrikt de FNV 

terug. Blijkbaar willen de afzonderlijke bonden niet wat Stekelenburg wil of heeft hij de bonden niet 

duidelijk kunnen maken waar het in de discussie om gaat.’ En dan kwam de FNV-voorzitter weer: 

‘Kul. Het zijn juist de werkgevers die in de problemen zitten. Zij hebben maandenlang volgehouden 

geen centrale afspraken te willen maken en tegelijk het kabinet verweten zulke afspraken onmogelijk 

te maken door met allerlei lastenverzwaringen te komen. Nu het kabinet de BTW verlaagt krijgen de 

werkgevers door dat er nog meer mensen in Nederland zijn die zinnige dingen over Europa zeggen.’ 

Het debat, waaraan we bovenstaande citaten ontlenen (de jaarlijkse bijeenkomst van het 

bankiershuis Van Lanschot naar aanleiding van de Miljoenennota) eindigde als altijd traditioneel: 

‘Lukt dat Centraal Akkoord dit jaar nog?’, vraagt de forumvoorzitter. Stekelenburg: ‘Laten de 

werkgevers maar naar ons toekomen.’ Rinnooy Kan: ‘Ik sluit niet uit dat we nog iets kunnen doen op 

korte termijn.’ 

Het opmerkelijke was: beide voormannen begonnen elkaar op het persoonlijke vlak steeds aardiger 

te vinden. Rinnooy Kans voorganger, Cees van Lede, was een liefhebber van de Pont-stijl, met zijn 

formalistische inslag, gevoel voor decorum en licht dédain voor arbeideristische vakbondsleden. Van 

Lede’s opvolger was net als Johan Stekelenburg: eerlijk, relativerend en gericht op consensus. Hij 

doorzag Johans behoefte om aardig gevonden te worden en ruzie te vermijden. 

Rinnooij Kan: ‘Als er dan toch eens een aanvaring ontstond, zat hem dat dwars. Dat trok hij zich 

persoonlijk aan. Als onderhandelaar maakt je dat kwetsbaar, het vermindert je effectiviteit. Ik denk 

dat we dat van elkaar herkenden. Voor mij was dat bijvoorbeeld reden om niet in te gaan op een 

verzoek om minister te worden. Natuurlijk vertelden we elkaar niet alles, maar tegen elkaar jokken 

deden we nooit. Dan hielden we de boot af met: “Daar kan ik nu niets over zeggen”. Maar dat kwam 

nauwelijks voor. Zijn narigheid in eigen huis, mijn problemen met het VNO-bestuur, dat wisten we 

van elkaar. Onze omgang was uniek voor heel Europa. Ik sprak daar wel eens over met 

werkgeversvoorzitters in het buitenland. Ze wisten niet wat ze hoorden. “Heb jij wel eens contact 

met de TUC?”, vroeg ik mijn Britse collega. Nauwelijks. We waren echt de Peppie en Kokkie van de 

overlegeconomie. We trokken door het land, reisden samen evenementen af en kregen redelijk 

betaald om het op een aardige manier met elkaar oneens te zijn. Ruud Lubbers heeft wel eens tegen 

ons gezegd: “Niet al te redelijk worden. Wat meer rechts uit de kar hangen, dan breng ik de zaak wel 

weer in balans.” ’ 

Johan Stekelenburg bewonderde Alexander Rinnooy Kan om zijn talenkennis, zijn humor en vooral 

zijn scherpzinnigheid. Rinnooy Kan: ‘Ik waardeerde Johan vooral vanwege zijn grote ijver en de 

energie die hij in zijn werk stak. Hij had charisma en kon de mensen rechtstreeks adresseren. Hij 

toonde zich persoonlijk betrokken en dat was hij ook. De makkelijke manier waarop hij met 

journalisten omging. Vakwerk. Op zijn perscontacten was ik wel eens jaloers.’ In al die jaren is 

Alexander Rinnooy Kan maar één keer bij zijn tegenvoeter thuis geweest, toevallig op de avond dat 

Youp van ’t Hek naar Johan Stekelenburg belde. De FNV-voorzitter hield vervolgens graag bij Van ‘t 

Hek de mythe in stand dat Rinnooy Kan veelvuldig bij hem over de vloer kwam en bij de VNO-

voorzitter dat de Nederlandse cabaretwereld hem periodiek contacteerde. 



 

Op het FNV-congres in mei 1992 over de overlegeconomie kreeg Johan Stekelenburg een nieuwe 

partner in zijn bestuur die de portefeuille ‘arbeidsvoorwaarden’ ging beheren: Lodewijk de Waal. De 

Waal, die tot op dat moment voorzitter was van de Dienstenbond: ‘Dat was een slimme zet van 

Johan, want hij merkte dat ik nogal eens oppositie voerde tegen zijn beleid. “Je kunt elke portefeuille 

hebben die je wilt”, was zijn aanbod. Akkoord, heb ik gezegd, dan wil ik het 

arbeidsvoorwaardenbeleid en internationale zaken. Al snel konden we met elkaar lezen en schrijven. 

Hij gaf me in de Stichting van de Arbeid een grote vrijheid. We belden af en toe en dan luisterde hij 

nauwkeurig en zei: ”Ga zo maar door.” Johan was er voor de binding, ik voor de sturing. Hij 

verzamelde, ik joeg ze uit elkaar. In die 'good guy – bad guy'-rolverdeling konden we ons uitstekend 

vinden.’ 

Op 11 november 1992 werd voor het eerst in lange tijd – en vrij onverwachts – een Centraal Akkoord 

gesloten tussen kabinet, werkgevers en werknemers. We zullen de totstandkoming van het Akkoord 

en de rol van Johan Stekelenburg één keer uitvoerig reconstrueren, omdat alle volgende akkoorden 

op vrijwel dezelfde manier tot stand kwamen. Af en toe verdween een van de hoofdrolspelers van 

het toneel om door een ander te worden vervangen. Soms stapte degene die in het script was 

voorbestemd om een brief op te brengen plotseling in de schijnwerpers. Het gebeurde ook wel dat 

het publiek zich ging roeren en luidkeels een andere afloop eiste. Maar als het doek uiteindelijk viel, 

stonden alle spelers toch weer hand in hand te buigen en het applaus in ontvangst te nemen. Al was 

het maar van de eigen claque. 

Als het om de populariteit van zijn broer ging, accepteerde Jan publiciteit. Hier 

nemen zij deel aan het programma Kopspijkers 

 

In het najaar van 1992 kwam het Centraal Planbureau met 

verontrustende cijfers over de toekomst van de Nederlandse 

economie in 1993: oplopende werkloosheid, inzakkende winsten 

en een gat in de begroting van enkele miljarden guldens. Het 

kabinet liet meteen de vooruitzichten voor 1994 maar even in kaart 

brengen om bij alle deelnemers aan het overleg de ernst van de 

situatie goed duidelijk te maken. Die was, kort gezegd, belabberd. 

Voor CNV-voorzitter Anton Westerlaken waren de sombere 

berichten aanleiding om aan te bieden maar liefst vijf jaar 

genoegen te nemen met behoud van de koopkracht en af te zien 

van  inkomensverbetering.  Minister Bert de Vries van Sociale 

Zaken prees de aangeboden nullijn uitvoerig (mannenbroeders 

onder elkaar). Maar Johan Stekelenburg stuurde Westerlaken al weer vrij snel de coulissen in. Hij 

uitte bezwaren tegen het plan, inhoudelijke, maar ook opportunistische: sommige FNV-bonden 

bereidden inmiddels cao-onderhandelingen voor die voorzagen in royale loonsverhogingen. 

Toen Bert de Vries merkte dat de FNV-voorzitter gevangene was van zijn eigen achterban bewees hij 

niet ‘de schim op Sociale Zaken’ te zijn, waarvoor Stekelenburg hem ooit had uitgemaakt via de pen 

van Bas Linders. Hij dreigde met een loonmaatregel. Daar had, behalve Stekelenburg, ook Alexander 

Rinnooy Kan geen trek in. Zou het niet zinvol kunnen zijn als werkgevers en werknemers toch nog 

eens de koppen bij elkaar staken? En dus besloten de sociale partners in de Stichting van de Arbeid 

aan het werk te gaan, maar niet zonder elkaar eerst nog even vriendschappelijk op het voetbalveld te 

hebben getroffen. Rinnooy Kan gaf een voorzet, waaruit het enige VNO-doelpunt werd gemaakt. 



Stekelenburg scoorde met een achterwaartse omhaal. De eindstand was 7 – 1 in het voordeel van de 

vakbeweging.  

De Peppie en Kokkie van het 

sociaal-economisch overleg 

in de jaarlijkse wedstrijd 

tussen FNV/CNV en 

VNO/NCW 

 

Volkskrantverslaggever Thom 

Meens deed op 28 oktober 

verslag van de SER-

vergadering waarin 

werkgevers, werknemers en 

kroonleden spraken over de 

hoofdlijnen voor een 

sociaaleconomisch beleid 

voor de middellange termijn, 

dat de weg zou effenen voor 

centraal overleg met het 

kabinet. Hij schreef: ‘Elke punt en komma wordt ter discussie gesteld. Geen enkele afspraak mag 

voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. En dus moet er worden gewacht. Afspraken worden afgezegd, 

feestjes verzet. Directeur Zalm van het Centraal Planbureau heeft de vertragingen als enige zien 

aankomen. Hij stuurde zijn gezin alvast vooruit op vakantie. “Ik reis wel na.” VNO-voorzitter 

Alexander Rinnooy Kan doodt de tijd met “nog even geduld” te roepen tegen iedere journalist die 

hem benadert voor informatie. “We zijn er zo uit, het duurt nog even.” Hij vergist zich. Als de laatste 

tekst eindelijk op papier staat, komt voorzitter Blankert van de werkgeversclub NCW binnen. Later 

doet hij trots verslag van wat zich in de vergaderzaal afspeelde. “Ik heb gezegd: Wat staat hier nu? 

Nou, toen begon een aantal behoorlijk te hakkelen. Dus moest er een nieuwe tekst komen.” 

Blankert heeft dan al een afspraak afgezegd. Hij had eerst niet eens willen komen. Er was immers 

alleen ’s morgens SER-vergadering. De bijeenkomst van de middag betrof alleen een bijeenkomst van 

een subcommissie van een commissie. Daar zitten doorgaans geen voorzitters bij. Die wachten tot de 

teksten zijn voorgekookt. Maar wat deed Stekelenburg dan in die commissie? Hij verving een collega-

bestuurder. En toen Stekelenburg aanwezig was, konden de anderen niet achterblijven. Dus deden 

ook Westerlaken van het CNV en Van Dalen van de MHP een duit in het zakje. Waarna ook de 

werkgevers Rinnooy Kan en Blankert aansloten. De journalisten weten waarom: “Stel je voor dat 

vanavond alleen de kop van Stekelenburg op de televisie is. Dat kan natuurlijk niet.” 

Stekelenburg haast zich de hele dag te vertellen dat de bijeenkomst helemaal niet zo belangrijk is als 

alle journalisten en politici denken. Er komt zeker geen Centraal Akkoord uit. Wie dat verwacht, is 

echt verkeerd bezig. Nee, het gaat over een voorbereidend stuk voor een SER-bijeenkomst in 

november. Meer is er niet aan de hand. Al geeft hij toe dat het toch wel heel bijzonder is als 

werkgevers en werknemers het eens worden over de collectieve lastendruk, loonmatiging, behoud 

van de koppeling en arbeidsparticipatie. 

De heren gebruiken de rest van de tijd vooral om te onderzoeken wie welke teksten heeft 

doorgespeeld aan welke krant. “Nog nooit is er zo veel zo snel uitgelekt”, zegt Rinnooy Kan 

verontwaardigd. Stekelenburg en Blankert sluiten zich daar graag bij aan. Alledrie hebben ze een blik 

van: “Ik zou dat nooit doen.” Waarna Stekelenburg “vergeet” om de tekst van het akkoord over de 



Wet Koppeling met Aanpassingsmechanismen weg te leggen als een journalist langskomt. Rinnooy 

Kan staat erbij en kijkt ernaar, net als topambtenaar Hans Borstlap van Sociale Zaken. Dan trekt het 

drietal de agenda’s. Want na dit akkoord moet er snel overleg volgen met het kabinet.’ 

Tot  op het laatste moment bracht 

Stekelenburg wijzigingen aan in 

zijn toespraken en voegde hij 

‘laatste nieuwtjes’ toe 

Dat overleg werd afgesproken 

op 11 november. Voor die tijd 

haalde Stekelenburg zich de 

woede op de hals van de 

Industriebond FNV omdat hij 

zuchtend toegaf dat hij de 

loonsverhoging van 4,75 

procent die de bond in de 

metaalnijverheid realiseerde 

‘aan de hoge kant’ vond. Dat 

verschafte Rinnooy Kan 

gelegenheid om op een 

geïmproviseerde persconferentie nog snel even zijn wantrouwen in de FNV uit te spreken. 

Tussendoor feliciteerde Johan Stekelenburg minister-president Ruud Lubbers met zijn tienjarig 

regeringsjubileum in een persoonlijke brief, waarin hij schreef: ‘Hoewel we nog wel eens tegenover 

kabinetten onder jouw leiding fors actie hebben gevoerd, is dat gelukkig nooit aanleiding geweest 

voor slechte persoonlijke verhoudingen. Zo hoort het ook en zo houd je het ook langer vol. Bij mij 

bestaat veel waardering voor de manier waarop je je ambt, je vak, uitoefent.’ Een week later zitten 

alle onderhandelaars bij elkaar in het Torentje. Stekelenburg, in wederom een ‘eigen’ stuk (van Paul 

van Tongeren): ‘Centraal overleg is voornamelijk pendelen van Amsterdam naar Den Haag en vice 

versa. Ook geestelijk: van de regering naar de werkgevers, 

naar de aangesloten bonden. Dat zijn tamelijk andere werelden. In het Torentje zitten we in een 

betrekkelijk sober, klein, rond zaaltje. Koffie en spa. Een enkeling rookt, maar eigenlijk alleen in de 

schorsingen. De vergaderingen à trois zijn formele zittingen. Men spreekt met twee woorden en 

Algemeen Beschaafd Nederlands. Althans voor zover het jargon dat toelaat. U kent het wel: tijdpad, 

horizonbepaling, openbreken, nullijn, cohortemodel, participatiegraadbevorderend. De sfeer is 

zakelijk. Lubbers een zeer bedreven voorzitter. Gelukkig is er af en toe een vlaag humor. Tijdens 

schorsingen ontladen de spanningen zich. Door de verslaafden wordt dan flink gerookt, de taal is af 

en toe niet meer zo beschaafd. De stemmen willen zich nog wel eens verheffen. Schorsingen zijn er  

in veel variaties. Je schorst als gezamenlijke vakbeweging, of als FNV, als vakbeweging en kabinet of 

als vakbeweging en werkgevers. Ook kunnen er tijdens schorsingen informele bijeenkomsten van 

mensen uit alle verschillende organisaties ontstaan. En natuurlijk houdt iedereen goed in de gaten 

wie er met wie zit te smoezen en hoe lang al. Voor een buitenstaander moeten we er wel uitzien als 

een kudde pinguins. Soms worden ook schorsingen anderszins nuttig gebruikt. Door die 

bewindspersoon bijvoorbeeld die opbelt naar het departement en zegt dat de chauffeur even een 

blikje Sheba voor de kat moet halen. Daar trek je als arbeidersjongen toch even een wenkbrauw bij 

op.’ Die bewindspersoon was staatssecretaris Elske ter Veld van Sociale Zaken. 

 



Dat jaar werd op 12 november om half twee ’s nachts een Centraal Akkoord gesloten tussen kabinet, 

werkgevers en werknemers na zestien uur onderhandelen. In vier velletjes tekst werd met geen 

woord ge rept over de nullijn die het kabinet wilde. Er stond geen letter in over de loonbevriezing 

van drie maanden die de werkgevers wilden. En de WAO-maatregelen werden niet verzacht, zoals de 

vakbeweging had geeist. Maar alle partijen traden buigend voor het voetlicht zo lang het doek werd 

gehaald. ’s Morgens had Johan Stekelenburg de pers om zijn vinger gewonden met de slogan ‘Onder 

druk wordt alles vloeibaar’. Aan zijn medeonderhandelaars voorspelde hij dat ze die uitspraak de 

hele dag in alle journaals zouden gebruiken in afwachting van de uitkomst van het overleg. Aan het 

einde van de ochtend brak Stekelenburg het overleg quasi-woedend af, omdat de werkgevers aan 

een loonpauze bleven vasthouden. Over acht van de negen voorbereide ‘beleidsoriëntaties’ waren 

de gezamenlijke werkgevers en werknemersdelegaties het inmiddels eens, maar over de formulering 

van punt zes was onenigheid ontstaan. Punt zes in de vakbondstekst bestond uit één zin: ‘Onder 

erkenning van de eigen verantwoordelijkheid van partijen terzake doen sociale partners een 

klemmend beroep op cao-partijen op decentraal niveau om, gegeven de verschillen in economische 

positie tussen sectoren en ondernemingen, het totaal aan cao-afspraken nadrukkelijk te bezien op 

hun modaliteiten qua kosten, vorm en tijdstip van toepassing in het licht van zowel de thans bekende 

economische vooruitzichten als de bovengeschetste uitgangspunten.’ Daar waren nog heel wat 

telefoontjes tussen Stekelenburg en Bé van der Weg van de Industriebond aan vooraf gegaan. 

De werkgevers stelden een andere tekst voor, ook maar één zin: ‘Onder erkenning van de eigen 

verantwoordelijkheid terzake willen de sociale partners een klemmend beroep doen op de cao-

partijen om, voor zover betrokken bij de vernieuwing van cao’s, de formele werking van deze cao’s 

op een door hen te bepalen wijze te verlengen met een periode van circa drie maanden teneinde 

zich gedurende deze periode te kunnen beraden op verslechterde economische vooruitzichten en 

hierop op een verantwoorde wijze te kunnen reageren.’ 

’s Middags onderhandelden werknemers en werkgevers vrolijk verder en vloog minister-president 

Lubbers halsoverkop terug van Boekarest naar Den Haag. ’s Avonds bewees hij in het Torentje dat de 

loftuitingen van Stekelenburg over zijn vakmanschap terecht waren. Na zes uur jongleren met 

woorden, begrippen en percentages was het land gered met een Centraal Akkoord voor 1993. 

  

Was in 1992 minister-president Ruud Lubbers de deus ex machina die met een aantal tekstuele 

voorstellen alle partijen op één lijn wist te krijgen, in november 1993 lukte het minister Bert de Vries 

van Sociale Zaken het laatste duwtje te geven naar het bereiken van een Centraal Akkoord. Na een 

herfst met het gebruikelijke zwarte pieten van alle partijen via de media, trok hij zijn aangekondigde 

loonmaatregel in, omdat werknemers en werkgevers ‘een bijna-nullijn’ overeenkwamen. Toen 

Stekelenburg bezwaar maakte tegen nog voorliggende dereguleringsmaatregelen – zoals de 

versoepeling van het ontslagrecht, en de afschaffing van de Algemeen Verbindendverklaring van 

cao’s – kwam De Vries op het idee ‘eerst een fundamentele discussie te voeren, waarbij 

werkgelegenheid en goede arbeidsverhoudingen belangrijke toetsstenen moeten zijn.’ Die briljante 

gedachte werd breed onderschreven. 

 

Op foto’s in kranten en tijdschriften van de voornamelijk middelbare mannen die het poldermodel 

schraagden, vormde Johan Stekelenburg vrijwel altijd het stralende middelpunt. Dat kwam vooral 

omdat hij  er zichtbaar van genoot om als een equilibrist in het circus zoveel mogelijk bordjes tegelijk 

draaiende te houden. Net zoals hij de uitspraak ‘onder druk wordt alles vloeibaar’ in de auto op weg 

naar Den Haag bedacht, zo kwam hij altijd te bestemder plaatse met een voorbereide oneliner, 



waardoor hij de verzamelde pers naar zich toe zoog. Autoritten gebruikte hij ook om met één hand 

aan het stuur en in de andere een gsm één-tweetjes te maken met journalisten die hun 

betrouwbaarheid hadden bewezen. Wetende dat sociaaleconomisch Nederland doorgaans in 

stemmig blauw of driedelig grijs gekleed gaat, hulde hij zich steevast in wat Rinnooij Kan ‘rare jasjes’ 

noemde: felle kleuren en opzichtige ruiten. Dan wist je wie die avond van het scherm zou spatten 

met zijn bruine kop en steeds grijzer wordende kuif te midden van het saaie pakkengilde. Toen 

Stekelenburg op een leeftijd kwam dat kleine lettertjes steeds meer inéén vloeiden, schafte hij een 

felrode bril aan. De woordspelingen erover ergerden hem na verloop van tijd en na rijp beraad koos 

hij een kek, felblauw leesbrilletje dat hem veel complimenten opleverde. 

Ontmoeting met een 

indrukwekkende man: Nelson 

Mandela, het idool van zijn moeder 
 

Hoewel zijn aandeel in het 

sociaaleconomisch overleg 

met eigen bon den, 

werkgevers en kabinet het 

merendeel van zijn tijd in 

beslag  nam, zorgde hij 

ervoor dat hij dichtbij de 

mensen bleef die hij 

vertegenwoordigde. Daarbij 

maakte hij geen bezwaar als 

die momenten door 

persfotografen werden 

vastgelegd. Zo bevat zijn plakboek van 1993 foto’s van het openen van een milieuvriendelijke 

kapsalon, het aanvegen van een vloer (bij een arbeidsconflict in de schoonmaakbranche), een ren-je-

rot actie met hardloopster Nelly Cooman bij McDonald’s, een spreekbeurt op de school van zijn zoon. 

Maar ook van ontmoetingen met George Bush, Nelson Mandela en Lech Walesa, waar hij als FNV-

voorzitter geacht werd aanwezig te zijn. In de zomer van 1993, toen hij net was herbenoemd voor 

vier jaar, viel het besluit om de FNV-voorzitter eindelijk de beschikking te geven over een auto met 

chauffeur. Niet alleen kwam dat Stekelenburgs eigen veiligheid en die van medeweggebruikers ten 

goede, het verschafte hem ook tijd om de rijtijd nog efficiënter te gebruiken en wat uitgeruster op de 

plaats van bestemming aan te komen. Vanaf 1993 was Johan Stekelenburg ‘bekende Nederlander’, 

dat bewijst ook de aandacht die bladen als Privé, Story en Weekend aan hem en aan Heleen Hoekstra 

besteedden. Steeds vaker werden ze bij officiële gelegenheden op de korrel genomen, meestal in 

galakledij en ongemakkelijk kijkend naar 

de paparazzi.  

Huwelijk op Mauritius 
 

Ergernis over de pulpbladen was één van 

de redenen dat zij besloten niet in 

Nederland te trouwen, maar in het 

buitenland. Tegen Ciska Dresselhuys van 

Opzij vertelde Stekelenburg daarover: ‘In 

de praktijk zit er geen verschil in 

samenwonen of getrouwd zijn. Heleen 



vond het heel prettig om te trouwen, voor haar was het de eerste keer, dus waarom niet? Nadat we 

eerst van plan waren het gewoon in Nederland te doen, met mijn twee zoons als getuigen, zijn we 

uiteindelijk ver weg, op Mauritius, getrouwd. Niet alleen vanwege het klimaat en de romantiek, maar 

ook om al het gedoe rondom een huwelijk te ontlopen. Wie moet je precies vragen, moet je een 

receptie geven, wie moeten er bij het diner zijn en dan ook de fotografen van de pulpbladen nog. Ik 

zag daar allemaal enorm tegenop.’ Tussen alle onderhandelingen over najaarsakkoord door, regelde 

Stekelenburg de nodige papieren via de Brusselse ambassade van het tropische eiland Mauritius, 

waar hij en Heleen in de laatste week van november een vakbondscongres zouden bezoeken. Daar 

trouwden ze, op het strand, met een ambtenaar en een Engelse vakbondsvriend als getuigen op 26 

november. Gerda Verburg, nu CDA-kamerlid, toen CNV-bestuurder, organiseerde een receptie voor 

het echtpaar. ‘Daarom ben ik waarschijnlijk een van de weinigen die haar aardig vind’, constateert 

Heleen Hoekstra. 


