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Tilburg-soap 

 

Het jaar 1994 vormde een uitzondering in de traditionele cyclus van intern overleg over het 

arbeidsvoorwaardenbeleid, de onderhandelingen in de Stichting van de Arbeid, in de SER en 

uiteindelijk het Centraal Akkoord, want 1994 was een verkiezingsjaar. Het wachten was op de 

regeringsverklaring van een nieuw kabinet, alvorens het circus  met zijn voorstelling kon beginnen. 

De relatie tussen de PvdA en de vakbeweging had geleden onder de WAO-crisis en er was Wim Kok 

een boel aan gelegen om de verhoudingen te verbeteren. Lodewijk de Waal herinnert zich: ‘In het 

najaar van 1993 zaten Johan, vice-voorzitter Karin Adelmund en ik bij Wim Kok op het ministerie van 

Financiën met elkaar te praten over onze positie in het sociaaleconomisch overleg. Toen we klaar 

waren, zei Wim Kok: “Karin, kun jij een ogenblikje blijven?” Korte tijd later deelde ze mee dat ze de 

FNV ging verlaten en een hoge plaats op de verkiezingslijst zou krijgen.’ 

Adelmund: ‘Deze gebeurtenis herinner ik me niet, maar ik weet wel dat het PvdA-voorzittersduo 

Rottenberg en Vreeman mij als lijsttrekker wilde voor de Europese verkiezingen. Wim Kok zei: Ik zou 

Europa doodzonde vinden, kom naar de Kamer. Daarop heb ik te kennen gegeven dat ik alleen van 

de vakbeweging naar de politiek zou gaan, als in het verkiezingsprogramma werd erkend dat de PvdA 

bij het WAO-beleid fouten had gemaakt. Vervolgens dreigde fractievoorzitter Jacques Wallage met 

opstappen, want die vond die knieval een desavouering van zijn beleid. Langs de snelweg tussen 

Utrecht en Arnhem hebben Wim Kok en ik onze auto’s geparkeerd om over mijn overstap te praten. 

Een plaats bij de eerste vijf zat er wel in, dacht hij. En in de inleiding op het verkiezingsprogramma is 

opgenomen dat de PvdA in het proces van de herziening van de WAO fouten had gemaakt.’ 

Ruud Vreeman, Stekelenburgs opvolger als burgemeester van Tilburg: ‘Frans Leijnse was degene die 

mij heeft gevraagd om samen met Felix Rottenberg voorzitter te worden om de band tussen de 

vakbeweging en de PvdA te herstellen en te verstevigen. Dat was op de zondag dat Wim Kok en 

Johan met elkaar in Het Capitool slaags waren geraakt.’ Volgens Johan Stekelenburg had de PvdA het 

aan de FNV te danken dat de concurrentie bij de verkiezingen in mei werd geklopt en de Partij van de 

Arbeid weliswaar verloor, maar toch de grootste partij werd. ‘Ik aarzel niet te zeggen dat de PvdA 

heeft geprofiteerd van de verbeterde relatie met de FNV’, zei hij tegen NRC Handelsblad. 

Stekelenburg was aanvankelijk geen voorstander van het Paarse kabinet, dat na een lange en 

moeizame formatieperiode op 22 augustus 1994 op het bordes van Huis ten Bosch werd vereeuwigd. 

Hij koesterde de lange, traditionele verwevenheid tussen ‘zijn’ partij en de vakbeweging, maar 

besefte dat in de PvdA – ondanks een betere vakbondsbemensing – de opvatting overheerste dat de 

vakbeweging een soort verlengstuk was van de sociaaldemocratische geldingsdrang. Met het 

gedachtegoed van de VVD had hij niks. Dus had je het CDA nodig om ervoor te zorgen dat in 

Nederland besluiten werden voorbereid en gedragen door het maatschappelijk middenveld. 

Stekelenburg werd in de voorbereiding van Paars door Jacques Wallage gepolst voor de functie van 

minister van Sociale Zaken. Hij gaf te kennen, dat hij voor die functie in de markt was en ‘moest 

uiteindelijk even slikken’ toen Ad Melkert – die een grote inbreng had bij de totstandkoming van het 

regeerakkoord – daarvoor met het ministerschap werd beloond. VNO-voorzitter Alexander Rinnooy 

Kan bood – zoals gezegd – weerstand aan diverse verzoeken van D66-voorman Hans van Mierlo om 

minister van Economische Zaken te worden. In plaats van gezamenlijk minister-president Wim Kok te 

flankeren bleven de FNV- en de VNO-voorzitter gewoon de Peppie en Kokkie van de 



overlegeconomie, die door de plannen van het nieuwe kabinet ook nog eens aan invloed zou 

inboeten. Stekelenburg, in een reactie op het ontstaan van Paars: ‘In de formatierondes van 1986 en 

1989 werd ik door de dienstdoende informateurs regelmatig geconsulteerd tijdens de 

programmatische besprekingen. Toen werd de inbreng van het maatschappelijk middenveld op hoge 

prijs gesteld. Dit keer moest ik het doen met twee telefoontjes, ééntje van Jacgues Wallage en één 

van Hans van Mierlo. Als dit illustratief is voor de neo-liberale teneur, dan belooft dat weinig goeds.’ 

En vervolgens draaide hij zijn vaste CD nog eens af: ‘Met de politieke legitimatie mag het dan in orde 

zijn, je hebt voor doelmatig bestuur toch ook rekening te houden met het draagvlak in de 

samenleving. Dat is nu voor de paarse coalitie erg broos en als je het maatschappelijk middenveld 

buitensluit, wordt dat niet minder.’ Stekelenburg hoopte invloed te kunnen uitoefenen op de 

Tweede Kamerfractie van de PvdA via de ‘syndicalistische vleugel’ van zijn partij. In een interview zei 

hij: ‘Ten tijde van de WAO-crisis zat de PvdA-aanhang onder de FNV-leden op een historisch 

dieptepunt van 25 procent. 

Minister Ad Melkert spreekt Johan 

Stekelenburg toe bij zijn afscheid 

van de FNV  

Bij de gemeenteraadsverkiezingen 

in maart van dit jaar stemde van de 

FNV-kiezers 35 procent PvdA. En 

twee maanden later was dat 

percentage verder gestegen naar 45 

procent. Ik zeg wel eens: “Adelmund 

verplicht”.’ Maar een beetje fluiten 

in het donker was het wel om een 

beroep te doen en te rekenen op zijn voormalige FNV-collega’s, van wie ook Ferd Crone naar de 

Tweede Kamer zou verhuizen. Voordat de regeringsverklaring werd afgelegd had Stekelenburg een 

brief gekregen van zijn oude gabber Frans Leijnse, die zich in de PvdA een roepende in de woestijn 

voelde en eind 1993 een hoogleraarschap aanvaardde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij 

schreef: "Je hebt met Ruud en Karin directe contacten en ik vlak Wim (van Gelder, JT) ook niet uit, 

maar de vraag is natuurlijk hoeveel ruimte zij krijgen om de koers links van het midden te houden. 

Daar zit de laatste jaren een groot probleem. Ideologisch hebben de Melkerts en de Buurmeijers het 

langzamerhand voor het zeggen gekregen en hun aanhang in de nieuwe fractie is groter dan in de 

veel verguisde oude fractie. Jij hebt altijd een dubbele beïnvloedingsstrategie gevolgd: officiële 

gesprekken met de top, informele contacten met personen in de top en in de fractie. Maar je moet 

een toenemend gevoel hebben gehad, dat dit op belangrijke momenten onvoldoende was. In de 

bewindsliedenploeg legde het oordeel van de vakbeweging geen gewicht in de schaal en wie tegen 

het heersende CPB-denken ingaat, wordt in politiek Nederland überhaupt al niet meer serieus 

genomen. In zo’n klimaat blijft men de oude vrienden van de vakbeweging welwillend ontvangen, om 

na afloop vast te stellen hoe achterhaald hun denkbeelden zijn geworden.’ Net als Johan 

Stekelenburg zag ook Frans Leijnse het grote gat opdoemen, dat Pim Fortuyn een paar jaar later zou 

opvullen: ‘De PvdA is sinds Wims aantreden in 1987 ideologisch veel grondiger “vernieuwd” dan zelfs 

de Grote Vernieuwers van dit moment bevroeden. Aan de basis van de partij is het oude kader 

verdwenen, zonder dat er veel jongeren met een duidelijke politieke visie voor in de plaats zijn  

gekomen. De lastige, verpolitiekte partij van de jaren tachtig is verdwenen en als je ziet hoe het 

partijbestuur nu functioneert, lijken we hard op weg om het CDA-model te kopiëren: de partij als 

applausmachine voor het politieke management aan de top. Ik geloof dat de Haagse politiek als 



geheel, maar de PvdA zeer in het bijzonder, langzamerhand toe is aan een stevige herideologisering. 

Het is geen wonder dat kiezers thuisblijven als de partijen zich alleen nog maar van elkaar 

onderscheiden in de nuances die zij op de laatste CPB-berekeningen aanbrengen. Men is hard op 

weg het “één pot nat” van de ontevreden burger werkelijkheid te la- ten worden.’ 

Leijnse heeft weinig aan zijn woorden van elf jaar geleden toe te voegen en voelt niets voor het halen 

van zijn gelijk: ‘Die vergadertijgers zijn af en toe knap irritant, maar je hebt ze nodig om niet los te 

zingen van je achterban, wat onder het Rottenberg-bewind is gebeurd. Bij het CDA zag je hetzelfde 

onder Van Velzen en Bukman met Brinkman als resultaat. Johan was anders, die wist wat er onder de 

mensen leefde en niet alleen in de partijtop. Ik denk dat dat de reden was, waarom het grootste deel 

van de mensen in de partijtop blij was dat hij later naar Tilburg vertrok. Daar hadden ze geen last van 

hem. Hij was verreweg de grootste stemmentrekker.’ 

Ruud Vreeman en Johan Stekelenburg bij afscheidsreceptie 

 

Het nieuwe kabinet begon meteen al goed. Tussen de soep en de 

aardappels door schafte de Tweede Kamer de verplichting af om 

aan de SER advies te vragen in sociaal-economische 

aangelegenheden. Bovendien wilde de VVD af van de Algemeen 

Verbindend Verklaring (AVV) van cao’s. Maar gaandeweg bleek 

vooral minister Melkert van Sociale Zaken oog te hebben voor de 

verlangens van de vakbeweging. Hij blokkeerde de afschaffing van 

de AVV en bleek al snel niet zonder het poldermodel te kunnen 

om tot wetgeving te komen. Op 4 december 1995 vroeg de 

minister om ‘nadere advisering’ (het liefste vóór 1 maart 1996) 

aan de Stichting van de Arbeid ‘op een aantal onderdelen van de 

nota Flexibiliteit en Zekerheid’, die op dezelfde dag aan de 

Tweede Kamer was aangeboden. Met andere woorden: het 

paarse kabinet was verdeeld en zag zich genoodzaakt om de 

sociale partners om hulp te vragen. Voor Johan Stekelenburg en 

Alexander Rinnooy Kan was deze adviesaanvrage een uitgelezen kans om het nut en de effectiviteit 

van de overlegeconomie nogmaals aan te tonen. In vier maanden tijd slaagden zij erin met alle 

betrokkenen een advies tot stand te brengen, waarin een nieuwe regeling werd voorgesteld voor de 

proeftijd, het aangaan en verbreken van arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd en 

flexibele arbeidsrelaties, zoals oproepcontracten. Daarnaast lukte het overeenstemming te bereiken 

over de regulering van uitzendarbeid. ‘Een uitgebalanceerde vernieuwing van het 

arbeidsovereenkomstenrecht’, werd het akkoord in de pers genoemd, ‘die het kabinet niet voor 

elkaar kreeg.’Het advies werd vrijwel ongewijzigd tot wetsvoorstel verheven en door het parlement 

aanvaard. 

De Wet Flexibilisering was nog maar één voorbeeld van de manier waarop werkgevers en 

werknemers erin slaagden de aanval van Paars  I op het poldermodel af te slaan. Terwijl de 

jarenlange matiging van de lonen de werkgelegenheid in Nederland aanzienlijk sneller deed groeien 

dan die in de ons omringende landen, wisten FNV en VNO minister Melkert te bewegen de nieuwe 

Arbeidsvoorzieningenwet zo aan te passen dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de 

sociale partners bleef en niet in handen kwam van zijn ministerie. Door overeenstemming in de 

Stichting van de Arbeid veranderde de Tweede Kamer ook nog de taakomschrijving van de Regionale 

Bureaus voor Arbeidsvoorziening (RBA’s). Nog één keer citeren we Stekelenburg in ‘Een beetje 

boegbeeld’: ‘Ik kan hier bij de FNV als ik wil elke dag drie journalisten te woord staan over hoe dat nu 



toch allemaal mogelijk is. Er is flink gesaneerd, de werkgelegenheid stijgt, er is loonmatiging en de 

vakbeweging groeit. Daar snappen ze niks van. We gaan een circulaire maken in verschillende talen. 

Om uit te leggen dat de loonmatiging hier begeleid wordt door lastenverlichting en tegelijk afgeruild 

is tegen arbeidsduurverkorting die decentraal wordt ingevuld. En dat we met onze leden uitgebreide 

discussies hebben gevoerd over deeltijdarbeid in relatie tot sociale zekerheid en dat we daarover 

met werkgevers en de overheid afspraken hebben gemaakt. Het zijn regelingen die deels in de Wet 

en deels in cao’s worden vertaald. Dat is de succesformule waarmee de werkgelegenheid hier het 

snelst groeit van heel Europa. Het gaat om het creëren van uitruilsituaties. Voor wat hoort wat; dat is 

de basis waarop we het met elkaar kunnen vinden in dit land.’ De tekst is typisch een Johan 

Stekelenburgtekst: geruime tijd is de lezer het spoor bijster, totdat hij bij de slotzin instemmend kan 

knikken. 

Voor de eerste keer 

grootvader 

 

Op 31 oktober 1996 werd 

Johan Stekelenburg 55 jaar. 

Dertig jaar werkte hij bij de 

vakbeweging, waarvan de 

laatste acht jaar als 

voorzitter. Hij was populair in 

het land, geliefd bij mensen 

met wie hij functioneel 

overhoop lag, de 

overlegeconomie waarin hij 

geloofde was onomstreden 

en succesvol. Werd het niet 

tijd om op het hoogtepunt 

van zijn vak- bondscarrière nog een keer van baan te veranderen? Zelf vond hij van wel. De 

herstructurering van de FNV die door de grootste bonden werd voorbereid zou de vakcentrale niet 

overbodig maken, maar wel aan macht doen verliezen. Bovendien had in het voorjaar van 1996 

Peppie hem verteld dat hij het VNO-voorzitterschap zou inruilen voor een functie in de Raad van 

Bestuur van ING. Ook al zou hij met diens opvolger Hans Blankert – net als Stekelenburg een 

sportfanaat – een uitstekende relatie ontwikkelen, het zou nooit meer worden wat het was geweest. 

Bij het afscheid van Alexander Rinnooy Kan op 3 juni 1996 hield Johan Stekelenburg een redevoering. 

Dat deed hij graag en daar  maakte hij veel werk van. In zijn plakboeken bevinden zich heel wat 

dankbetuigingen van mensen voor wie zijn afscheidswoorden grote betekenis hadden. Hoewel hij 

veel speeches overliet aan zijn voorlichters Paul van Tongeren en vervolgens Jeroen Sprenger, 

schreef hij persoonlijke toespraken zelf, thuis op de bank, met een half oog op een eindeloze 

wieleretappe of een voortsudderende tennismatch. Meestal combineerde hij persoonlijke 

waardering en anekdotes met de sociaaleconomische actualiteit en richtte hij zich over het hoofd 

van het feestvarken heen ook nog even tot een sociaaleconomische hotemetoot die een veeg uit de 

pan verdiende. Bij het afscheid van Rinnooy Kan was dat Jan Timmer van Philips, die niet met 

Stekelenburg in debat durfde te gaan over de 36-urige werkweek. Verder rekende hij af met de 

veronderstelling dat bij organisaties eerst de baas weg gaat en vervolgens zijn voorlichter. Het bleek 

juist andersom. Eerst ging Henne Pauli weg, daarna Wim Kok. Eerst vertrok Hans van der Voet, 

daarna Ruud Lubbers. Eef Brouwers ging Jan Timmer vooraf en Frits Wester Elco Brinkman. En ja 

hoor, voordat Rinnooy Kan zijn overstap bekendmaakte verdween Nico Beemsterboer bij het VNO. ’s 



Anderendaags schreef Rinnooy Kan hem onder meer: ‘Onze verhouding is de zakelijkheid ontgroeid. 

Ik had mij geen betere counterpart kunnen denken. Jouw optreden was het hoogtepunt van de dag. 

Ik zal je met bewondering en nostalgie blijven volgen. In vriendschap, je Alexander. 

Johan Stekelenburg speelde graag op zeker, hield er niet van schepen achter zich te verbranden of 

zich in ongewisse avonturen te storten. Die eigenschap had hij ontwikkeld in het arbeidersgezin 

waarin hij opgroeide en waarin welstand en zekerheid geen vanzelfsprekendheden waren. Daarom 

liet hij de partijtop weten dat hij graag in aanmerking wilde komen voor een functie in het openbaar 

bestuur, terwijl hij tegelijkertijd zich verkiesbaar stelde voor een nieuwe periode als FNV-voorzitter 

met het recht tussentijds te vertrekken. De FNV-voorzitter had zijn voelhorens nog niet uitgestoken, 

of hij werd gevraagd als Commissaris van de Koningin in Groningen. Hij wees het verzoek af, officieel 

omdat hij nog geen tijd had gevonden om een opvolger te zoeken en in te werken. Maar wanneer de 

functie van Commissaris in Friesland was vrijgekomen, had hij het aanbod niet kunnen weerstaan – 

opvolger of niet. 

Lodewijk de Waal: ‘Rotterdam was natuurlijk de beste plaats voor Johan geweest, maar ja, daar zat 

Bram Peper. Die functioneerde voor geen meter – je hebt later gezien wat er met de PvdA daar 

gebeurde – maar de partijtop durfde hem niet aan te pakken. Ik heb er nog wel eens met Karin 

(Adelmund, JT) over gesproken, die toen PvdA-voorzitter was: Maak die plek vrij voor Johan! Maar ze 

waren te bang voor Bram.’ Karin Adelmund: ‘Op indirect verzoek van de beide Hansen (Kombrink en 

Simons, JT), heb ik met Bram Peper gesproken, maar die zei: “Niemand krijgt me hier weg, ik zit hier 

goed”. Pas toen hij minister van Binnenlandse Zaken werd in paars II, kwam zijn plek vrij, maar toen 

zat Johan al in Tilburg.’ 

PvdA-wethouder Wim 

Luijendijk begroet Johan 

Stekelenburg bij zijn 

kennismaking met de 

gemeenteraad van Tilburg 

 

Terwijl de FNV-voorzitter in 

de tweede helft van 1996 

vrolijk figureerde in de 

media als hulp in de horeca, 

in de Nationale Nieuwsquiz, 

aan de lopende band met 

plastic muts om saté aan 

pennen te rijgen en in ‘Het 

Kerstkado’, waarin hij met 

Marco Borsato, Katja Schuurman, Willem Nijholt en Louis van Gaal een programma van Joop van den 

Ende voor het Rode Kruis opluisterde, zette in Tilburg Wim Luijendijk een plannetje op papier. 

Luijendijk was de eerste man van de PvdA en de enige wethouder van die partij in de gemeenteraad 

van Tilburg. Hij wist natuurlijk dat burgemeester Gerrit Brokx in 1997 zou aftreden en merkte dat 

Johan Stekelenburg – die hij niet persoonlijk kende – niet meer rotsvast aan de FNV was verankerd. 

Luijendijk: ‘Ik las in een interview dat Stekelenburg had overwogen als Commissaris naar Groningen 

te gaan, maar daar uiteindelijk van had afgezien. Die zoekt wat, dacht ik. Als we die publiekslieveling 

nou eens naar onze stad zouden kunnen halen, dat zou fantastisch zijn voor Tilburg. Ik heb mijn 

voornemen afgestemd met mijn collega Jan Hamming en de toenmalige PvdA-fractievoorzitter 

Hennie van Deijck en vervolgens Dick de Cloe gebeld, die in onze partij over de 



burgemeestersbenoemingen gaat. Die zei: “Je kunt Stekelenburg rustig bellen, hij lijkt me een prima 

kandidaat voor jullie.” Ik heb vertrouwelijk contact opgenomen met de VVD in Tilburg om te horen 

wat die van mijn plan vond, zonder Johans naam nadrukkelijk te noemen. Ik wilde weten hoe de 

liberalen zouden reageren op een kandidaat van PvdA-huize in een stad die al jarenlang door de 

katholieken werd gedomineerd. Nou, de VVD toonde geen behoefte om het CDA terwille te zijn.’ 

Toen Wim Luijendijk in september 1996 Johan Stekelenburg opbelde bij de FNV kreeg hij een 

welwillende, maar niets toezeggende reactie. Luijendijk: ‘Hij beloofde terug te bellen. Later vertelde 

hij me dat hij 

eerst contact had willen hebben met Wim Kok en Ad Melkert om hen te raadplegen over de kansen 

van een PvdA-kandidaat in een CDA-stad. Zij hadden het “een interessante optie” gevonden. Of ze 

daarbij dachten “een concurrent minder voor de opvolging van Wim”, weet ik natuurlijk niet. Wel dat 

Johan snel terugbelde en dat ik met hem en Dick de Cloe een uitgebreid gesprek heb gevoerd in Den 

Haag. De Cloe: ‘Ik heb de heren niet op mijn kamer uitgenodigd. Als Johan met zijn bekende gezicht 

bij mij werd gesignaleerd, zouden de geruchten snel zijn gaan rondzingen. We kozen voor De 

Posthoorn, maar dat pakte verkeerd uit. Eerst liepen we de voorzitter van de Politiebond tegen het 

lijf, daarna een oude studiegenoot van Luijendijk en vervolgens een journalist die Johan en ik allebei 

kenden. Mijn standpunt was: nummer één van de voordracht van de vertrouwenscommissie moet 

burgemeester worden. Dat hoeft niet unaniem. Elf tegen tien is net zo goed als 21 tegen nul. Als je 

op de tweede plaats komt, heb je pech gehad. Dan moet je niet zeuren en via lobbyen alsnog 

proberen benoemd te worden. Gewoon, volgende keer beter. Onder minister Dijkstal van 

Binnenlandse Zaken was 25 procent van de burgemeesterbenoemingen niet de nummer één van de 

voordracht. In Breda was een PvdA-mevrouw eerste, maar de VVD’er Chris Rutten werd benoemd. 

Eerder was in Den Bosch Bram Stemerdink één, maar het werd de CDA’er Don Burgers. Mijn lijn van 

toen is nu Wet, maar destijds kon ik Johan geen zekerheid geven.’ 

Luijdendijk sloot zijn bemoeiingen achter de schermen op 23 oktober 1996 af door Wim Kok te laten 

weten dat de PvdA in Tilburg een eventuele kandidatuur van Johan Stekelenburg ten volle zou 

steunen. Het initiatief lag nu bij de FNV-voorzitter om al dan niet officieel te solliciteren bij de 

Commissaris van de Koningin, mr. F. Houben. Hij had daarvoor de tijd tot 23 december – de dag dat 

de aanmeldingstermijn sloot. De Cloe: ‘Ik heb hem geadviseerd niet alleen zijn CV op te sturen, maar 

ook vijf punten te noemen die in zijn ogen in Tilburg aangepakt moesten worden. Op zondagavond 

heeft hij mij zijn sollicitatiebrief nog even gefaxt. De volgende dag is de brief op de bus gegaan. 

Tijdens het kerstdiner waarmee de PvdA-fractie het jaar afsloot, toonde Wim Kok zich niet erg 

enthousiast over Johans sollicitatie. “Wat moet hij in Tilburg?” was zijn reactie.’ 

‘Ik herinner mij mijn eerste ontmoeting met Johan Stekelenburg, het sollicitatiegesprek bij mij thuis’, 

vertelt de inmiddels gepensioneerde Commissaris van de Koningin in Brabant, Frank Houben. 

‘Waarom hij burgemeester van Tilburg wilde worden? Zijn antwoord was helder en duidelijk: 

“Dichtbij de mensen zijn.” Hij was vervolgens één van de vijf kandidaten die ik uit de sollicitaties heb 

geselecteerd en later aan de vertrouwenscommissie heb voorgedragen – toen die eenmaal was 

ingesteld.‘ 

Het schouwspel dat zich vanaf dat moment in Tilburg ontwikkelde – en later in Den Haag – kan de 

vergelijking met een soap glansrijk doorstaan. Het begon ermee dat de Tilburgse gemeenteraad zich 

pas half januari 1997 – ruim na sluiting van de sollicitatietermijn – zuchtend en steunend zette aan 

het maken van een profielschets voor een nieuwe burgemeester en aan het samenstellen van een 

vertrouwenscommissie die de kandidaten voor de post zou moeten beoordelen. De weerzin was 

gelegen in de herinnering aan de benoeming van Gerrit Brokx, die negen jaar daarvoor was 

geparachuteerd toen hij moest opstappen in het kabinet en alle voorbereidende werkzaamheden 



van de vertrouwenscommissie zinloos bleken te zijn geweest. De voorkeur van de raad bleek naar 

een vrouw uit te gaan. Vooral CDA-fractievoorzitter Headly Binderhagel ontpopte zich als 

voorvechter van de emancipatie, hoewel hij kort daarvoor zijn partijgenoot Els Aarts voor de functie 

van wethouder had gepasseerd. VVD-fractievoorzitter Berry Stok kondigde aan zich van de 

benoemingsprocedure afzijdig te houden, als de nieuwe burgemeester maar géén 

vertegenwoordiger van D66 was. Ook SP-fractievoorzitter Tini Kox deed niet mee in de commissie 

‘omdat die met maar één lid per partij te gering van omvang was’. Op maandag 20 januari 1997 

reisde mr. Frank Houben van zijn provinciehuis in Den Bosch naar de Tilburgse raad om de commissie 

te installeren en te vertellen dat er twaalf sollicitanten waren onder wie drie vrouwen. In de loop van 

februari zou hij aan de vertrouwenscommissie meedelen wie de vijf waren die hij voor de post 

geschikt achtte. Maar de vrijdag daarvóór wist journalist Stephan Jongerius van het Brabants Dagblad 

al te melden dat FNV-voorzitter Johan Stekelenburg ‘werd genoemd’ als nieuwe burgemeester. 

Jongerius: ‘De twee bronnen waaruit ik mijn informatie putte, waren wat je “doorgaans 

betrouwbaar” noemde. Maar Stekelenburgs woordvoerder, Paulus Plas, hoonde mijn bericht zó 

overtuigend weg dat ik van mijn stuk raakte. “Jongen, je gaat af als een gieter”, waarschuwde hij me. 

“Zullen we wedden? Ik zet een goede fles whiskey in.” Ik heb de weddenschap aangenomen en 

gepubliceerd.’ 

Een borrel op de goede afloop, 

links Frank Houben, 

Commissaris van de Koningin 

in Noord-Brabant, midden 

Heleen Hoekstra en rechts 

Johan Stekelenburg 

 

Wetende, dat vroegtijdig 

genoemd worden de beste 

garantie is om niet te worden 

benoemd, had Stekelenburg 

bij hoge uitzondering zijn 

woordvoerders in het 

ongewisse gelaten over zijn 

plannen.  Daardoor – dacht hij – konden zij des te overtuigender het bericht als ‘absoluut onwaar’ 

ontzenuwen. En dat deden zij met verve: ‘Dat Stekelenburg na negen jaar FNV-voorzitterschap had 

laten weten geen “nee” te zeggen als zich een leuke functie zou aandienen, was uitsluitend 

schertsend be- doeld. Gevraagd voor Groningen? Grote onzin!’ Later die maand zou Stekelenburg 

ook nog eens laten ontkennen dat hij überhaupt had gesolliciteerd. Hij achtte de kans dat hij in het 

kabinet de voorkeur kreeg boven een vertegenwoordiger van CDA-huize zo gering, dat hij per se niet 

als ‘afgewezen kandidaat’ door het leven wilde gaan. In Den Haag speculeerde het kamerlid Olga 

Scheltema van D66 in het openbaar op een oude afspraak tussen Gerrit Jan Wolffensperger en Frits 

Bolkestein om haar partij aan het burgemeesterschap van een grote stad te helpen. Het CDA zat al in 

Den Bosch, de VVD had Breda en de PvdA Eindhoven: het werd tijd voor een vertegenwoordiger van 

D66 in Tilburg. De vroegere voorzitter van D66, Wim Vrijhoef, zou het moeten worden. 

Vanaf het begin was de Tilburgse vertrouwenscommissie zo lek als een mandje. Kort nadat Johan 

Stekelenburg in het programma van Paul de Leeuw lachend als een boer die kiespijn heeft toegaf ‘in 

de markt’ te zijn voor Tilburg (zijn broer Jan provoceerde hem daartoe) lag ook de naam van Yvonne 

van Rooy op straat. Zij was zes jaar staatssecretaris van Economische Zaken voor het CDA en genoot 

een uitstekende reputatie als bestuurder. Bij Stekelenburg zakte de moed in de schoenen. Hij had 



weinig hoop om tegen een dergelijke concurrent – en dan ook nog een vrouw – te kunnen opboksen. 

Toen hij – op 25 april 1997 – de race uiteindelijk won, kreeg hij van de afdeling Communicatie in 

Tilburg een boekwerk met de stukken die vooral het Brabants Dagblad aan de benoemingsstrijd 

wijdde. Vele pagina’s werden gevuld met nieuws, analyses, interviews met prominente Brabanders, 

commentaren, enquêtes en – op 10 maart 1997 – een curieus vraaggesprek met de D66’er Hans 

Dieteren, lid van de vertrouwenscommissie. ‘Het CDA-raadslid Headly Binderhagel, de voorzitter van 

de vertrouwenscommissie, had een zeer zware en serieuze kandidaat met een onbetwistbare staat 

van dienst (Johan Stekelenburg) als “onbenoembaar” betiteld’, vertelde hij de verslaggever. Dieteren 

beschuldigde Binderhagel ervan ‘door zijn partij getraind en neergezet te zijn om te gáán voor zijn 

kandidaat en alle andere te diskwalificeren’. Het D66-raadslid: ‘Toonaangevende CDA’ers in Midden-

Brabant waren al bekend met de vijf kandidaten voordat de vertrouwenscommissie aan de gang ging. 

Er is sprake van een gezamenlijke strategie. Binderhagel is marionet van zijn partij.’ Dieteren noemde 

de procedure rondom de opvolging van Brokx een ‘schertsvertoning’ en vertelde de krant dat hij 

alleen maar bleef zitten, omdat zijn opstappen tot een essentiële verandering in de stemverhouding 

zou leiden. Met andere woorden: Als de voor drie tellende stem van het D66-raadslid zou wegvallen 

bleven over PvdA (5), Groen Links (4), en het Algemeen Belang (4). Dat waren samen 13 stemmen. 

Op dat moment zouden het CDA (10) en de Ouderenpartij (4) een meerderheid vormen. Als een 

echte politicus deed ook Gijs Bax van GroenLinks een duit in het zakje: ‘De indruk die Dieteren geeft 

over een partijpolitiek spel van het CDA kan ik vooralsnog niet ontkennen.’ Daarmee was de rol van 

de Tilburgse vertrouwenscommissie uitgespeeld. In april mocht het omstreden raadslid Headly 

Binderhagel in het Brabants Dagblad nog een keer vertellen ‘dat hij wel tien keer telefonisch was 

bedreigd’. Aangezien Nederland nog leefde in het pre-Fortuyn- en pre-Van Goghtijdperk, werden de 

telefoontjes lacherig afgedaan als gezeur van een querulant, die al snel zou worden 

weggepromoveerd. Vervolgens deelde de Commissaris van de Koningin mee niet nóg eens naar 

Tilburg te komen om met de vertrouwenscommissie te praten. ‘Ik zie af van verdere contacten’, liet 

Frank Houben weten. ‘Ik zal mij verder verstaan met de minister van Binnenlandse Zaken.’ 

Bij die minister, de VVD’er Hans Dijkstal, lag in het voorjaar van 1997 een verdeeld Tilburgs advies op 

tafel: 

1. Johan Stekelenburg (16 stemmen) 

2. Yvonne van Rooy (14 stemmen) 

Dat is dan makkelijk voor de minister, zou je kunnen zeggen: meeste stemmen gelden. Klaar uit. Hans 

Dijkstal: ‘Maar zo eenvoudig was het niet. Als Tilburg unaniem achter één kandidaat had gestaan, zou 

het voor het kabinet heel moeilijk zijn geweest die keuze naast zich neer te leggen. Maar de 

meningen waren verdeeld en bovendien was er een politieke kleurverandering in het geding. Dan 

komt een besluit meestal wat moeilijker tot stand.’ Dijkstal had een persoonlijke voorkeur voor 

Yvonne van Rooy, niet alleen vanwege haar competenties, maar ook omdat hij ter gelegenheid van 

Wereldvrouwendag op 8 maart in het openbaar had gezegd dat er meer vrouwen op bestuurlijke 

posities benoemd zouden moeten worden. Ook zijn collega in het kabinet Annemarie Jorritsma drong 

een aantal keren bij hem aan op het benoemen van een vrouwelijke burgemeester. Dijkstal wist van 

de vage toezeggingen van zijn partijgenoot Bolkesteijn aan de D66-fractievoorzitter Wolffensperger 

en had óók begrip voor de PvdA, die eindelijk zonder het CDA regeerde en dat in de 

burgemeestersbenoemingen tot uitdrukking wilde laten komen. Zijn voorstel aan de ministerraad 

van 11 april was daarom neutraal. Er waren drie kandidaten: Yvonne van Rooy (CDA), Johan 

Stekelenburg (PvdA) en Wim Vrijhoef (D66). Wie het wist, mocht het zeggen. 

Hans van Mierlo, minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Kok, besefte dat oud-D66-voorzitter 

Verhoef het uiteindelijk tegen de beide andere zwaargewichten zou moeten afleggen, maar nu 

Dijkstal geen concrete voordracht deed, voelde hij geen enkele behoefte ‘zijn’ kandidaat af te vallen. 



De positie van Wim Kok was van meet af aan duidelijk: ondanks zijn aanvankelijke scepsis steunde hij 

de kandidatuur van Johan Stekelenburg, omdat die zelf zo graag wilde. Kok: ‘Ik praat niet uit de 

Trêveszaal, daarin ben ik puriteins. Johan had minder records op bestuurlijk gebied dan Yvonne van 

Rooy, want dat was natuurlijk een kanjer. Hij had op meer plaatsen kunnen aarden, maar ik vond 

Tilburg, met dat sterke industriële verleden, hem op het lijf geschreven.’ In de kabinetsvergadering 

van 11 april kon geen besluit worden genomen en de benoeming werd een week uitgesteld. In 

Tilburg waren tv-ploegen aanwezig en stonden de nootjes klaar. Zowel Van Rooy als Stekelenburg 

waren in de stad aanwezig om zich bij het eerste wolkje witte rook naar het stadhuis te kunnen 

spoeden. In het persbericht van het College van B & W hoefde loco-burgemeester Wim Luijendijk 

alleen nog maar de juiste naam in te vullen en het kon worden verstuurd. ‘Misschien volgende week’, 

liet een ambtenaar van Algemene Zaken aan het einde van de middag weten. Behalve een 

teleurstelling kreeg B & W ook nog een reprimande te verwerken: of het stadsbestuur zo vriendelijk 

wilde zijn geen pers bijeen te roepen voordat het besluit over de be- noeming was gevallen. 

Toch waren Stekelenburg en Van Rooy een week later, op vrijdag 18 april, wederom stand-by en in 

de raadszaal op het stadhuis vermaakten journalisten en ambtenaren elkaar met dezelfde flauwe 

grappen. (Wat krijg je als je Johan en Yvonne kruist? Een knuffelbeer met haar op zijn tanden). Pas in 

de loop van de avond kwam het verlossende telefoontje uit Den Haag: geen besluit over een 

burgemeester voor Tilburg, maar het kabinet zou op zaterdag opnieuw bij elkaar komen. Deze keer 

was het niet de ingewikkeldheid van de benoeming geweest die voor oponthoud zorgde, maar de 

bespreking van de begroting voor 1998. Toen op zaterdag 19 april de partijen onwrikbaar tegenover 

elkaar bleven staan en het besluit nogmaals naar een volgende vergadering van de ministerraad 

werd uitgesteld, bedacht Wim Kok een move die de impasse doorbrak. ‘Als jij’, beloofde hij Hans van 

Mierlo, ‘akkoord gaat met de kandidatuur van Stekelenburg, ben ik bereid het burgemeesterschap 

van Delft aan D66 te laten.’ Bij dat aanbod gingen Van Mierlo en de D66-minister van Economische 

Zaken Hans Weijers overstag. Toen Johan Stekelenburg die week samen met Lodewijk de Waal in het 

Torentje werd uitgenodigd om over het sociaaleconomische beleid van gedachten te wisselen, stond 

Wim Kok hen grijnzend en handenwrijvend aan de deur op te wachten: hij had het voor elkaar. 

Vrijdag 25 april kon Wim Luijendijk eindelijk tevreden achterover leunen: zijn plan uit het najaar van 

1996 was voor honderd procent geslaagd. Naast hem zat Johan Stekelenburg op zijn eerste 

persconferentie in Tilburg, die hij meteen benutte om links en rechts in de raad te verzoenen: ‘Ze 

zeggen dat ik een bruggenbouwer ben. Als de verhoudingen uit het lood zijn, wil ik helpen die te 

normaliseren.’ In het gemeentehuis verwijderde de secretaresse van de burgemeester, Renée van 

Duren, snel een slinger die zij had klaar gelegd: ‘Hoera, het is een meisje!’ 

Voor het CDA waren de druiven zuur. Scheidend burgemeester Gerrit Brokx, die doorlopend druk 

had uitgeoefend op zijn geestverwant in de vertrouwenscommissie, vond dat Wim Kok niet langer de 

premier van alle Nederlanders was. CDA-fractieleider Jaap de Hoop Scheffer sprak van ‘het failliet 

van het emancipatiebeleid van de paarse coalitie’. Maar zoals hun partijgenoot Jozef Molkenboer 

ooit zei: ‘De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder.’ Op 3 september werd bekend gemaakt 

dat Hein van Oorschot, gemeentesecretaris van Tilburg en lid van D66, door Hare Majesteit was 

benoemd tot burgemeester van Delft, tot dan toe een PvdA-stad. 


