
Hoofdstuk 9 

Een verademing 
 

Begin 1997 was CDA-raadslid Els Aarts haar fractievoorzitter Binderhagel opgevolgd, die werd 

voorbestemd het CDA in de provincie op te stoten in de vaart der volkeren. Aarts had de pest in dat 

het burgemeesterschap aan de neus van Yvonne van Rooy voorbij was gegaan, maar was realistisch 

genoeg om te beseffen dat ze met degene die het wél was geworden een goede band moest 

opbouwen. Daarom accepteerde ze de uitnodiging om aanwezig te zijn op de afscheidsreceptie in 

Den Haag van Johan Stekelenburg als FNV-voorzitter. Aarts: ‘Ik dacht: dan heb ik een mooie 

gelegenheid om me voor te stellen, maar dat hoefde al niet meer. Johan had de portretten van zijn 

toekomstige collega’s zo bestudeerd dat hij meteen op ze af kon stappen. Dat was hem ten voeten 

uit, zou ik later ervaren.’ 

Bij zijn vertrek als vakbondsvoorzitter telde Stekelenburg zijn zegeningen. In de nadagen van Paars I 

leek de herijking van de verzorgingsstaat voltooid, de sociale zekerheid had zijn hoofdvorm gevonden 

en de institutionele betrokkenheid van de vakbeweging bij de sociale zekerheid en de 

arbeidsvoorziening lag vast. Later dat jaar zou SER-voorzitter Klaas de Vries de nieuwe minister van 

Sociale Zaken worden in Paars II, waarmee het kabinet zich definitief tot het poldermodel be- keerde. 

Ook op het gebied van de werkgelegenheid kon Stekelenburg successen melden. De toename van de 

langdurige werkloosheid was veranderd in een verlaging en het aantal banen in Nederland groeide 

sneller dan waar ook in Europa. Bij zijn afscheid kon de FNV-voorzitter concluderen dat de 

samenwerking binnen de vakcentrale niet langer stagneerde, dat de financiële situatie stabiel was en 

dat zowel de dienstverlening als het ledental groeide. 

Wat de aangesloten bonden hem vooral in dank afnamen, was het herwonnen zelfvertrouwen van 

de vakbeweging. Intern kreeg hij vaak genoeg kritiek te verduren. Hij was of niet doortastend 

genoeg, of hij marcheerde te ver voor de troepen uit. Maar voor de buitenwacht was hij het 

sympathieke boegbeeld, waardoor je met trots kon vertellen dat je FNV’er was, dat je méételde. 

Eén van Stekelenburgs plakboeken is volledig gevuld met dankbetuigingen bij zijn afscheid. Van de 

coryfeeën met wie hij werkte, maar ook van wildvreemden die hem uitsluitend uit de media kenden. 

Bijna 160 bloemstukken werden bij Pulchri afgeleverd, waaronder die van Tülay en Ahmed, zijn 

chauffeurs in wisseldienst die hem ‘zouden missen’. Stekelenburg was te aardig geweest om de 

laatste, een belabberde, gevaarlijk rijdende chauffeur, te ontslaan. Dat was het eerste wat zijn 

opvolger deed. De vertrekkende FNV-voorzitter had als afscheidscadeau een financiële bijdrage 

gevraagd voor de aanschaf van een ‘eigen’ computer. Wout Tuinenburg, de slimme bemiddelaar uit 

zijn Industriebond-tijd, was inmiddels voorzitter van de Raad van Bestuur van het 

verzekeringsconcern Reaal en wilde hem die graag cadeau doen. ‘En als je al geld genoeg binnen 

hebt, krijgt je een weekend voor twee naar waar je maar wilt in Europa.’ Dat werd, samen met 

Heleen, een weekend je Londen. Werkgeversvoorzitter Hans Blankert had zich voor de gelegenheid 

in een knalgeel colbert gehuld, als parodie op de door hem verfoeide jasjes van Johan. Hugo Levie, 

wiens Scholingsinstituut door Stekelenburg werd gered, schonk een Arenakaartje voor Ajax – Willem 

II. Sylvia Tóth schreef: ‘De beste heeft gewonnen’ en Ciska Dresselhuys van Opzij: ‘Nu moeten wij dus 

gaan werken aan Lodewijk de Waal’. Dat laatste sloeg op het interview dat Johan Stekelenburg werd 

afgenomen voor de Feministische Meetlat en waarmee hij slechts ‘+ één’ scoorde. Bij elke 

ontmoeting verweet Stekelenburg de hoofdredacteur van Opzij (uitgegeven door de Weekbladpers, 

waarbij Stekelenburg commissaris was) uitsluitend hoge cijfers te geven aan mannen die ze aardig 



vond. Toen hij haar weer eens attaqueerde, schreef Dresselhuys: ‘Jij meent in de redelijk hoge 

beloning van Hans Huisinga (president directeur van de NS, JT) een bewijs van je gelijk te zien. Maar 

vaak geef ik iemand een laag punt terwijl ik hem echt aardig vind. Dat Huisinga hoog scoort ligt 

natuurlijk niet aan de situatie bij het spoor (die is beroerd, maar dat heeft niks met feminisme te 

maken), maar dat hij met zijn dochter in therapie is gegaan om voor haar de gevolgen van de 

echtscheiding te verzachten en zijn zorgzaamheid voor zijn doodzieke broer.’ Nasleep van het Opzij-

interview was ook dat Johan Stekelenburg zich voornam om – als het maar even kon – de 

vakbeweging voor het eerst in de geschiedenis een vrouw te laten kiezen als zijn opvolger. Vice-

voorzitter Karin Adelmund was naar de politiek overgestapt, maar in Ella Vogelaar zag hij een goede 

remplaçant. In het zicht van het voorzitterschap begon Vogelaar te aarzelen, mede omdat Lodewijk 

de Waal in besloten kring aankondigde te vertrekken als zij werd benoemd. De Waal kende Vogelaar 

uit zijn kortstondige CPN-verleden, had aangedrongen op haar komst, maar had grote moeite met 

haar stijl van leidinggeven. Uiteindelijk bedankte Vogelaar voor de eer, maar als ze standvastig was 

geweest had het voorzitterschap haar niet kunnen ontgaan. De Waal: ‘Ik had graag het 

arbeidsvoorwaardenbeleid blijven doen onder voorzitterschap van Karin, dat heb ik haar vaak 

genoeg gezegd. Maar in het leiderschap van Ella Vogelaar kon ik mij niet vinden. Dan moet je niet 

zeuren, maar de eer aan jezelf houden, vind ik, en zonodig opstappen.’ 

Opmerkelijk bij het vertrek van Stekelenburg naar Tilburg was het initiatief van 25 sociaaleconomisch 

journalisten, die in een boekje voor de vertrekkende FNV-voorzitter persoonlijke herinneringen 

vastlegden. Marcella Breedveld (NRC Handelsblad): ‘In een donkerblauwe, grijze wereld zorgde hij als 

enige man voor kleur. Volgens de vrouwen op de redactie: de knapste man van het maatschappelijk 

middenveld.’ Ton Damen (Het Parool): ‘We noemden hem wel eens Johan Pavlov: fel tegen rascisme, 

woedend op WAO-ingreep, kwaad op vernielen ver- zetsmonument.’ Hans Donker (Wereldomroep): 

‘De enige vraag die ik hem nooit heb durven stellen: waarom in godsnaam al die tuinkabouters bij 

hem thuis in Rijswijk?’ Rik Groenewegen (NOS): ‘Ik herinner me zijn schaamte toen Philips-

werknemers tijdens een protestbijeenkomst door Willem Duijn werden zoet gehouden.’ (‘Tatjana, 

wat heb je grote tieten…’) Mark Kranenburg (NRC): ‘Altijd had hij weer die ontsnapping ingebouwd: 

Geclausuleerd onaanvaardbaar… Dit kunnen wij in principe niet pikken….’ Jeanette Rensema (Radio 

1): ‘Kwaad ben je leuker. Dus maakte ik eerst wat zeikerige opmerkingen over wat je eerder had 

gezegd of gedaan. Pas als ik enige irritatie merkte, zette ik de band aan.’ 

Zoals Johan Stekelenburg zich warmliep voor het burgemeesterschap van Tilburg door de gezichten 

en de personages van zijn toekomstige collega’s in zijn geheugen te prenten, zo ondernam hij ook 

stappen om zich inhoudelijk op zijn nieuwe baan voor te bereiden. Iedereen in zijn omgeving die zich 

laatdunkend afvroeg wat hij in godsnaam in Tilburg zocht, werd al royaal vóór zijn beëdiging om de 

oren geslagen met feiten en cijfers over de stad. Wisten ze dan niet dat Tilburg met bijna 200.000 

inwoners de zesde stad van het land was? Met een universiteit van wereldfaam? Met de grootste 

kermis van het land? Het Orlando van Nederland: met de Efteling, het Land van Ooit en de Beekse 

Bergen op een steenworp afstand? Dat kort na zijn benoeming Co Adriaanse aantrad als nieuwe 

trainer van Willem II kon alleen maar betekenen dat er grootse dagen voor Tilburg in het verschiet 

lagen! 

Nico van Mourik is directeur bestuurszaken van de gemeente Den Haag en Johans vrouw, Heleen 

Hoekstra, is sinds 1992 zijn rechterhand. Van Mourik: ‘Er had nog niets over zijn benoeming in de 

krant gestaan toen hij op een avond belde: of we eens konden praten. Twee avonden heb ik met een 

paar dossiers die ik had samengesteld bij hem thuis gezeten. Ik had een stapeltje met formele zaken 

– wat behoort straks precies tot je takenpakket – en een stapeltje met psychologische aspecten. 

Bijvoorbeeld: hoe anders wordt een gemeentelijke herindeling ervaren vanuit plaatsen als Berkel-



Enschot of Udenhout dan vanuit de stad zelf? En is die stad dan Tilburg-Noord of de Reeshof of de 

Blaak? Mijn eerste vraag was: Wil je een populaire burgemeester zijn of een populistische? Dat vond 

hij een gemene vraag. Hij koos voor de eerste optie. “De gunst van het volk”, om het zo maar eens te 

zeggen, kon hooguit het gevolg van het beleid zijn, niet de inzet. Toen vroeg ik: Wat vind JIJ 

belangrijk? Hij wilde de inwoners van Tilburg een nieuw perspectief geven. Door de 

textielachtergrond van de stad bespeurde hij een gebrek aan zelfvertrouwen, een 

minderwaardigheidscomplex, bij- voorbeeld ten opzichte van Breda. Ik heb hem ook verteld dat hij – 

als toekomstig voorzitter van het College van Burgemeesters in de regio – als eerste man van Tilburg 

altijd met enig wantrouwen zou worden bekeken. Burgemeesters van kleine plaatsen hebben het 

idee dat een grote stad politiecapaciteit vreet ten koste van de kleine bureaus op het platteland. Hij 

heeft op mijn advies werkgroepen ingesteld op het gebied van de beheerstaken, waarin de meest 

kritische burgemeesters werden betrokken bij onderwerpen als financiën, organisatie en ICT.’ 

Welkomstwoord aan de 

gemeenteraad 

 

Op 1 juli 1997 werd Johan 

Stekelenburg als 

burgemeester geïnstalleerd, 

nadat hij al eerder op het 

Provinciehuis door de 

Commissaris van de Koningin 

was beëdigd. Familie en 

vrienden waren in groten 

getale aanwezig. Moeder 

Maagje Stekelenburg – 83 

jaar inmiddels – begon  zich 

steeds meer in haar eigen gedachtewereld terug te trekken, maar durfde de reis naar ‘de roomsen’ 

nog wel te ondernemen. CDA-fractievoorzitter Els Aarts kon het niet laten om het verlies van Tilburg 

als burgemeesterspost te vergelijken met de overdracht van Hongkong aan China. ‘Maar het zal geen 

156 jaar duren voordat Tilburg terugkeert in de moederschoot van het CDA’, voegde ze daaraan toe. 

Tiny Kox van de Socialistische Partij drong aan op een vliegverbod voor Stekelenburg. Hij had zich 

geërgerd aan de vele buitenlandse trips die Gerrit Brokx als burgemeester ondernam en vond dat 

Stekelenburg eerst de wijken maar eens in moest en daarna hoogstens ‘Goirle en verder’ mocht 

bezoeken. Alle overige fractievoorzitters hadden fraaie, veelal loze volzinnen op papier gezet, zoals 

‘de stad aan de burgers teruggeven’ (Leferink, Algemeen Belang), ‘nauwere contacten onderhouden 

met de burgers’ (Van Deijck, PvdA), ‘op pad gaan voor Tilburg’ (Stok, VVD) en ‘hooggespannen 

verwachtingen waarmaken’ (Bax, GroenLinks), die ‘risico’s kunnen opleveren’ (Dieteren, D66). Het 

accent op het verlangen naar hartelijke betrekkingen met de bevolking van Tilburg was een logisch 

gevolg van de manier waarop burgemeester Gerrit Brokx zijn functie vervulde. Allereerst moest 

Brokx weerzin overwinnen omdat hij buiten de gemeenteraad om was aangesteld. Vervolgens 

maakte hij duidelijk dat hij liever Eindhoven als standplaats had gekregen. En ten slotte deed hij bijna 

negen jaar lang zijn best om waar te maken wat hij in zijn eerste dagen opmerkte: ‘Ik ben hier niet 

gekomen om vrienden te maken.’ 

Brokx trof bij zijn aantreden in 1988 het zogeheten ‘Tilburgs model’ aan, een manier om de 

gemeente te besturen en met gemeenschapsgeld om te gaan die was gebaseerd op een 

organisatieprogramma van het Pentagon in de Verenigde Staten. Met het ‘Tilburgs model’ ging hij de 



boer op en zette hij Tilburg op de kaart, maar veel mensen die met hem werkten, vonden dat ook zijn 

manier van leidinggeven aan het Pentagon was ontleend. Driek van Griensven, sinds de annexatie 

van Berkel-Enschot op 1 januari 1997 raadslid en thans PvdA-fractievoorzitter: ‘Brokx en Johan waren 

in alles het tegenovergestelde, dat blijkt al uit het feit dat ik ze zo noem. Als Brokx in het stadhuis de 

lift wilde gebruiken, moesten ambtenaren die meteen verlaten. Johan kon je op zaterdag 

boodschappen zien doen bij Albert Heijn. Dat begon gauw rond te zingen in de stad.’ Oud-

fractievoorzitter en -wethouder Wim Luijendijk: ‘Brokx schiep sfeer door drie keer per jaar samen te 

gaan eten. De rest van het jaar moest je als wethouder doorlopend op je hoede zijn. Hij zette je voor 

schut waar iedereen bij was: “Hoort u nu zelf niet hoe dom dit is?”’ Niemand betwist de grote 

betekenis die Gerrit Brokx voor Tilburg heeft gehad. Hij realiseerde waarschijnlijk meer concrete 

projecten – zoals de Schouwburgring en de Emmapassage – dan zijn opvolger zou doen. Maar – om 

in de woorden van gemeentesecretaris Noud Derks te spreken: ‘Johans persoonlijkheid was een 

verademing.’ 

Bij het aantreden van Johan Stekelenburg in de zomer van 1997 kreeg hij te maken met twee 

aanzienlijke aderlatingen van zijn staf. Korpschef Bé Lutken, die leiding gaf aan een politieapparaat 

van ongeveer 2000 ambtenaren in de regio Midden- en Zuid-Brabant, verdween naar Rotterdam. 

Gemeentesecretaris Hein van Oorschot incasseerde de D66-bonus op Stekelenburgs benoeming en 

vertrok naar Delft. De opvolging van beide steunpilaren van elke burgemeester duurde lang. 

Peter van Zunderd was vanaf 1996 plaatsvervangend korpschef en werd samen met Johan 

Stekelenburg in het diepe gegooid toen hij Lutken moest vervangen. Van Zunderd: ‘Hij was nieuw, ik 

was nieuw. De korpschef was weg, een districtschef kon niet langer in zijn positie worden 

gehandhaafd, een teamchef moest vertrekken. Ik dacht: laat ik maar eens in Rijswijk gaan 

kennismaken voordat de nieuwe burgemeester in functie is. Formeel gekleed, want ik ging bij mijn 

toekomstige baas op bezoek. Zaten hij en Heleen in vrijetijdskleding! Heleen vroeg op een gegeven 

moment: “Wil je nog koffie?” En ik: “Als u heeft, graag mevrouw.” Ze kregen allebei een lachstuip. Ik 

was de formele Brokx gewend: “Als ik zeg dat er geen problemen zijn, dan zíjn ze er ook niet!” Met 

Johan klikte het vanaf het allereerste ogenblik. Hij heeft voor elkaar gekregen dat  ik werd benoemd 

als korpschef. Dat is een kroonbenoeming, waarbij doorgaans geldt dat de tweede man in een 

politieregio nooit de eerste man wordt in dezelfde regio. Dankzij Johans connecties in Den Haag lukte 

het die regel te omzeilen.’ 

Noud Derks was directeur Wijkzaken bij de gemeente Tilburg en werd pas in september 1998 de 

opvolger van Hein van Oorschot als gemeen- tesecretaris na een langdurige sollicitatieprocedure. 

Derks: ‘Johan noemde zichzelf een zij-instromer: iemand die niet was opgeklommen in de hiërarchie 

van het gemeentelijk apparaat. Daardoor was zijn start moeizaam. Hij begon met een 

“stadsvisieproces”, net als iedere, zichzelf respecterende burgemeester in die tijd. Er werd een duur 

bureau ingehuurd en een glanzende brochure vervaardigd, maar dat hele proces is als een 

nachtkaars uitgegaan. Hij kreeg er door zijn gebrek aan ervaring met lokaal bestuur geen greep op. 

Waar hij aanvankelijk ook geen weg mee wist, was het aansturen van het College van Burgemeesters 

uit de regio. Hij moest wennen aan het idee dat hij gebruik kon maken van het feit dat hij Johan 

Stekelenburg was, die uit het westen kwam en vaak op de televisie verscheen. Dat had hij in het 

begin niet door, maar hij leerde snel.’ PvdA-fractievoorzitter Driek van Griensven: ‘Dat bleek bij De 

Spinder, een regionale stortplaats die moest worden verkocht. Daar hadden heel wat gemeenten 

belang bij en niemand wist precies wat hij waard was. Toen zag je hoe geweldig Johan problemen 

kon oplossen. Hij inventariseerde alle opvattingen, zette de feiten voor iedereen op een rij en dan 

was je het na een paar uur met elkaar eens zonder dat je in de gaten kreeg wat je had weggegeven. 

Bij de verkoop van De Spinder moest een buit worden verdeeld, waarbij veel gemeenten bang waren 



dat ze er te weinig aan over zouden houden. Johan heeft iedereen op één lijn gekregen en sleepte er 

een opbrengst uit die dertig procent hoger was dan waarop was gerekend.’ Derks: ‘Van nature was 

hij geen man met een grote ideeënrijkdom. Zijn kracht was verbindingen leggen met alles en 

iedereen. Omgaan met mensen, relaties onderhouden. Hij zocht emoties op, dook erin en wist dan 

met zijn innemende persoonlijkheid en strategische vernuft een emotionele kwestie tot rationele 

proporties terug te brengen.’ 

Met concurrente Yvonne van 

Rooij als Kloris en Roosje 

 

De eerste maanden van zijn 

burgemeesterschap 

schakelde Johan 

Stekelenburg een makelaar 

in om naar een geschikte 

woonplek te zoeken (het 

werd een vrijstaand huis in 

de Blaak) en begon hij zich de 

stad eigen te maken. 

Plakboek nr. 16 is 

grotendeels gevuld met 

foto’s van een glunderende 

burgemeester, varend in de Piushaven om met omwonenden te spreken over verkeersproblematiek, 

met Heleen op een terras na een uitgebreide rondgang over de kermis, waar hij rondstapte met een 

gewonnen cowboyhoed achter op het hoofd, op bezoek bij de zes gilden die Tilburg na de 

gemeentelijke herindeling telde om de eed van trouw af te leggen, pratend met Jeroen Blijlevens bij 

de start van de Ronde van Nederland, taart etend met zijn eerste honderdjarige. Tijdens de 

Sneekweek stelde zijn vriend Fokko Dam van de Friese Blauwhûster Dakkapel hem voor een 

carnavalsnummer te schrijven en op te nemen in zijn studio in Makkum. Op die manier zou Johan 

twee vliegen in één klap slaan: hij kon de opbrengst van het cd-tje bestemmen voor een goed doel 

(het werd het Nederlandse Tuberculose Fonds, waarvan Stekelenburg voorzitter was) en hij zou als 

Noord-Nederlander -met-protestantse achtergrond - een overtuigend bewijs leveren van zijn 

geslaagde integratie in het katholieke Brabant. Het werd ‘Hé, hé, Heleen…’, een aubade aan zijn 

echtgenote, die poëtische regels bevatte als ‘Ze is mijn steun, mijn toeverlaat. Als ik het niet meer 

weet, geeft zij mij goede raad…’. Tijdens een bijeenkomst van de Tilburgse carnavalsvereniging 

presenteerde de burgemeester zijn schlager, die in de Nederlandstalige Tip- 25 krakers achter zich 

liet als ‘Mijn daffy duck’ van Henk Wijngaard en ‘Daar komt weer een otter aan’ van de gebroeders 

Anker. Jean-Pierre van der Meijs, CDA-raadslid, directeur van een evenementenbureau, uitbater van 

een discotheek en bestuurslid van de carnavalsvereniging met wie Stekelenburg een hechte 

vriendschap zou ontwikkelen, vond Johans stunt te vroeg komen. Van der Meijs: ‘Ik heb hem gezegd 

dat hij beter een jaartje had kunnen wachten, omdat hij nu de indruk wekte al popi-jopie te willen 

zijn voordat hij goed en wel in de Tilburgse gemeenschap was opgenomen.’ Maar bij de 

kruikenzeikers – zoals Tilburgers in carnavalstijd heten als herinnering aan de tijd dat zij uit armoede 

hun urine moesten verkopen voor de bewerking van de wol – kon ‘d’n Steek’ niet meer stuk. 



Hé hé Heleen, een 

carnavalsschlager voor het 

goede doel 

 

Achteraf is vast te stellen dat 

Johan Stekelenburgs eerste 

jaar als burgemeester van 

Tilburg waarschijnlijk de 

meest onbezorgde periode 

van zijn arbeidzame leven is 

geweest. Het was een 

stressloze tijd. Hij genoot van 

zijn populariteit, de 

hartelijkheid die hij en zijn vrouw ondervonden van de Tilburgers – als reactie op hun eigen oprechte 

belangstelling voor het wel en wee van gewone mensen. De stad was overzichtelijker dan hij van 

tevoren had gedacht, met korte lijnen tussen vrijwel alle maatschappelijke groeperingen. In een 

interview met het Brabants Dagblad (11/9-1998) zei hij daarover: ‘Het heeft me verbaasd hoe stevig 

de netwerken zijn. Je komt elkaar veel en vaak tegen. Ik heb het wel eens “de 200 van Tilburg” 

genoemd. Die vorm van betrokkenheid en samenwerking vind ik heel positief.’ Hij had ook kunnen 

zeggen: ‘Ik zie hier altijd dezelfde mensen in de Rotary, de communicatieclub Bourgondië, de Lions, 

de werkgevers- club, de besturen. En altijd maar weer linten doorknipen, kindertekeningen in 

ontvangst nemen, onderscheidingen opspelden….’ Daarbij kwam dat zijn wethouders de intensieve 

kennismakingsperiode met de stad konden billijken, maar zo langzamerhand zelf ook wel weer eens 

in de schijnwerpers wilden staan. In Vrij Nederland (29/5-1999) gaf Stekelenburg toe: ‘Ik moet eraan 

wennen dat je als burgemeester niet al teveel naar je toe kunt trekken. Je maakt deel uit van een 

collegiaal bestuur, samen met de wethouders. Ik moet me ervoor behoeden te diep in de dossiers te 

duiken. Mijn wethouders maken wel eens opmerkingen dat ik me teveel in de stad laat zien. In het 

begin heb ik dat ook wel erg intensief gedaan. Nu weet ik dat je niet wordt geacht hen voor de 

voeten te lopen.’ De interviewer vraagt: ‘Zeiden uw wethouders: wij willen ook winkelcentra openen, 

blijf daarvan af?’ Stekelenburg: ‘Dat kreeg ik via een omweg te horen. Een enkeling zei het 

rechtstreeks. Ze willen hun eigen rol in de stad kunnen  spelen. Het is nu meer in evenwicht.’ 

Nog geen twee jaar na zijn aantreden als burgemeester van Tilburg kreeg Johan Stekelenburg grote 

behoefte om zijn vleugels verder uit te slaan. Hij deed dat slim. In ieder interview benadrukte hij dat 

zijn burgemeesterschap van Tilburg zijn eerste en meest geliefde bezigheid was om er – na een 

lofzang op de stad – steevast aan toe te voegen dat hij in het belang van Tilburg ook nationale 

activiteiten moest ontplooien. Toen hij eind 1996 zijn vertrek als FNV-voorzitter had aangekondigd, 

kreeg hij al meteen van ondernemingsraadsleden van diverse bedrijven het verzoek om op hun 

voordracht toe te treden tot de Raad van Commissarissen. Hij was al commissaris bij de 

Weekbladpers, waar vanuit de historie ook zijn voorgangers Pont, Kok, Ter Heide en Kloos het 

werknemersbelang vertegenwoordigden. In 1997 werd hij president-commissaris toen hij Herman 

Menco opvolgde. Stekelenburg accepteerde vervolgens nog voor hij burgemeester werd 

uitnodigingen van de ING, waar Rinnooy Kan lid was van de Raad van Bestuur en van  de KLM en het 

chemieconcern DSM. Volgens Lodewijk de Waal aanvaardde hij in een vroeg stadium de lucratieve 

commissariaten, omdat hij verwachtte dat Tilburg uiteindelijk aan Yvonne van Rooy zou toevallen. Hij 

voorzag dat hij tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd voor zijn inkomen zou zijn aangewezen op 



‘losse klussen’ – zoals commissariaten en adviseurschappen – omdat aantrekkelijke functies in het 

openbaar bestuur waarop de 

PvdA aanspraak kon maken 

niet in het verschiet lagen. 

Opening van de Tilburgse 

kermis 

 

Ze mochten dan zijn 

burgemeestersinkomen 

(93.000 euro) zo goed als 

verdubbelen, aan zijn 

commissariaten ontleende 

Johan Stekelenburg 

onvoldoende spanning en 

glamour om de leemte te 

vullen die door zijn overstap 

van de FNV naar Tilburg was ontstaan. Daarvoor wilde hij een plaats in de Haagse schijnwerpers, een 

podium waarop hij een rol zou kunnen spelen in de politieke besluitvorming. Wat lag er meer voor de 

hand dan een plek in de Eerste Kamer? Stekelenburg solliciteerde bij de PvdA-commissie die de 

kandidaten wikte en woog en de volgorde op de verkiezingslijst vaststelde. Daar merkte hij voor het 

eerst dat zijn geliefdheid in het land geen gelijke tred hield met zijn populariteit bij de PvdA-top. In 

het najaar van 1998 presenteerde het RTL4-programma ‘Kwestie van Tijd’ het resultaat van een 

enquête, waaruit bleek dat 43 procent van de PvdA-kiezers Johan Stekelenburg als ideale opvolger 

van Wim Kok beschouwde. Fractievoorzitter Melkert scoorde 15 procent. Eerder had een 

verkiezingsonderzoek van de Volkskrant eenzelfde beeld te zien gegeven. In zijn plakboeken 

markeerde Stekelenburg zijn naam in de polls met gele viltstift. Bij partijbijeenkomsten liep hij met 

de lijstjes op zak om er op gepaste ogenblikken mee te kunnen koketteren en er onbewust menigeen 

het bloed mee onder de nagels vandaan te halen. Stekelenburg proefde bij de sollicitatiecommissie 

een houding, die hij omschreef als ‘Moet die omhoog gevallen vakbondsjongen een senaatszetel 

gaan bezetten die hem een voet tussen de deur oplevert van het Haagse machtscircuit?’ In een van 

zijn vele dagboekjes waarvan alleen de eerste pagina’s zijn beschreven, noteerde hij op 2 oktober 

1998: ‘Geen prettig gesprek met de commissie over volgorde op kandidatenlijst. Het zou erom 

kunnen spannen.’ Maar een paar maanden later konden zijn wethouders in Tilburg een door hen 

allen ondertekende felicitatie op zijn bureau leggen: ‘We vinden het voor onze stad een eervolle en 

nuttige zaak dat onze voorzitter deel uitmaakt van de Eerste Kamer.’ 

In het eerste hoofdstuk van dit boek verwoordde Stekelenburg in een terugblik kort en bondig wat 

het Eerste Kamerlidmaatschap hem opleverde: informatie die hij anders nooit kreeg, voeling met de 

Haagse wereld, betrokkenheid bij zijn eigen partij en gemakkelijk toegang tot de- partementen en 

bewindslieden. Vier jaar na zijn beëdiging – en midden in zijn ziekteproces – zou hij massaal worden 

gekozen tot fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Hoewel bestuurders en bevolking van 

Tilburg gewend waren dat de naam van hun burgemeester doorlopend opdook als kandidaat voor 

aantrekkelijke functies, wisten ze óók dat hij zijn belofte gestand zou doen en zijn termijn van zes jaar 

wilde volmaken. Eén keer heeft hij geaarzeld, toen hij op 7 oktober 1998 – midden in de procedure 

om lid te worden van de Eerste Kamer – werd gebeld door Hans Simons, wethouder in Rotterdam, 

die vroeg of hij wilde solliciteren naar de plek die vrijkwam door het vertrek van Bram Peper als 

minister van Binnenlandse Zaken naar het tweede kabinet-Kok. Johans naam was natuurlijk weer 



opgedoken toen in de media werd gespeculeerd over de bemensing van Kok II, maar anders dan bij 

Kok I was hij deze keer geen serieuze kandidaat geweest. Simons vertelde hem telefonisch dat er in 

Rotterdam voorkeur bestond voor een vrouwelijke burgemeester en dat Saskia Stuiveling (op dat 

moment lid van het college van de Rekenkamer) overwoog te solliciteren, maar dat zowel mede-

wethouder Hans Kombrink als hijzelf Johan graag wilden. Ruud Vreeman (Zaanstad) en Rein 

Welschen (Eindhoven) 

stonden ook op Simons’ lijstje, 

maar onder die van hem. 

Op bezoek bij zijn eerste 100-

jarige 

 

Johan Stekelenburg deed 

nooit aan carrièreplanning, 

altijd bevond hij zich op de 

juiste tijd op de juiste plaats. 

Maar nu besefte hij dat het 

burgemeesterschap van 

Rotterdam – net als 

Amsterdam – een prachtige 

opstap zou kunnen betekenen 

naar het landsbestuur – zo dat voor hem na zijn 57ste levensjaar nog was weggelegd. Niet voor niets 

had hij in zijn werkkamer in Tilburg een schilderij hangen van de Rotterdamse haven, dat hij had 

overgehouden aan de tijd dat hij districtshoofd was van de Industriebond FNV. Stekelenburg belde 

Dick de Cloe, die voor de PvdA de burgemeestersbenoemingen coördineerde. Van hem hoorde hij 

dat Hans Dijkstal, op dat moment fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, zijn volle 

gewicht in de strijd gooide om partijgenoot Ivo Opstelten van Utrecht naar Rotterdam te krijgen en 

bereid was de Domstad aan de PvdA te laten. Voor fractievoorzitter Ad Melkert was Rotterdam ‘geen 

halszaak’. Hij kon Johan geen enkele zekerheid bieden en wees hem op het onvermijdelijke verlies 

van Tilburg voor de PvdA en van Johans geloofwaardigheid. 

Op 11 oktober liet Stekelenburg aan Simons weten dat hij geen kandidatuur voor Rotterdam zou 

aanvaarden en dat Rein Welschen een prima concurrent van Opstelten zou kunnen zijn. Maar de 

Eindhovense burgemeester zag dat anders. Welschen: ‘Ik wilde graag dat Johan naar Rotterdam ging, 

omdat  hij over meer capaciteiten beschikte dan alleen voor het burgemeesterschap van Tilburg. 

Bovendien vond ik dat hij niet te lang zonder stress moest leven, dat maakt je ongeschikt voor de 

landspolitiek.’ Ook Hans Simons zette Stekelenburg onder druk om toch te komen praten. Simons: 

‘Dat hebben we een week later in Américain in Amsterdam gedaan met fractievoorzitter Peter van 

Dijk erbij. We hebben hem geprobeerd duidelijk te maken dat alleen met een zwaargewicht als hij 

Rotterdam voor de PvdA behouden zou kunnen blijven. En hoe nodig het was dat Bram Peper zou 

worden opgevolgd door iemand die ervoor kon zorgen dat de mensen zich niet van ons afkeerden.’ 

Het gesprek moet Stekelenburg zo aan het denken hebben gezet, dat hij op 15 oktober Wim Kok 

belde op het Catshuis. In zijn dagboekje monkelt hij: ‘Geen echt advies. Kok wijst op populariteit in 

Tilburg en vind dat ik me kwetsbaar maak door na zestien maanden te willen vertrekken. Voorspelt 

dat de PvdA Tilburg kwijtraakt. Maar behoud van Rotterdam zou het verlies de moeite waard kunnen 

maken. Feijenoord is bovendien beter dan Willem II. Ik zou met mijn uitstraling goed bij de 

Havenstad passen, maar zal het op eigen kracht moeten doen. Kok: Ik heb vanwege jouw benoeming 



in Tilburg een kras op mijn neus. Als ik weer met Dijkstal om dezelfde vent in de clinch ga, wordt dat 

tegen me gebruikt.’ 

Op 17 oktober kwamen Simons, Van Dijk en Stekelenburg bij elkaar op het privékantoor van de 

Rotterdamse wethouder. Daar zette de Tilburgse burgemeester zijn drie voornaamste argumenten 

om ‘nee’ te zeggen nogmaals uiteen. Ten eerste: de snelle overstap oogde onbetrouwbaar. Ten 

tweede: als er geen eenstemmig advies lag van de vertrouwenscommissie zou de Commissaris van de 

Koningin voor een vrouw kiezen, of voor de VVD. Ten derde: de PvdA zou Tilburg verliezen. In zijn 

dagboek noteerde Stekelenburg: ‘Zij waren teleurgesteld. Ik opgelucht.’ 


