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Opvolger van Wim 
 
‘Nee’ tegen een groot aantal commissariaten, waarbij hij de vraagsteller meestal adviseerde óf Ruud 
Vreeman(Zaanstad) óf Jacques Wallage (Groningen) te raadplegen. ‘Nee’ tegen het voorzitterschap 
van het Humanistisch Verbond (‘met humanisme heb ik niks’). ‘Nee’ tegen Henk Kessler, die hem 
vroeg voorzitter te worden van de sectie Betaald Voetbal van de KNVB (‘tijdgebrek en een te hoog 
afbraakrisico’). ‘Nee’ tegen Wouter Huijbregtsen die hem het lidmaatschap aanbood van het 
NOC*NSF-bestuur. Vooral de laatste afwijzing ging Stekelenburg aan het hart. In het platform 
‘Personeel en organisatie’ van de landelijke korpsbeheerders was hij na zijn 
burgemeestersbenoeming achter Hans Ouwerkerk de tweede man geworden op het gebied van de 
arbeidsvoorwaarden en cao-onderhandelingen. Toen Ouwerkerk onverwachts aftrad in Groningen 
werd Stekelenburg plotseling de eerste man en dat kostte hem zoveel tijd dat hij nog zorgvuldiger te 
werk moest gaan bij het selecteren van bijbanen. 
 
Ouwerkerk was nog maar nauwelijks naar Almere vertrokken toen de korpsbeheerders besloten dat 
één van hen ook daadwerkelijk moest deelnemen aan de cao-onderhandelingen. Stekelenburg sliep 
er een nachtje over voordat hij – als oud-FNV-voorzitter – aan de andere kant van de tafel plaatsnam. 
In een interview met het Politie Magazine constateerde hij achteraf: ‘Ik hield me vooral bezig met 
onze invalshoeken: zijn het goede arbeidsvoorwaarden voor de politie? Kunnen we ermee werken? 
Vergroot het de flexibiliteit en de mogelijkheid om mensen wat langer te houden? De vraag of 
minister Zalm ermee rond kon komen en of het paste in het algehele beleid van Binnenlandse Zaken 
dat als ministerie verantwoordelijk is voor alle arbeidsvoorwaarden, speelde voor mij niet zo zwaar.’ 
Dat hebben de ministers Zalm en Peper geweten. 
 
Op 16 januari 1999 werd na achttien uur onderhandelen een politie-cao overeengekomen, die 
veertien dagen later door Bram Peper werd afgeschoten toen hij ontdekte dat zijn delegatie akkoord 
was gegaan met een resultaat dat 35 miljoen gulden hoger uitkwam dan het budget toeliet en ook 
financiële gevolgen zou hebben voor de nog af te sluiten onderwijs-cao. Meteen werd met een 
beschuldigende vinger naar Stekelenburg gewezen. Die moest dit hebben geweten, die had zijn 
partijgenoot een geintje geflikt en handjeklap gespeeld met zijn voormalige vakbondsbroeders. Was 
op de TV en op de persfoto’s niet duidelijk te zien geweest hoe hij naar Hans van Duijn, de voorzitter 
van de Politiebond, had zitten grijnzen? Peper, die ten tijde van het cao-akkoord in Amerika verbleef, 
moest zich verantwoorden in de Tweede Kamer en gaf een tendentieus verslag van de 
onderhandelingen, waarbij hij de verantwoordelijkheid voor de financiële blunder in de schoenen 
schoof van de Tilburgse burgemeester om zijn eigen straatje schoon te vegen. Stekelenburg: ‘Het 
toeval wilde dat ik de dag erna een interview met De Telegraaf had. “Okay”, dacht ik, “nu sla ik terug. 
Je kunt het krijgen zoals je het hebben wilt.’ 
’s Anderendaags trok de krant van wakker Nederland een pagina uit om Stekelenburg stoom te laten 
afblazen: ‘Ik had behoorlijk de pest in dat de PvdA-top minister Peper in bescherming nam en min of 
meer liet doorschemeren dat ik ze, als medeonderhandelaar, een loer had gedraaid. Dat moeten ze 
natuurlijk niet tegen mij zeggen. Mij werd zelfs misleiding en dwaling verweten. Nou, ik laat me niet 
slachtofferen door mensen die de zaakjes zelf verkeerd hebben geregeld.’ 
 
In het Politie Magazine zei hij later tegen Mirjam Elias: ‘Of iedereen nog voldoende helder was na 
een nacht doortrekken, weet ik niet. Ik in ieder geval wel. Ik vroeg de rekenaars achter hun 
spreadsheets: “Past deze cao binnen jullie mandaat?” Ze zeiden ja.’ Elias: ‘U had toch zeker wel door 
wat er aan de hand was?’ ‘Ik had door wat ik had afgesproken. Geloof het of niet, ik zit daar niet uit 
te rekenen hoeveel miljoen iets kost, dat deden de mensen van  



Binnenlandse Zaken en Financiën. Toen zij “ja” zeiden, was ik klaar. Belangrijke punten als 
ouderenbeleid en flexibiliteit waren geregeld. Ik denk dat de bonden ook niet wisten dat het 35 
miljoen kostte. Ze vonden het een prima cao.’ 

 
Als supporters van Oranje 
 
Stekelenburg mocht dan een nieuweling zijn op 
het gebied van de politieorganisatie en het 
politiebeleid, op onderhandelingsgebied kon hij 
weinig leren: ‘Er zitten elementen van een 
ritueel in, maar het is ook een serieus spel. De 
echte strijd is toch knokken en bewegen. Je 
moet namelijk de afstand tussen de eis en 
datgene wat wordt geboden zo groot mogelijk 
houden. Je moet je in een situatie 
manoeuvreren dat ze naar jou toekomen. 

Vervolgens komt langzamerhand het gesprek op gang. Je groeit naar elkaar toe. Dat duurt enige tijd 
en zeker in de nachtelijke vergadering kom je heel dicht bij elkaar. De afstand wordt dan te gering om 
een groot conflict te ontketenen. Dan ben je echt bezig een overeenkomst af te sluiten waarin beide 
partijen zich overwinnaar voelen. Die slopende vergaderingen moet je niet onderbreken en de 
volgende dag weer verder gaan, want dan is de kans groot dat iedereen weer zijn oude 
uitgangspunten inneemt. Of journalisten vangen iets op, wat weer nadelig is voor het overleg.’ 
 
Zijn gebrek aan kennis en ervaring op politiegebied was van korte duur, want de materie 
interesseerde Johan Stekelenburg en bovendien braken de jaren aan waarin de 
veiligheidsproblematiek nationaal en regionaal een van de belangrijkste onderwerpen op iedere 
beleidsagenda werd. Oud-korpschef Peter van Zunderd: ‘Als Brokx een breekijzer wordt genoemd, 
was Johan een strijkijzer. Hij had een grote voorliefde voor preventie en overleg. Hij wilde niet alleen 
contact met ons, maar vooral ook de straat op om te weten wat er leefde. Voetbal was onze 
gezamenlijke passie. Daarin vonden we het evenwicht tussen genieten van het spel en zorgen dat het 
zaakje goed op orde was.’ 
 
In het herdenkingsnummer dat de gemeente Tilburg na Stekelenburgs dood uitgaf, zegt districtschef 
Wilbert Paulissen: ‘Dat zijn aanpak werkte blijkt wel uit het feit dat er in Tilburg nooit echte 
supportersrellen zijn geweest. We ontvangen tegenwoordig voetbalsupporters als die van Feijenoord 
met een vrije regeling, die we kort geleden nauwelijks voor mogelijk hielden. Dat brengt voor ons 
ook wel eens onrust met zich mee. Want iedere politieman ziet die mensen het liefste zo snel 
mogelijk met een bus in en uit het stadion gaan. Johan begreep dat, maar volgde toch zijn eigen 
koers. Hij liet zijn ambtenaren afspraken maken  
met supporters. Hij gaf hen de vrijheid en de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het goed ging. 
Maar als het vergald werd, was hij strikt en straight. Dan was het direct afgelopen.’ Peter van 
Zunderd: ‘Op verzoek van minister Peper van Binnenlandse Zaken heeft Johan me een jaar 
uitgeleend om de veiligheid te coördineren bij het Europese kampioenschap voetbal. Dat was een 
prachtklus en ik ben hem er nog altijd dankbaar voor dat hij me die kans heeft geboden. In 2002 ben 
ik weggegaan uit Tilburg. Johan vond dat maar niks. “Je mag niet weg. Die nieuwe functie is niks voor 
jou. Straks gaan we samen met pensioen.” Maar ik vond elf jaar in een leidinggevende functie op één 
plek te lang, dan is je houdbaarheidsdatum ruimschoots verstreken.’ 
 
Afspraken met voetbalsupporters, het opzetten van een veiligheidshuis waarin gemeente, justitie, 
politie en jeugdzorg konden samenwerken en een convenant met de horeca kenmerkten 
Stekelenburgs voorliefde voor harmonie. Maar hij aarzelde niet om hard in te grijpen als dat nodig 
was. Van Zunderd: “Stelselmatige daderaanpak en het plaatsen van camera’s in de binnenstad tonen 



aan dat hij niet bang was om in te grijpen. Bij het convenant met de horeca kregen de kroegen eerst 
een gele kaart als ze in overtreding waren. Maar als de eigenaren geen maatregelen tot verbetering 
namen, kregen ze een rode kaart en moesten ze de tent sluiten. Daarbij hield hij zijn rug kaarsrecht.’ 
Toenmalig CDA-raadslid en discotheekhouder Jean-Pierre van der Meijs ondervond dat aan den lijve. 
Van der Meijs: ‘Hij belde me ’s avonds op: “Er wordt bij jou aan de deur gediscrimineerd“. Ik zei: “Dat 
kan niet, maar doe wat je moet doen. Hij antwoordde: “Dat ga ik ook doen. Maar ik beloof je, als het 
onderzoek niet zorgvuldig blijkt te zijn geweest, ga ik diep voor je door het stof.”’ 
 

Tilburgpromotie per luchtballon 
 
Ook bij brandweer probeerde Stekelenburg te 
bewerkstelligen dat de aandacht evenzeer 
uitging naar preventie, als naar optreden 
achteraf. In een interview zei hij daarover: ‘Om 
een herhaling van het afschuwelijke ongeluk van 
oudejaarsnacht in Volendam te voorkomen, 
wilde ik dat voor carnaval 291 
uitgaansgelegenheden in Tilburg twee keer 
werden gecontroleerd. Daar was wel een 
denkomslag voor nodig. De brandweer is toch 
een beetje een club van mannen gericht op 
repressie, op branden blussen, zeg maar. 
Brandpreventie? Al die horecagelegenheden 
bezoeken? Dat was nieuw, dat was nog nooit op 
zo’n grote schaal gebeurd.’ De aanpak waarbij 
preventie, samenwerking en eigen 
verantwoordelijkheid vóór onderdrukking, 
vervolging en bestraffing gingen, vond in de 
ogen van de Tilburgse bevolking op den duur 
geen genade. Gebeurtenissen in het hele land 
ondermijnden het beleid. De moord in de  
Tilburgse Reeshof in juli 2003 op Bart 
Raaijmakers veroorzaakte een storm van 

verontwaardiging over een te slappe aanpak van de veiligheid in de stad. Achteraf is vast te stellen 
dat de burgemeester door zijn verzwakte gezondheid niet adequaat op de gebeurtenissen heeft 
gereageerd. We komen daar nog uitgebreid over te spreken. 
 
In de zomer van 1998 werd het tweede kabinet-Kok geformeerd en hoewel Johan Stekelenburg – 
getuige zijn plakboeken - driftig in de weer is geweest met de gele viltstift als zijn naam weer eens 
opdook als potentieel ministerskandidaat, kwam oud-SER-voorzitter Klaas de Vries op Sociale Zaken. 
De burgemeester van Tilburg werd in beslag genomen door het overlijden van zijn moeder. Ze was 
een voorbeeld en inspiratiebron voor hem. In een interview met Opzij vertelde hij over haar: ‘Wat ik 
zo bewonderde was, dat ze er in slaagde om na het groot brengen van negen kinderen opnieuw een 
eigen leven op te bouwen. Vooral op het gebied van de apartheid en de vrede en veiligheid was ze 
een onvermoeibare actievoerder.’ De gêne die hij in zijn jeugd voelde, als hij haar met de 
leesportefeuille langs de deur zag gaan, had plaats gemaakt voor dankbaarheid. Toen hij met gasten 
een bezoek bracht aan Utrecht, zag hij Maagje op de Stadshuisbrug staan als deelnemer aan een 
stiltekring. In Johans idee maakte hij de valse schaamte uit zijn jeugd goed door haar uitgebreid aan 
iedereen voor te stellen. Karin Adelmund: ‘Als hij in het Federatiebestuur van de FNV aan het pappen 
en nathouden was en ik wilde dat hij trots en durf tentoonspreidde, fluisterde ik: “Denk even aan je 
moeder.” Dan zag je een schokje door hem heen gaan en begon hij meteen van leer te trekken.’ In de 
laatste periode van haar leven verwijlde Maagje steeds vaker in het verleden. Johan Stekelenburg 



noteerde in een van zijn vele dagboekjes dat hij zich verdrietig voelde na een bezoek aan haar, omdat 
ze dacht dat hij nog steeds FNV-voorzitter was. Het gebeurde ook dat ze na zo’n bezoek tegen 
anderen mopperde dat ze Johan nooit eens zag. Sinds Willem vier jaar daarvoor was overleden na 
nog een zware darmoperatie te hebben ondergaan, verbleef ze veelal in haar kleine bejaardenflat in 
Overvecht. Daar at en dronk ze steeds minder tot ze op 84-jarige leeftijd weggleed in haar slaap.  
 

Ook aandacht voor de kleine briefschrijvers… 
 
Als burgemeester en als Eerste Kamerlid wist 
Johan Stekelenburg ruimschoots landelijk 
aandacht te trekken door een uitvoerig pleidooi 
in Voetbal International, waarin hij als voorzitter 
van de adviescommissie voor het 
veiligheidsbeleid van de KNVB de vloer 
aanveegde met de persoonsgebonden clubcard. 
Wat hem in Tilburg was gelukt, wilde hij voor 
het hele land: mensen zouden op 
zondagmorgen moeten kunnen besluiten om ‘s 

middags een wedstrijd te bezoeken – zonder tijd en geld vretende administratieve rimram. Ook op 
het gebied van het gebruik van softdrugs bood Stekelenburg de landelijke politiek een plan aan, 
waarvoor de basis in Tilburg was gelegd. Als spreker op een receptie van de vereniging van 
coffeeshophouders ‘De achterdeur’ stelde hij vast dat het cannabisbeleid van de overheid rammelde: 
‘Gedoogde coffeeshopexploitanten mogen wettelijk cannabisproducten aan de voordeur verkopen, 
maar niet aan de achterdeur inkopen. Deze paradox heeft voornamelijk negatieve effecten.’ 
Stekelenburg stelde minister Benk Korthals van Justitie een Tilburgs experiment voor, waarin het 
beleid gemoderniseerd zou worden. In het ‘geestverruimend en onafhankelijk blad Essensie’ lichtte 
hij toe: ‘We willen binnen de gemeente een maximaal aantal productiebedrijven toestaan. Geen 
huistelers. Die vallen af wegens onbeheersbaarheid en overlast. De dertien gedoogde shops in 
Tilburg krijgen de gelegenheid om elk één producent voor te dragen. Desnoods nemen ze zelf de 
productie ter hand. De gedoogde kwekers moeten binnen de gemeentegrenzen kweken, mogen 
alleen aan Tilburgse shops leveren en dienen te voldoen aan eisen voor de bedrijfsvoering, de 
vestiging, beveiliging, verpakking en vervoer. De gemeente gaat zelf de maximumprijzen per soort 
vaststellen en het maximum THC-gehalte van de wiet. De voordeurregels blijven onverkort van 
kracht. Tijdens een overgangsperiode van twee jaar mogen de coffeeshophouders nog buitenlandse 
cannabis verkopen, daarna niet meer.’ 
 
Aanvankelijk was Stekelenburg huiverig dat hij voortaan als ‘drugsburgemeester van Nederland’ 
bekend zou komen te staan. Maar het bestaande beleid vond hij te hypocriet om zijn mond te 
houden. De burgemeester: ‘In het programma van mijn partij staat dat we van een gedoogbeleid zo 
langzamerhand naar legalisering van softdrugs moeten overgaan. Bovendien kost het de politie 
handenvol werk om allerlei huiskwekerijen te ontmantelen. Waarom dan geen experiment om te 
kijken of het anders kan? Het woord is nu aan de politiek.’ De Tweede Kamer volgde minister 
Korthals – die het experiment afwees - in meerderheid. Stekelenburg is nooit meer op de legalisering 
van de inkoop teruggekomen, ook een beetje opgelucht dat hij in de heikele kwestie geen 
imagoschade had opgelopen. 
 
In dezelfde periode hekelde hij in de landelijke pers het burgemeestersakkoord, dat de drie paarse 
partijen sloten om D66 zijn kroonjuweel te gunnen en VVD en PvdA een blijvende vinger in de pap te 
geven. ‘Het paarse voorstel luidt geen fundamentele verbetering in van de huidige procedure’, 
becommentarieerde hij in Elsevier. ‘Hooguit kun je zeggen dat de burgemeestersbenoeming uit de 
Grondwet wordt gehaald, waardoor er ruimte ontstaat voor geleidelijke veranderingen. Ik zie dat als 
een stapje in de goede richting. Maar een burgemeester over wie een referendum en een raadsdebat 



wordt gehouden terwijl de minister van Binnenlandse Zaken van de voordracht mag afwijken... tja, 
dat heeft met echt kiezen niet veel te maken.’ 

 
Aandacht voor Roma-kinderen 
 
En alsof de schijnwerpers nog niet genoeg op 
hem waren gericht, bepleitte hij één jaar nadat 
Kok II was aangetreden een coalitie van PvdA, 
CDA en GroenLinks. Als platform voor zijn 
pleidooi koos hij welbewust het weekblad Vrij 
Nederland, uitgegeven door de Weekbladpers 
waarvan hij president-commissaris was. In het 
VN-vraaggesprek rekende Stekelenburg eerst af 
met paars: ‘De manier waarop de VVD opereert 
bevalt me niet. De liberalen zijn eenzijdig gericht 

op de individuele verantwoordelijkheid. De onderlinge verbondenheid in de samenleving staat bij 
hen niet op de voorgrond. Ik heb nooit geloofd dat de PvdA in een coalitie met de VVD Nederland in  
sociaal-democratische richting kan veranderen. Het paarse kabinet is erin geslaagd een aantal 
tegenstellingen te pacificeren. Maar voor het bereiken van verderliggende doelstellingen, zoals een 
eerlijke spreiding van macht en inkomen, zijn dit verloren jaren geweest.’ Vervolgens blikte hij alvast 
vooruit naar een nieuwe coalitie: ‘Nederland heeft weer behoefte aan betrokkenheid bij elkaar. De 
sociaal-democratie en de christen-democratie hebben veel wortels met elkaar gemeen. Ze keren zich 
allebei tegen het egoïsme. Ze zijn niet tegen elke prijs voor individualisering. Ze geloven in 
verantwoordelijk zijn voor de ander. De PvdA en het CDA liggen wat dat betreft dichter bij elkaar dan 
de PvdA en de VVD.’ Daarna werd D66 bij het oud vuil gezet: ‘Ik weet nog zo net niet of D66 van 
grote waarde voor een kabinet is. Op sociaal-economisch terrein verschillen de standpunten van de 
Democraten niet veel van die van de VVD. Onder Weijers zijn de winkelsluitingstijden verruimd, dat is 
hun belangrijkste trofee. De Democraten hebben nooit principieel stelling genomen tegen de 
doorgeschoten individualisering, tegen het egoïsme. D66 beweert nieuw elan in de politiek te 
hebben gebracht. Ik zie dat niet.’ Om ten slotte fractievoorzitter Paul Rosenmöller en zijn Tilburgse 
collega Roel van Gurp te omarmen: ‘We zullen GroenLinks nodig hebben om een PvdA/CDA-coalitie 
naar links te trekken. Binnen die partij wordt beter nagedacht over de verhouding tussen economie 
en ecologie, over arbeid en zorg en over de relatie tussen man en vrouw dan binnen de PvdA. Ik ben 
ook onder de indruk van de verrichtingen van GroenLinks-wethouders in de grote steden.’ 
 
Natuurlijk stuurden de interviewers – Tino Wallaart en Max van Weezel – aan het slot van het 
gesprek aan op een uitspraak over Stekelenburgs toekomst. Eerst werd zoals gebruikelijk de 
loftrompet over Tilburg gestoken. Er was in de stad altijd wat te doen: de huldiging van Willem II, de 
opening van het popcentrum 013, de Nexus-lezing aan de Katholieke Universiteit, de manifestatie 
Tilburg Treffend, het Kruikenconcert vlak voor carnaval. Maar er was méér tussen hemel en aarde 
dan Tilburg. De interviewers: ‘Stel dat er een PvdA/CDA/GroenLinks-kabinet komt?’ Stekelenburg: 
‘Dan is het de vraag of Kok daarvan premier kan worden. Hij wordt nu geïdentificeerd met paars. 
Bovendien kan hij niet goed met Rosenmöller overweg.’ Dus dan zou Stekelenburg zelf een betere 
keuze zijn?’ Ontwijkend: ‘Ad Melkert zou dat heel goed kunnen. Al komt het voor hem misschien nu 
nog te vroeg.’ Machiavellistisch: ‘Wie al te nadrukkelijk als kroonprins wordt genoemd, weet bijna 
zeker dat hij of zij niet de echte opvolger zal worden.’ 
 
Johan Stekelenburg zou zich in latere jaren nogal eens afzetten tegen journalisten, die hem altijd 
maar weer lastig vielen over zijn politieke ambities in de landspolitiek. In navolging van Tyl 
Uilenspiegel zou hij de hand in eigen boezem moeten steken en ruiterlijk moeten toegeven: ik heb 
het ernaar gemaakt. Het interview in Vrij Nederland werd op 29 mei 1999 gepubliceerd. Het zou nog 
een jaar duren voordat Wim Kok in het openbaar (de Volkskrant) vertelde te aarzelen over een derde 



termijn als eerste man van de PvdA. Het definitieve besluit moest hij nog nemen... Straks zou hij al 
acht jaar minister-president zijn en hij had ook nog vijf jaar de functie van vice-premier vervuld... Bij 
de volgende verkiezingen was hij 64 jaar... Wim Kok: ‘In het najaar van 2000 is Johan zelf bij me 
gekomen en vervolgens hebben we een aantal gesprekken gevoerd. Hij stelde de vraag aan de orde: 
hoe staat het met je voornemen om wellicht te stoppen? Is dit wel of niet je laatste periode? En als je 
stopt: aan wie denk je dan als opvolger? Het was duidelijk dat hij ambities had. Ik heb die gesprekken 
gebruikt om te weten te komen hoe hij zich in Tilburg ontwikkelde, hoe hij tegen politieke 
ontwikkelingen aankeek. In die gesprekken gaf Johan duidelijk blijk van een grote betrokkenheid bij 
de toekomst van de partij. Hij vond het zichtbaar aangenaam om ter sprake te brengen hoeveel 
vertrouwen de mensen in hem hadden. En hij vond het evenzeer aangenaam om te horen dat jij dat 
ook zo zag. Hij liep altijd met lijstjes, waaruit bleek dat de mensen het in hem zagen zitten en hem 
een interessante rol in de landspolitiek toebedachten. Bij weer zo’n poll zag je zijn neus krullen: “Kijk 
eens, even hoog als Wiegel!” Ik vraag me af hoe serieus je dit soort lijstjes moet nemen. Het is heel 
flatteus, maar je moet je er niet door gevleid wíllen voelen. Wat me heeft gefrappeerd tijdens één 
van die gesprekken is dat hij zelf met twee punten kwam waarvan hij vond dat hij te weinig ervaring 
had, waarbij hij zich niet op zijn gemak voelde. Allereerst het buitenland, Europa. Als FNV-voorzitter 
was hij hoofdzakelijk met de Nederlandse samenleving bezig geweest en veel minder internationaal 
georiënteerd. Wat voor hem ook terra incognita was, dat was de Haagse besluitvorming, de manier 
waarop departementen met elkaar omgaan. Dat sprak hij zo tegen me uit, dat voelde hij haarscherp 
aan: “Zo’n eerste dag in het Torentje, hoe gaat dat dan...? Hoe bereik je wat je wilt bereiken, als je 
vindt dat het moet gebeuren?” Daar zag hij tegen op in die openhartige gesprekken. Ook over zijn 
leeftijd aarzelde hij. Hij was van 1941, ik ben van 1938. “Je bent geschikt”, heb ik tegen hem gezegd. 
“Ik wil je behouden voor de landelijke politiek.” Dat laatste achtte ik nodig in belang van het land. Hij 
had persoonlijke motieven, maar ik voorzag een situatie waarin een gezichtsbepaler als hij nodig zou 
kunnen zijn. Ik heb hem ook verteld dat ik vond dat Ad Melkert, die vier jaar voortreffelijk werk deed 
als minister en in 1998 Wallage opvolgde als fractievoorzitter, zich al geruime tijd aan het warmlopen 
was en in mijn ogen op dat moment bij uitstek gekwalificeerd leek als toekomstig partijleider. De 
opvolging is geen eerstgeboorterecht, heb ik gezegd. Ad zit in het proces, maar het hoge woord is er 
nog niet uit. Vervolgens heeft Melkert zich op 13 maart 2001 in de kijker gespeeld op ons congres. Bij 
zijn verkiezing werd niet alleen braaf geklapt, maar ook instemmend.’ 
 
Johan Stekelenburg heeft nooit met iemand gesproken over de vriendelijke, subtiele manier waarop 
Wim Kok hem van brandstof voorzag om zelf zijn illusies te laten verdampen. Niet met zijn vrouw 
Heleen, niet met zijn tweelingbroer Jan of met mensen die wat verder van hem weg stonden zoals 
zijn politieke petekind Jan Hamming, zijn vakbondsvriend Ben Roodhuizen, of zijn Tilburgse maatje 
Jean-Pierre van der Meijs en diens vrouw Marieke. In latere interviews hield hij de boot af met ‘ze 
waren bang voor mijn populariteit’, maar over zijn eigen reserves repte hij met geen woord en 
maakte hij ook geen aantekeningen. 
 
In de maanden dat hij regelmatig met Wim Kok overlegde, kwam de Socialistische Partij in de 
gemeenteraad van Tilburg op het idee om de discussie over de vele bijbanen van de burgemeester in 
het openbaar aan de orde te stellen. Stekelenburg vermoedde boze opzet. ‘In het politieke 
machtsspel in  

Tilburg neemt de SP geen echte positie in en dus gaan ze zich op andere zaken concentreren om te 
scoren. Door het feit dat zelfs SP-voorman Marijnissen op de radio tegen me in het geweer komt, 
denk ik dat er landelijke, politieke bedoelingen achter zitten. Zo van: laten we Stekelenburg maar 
vast beschadigen voor het geval hij nationaal iets gaat betekenen.‘Die wat zure reactie was niks 
voor Stekelenburg en werd vermoedelijk veroorzaakt door zijn voor de buitenwereld geheime 
ambitie om Wim Kok op te volgen. Met een (succesvol gebleken) poging om in één klap de publieke 
discussie te smoren (‘Ik wil gewoon van het gezeik af’, zei hij in het Brabants Dagblad), betrachtte 
Stekelenburg maximale openheid. In een notitie (22/9-2000) voor het college en voor zijn 
belastinginspecteur schrijft hij: ‘Voor een burgemeester die zeven dagen per week 24 uur per dag 



beschikbaar is, is het niet eenvoudig een 
overzicht te geven van de totale werktijd en de 
onderverdeling daarvan in tijd voor gemeente 
(inclusief representatie en netwerken), politie, 
nevenfuncties, etc. Het aanwezig zijn bij een 
brand, een nachtelijke ondertekening van een 
IBS (inbewaringstelling), een feest ter 
gelegenheid van een jubileum (bijv. het 50-jarig 
bestaan van de wijk Jeruzalem), tijdens de dag 
van de Eerste Kamer (dinsdag) een gesprek 
voeren met een directeur-generaal over een 
voor Tilburg belangrijk punt, zijn allemaal 
onderdelen van mijn functie maar moeilijk te 
kwantificeren. Doorslaggevend voor de 
beoordeling van de uitoefening van de  
 
Overzicht van nevenfuncties en tijdbesteding 
 
openbare functie door een bestuurder is inzet 
en resultaat. Als burgemeester ga ik voluit voor 
deze stad, op alle punten waarvan ik zelf vind 
dat er aangepakt moet worden. Maar ook mag 
men mij “gebruiken” om contacten te 

onderhouden, te vernieuwen, lopers uit te leggen en al datgene dat daarbij hoort. Er is geen sprake 
van dat door nevenfuncties of anderszins de hoofdfunctie op enigerlei wijze in het gedrang komt. Ik 
krijg nogal wat verzoeken voor nevenfuncties, de meeste wijs ik af. Ik weeg zeer bewust af in welke 
mate ik nevenfuncties kan aanvaarden. Daarbij gelden voor mij de volgende criteria: 
 

• Verdraagt de nevenfunctie zich met de hoofdfunctie, zowel inhoudelijk als qua tijdsduur? 
• Is het belang van Tilburg op enigerlei wijze ermee gediend dan wel is er sprake van strijdigheid met 
enig Tilburgs belang? 
• Is de integriteit van handelen gewaarborgd? 
Ik weeg bewust af op welke wijze ik de belangen van de stad, in de meest ruime zin des woords, kan 
behartigen. Overigens meld ik steeds in het college van B&W wanneer nevenfuncties aan de orde zijn 
en informeer ik daarover de Raad/fractievoorzitters.’ 
 
In het overzicht dat hierbij staat afgedrukt, gaf Johan Stekelenburg aan welke nevenfuncties hij in het 
najaar van 2000 vervulde, hoeveel vergaderingen hij bezocht en hoe lang die vergaderingen duurden. 
Vervolgens werkte hij zijn tijdsbesteding precies uit en stelde hij vast dat bij een gemiddelde 
werkweek van 80 uur (meestal was het meer) en zes weken vakantie hij 3680 uur per jaar in touw 
was. In totaal ging in zijn nevenfuncties 504 uur zitten, dat was 13,7 procent van het totaal. Aan de 
Eerste Kamer besteedde hij 245 uur en dat kwam uit op 6,7 procent. Een reiskostenoverzicht, 
waaruit blijkt dat de meeste ontvangen bedragen rechtstreeks naar de Tilburgse gemeentekas gaan, 
completeerde de notitie. Stekelenburg concludeerde: ‘Voor het directe werk ten behoeve van mijn 
hoofdfunctie blijft meer dan 85 procent van mijn tijd beschikbaar. Daarbij dient ook nog te worden 
bedacht dat er in een aantal nevenfuncties directe belangen van Tilburg aan de orde komen. Al met 
al is er voldoende tijd beschikbaar om inzet en ambities ook daadwerkelijk te kunnen omzetten in 
resultaten.’ Daarna werd er nooit meer een woord van kritiek vernomen op de tijdsbesteding van de 
burgemeester. Wel werd er gelachen, toen een paar weken later het VARA TV Magazine in menige 
brievenbus plofte en in  
alle kiosken het hoofd van de Tilburgse burgemeester – met om zijn nek een van zijn opvallende, 
fleurige stropdassen – frank en vrij de wereld in blikte. De redactie had Johan Stekelenburg gevraagd 



zijn ‘kijkweek’ bij te houden. Wie zich in Tilburg de discussie herinnerde over zijn gewerkte aantal 
uren, geloofde zijn eigen ogen niet. ‘Stekel’, zoals veel inwoners hem inmiddels noemden, bleek alle 
avonden voor de buis te hangen en in het weekend zelfs hele dagen! Niets ontging die man. Van Villa 
Achterwerk op zondagmorgen, tot NOVA op de late avond, alles moest worden bekeken. En live-
uitzendingen wilde hij al helemaal niet missen: de puntentelling bij het songfestival, nachtelijke 
kamerdebatten, dartswedstrijden. Het programma ‘Spoorloos’ liet hij aan Heleen  
over. Als hij keek, moest hij huilen en dat wilde hij niet. In huize Stekelenburg / Hoekstra stonden 
inmiddels drie tv’s. 


