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Buffelen! 
 
Op 23 november 2000 bestond Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg twintig 
jaar. Als docent aan die school verbonden, nodigde ik de burgemeester van die stad 
uit om een ‘stevige toespraak’ te houden over de kwaliteit van de journalistiek in 
Nederland. Aangezien Fontys krap bij kas zat, werd verwacht dat de gemeente 
Tilburg de jarige ter gelegenheid van het vierde lustrum een hapje en een drankje zou 
aanbieden. Johan Stekelenburg accepteerde beide uitnodigingen, maar eiste wel 
hulp bij de totstandkoming van zijn speech. We voerden twee lange gesprekken. 
Daarna verscheen een tekst op papier, die hij tijdens het uitspreken met 
praktijkvoorbeelden lardeerde.  
 
De vraag ‘Wat mag en moet de samenleving van de toekomstige journalist 
verwachten?’ beantwoordde Stekelenburg met: ‘Precies hetzelfde als toen ik 35 jaar 
geleden mijn loopbaan begon, namelijk ambachtelijk vakmanschap, kennis van zaken 
en integriteit.’ Nadat hij de ontwikkelingen in het medialandschap had besproken, 
die het voor journalisten veel moeilijker maken om diepgang en ethisch besef te 
praktiseren, stelde hij vast dat de journalistiek zich op een hellend vlak bevindt. 
Stekelenburg: ‘Het meest verontrustend vind ik deze ontwikkeling op het terrein van 
het openbaar bestuur: in de politieke verslaggeving, zowel nationaal als regionaal. Ik 
constateer een afnemende interesse van journalisten in de politiek en een 
toenemende belangstelling voor personen en hun gedragingen. Wat er in een Wet 
staat weet ik als lezer niet, wel weet ik alles van het zogeheten “politieke gekonkel” 
in Den Haag. Vorm is belangrijker dan inhoud, beeld belangrijker dan werkelijkheid. 
Fouten of vergissingen van politici worden al snel betiteld als “affaire” of 
“schandaal”.’  Als voorbeeld noemde Stekelenburg de commotie rondom PvdA-
partijvoorzitter Marijke van Hees, die het gewaagd had voor te stellen om ‘een 
kopgroep van potentiële opvolgers van Wim Kok’ te formeren. Hoewel de Tilburgse 
burgemeester zelf tegenstander was van het voorstel, hekelde hij de manier waarop 
vanuit de PvdA-top informatie over dubieuze declaraties van Van Hees naar Vrij 
Nederland was gelekt, die gretig en zonder controle werd gepubliceerd. Van Hees 
werd gedwongen af te treden – naar later bleek volkomen ten onrechte – en de man-
netjesmakers in de partij konden ongestoord verder werken aan de solocarrière van 
Ad Melkert.  
Stekelenburg: ‘Mijn totaalindruk is toch, dat de vierhonderd mediaver-
tegenwoordigers in Den Haag – dat zijn er meer dan het aantal politici op het 
Binnenhof en tien keer zoveel als het aantal Nederlandse journalisten in Brussel – 
met elkaar van het politieke bedrijf een mediacircus maken. Natuurlijk zijn er ook 
politici die de media voor hun karretje spannen en gebruiken om hun gedachtegoed 
te ventileren. Maar ik word vandaag niet geacht te spreken over politieke 
verantwoordelijkheid in een veranderende samenleving, maar over journalistieke 
verantwoordelijkheid.’  
 
Johan Stekelenburg pleitte voor de herwaardering van de journalistiek ‘als waakhond 
van de democratie’. Daarmee bedoelde hij ‘het signaleren, doorgeven en in hun 
context plaatsen van gebeurtenissen van algemeen belang door autoriteiten te 
volgen in hun beleid en de consequenties daarvan’. Hij provoceerde zijn gehoor door 
over ‘een schoothond van de democratie’ te spreken, toen hij vertelde hoe vaak 
persberichten van de gemeente klakkeloos werden overgenomen, al dan niet 



aangevuld met een citaatje van de betrokken autoriteit. Tenslotte refereerde hij aan 
Koningin Beatrix – niet voor het eerst in zijn leven – die de kwaliteit van de 
Nederlandse pers samenvatte met de woorden: ‘De leugen regeert…’ Honend: 
‘Sindsdien gaat de discussie onder journalisten en in het vakblad uitsluitend over de 
vraag of de woorden van Hare Majesteit nu wel of niet openbaar gemaakt hadden 
mogen worden en niet over de inhoud!’  
 
Stekelenburg genoot van de kringen die zijn steen in de vijver veroorzaakte. Het 
leverde hem een optreden op in het mediaprogramma van de VARA – dat de 
woorden van de Koningin als titel draagt – en veel perscommentaren. Zijn toespraak 
stuurde hij naar burgemeester Jacques Wallage in Groningen – voorzitter van de 
brede commissie die zich met overheidscommunicatie bezighield – en naar bevriende 
journalisten, voorlichters en politici, want op het gebied van het onderhouden van 
publieke relaties was hem geen moeite te veel.  
Hoe fikste hij het toch, dat niemand echt aanstoot nam aan de nauwelijks verholen 
ijdelheid waarmee hij zich doorlopend manifesteerde? De mensen in zijn omgeving 
zagen het wel, plaagden hem er soms mee, maar bóós worden….? Ho maar! Oud-
korpschef Peter van Zunderd: ‘Iedereen met een publieke functie demonstreert een 
bepaalde vorm van ijdelheid, ik ook. Het was bij Johan goed te pruimen omdat hij 
niet egocentrisch was. Hij gunde ook anderen een plek in de zon.’ Loco-burgemeester 
Els Aarts: ‘Ik vond het wel eens irritant, maar meestal toch vooral vertederend. Ik 
denk dat de mensen in zijn omgeving zijn ijdelheid accepteerden, omdat hij zo’n 
innemend, authentiek mens was. Ik zou geen voorbeeld kunnen noemen van een 
situatie waarin Johan een toneelrol speelde en niet zichzelf was.’  
 
In de psychologie geldt dat ijdelheid en onzekerheid hand in hand gaan. Karin 
Adelmund die jarenlang met Johan Stekelenburg werkte bij de FNV: ‘Vergeet niet dat 
hij als gewone arbeidersjongen altijd het gevoel had net wat beter zijn best te 
moeten doen dan mensen die hadden gestudeerd. Hij had sociale academie, maar 
keek op tegen mensen, die van de universiteit kwamen. Het werkwoord dat het 
meeste bij Johan Stekelenburg past, is buffelen. Hij was diep van binnen jaloers op de 
verbale kracht van mensen in zijn omgeving, omdat hij van zichzelf vond dat hij 
moeizaam formuleerde. Altijd maar studeren, zich kennis eigen maken, dingen uit z’n 
hoofd leren, om niet te hoeven onderdoen voor anderen. Dat had hij heel sterk.’ Ook 
Frans Leijnse, die vanaf de jaren zestig met Stekelenburg optrok, zag bij Johan ‘een 
gebrek aan vanzelfsprekendheid, dat kenmerkend is voor sociale stijgers’. Leijnse: 
‘Later, toen Melkert aftrad na de dramatisch verlopen verkiezingen van 2002, was de 
functie van partijleider vacant. Ik heb overlegd met enkele partijgenoten en Johan 
gebeld: “Dit is het moment, stel je kandidaat.” Maar dat durfde hij toch niet goed 
aan. Ik denk dat hij als jongen van eenvoudige komaf een beetje geïntimideerd was 
door de macht. Ik herken dat wel, het is de ingeboren twijfel “kan ik dat wel?”, 
waardoor je altijd net iets verder moet reiken. Die onzekerheid is vaak heilzaam. Je 
legt de lat niet gauw te laag, zie maar wat Johan heeft gepresteerd. Maar soms zit die 
onzekerheid je in de weg. Johan vond het prima als hij werd gekozen, maar om er zelf 
voor te gaan, daar aarzelde hij altijd lang over.’  
Adelmund: ‘Ik vond zijn kwetsbare kant een heel waardevolle kant, maar die liet hij 
niet graag en niet gemakkelijk zien. Als hij het gevoel had boven zijn macht te moeten 
grijpen, kon je dat ook fysiek aan hem zien, dan zweette hij als een otter – zoals in 
het WAO-debat met Kok.’  
 
Aan het begin van de nieuwe eeuw begon Johan Stekelenburg zich te verzoenen met 
het idee dat Tilburg zijn laatste standplaats zou zijn. En waarom ook niet, hij genoot 



met volle teugen van zijn populariteit in de stad, al werd het steeds moeilijker om de 
straat op te gaan zonder aangesproken of nageroepen te worden. Hij vond er wat op: 
‘Ik heb een methode ontwikkeld om door de stad te kunnen lopen waarbij ik de 
mensen niet aankijk. Want als ik dat wel zou doen, zien zij een bekend gezicht en 
voelen ze zich gedwongen om goedendag te zeggen. Als ik dan niet terug zou 
groeten, vinden zij dat natuurlijk onbehoorlijk of arrogant.’  
 
Bij het aantreden van het eerste en het tweede kabinet-Kok had Stekelenburg alle 
bewindspersonen een persoonlijke felicitatie gestuurd en daar de uitnodiging aan 
gekoppeld om eens langs te wippen als er relevante zaken besproken moesten 
worden. En daar kwamen ze: Wim Kok, Tineke Netelenbos, Klaas de Vries, Willem 
Vermeend, Rick van der Ploeg, Geke Faber, Margo Vliegenthart en niet-partijgenoten 
als Johan Remkes, Gerrit Ybema en Roger van Boxtel. Ook koningin Beatrix kwam de 
kennismaking hernieuwen met Prins Willem Alexander en Máxima in haar kielzog. 
Van alle bezoeken werd uitgebreide berichtgeving verzorgd in lokale en regionale 
media. De inwoners van Tilburg vonden het prachtig.  
 
Vakbondsbestuurder Ben Roodhuizen, die stage liep bij Johan in Rotterdam en een 
vriend voor het leven werd, ging menigmaal met hem en hun beider echtgenotes 
met vakantie. Zeilen in Friesland, skiën in Oostenrijk. ‘Wat me dan opviel’, herinnert 
Roodhuizen zich, ‘is dat het heel vaak gebeurde dat hij ergens wilde afrekenen en dat 
het al door iemand anders was gedaan. Ook in het buitenland. “Ach”, zeiden de 
mensen dan, “het is maar een kleinigheid in vergelijking met wat u allemaal voor ons 
doet.”’  
 
Dankzij zijn uitgebreide netwerk kon de Tilburgse burgemeester in en buiten 
Nederland eenvoudig zijn favoriete sportwedstrijden bezoeken. Hij sloeg nauwelijks 
een cabaretvoorstelling in zijn stad over en bleef voldoende in het nieuws om nog 
menig plakboek te vullen. Zo liet Johan Stekelenburg zich in maart 2001 verleiden om 
samen met oud-werkgeversvoorzitter Hans Blankert een bemiddelingspoging te 
ondernemen in het conflict tussen de vakbeweging en de Nederlandse Spoorwegen 
over wat ‘het rondje om de kerk’ werd genoemd. Zijn oude vriend Wiebo de Visser 
belde Johan vanuit Friesland op om hem de klus te ontraden. ‘In een wespennest’, zei 
De Visser, ‘valt niet te bemiddelen.’  

 
De viering van Johans 60e 
verjaardag, ter gelegenheid 
waarvan een bedrag werd 
ingezameld voor pater Poels 
 
Maar Blankert en Stekelenburg 
hadden de uitnodiging van 
minister Netelenbos al aanvaard 
aan de vooravond van de 
ministerraadsvergadering, 
waarin hun opdracht werd 
gesanctioneerd. Op zondag 

staken ze bij Johan thuis de koppen bij elkaar, nadat ze eerst Willem II met 3 –1 van 
Feyenoord hadden zien winnen. Nog geen week later gaven ze hun opdracht aan 
minister Netelenbos terug. Hans Huisinga, president-directeur van de NS, wilde zijn 
omgeving bewijzen wat een doortastende ondernemer hij was en had lak aan wat hij 
smalend ‘die polderjongens’ noemde. In Sneek zei Wiebo de Visser: ‘Zie je wel?’ In 



Tilburg was Johan Stekelenburg zo slim om zijn financiële vergoeding met enige 
publicitaire ophef in de gemeentekas te laten storten.  
 

Roger van Boxtel, minister voor 
het Grote Stedenbeleid, krijgt 
een rondleiding door de stad 
 
In de tweede helft van 2001 
kwam in de plaatselijke politiek 
een al wat langer tikkende bom 
tot ontploffing, die leidde tot 
het uiteenvallen van het college. 
Gemeentesecretaris Noud 
Derks, die er met zijn neus 

bovenop zat: ‘De gemeenteraadsverkiezingen van 2002 naderden. De VVD wilde een 
poging doen om de grootste partij te worden en daarom ging wethouder René van 
Diessen zich steeds meer profileren door hoe langer hoe verder afstand van het 
college te nemen. De VVD kwam met een eigen ‘Nota Kleurrijk Tilburg’ en wilde 
Tilburg onder de kantoren bedelven. Roel van Gurp van GroenLinks – met Van 
Diessen de beste wethouder van de stad – vond dat zoiets niet kon. Er ontstonden 
slachtpartijen, de wethouders gunden elkaar niets meer.’  
 
CDA-wethouder Els Aarts: ‘Het botste op twee fronten, ook in de raad stonden de 
verhoudingen onder druk. Vroeger had het CDA een heel sterke fractievoorzitter, Jan 
Melis, die iedereen de ruimte gaf. Hij werd opgevolgd door een zwakke politicus, 
Headly Binderhagel, en dat verschafte het VVD-raadslid Berry Stok de kans om zich te 
profileren. Hij ging in de raad steeds vaker de CDA-fractievoorzitter Hans Janssen 
kleineren. Als wethouder werd ik in het college de arrogantie van wethouder René 
van Diessen beu. Toen er vervolgens een conflict ontstond rondom de VVD-
wethouders, was de politieke bereidheid om alles op alles te zetten om het college te 
redden al geruime tijd weggeëbd.’  
 
De burgemeester zelf probeerde zo lang mogelijk de tegenstellingen te overbruggen. 
‘Ik heb nóóit een wethouder verloren’, wreef Gerrit Brokx hem vanuit Oisterwijk 
fijntjes onder zijn neus. In oktober 2001 gooide Stekelenburg de handdoek in de ring, 
toen de gemeenteraad een motie van wantrouwen tegen de VVD aannam. ‘Je kunt 
een vaas een paar keer lijmen’, zei hij in de raad, ‘maar op een gegeven moment is hij 
te zwak.’  Daarna plengde hij in interviews wat krokodillentranen over ‘het meest 
dramatische moment uit zijn burgemeestersloopbaan’, dat hij vanzelfsprekend 
beschouwde ‘als een zware nederlaag’. Maar het was toch opmerkelijk hoe 
enthousiast hij na de verkiezingen in maart 2002 met een nieuwe, jonge ploeg 
wethouders van start ging. CDA-wethouder Hans Janssen blikte in het 
herdenkingsnummer van de gemeente terug: ‘Je zag meteen dat hij het prettig vond 
met ons. De sfeer was direct heel goed. Een club jonge honden, waarvoor Johan met 
al zijn ervaring zo’n beetje als wijze vaderfiguur optrad.’ Loet Visschers, wethouder 
voor Algemeen Belang zei in hetzelfde nummer: ‘Hij ging zo professioneel en soepel 
te werk. Ik dacht, daar kan ik veel van leren, dus heb ik hem gevraagd me te coachen. 
Hij reageerde positief. Het eerste jaar pakten we soms een uurtje. Dan spraken we 
over mijn dossiers, mijn aanpak, hoe ik me uit sommige situaties kon redden. Hij gaf 
me eigenlijk nooit tips of adviezen. Maar wel heel veel zelfvertrouwen.’  
Els Aarts, die van fractievoorzitter wethouder werd: ‘Het oude college was een 
vechtcollege, waarin de wethouders veel voor zichzelf opeisten. Johan was heel erg 



gespinst op harmonie, op een goede, vriendschappelijke sfeer. Hij heeft zo vaak 
tegen me verzucht: “Els, wat ben ik blij, wat hebben we nu toch een plezierige sfeer 
in het college.”  
 
Mede door onze onervarenheid in het begin hebben de wethouders misschien nog te 
weinig gebruik gemaakt van zijn specifieke kwaliteit: het netwerken. Je kon hem 
overal voor gebruiken, want hij werkte zich razendsnel in. Als we naar een ministerie 
gingen, stelde hij vragen in de lift. Voordat we boven waren wist hij genoeg. En in het 
gesprek had hij het hoogste woord, alsof hij al jarenlang met de materie bezig was.’ 
Noud Derks: ‘In vergaderingen kon hij wel eens wegzakken als het geneuzel hem te 
gortig werd. Van zijn zoon Taco had hij een horloge gekregen, dat piepberichtjes 
doorgaf. Dan meldde hij droog: “AS Roma staat met 2 – 1 voor…”’  
 
De gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart 2002 waren in Tilburg voorspoedig 
verlopen. Hoewel aanvankelijk bezwaren rezen tegen het feit dat het hoofd van 
Johan Stekelenburg vanaf alle bushaltes de bevolking opriep te gaan stemmen, 
heerste er na afloop voldoening: de campagne was geslaagd, de opkomst overtrof 
alle voorgaande verkiezingen. Roger van Boxtel, minister voor het Grote 
Stedenbeleid, krijgt een rondleiding door de stad Landelijk trok de enorme 
overwinning van Pim Fortuyn in Rotterdam de aandacht, met meteen daaraan 
gekoppeld het lijsttrekkersdebat voor de televisie, waarin Ad Melkert 
communicatiedeskundigen en mediatrainers uniek lesmateriaal verschafte.  

 
Na de moord op Pim Fortuyn op 6 mei en de verkiezingen voor een nieuw parlement 
op 15 mei 2002, die Melkert van het politieke toneel deden verdwijnen, bevestigde 
Stekelenburg in een interview wat hij informeel al tegen Frans Leijnse had gezegd. 
‘Wie moet de PvdA nu uit het slop gaan halen?’ ging een ijverige journalist van het 
Reformatorisch Dagblad in Tilburg vragen. Stekelenburg: ‘Ik heb begrepen dat de 
fractie mijn idee heeft overgenomen om tijdelijk Kamervoorzitter Jeltje van 
Nieuwenhoven aan te wijzen.’ ‘Bent u zelf beschikbaar? Enkele jaren geleden werd 
uw naam veelvuldig genoemd als opvolger van Kok.’ ‘Ik heb het hier in Tilburg 
uitstekend naar mijn zin. Maar het is wel mijn partij, dus ik ben bereid om mee na te 
denken over hoe het verder moet. Ik voel me echter niet geroepen om Melkert op te 
volgen.’  
 
Op het Haagse politieke toneel verscheen na de dramatische verkiezingsnederlaag 
van de PvdA – en in mindere mate die van de VVD – het eerste kabinet-Balkenende, 
waarin naast ministers van CDA- en VVD-huize ook een zootje ongeregeld plaatsnam, 
dat behoorde tot de boedel van wijlen Pim Fortuyn. Het geschutter van de minister-
president – die net als Ad Melkert binnenskamers heel knap en reuze aardig moet 
zijn – en de permanente oorlog in de Kamerfractie van de LPF, gaven de PvdA de 
wind in de zeilen. Toen het kabinet-Balkenende na een paar maanden een roemloos 
einde beleefde omdat de LPF-ministers Heinsbroek en Bomhof elkaar niet konden 
luchten of zien, begon de PvdA in de peilingen aan een opmars die uitkwam op 
ongeveer veertig zetels, nadat in mei 2002 de fractie tot 23 personen was 
gereduceerd. Johan Stekelenburg volgde het spektakel wel, maar had er geen deel 

aan.  
 

Ontvangst van Máxima en 
Willem Alexander 
 
Zijn plakboek dat de tweede 



helft van 2002 bestrijkt, is voornamelijk gevuld met opwindende berichten over de 
presentatie van het Prentenbuukske van Cees Robben, het afscheid van de 
algemeen-secretaris van de Brabantse Kamer van Koophandel, de opening van een 
opleiding voor gasturbinemonteurs, de begrafenis van de ‘Tilburger der Tilburgers’ 
Frans Verbunt, het 21ste eredoctoraat aan de Universiteit van Tilburg van Kofi Annan 
en het jaarlijkse vrijwilligersfeest Den Booveste Biste. Twee publicaties vallen op: op 
12 november 2002 werd bekend dat Johan Stekelenburg met een overweldigende 
meerderheid door de leden van zijn partij was gekozen als lijsttrekker voor de 
verkiezingen van de Eerste Kamer. Er werden 25.646 stemmen uitgebracht, waarvan 
hij er 21.934 op zich verzamelde. Nummer twee was Han Noten, de 
personeelsdirecteur van de NS, met 1606 stemmen. De andere publicatie was een 
artikel in Privé onder de kop OPGESCHRIKT DOOR ZIEKTE! en met als onderkop 
‘Angstige tijden voor Johan Stekelenburg’.  
 
In juli was de burgemeester van Tilburg met spoed opgenomen in het Elisabeth 
Ziekenhuis met hoge koorts, waarvan de oorzaak aanvankelijk niet kon worden 
achterhaald. Citaat: ‘Ik ben echt nooit ziek en als je dan ineens twee dagen met 
veertig graden koorts op bed ligt, zonder dat het terugloopt, dan maak je je toch wel 
een beetje zorgen.Vooral omdat je dan niet precies weet wat het is en waar het 
vandaan komt.’ Privé vervolgt: ‘Gelukkig liep het met een sisser af. Johan bleek een 
ontsteking aan zijn prostaat te hebben, die met antibiotica kon worden weggewerkt. 
Al met al moest Stekelenburg een week in het ziekenhuis blijven en later nog een 
week thuis bijkomen. Daarna kon de populaire burgemeester zijn werk weer 
oppakken. Alles is inmiddels helemaal onder controle, verzekert de burgervader, die 
weer gewoon aan het werk is.’ 
 
Loco-burgemeester Els Aarts: ‘Zijn gezondheid baarde me zorgen, maar ik was 
natuurlijk gelittekend door het ziekteproces van mijn man. Eerst kreeg Johan die 
hoge koortsen. Daarna stootte hij zijn been en ontstond meteen wondroos. “Als hem 
maar niks mankeert”, heb ik in die periode gedacht. Hij beloofde wat meer rust te 
nemen en zou zijn nevenfuncties nog eens kritisch tegen het licht houden. Ik geloof 
dat hij ook een paar bijbanen heeft afgestoten, maar van kalmer aan doen heb ik niks 
gemerkt.’  
 
In de laatste week van 2002 bezocht Johan Stekelenburg zijn huisarts omdat hij last 
had met slikken. Hoe lang hij met de klachten heeft rondgelopen is niet te 
achterhalen. Zijn vrouw Heleen denkt geruime tijd, want hij was geen hypochonder 
en als zíj niet op het doktersbezoek had aangedrongen, had Johan het waarschijnlijk 
uitgesteld tot 2003.  
Dokter Guido Verhaak vond de situatie ernstig genoeg om zijn patiënt door te 
verwijzen naar het ziekenhuis om door middel van een röntgenfoto en eventueel 
weefselonderzoek te laten vaststellen wat er mis was. Tijdens het bezoek aan de 
specialist werd een foto genomen van de plek, die Stekelenburg overlast bezorgde en 
een vlot passeren van het voedsel door de slokdarm in de weg zat. Door de snelheid 
en de ernst waarmee de klachten tegemoet werden getreden, groeide de onge-
rustheid van Johan en Heleen. Zij hielden hun gevoelens voor de buitenwacht 
verborgen, maar als ze samen waren, kwamen ze er niet onder uit om óók te 
veronderstellen dat het kanker zou kúnnen zijn.  
 
Oudejaarsavond pinkte Heleen een traantje weg, uit onzekerheid over wat het 
nieuwe jaar in petto zou hebben. Johan probeerde haar op te beuren met de 
mededeling dat het allemaal wel mee zou vallen. Zonder dat iemand iets aan hem 



merkte, bezocht hij de opname van Jack Spijkermans jaaroverzicht, waarin hij optrad 
met onder andere Daphne Deckers, Philip Freriks en Paul Haenen als dominee 
Gremdaat. Op 1 januari 2003 werkte hij thuis, tijdens het schansspringen, aan zijn 
nieuwjaarstoespraak, die hij traditiegetrouw zou uitspreken tijdens een receptie van 
de Communicatieclub Bourgondië. (Voor die gelegenheid koos hij een stropdas die hij 
van de politie had gekregen, maar waarop hij de afbeeldingen van wietplantjes niet 
had herkend). Ook had hij tijd en energie om cirkeltjes in een krantenverslag te 
zetten, iedere keer dat zijn naam verkeerd was gespeld.  

 
Het oude college is foetsie, lang 
leve het nieuwe college. V.l.n.r. 
Noud Derks, Jan Hamming, Gon 
Mevis, Hugo Backx, Hans 
Janssen, Els Aarts, Loet Visschers 
en Johan Stekelenburg 
 
In de laatste weken van het jaar 
groeide de PvdA zo snel in de 
peilingen, dat het niet langer 
denkbeeldig was dat de partij bij 
de nieuwe verkiezingen van 22 
januari 2003 wel eens de 

grootste partij van het land zou kunnen worden. ‘En wie wordt dan de nieuwe 
minister-president?’ werd bij elk interview aan partijleider Wouter Bos gevraagd. Bos 
had al een aantal keren laten weten dat híj in ieder geval het vernieuwingsproces van 
de PvdA als fractievoorzitter vanuit de Tweede Kamer wilde sturen. Partijvoorzitter 
Ruud Koole: ‘Ik vond – en vind nog steeds – dat Wouter Bos in 2003 kandidaat-
premier had moeten zijn. Maar hij wilde per se niet en dat had behalve met zijn 
politieke agenda ook met zijn thuissituatie te maken. Wij hebben de boot lang 
kunnen afhouden met steeds hetzelfde argument: die vraag is prematuur, eerst moet 
het oordeel van de kiezer worden afgewacht. Maar toen er signalen uit onze eigen 
achterban kwamen, dat het als arrogant werd ervaren als de PvdA zich in stilzwijgen 
bleef hullen, waren Wouter en ik daar gevoelig voor. Als meest geschikte kandidaat 
kwamen we snel bij Johan Stekelenburg uit en bij Job Cohen, de burgemeester van 
Amsterdam. Johan had constitutioneel en staatsrechtelijk minder bagage dan Job, 
maar die had weer veel minder inhoud op sociaal-economisch terrein. Eigenlijk zou je 
van die twee één perfecte minister-president kunnen maken. Wouter vond dat we 
Cohen niet hoefden te benaderen, want die had om persoonlijke redenen al eens 
gezegd niet in te zijn voor een ministerschap. Ik wilde hem ons verzoek toch 
voorleggen. Gevraagd worden als minister-president is toch wat anders dan als 
gewoon minister.’  
 
PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos: ‘In verband met de economische vooruitzichten 
die bezuinigingen tot gevolg zouden kunnen hebben, vond ik sociaal-economische 
kennis en ervaring met het poldermodel erg belangrijk. Dat voordeel had Johan. Ik 
wilde ook iemand met kennis en ervaring op het gebied van de openbare orde en 
integratie. En mijn derde reden om ook hem te vragen…, tja: op alle 
populariteitslijstjes scoorde Johan Stekelenburg hoog. Hoger dan enig andere, 
mogelijke kandidaat.’  
 
Op donderdag 9 januari 2003 belde Ruud Koole, mede namens Wouter Bos, Johan 
Stekelenburg op. Koole: ‘Noch aan hem noch aan Cohen heb ik rechtstreeks gevraagd 



of ze onze kandidaat voor het premierschap wilden worden. Ik heb wel gezegd: het 
kan zijn dat we je vragen kandidaat-premier te zijn. Wil je nadenken over de vraag of 
je bereid bent dat verzoek serieus in overweging te nemen, in het geval de PvdA de 
grootste partij wordt? Ik vertelde hem dat we dezelfde vraag aan Job Cohen 
voorlegden. Wat in onze overwegingen ook een rol heeft gespeeld, was de vraag of 
de kandidaat het politieke leiderschap van Wouter Bos zou accepteren. Dat moet in 
je karakter passen: wél minister-president, geen politiek leider. Bij Johan lag dat wat 
gemakkelijker, gezien zijn leeftijd. Hij zou het wellicht na vier jaar welletjes hebben 
gevonden. Job was jonger, die zou er misschien een tweede periode aan vast hebben 
willen knopen en wie is dan de eerste man? Daar ben ik heel open over geweest, dat 
begrepen ze allebei.’  
 
Wouter Bos: ‘Ons verzoek aan Stekelenburg was een trendbreuk met het verleden, 
waarin hem, naar het schijnt, te weinig Haagse ervaring werd toegedicht. Ik heb bij 
de opvolgingsperikelen van Wim Kok geen rol gespeeld. Ik heb het van horen zeggen. 
Johan was in ieder geval een man die zich nieuwe situaties snel eigen wist te maken. 
Het kan best zijn dat ik hem in 2003 geschikt vond als premier en hij een paar jaar 
daarvoor nog niet zo ver was.’ Ook Johan Stekelenburg belde zijn ambtsgenoot in 
Amsterdam en drong er bij hem op aan zich kandidaat te stellen. Cohen en hij waren 
geen intieme vrienden, maar op sommige ogenblikken in hun leven kruisten hun 
wegen elkaar. Cohen: ‘We zijn beiden gepolst om Commissaris van de Koningin in 
Groningen te worden en we hebben beiden voor die eer bedankt. Toen Schelto Patijn 
wegging, heeft Johan in een interview laten blijken dat hij het burgemeesterschap 
van Amsterdam wel eens heel aardig zou kunnen vinden. Daar had hij gelijk in, maar 
bij de mensen die er hier over gaan, lag hij niet goed vanwege zijn vele 
nevenfuncties. Verder hadden we een passie voor vulpennen gemeen. We zaten 
meestal naast elkaar in het periodieke korpsbeheerdersberaad en dan hadden we 
wat om te vergelijken.’  
 
Heleen Hoekstra: ‘Johan werd het weekend van 11 en 12 januari 2003 heen en weer 
geslingerd tussen trots, twijfel en ongerustheid. Hij had geen goed gevoel over het 
onderzoek dat in het St. Elisabeth Ziekenhuis was verricht, ook al bleef hij naar buiten 
toe optimistisch. Het telefoontje van Ruud Koole vervulde hem met trots, hij vond 
het een erkenning van zijn capaciteiten en zijn inzet voor de partij, maar tegelijkertijd 
sloeg de onzekerheid toe: ligt het binnen mijn mogelijkheden om het land te leiden 
nu de tegenstellingen zo zijn aangescherpt? Ben ik goed genoeg als Nederland aan de 
beurt is voor het voorzitterschap van de Europese Unie? Uiteindelijk besloot hij het 
gesprek met Wouter en Ruud aan te gaan. Hij wilde. En hij keek meteen in zijn 
agenda in welke periode hij zijn Engels zou kunnen ophalen bij de nonnetjes in Vught. 
Maandagmorgen 13 januari bereidde Johan Stekelenburg zich achter zijn bureau 
voor op de collegevergadering, die hij die middag zou moeten leiden. Hij kon er niet 
tegen om in zijn ééntje de grote burgemeesterskamer te bemensen. Altijd als hij 
alleen was, stond de deur naar de kamer van de secretaresses wijd open. Meestal 
hing hij daar rond, als hij de tijd moest doden.  

 
Renée van Duren: ‘Kort nadat de vergadering was begonnen, kwam hij terug naar zijn 
kamer met zijn gsm-toestel aan zijn oor. Ik hoorde hem hardgrondig vloeken. Hij keek 
me aan en zei: “Ik heb kanker. Hou het nog even voor je.” Meteen daarna belde hij 
Heleen. Verder niets. Hij banjerde naar de vergaderzaal terug en handelde alle 
agendapunten af zoals de wethouders dat van hem gewend waren.’ 
Gemeentesecretaris Noud Derks: ‘Op 13 januari zou mij door het college een bonus 
worden toegekend, omdat er een aantal zaken kennelijk naar tevredenheid was 



verlopen. Tijdens de discussie liep Johan even weg. Toen hij terug kwam, fluisterde 
hij: “Goed afgelopen?” en kabbelde de vergadering verder.’ Wethouder Jan 
Hamming: ‘Aan het einde van de middag vroeg hij aandacht voor een persoonlijk feit. 
Rustig, maar zichtbaar geëmotioneerd, vertelde hij welke boodschap de dokter hem 
telefonisch had gegeven. Hij had een tumor in zijn slokdarm, waarvan de 
kwaadaardigheid was vastgesteld. Gesprekken over een mogelijke behandeling zou-
den op de kortst mogelijke termijn worden gevoerd. We moesten strikte 
geheimhouding beloven. De Partij van de Arbeid had een draaiboekje gemaakt, dat 
voorzag in de bekendmaking van de kandidaat minister-president in een 
rechtstreekse uitzending van de NOS op zondag 19 januari. Hij vertelde dat hem vlak 
voor het weekend door Bos en Koole was gevraagd na te denken over zijn 
kandidatuur, maar dat daarvan in de gegeven omstandigheden geen sprake meer 
kon zijn.’  
 
PvdA-voorzitter Ruud Koole: ‘Johan vertelde me dezelfde avond telefonisch waarom 
hij mijn verzoek niet zou kunnen honoreren. Hij sprak nuchter en afstandelijk. Hij 
maakte deel uit van het campagneteam en kende de planning voor de bekendmaking 
van de kandidaat. De peilingen wezen op een nek-aan-nek-race tussen CDA en PvdA. 
Je hoefde hem niet uit te leggen dat nog een weekje de spanning opvoeren, de PvdA 
alle aandacht in de media zou geven. Zo gebeurde het ook. Op een gegeven moment 
dook zelfs de naam van Tjeenk Willink op als mogelijke kandidaat. Hem is meteen ge-
vraagd of hij het gerucht níet wilde ontkennen. Hoe meer speculaties, hoe meer 
aandacht.’ Jan Hamming: ‘Het was zo bizar. De verkiezingscampagne ging dóór. Ik 
liep door Tilburg om rozen uit te delen. Mensen kwamen naar me toe: “Onze Stekel 
moet het worden, hè? Zeg hem dat maar!” Dan mompelde ik een gemeenplaats: 
“We doen ons best…, we zullen zien...” Maar van binnen werd ik verscheurd.’  
 
Slokdarmkanker geeft meestal pas klachten als de ziekte in een vergevorderd 
stadium is, wanneer kankercellen zich vaak al via de bloed-en de lymfebaan in andere 
organen hebben genesteld. Ongeveer 1100 mensen per jaar krijgen in Nederland de 
diagnose ‘slokdarmkanker’ te horen. Na vijf jaar is nog ongeveer twintig procent in 
leven. Wanneer de kanker niet is uitgezaaid, stijgt dat percentage tot veertig à vijftig 
procent. De eerste, belangrijkste vraag voor Johan en Heleen was dan ook: zijn er 
uitzaaiingen? Op de scan die van Johan werd gemaakt waren géén verdere tumoren 
zichtbaar, maar rondzwevende cellen zijn niet te traceren. De tweede vraag die 
moest worden beantwoord was: is een operatie mogelijk? Soms groeit een 
slokdarmtumor via de wand naar boven en naar beneden. Soms groeit hij door de 
slokdarmwand heen naar aangrenzende weefsels of organen en is een operatie 
vrijwel nutteloos. In dat geval resteert alleen een palliatieve behandeling. Met 
chemo- en/of radiotherapie wordt geprobeerd de voortschrijdende ziekte af te rem-
men en tegelijkertijd de kwaliteit van het leven naar omstandigheden zo goed 
mogelijk te houden.  
 
 De vraag of de slokdarmkanker van Johan Stekelenburg operabel was, werd 
beantwoord in het AMC in Amsterdam.  
Op weg er naartoe bedacht de Tilburgse burgemeester dat het toch wel erg raar zou 
zijn wanneer Job Cohen en hij elkaar later die week in het korpsbeheerdersberaad 
zouden ontmoeten en Cohen pas daarna van Wouter Bos of Ruud Koole te horen zou 
krijgen wat er met hem aan de hand was. Job Cohen: ‘Hij vertelde me dat hij kanker 
had en ik geloof dat ik voornamelijk heb zitten vloeken. Op zaterdag zagen we elkaar 
bij de vergadering van korpsbeheerders. We hebben een toneelstukje voor twee 
heren opgevoerd, niets laten blijken over zijn ziekte, niets laten blijken over wat er 



zondag stond te gebeuren. Tussen de bedrijven door zat hij te schrijven aan een 
verklaring voor de pers voor na de operatie.’ Doordat Johan Stekelenburg zich 
terugtrok, stond u voor het blok. Is de vraag te beantwoorden wat ú had gedaan als 
híj het gesprek met Bos en Koole was aangegaan? Job Cohen: ‘Het minister-
presidentschap was in die omstandigheden de enige functie waartegen je geen “nee” 
kon zeggen. Ik zat er absoluut niet op te wachten, maar ik heb tegen Wouter en Ruud 
gezegd dat ik desgewenst beschikbaar was.’  
 
In het AMC kon worden vastgesteld dat de slokdarmtumor niet was verkleefd en 
weggehaald zou kunnen worden. De datum voor de operatie werd vastgesteld: 
maandag 20 januari. Op vrijdag bracht Stekelenburg PvdA-fractievoorzitter Driek van 
Griensven op de hoogte van zijn ziekte en naderende ziekenhuisopname. Van 
Griensven: ‘Het was zo raar, eerst informeerde hij uitgebreid hoe het met mij ging, 
vervolgens of ik bereid was op maandag de gemeenteraad voor te zitten en pas 
daarna de aanleiding voor zijn verzoek. Op zaterdag kreeg ik een journalist aan de 
telefoon die zeker wist dat Johan kandidaat-minister-president zou zijn als de PvdA 
de verkiezingen zou winnen. Hij had nog maar één bevestiging nodig. Ik was zo 
kwaad en verdrietig dat ik even heb overwogen om hem een canard te bezorgen, 
maar die impulsieve reactie heb ik bedwongen.’  
 
Zondag 19 januari stond bij Johan Stekelenburg een cameraploeg voor de deur, die 
graag zijn reactie wilde filmen op de persconferentie van Wouter Bos in Amsterdam-
Noord om 13.30 uur, meteen na het Buitenhof. Ondanks zijn voorliefde voor de 
media bracht Stekelenburg dat niet op. Zijn koffertje voor het ziekenhuis was al 
ingepakt. Waar Cohen stond, had híj moeten staan. De tekst die de Amsterdamse 
burgemeester voorlas, had Johan naast zich op de bank liggen. Onder het kopje 
‘Redenering’ stond voorgeprogrammeerd dat ene ‘J’ diep en grondig had nagedacht, 
dat ‘J’ het ontzettend naar zijn zin had in stad ….. (zelf invullen), maar dat ‘J’ het 
klemmende beroep op hem niet terzijde had kunnen leggen. Die tekst was door Ruud 
Koole naar beide ‘J’s’ toegestuurd.  
 
Toen de uitzending was afgelopen, gaf Stekelenburg buiten een korte reactie aan 
Omroep Brabant. Daarna zette hij zich aan het schrijven van brieven aan alle 
fractievoorzitters in de raad en aan de PvdA-leden in de Eerste Kamer om hen van 
zijn situatie op de hoogte te brengen. Onder aan de brief zette hij zelf op 
zondagmiddag alvast een facultatieve toevoeging in zijn kenmerkende handschrift: 
‘Eerste informatie geeft aan dat de operatie goed is verlopen.’ 


