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Het laatste plakboek 
 

Volgens het verslag van de bijeenkomst van PvdA-leden in de Eerste Kamer deed fractievoorzitter 

Geertje Lycklama à Nijeholt op dins-  dag 21 januari een verheugende mededeling. Met Johan ging 

het rela- tief goed, de operatie was geslaagd ‘en hij had al weer praatjes’. ‘Een kaartje sturen is een 

plezierige zaak voor de ontvanger’, aldus de voormalige hoogleraar aan het Instituut voor Sociale 

Studies in Den  Haag, die zichzelf als ‘ervaringsdeskundige’ aanmerkte. 

In werkelijkheid wist Johan Stekelenburg die dag nog nauwelijks dat hij bestond. De operatie op 

maandag had ruim drie uur in beslaggeno- men. Toen ook op het oog geen uitzaaiingen werden 

aangetroffen, kon de slokdarm worden verwijderd en een zogeheten ‘buismaag’ aangelegd. De maag 

wordt dan rechtstreeks verbonden met het resterende, bovenste deel van de slokdarm en daar zal 

de patiënt het de rest van zijn leven mee moeten doen. 

Chirurg Anne Roukema was inderdaad tevreden over het verloop van de operatie. Sneller dan 

verwacht mocht Johan de intensive care verlaten. In het ziekenhuis liep hij vervolgens een 

longontsteking op en daarna een trombosebeen, maar de mededelingen die vanuit Tilburg het land 

werden ingestuurd, waren louter optimistisch van toonzetting. 

Wouter Bos was in die politiek opwindende dagen twee keer te gast bij Barend en Van Dorp. De 

eerste keer vertelde hij als antwoord op de vraag ‘Wat is uw nieuws van de dag?’ kort en bondig over 

de ziekte die Johan Stekelenburg had getroffen. Een week later begon hij de uitzending met de 

boodschap dat de operatie voorspoedig was verlopen. Bos had beide mededelingen met 

Stekelenburg afgestemd. In één klap was een miljoenenpubliek op de hoogte van het wel en wee van 

de Tilburgse burgemeester. 

Terwijl postzakken met beterschapswensen bij het St. Elisabeth Ziekenhuis werden afgeleverd, lag 

Johan de rest van de week vrijwel uitsluitend op bed, met een slang door zijn neus om hem te 

voeden. Na een week kwam het verlossende bericht: de nieuwe slokdarm vertoonde geen lekkages 

en noodzaak tot verdere behandeling was er niet. 

Later verwoordde Stekelenburg wat iedere kankerpatiënt ervaart als zijn bestaan van de ene op de 

andere dag op zijn kop wordt gezet: ‘Weg is je agenda, weg zijn je verplichtingen. Je wordt volledig 

op jezelf teruggeworpen en bent maar met één ding bezig: hoe verder?’ Natuurlijk wilde hij weten 

hoe de verkiezingen van 22 januari waren verlopen. Zijn PvdA was met twee zetels verschil door het 

CDA voorbijgestreefd (44-42). Niemand die eraan twijfelde of met Johan als boegbeeld had de PvdA 

de verkiezingen gewonnen. Dat was ook de overtuiging van Frans Leijnse, die als informateur aan 

Stekelenburgs bed zat om adviezen in te winnen over een mogelijk regeerakkoord met het CDA en 

met hem sprak over de noodzaak om de overlegeconomie een grotere rol in de politiek te geven. 

Voor het overige had in januari 2003 Johans wereld de grootte van een ziekenhuiskamer, die steeds 

voller kwam te staan met bloemstukken en postbestellingen. 

Begin februari mocht Stekelenburg naar huis. Daardoor miste hij de presentatie van de PvdA-

kandidaten voor de Eerste Kamer tijdens een politiek forum in Zwolle. Voorzitter Koole las daar zijn 

boodschap voor: ‘Partijgenoten! Helaas kan ik vandaag niet in Zwolle zijn, maar ik richt graag via 

Ruud Koole enkele woorden tot jullie. Allereerst kan ik melden dat het heel goed met mij gaat, na 

een zware operatie vorige week maandag. Het bericht dat ik slokdarmkanker had, kreeg ik de week 

tevoren. Terwijl op dat moment met mij ook verkennende besprekingen werden gevoerd over een 



mogelijk premierschap – mocht de PvdA de grootste worden en aan het einde van de formatie een 

premier naar voren mogen schuiven. Ik ben me kapot geschrokken van het bericht over kanker en in 

die bizarre situatie zijn die verkennende besprekingen vanzelfsprekend gestopt. Inmiddels gaat het 

heel goed met mij en hoop ik over ruim een maand mijn werkzaamheden weer te hervatten. (Met de 

hand staat achter “weer” het woordje “volledig” geschreven) Inmiddels heeft de PvdA vorige week 

een fantastisch resultaat behaald, waarmee ik Wouter Bos en de hele PvdA van harte feliciteer.’ 

De berichten die vanaf dat moment op gezette tijden vanaf het gemeentehuis werden verstuurd over 

de gezondheidstoestand van de burgemeester bleven optimistisch van toon. Daar was ook alle 

aanleiding toe. Johan werkte aan een planning voor zijn nabije toekomst, die niemand zo snel had 

verwacht: eerst thuis revalideren, dan af en toe wat stukken van het gemeentehuis laten bezorgen, 

misschien in het voorjaar een be- zoekje aan een wedstrijd van Willem II, maar nog géén 

carnavalsviering dit jaar. Dat hij voortaan half zittend zou moeten slapen om te voorkomen dat hij 

maagzuur oprispte, ach, daar wende je wel aan. En dat hij, de Bourgondiër, genoegen moest nemen 

met meerdere muizenhapjes op een dag om zijn nieuwe maag niet te zwaar te belasten en dat hij 

nooit meer het genoegen zou smaken om een koud glas bier in één teug achterover te gooien was 

sneu, maar niet onoverkomelijk als het LEVEN betekende. Er mochten trouwens toch wel wat 

kilootjes af… 

Het optimisme over zijn herstel was zo groot, dat Wouter Bos hem vroeg een ministerspost te 

overwegen als PvdA en CDA elkaar in de formatie zouden kunnen vinden. Op de achterkant van een 

correspondentiekaart van de Eerste Kamer (die hij altijd op zak droeg om aantekeningen te kunnen 

maken als hij op een onderwerp werd aangesproken) zette Johan vóór- en tegenargumenten op een 

rij. Vóór pleitte, dat hij niet langer een versnipperd leven zou leiden en dankzij een uitgebreide staf 

van medewerkers bijna niets hoefde te doen. (Dat dacht hij echt) De beloning zou minder zijn dan 

waaraan Heleen en hij waren gewend, maar toch heel goed en bovendien zou een pied-à-terre in 

Den Haag gunstig uitpakken voor Heleen. Trouw aan zijn partij speelde ook een rol bij Johans 

afwegingen. En tégen een ministerschap… tja, wat was er eigenlijk tegen? Hij voelde zich enorm thuis 

in Tilburg en het risico dat de stad weer een CDA-burgemeester zou krijgen was groot. De economie 

zag er niet florissant uit en hij zou misschien wat minder privacy hebben. Meer wist hij op dat 

moment niet te verzinnen. 

Op het gemeentehuis werd de voortvarendheid van de burgemeester argwanend bekeken. Secretaris 

Noud Derks: ‘Kanker is een rotziekte en slokdarmkanker al helemaal. Ik wantrouwde de optimistische 

prognoses. Ik vond dat we de ogen niet mochten sluiten voor een kwalijke afloop van Johans ziekte.’ 

In het diepste geheim stelde de gemeentesecretaris een werkgroep samen die een draaiboek ging 

maken voor het geval Johans ziekteproces zou verslechteren en hij wellicht zou komen te overlijden. 

Esther Kock, woordvoerder van de burgemeester, nam zitting in de werkgroep net als Johans 

secretaresse Renée van Duren. Marieke van der Meijs, die door Johan met Jean-Pierre in de echt was 

verbonden, ging er ook deel van uitmaken. Zij verzorgde de logistiek van evenementen die B&W van 

Tilburg organiseren, zoals de dodenherdenking en de lintjesregen.  De overige deelnemers waren 

beleidsadviseur Hein Glerum, de chef kabinetszaken Guus Vinkesteijn, Mark van Stappershoef die 

over orde en veiligheid ging en Michiel van der Sande, namens de politie. Esther Kock: ‘Ik heb het als 

een bijna schizofrene situatie ervaren. ’s Morgens vroeg kwamen we bij elkaar tijdens een 

werkontbijt om Johans begrafenis voor te bereiden. Daarna ging ik naar zijn huis om onder het genot 

van een wit wijntje in de tuin de lopende zaken door te ne- men. Toch ben ik ervan overtuigd dat we 

zonder die tijdige voorbereidingen er later nooit in geslaagd zouden zijn om in een paar dagen tijd 

eenzelfde indrukwekkende afscheidsbijeenkomst te organiseren.’ 



Ruim een maand na de operatie van Johan Stekelenburg werd op dramatische manier duidelijk, dat 

de activiteiten van de werkgroep relevant zouden kunnen zijn. Johan en Heleen zochten eind februari 

onderdak in de bossen bij Arnhem om de Tilburgse carnavalsdrukte te ontlopen. Ze brachten een 

bezoek aan Ben Roodhuizen en zijn vrouw in Lochem, maar van de voorgenomen wandelingen kwam 

niet veel. Bij aankomst in het hotel begon Johan met overgeven en tijdens het kortstondige verblijf 

kwam hij zijn bed nauwelijks meer uit. Terug in Tilburg was zijn eerste gang naar de oncoloog in het 

St. Elisabeth Ziekenhuis, die nog dezelfde dag een plaats voor hem vrij maakte voor een 

lichaamsscan. De uitslag schokte Johan en Heleen diep. Uitzaaiingen in de buik, de lever en langs de 

nieuwe slokdarm. Was het ziekteproces tot dan toe een ongeluk, een rotervaring die je overkwam 

maar die weer overging, nu lag er opeens een loodzwaar gewicht op hun schouders. Oncoloog dr. 

Annemarie van Riel vroeg: ‘Wilt u chemotherapie?’ Johan antwoordde met een tegenvraag, die 

artsen doorgaans niet erg op prijs stellen: ‘Wat zou u zelf doen?’ Van Riel: ‘Dat is niet relevant.’ 

Johan: ‘Wat zijn mijn overlevingskansen met chemo?’ Het antwoord op die vraag werd omzeild, maar 

dat hoorde hij niet: ‘Er is vijftig procent kans dat de behandeling aanslaat.’ Johan: ‘Ik ga ervoor, ook al 

is de kans maar twee procent.’ 

In hun huis in de Blaak hebben Johan en Heleen dat weekend veel gehuild. Vervolgens zagen ze het 

ergste onder ogen en bespraken ze  met elkaar Johans mogelijke overlijden, eventuele euthanasie, 

de crematie en de uitvaartdienst. De sprekers, de muziek, de genodigden. Het crematorium in Tilburg 

was bezig met de verbouwing van het mortuarium, dat op 1 oktober weer in gebruik zou worden 

genomen. Met morbide grappen probeerde het echtpaar hun angst en verdriet de baas te blijven. 

‘Kan ik mooi de opening verzorgen’, zei Johan, die ook liet vastleggen dat Frank Houben op zijn 

uitvaartsdienst moest spreken en niet de nieuwe Commissaris van de Koningin, Hanja Maij-Weggen. 

Heleen had een schriftje, waarin ze aantekeningen maakte gedurende het hele ziekteproces. Over 

dat verpletterende weekend schreef ze: ‘Alles tegen elkaar uitspreken, luchtte op.’ Op de laatste 

pagina noteerde ze Johans wensen met als toevoeging: ‘Ik hoop dat we hier nooit aan toekomen.’ 

Johan Stekelenburg heeft de chemotherapie die begin maart begon als gruwelijk ervaren. Terwijl de 

cytostatica vanuit een infuus in zijn aderen druppelden, leek het alsof het leven uit hem wegvloeide. 

Maar de scan die tussentijds werd gemaakt gaf hem weer hoop: in de loop van de chemokuur 

verdwenen de tumoren tot de helft. Samen met Heleen maakte hij een afspraak met professor Bob 

Pine do in Amsterdam, een autoriteit op kankergebied die ook bij de ziekte van Joop den Uyl was 

betrokken, om een tweede mening te horen over zijn kansen en vooruitzichten. Heleen Hoekstra: 

‘Dat was schrikken. Pinedo zei onomwonden dat Johan nooit meer beter zou worden, ook al sloegen 

de chemokuren aan. Wij vertaalden dat als “Hij zal de komende jaren doorlopend nieuwe 

behandelingen nodig hebben”, niet wetende dat kankercellen op een gegeven moment resistent 

worden tegen de chemo.’ 

In die fase van het ziekteproces manifesteerde zich bij Johan Stekelenburg een kant van zijn 

persoonlijkheid die voor zijn naasten al levenslang zichtbaar was geweest, maar veel minder voor de 

buitenwereld: hij kon niet zonder werk en vooral niet zonder de mensen die hij in dat werk 

ontmoette. College- en raadsvergaderingen zat hij al weer snel voor. Toen in de formatie CDA en 

PvdA bakkeleiden over de hoogte van de bezuinigingen voor de nieuwe regeerperiode, zocht hij de 

openbaarheid en suggereerde hij te breken met de christendemocraten. De  chemotherapie maakte 

korte metten met zijn imposante, grijze kuif, maar dat weer- hield hem er niet van representatieve 

verplichtingen te vervullen. Hij was present bij de installatie van Frans Heeres als nieuwe korpschef. 

De opvolger van Peter van Zunderd oogt als een imposante man met een hoog bullebakgehalte, 

maar heeft een klein hartje. Tijdens een etentje ter gelegenheid van die installatie bracht hij zijn 

gevoelens tot uiting in een gedichtje, dat hij voor Johan schreef:  



"Jaar van mensen en momenten De tijd, Waar hij in jaren overgaat  

Alleen op sommige momenten staan we stil 

Achter ons de tijd, waarvan wij weten wat hij bracht; Vóór ons de tijd 

Waarvan álles wordt verwacht 

De toekomst, gevormd door het verleden  

Door ervaringen van mensen en momenten Van wie wij houden en die wij koesteren, 

Mensen en momenten, die wij verliezen en die voorbijgaan 

Die wij mogen – moeten – pakken en grijpen 

In de wetenschap dat niet alles glans en glorie is 

Wat de toekomst ook brengen mag 

Het wordt een tijd van mensen en momenten Heel dicht bij elkaar! 

 

De burgemeester was ook in functie bij de opening van Westpoint, de hoogste woontoren van 

Nederland. Hij fungeerde als vendumeester op een veiling ten behoeve van kringloopwinkel La 

Poubelle. Een foto die alle kranten haalde, toonde hem kaal, breed lachend, bij zijn hernieuw- de 

beëdiging als lid van de Eerste Kamer. Wethouder en loco-burgemeester Els Aarts: ‘Het was niet 

gemakkelijk om zijn vervanger te zijn in die periode. Ik kwam vaak ’s morgens op het gemeentehuis 

zonder enige idee wat ik die dag zou moeten doen. Dan had ik mijn eigen agenda vrijgemaakt en me 

voorbereid op zijn taak, als hij die niet zou kunnen uitoefenen. En dan zei hij: ‘Ik heb aangekondigd 

om op 9 mei weer te beginnen, maar de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen op de 30ste 

april zou ik toch wel erg graag voor mijn rekening willen nemen.” Je gunde Johan alles op dat 

moment. Hij kreeg er levensvreugde van. Dan vertelde hij later aan Heleen dat hij zo’n fijne ochtend 

had beleefd.’ 

 

Wat wij ook kregen, 

Dát neemt niemand ons meer af! 

Dát vormt en ligt besloten in ons zelf, Geeft ons de kracht en de macht 

Het nieuwe onbekende in te gaan Vol verwachting, 

Om en met elkaar 

 

De komende tijd, Zal er weer één zijn 

Van mensen en momenten 

Van plezier en verdriet, van winst en verlies 

 

Een jaar van mensen en momenten, 

Van kansen en mogelijkheden 



  

Heleen kende Johan door en door en wist dat ophouden met werken zijn dood zou bespoedigen. Zijn 

collega’s ten stadhuize sloegen zich – letterlijk met liefde – door de ongewisse periode heen omdat 

zij van hun burgemeester hielden. Zijn naaste familieleden hadden het er moeilijk mee. Jan 

Stekelenburg: ‘Ik vond dat hij al zijn resterende energie aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 

moest besteden in wat de laatste maanden van zijn leven leken te worden. Huur een groot  

vakantiehuis met elkaar. Maak een wereldreis.Zoals alle aanvaringen die we in ons leven hebben 

gehad, duurde ook deze maar kort. Je moet iemands persoonlijkheid respecteren zoals hij is, niet 

zoals jij vindt dat hij had moeten zijn.’ Met zijn zonen Taco en Douwe onderhield Johan Stekelenburg 

levenslang een gecompliceerde relatie. Hij hield hartstochtelijk van ze, maar de uitingen van zijn 

genegenheid moesten passen in zijn werkagenda.  

Belangstelling bij een 

nachtelijke brand in de 

Hasseltstraat 

 

In zijn eerste jaar als 

burgemeester van Tilburg liet 

hij zich strikken voor een 

vraaggesprek met Anita de 

Haas en Joke Knoop van Het 

Brabants Dagblad in een 

Trappistenabdij over ‘Leven en 

welzijn’. Met vragen als 

‘Wanneer zien we wie u bent?’ 

en ‘Waar denkt u aan als u  ’s 

avonds naar huis rijdt?’ 

probeerden de interviewers de mens achter de functionaris te ontdekken. Op de constatering dat 

iedere carrière zijn prijs heeft, antwoordde Stekelenburg: ‘Oh god, het tweede huwelijk en zo. Ik 

weet niet of dat zo samenhangt. Natuurlijk, je denkt wel eens dat zo’n baan, nauwelijks thuis, mede 

oorzaak is van een mislukt huwelijk. Ik heb de kinderen niet opgevoed. De jongste was drie en de 

oudste was acht toen ik wegging, maar natuurlijk heb ik daarna heel vaak in de weekeinden en de 

vakanties voor ze gezorgd.’ Taco Stekelenburg: ‘Ik liet mijn vader eens een foto zien van zijn broer 

Jan, die werd omhelsd door onze zoon Maarten en onze dochter Maud. “Zouden ze dat bij mij ook 

doen?” vroeg papa. Ik zei: “Dat zul je moeten verdienen.” Ik weet nog dat mijn vrouw net was 

bevallen van onze zoon. Hij is nu zeven jaar en net als zijn opa en zijn vader helemaal voetbalgek. Hij 

haalt ’s morgens de krant uit de bus om de sportbijlage te lezen! Ik belde papa die op weg was naar 

een televisie-opname van Paul de Leeuw. Ik had gehoopt dat hij meteen naar ons zou toekomen, 

maar in plaats daarvan koos hij ervoor om tijdens de uitzending melding te maken van de geboorte 

van zijn eerste kleinkind. Johan was hartstikke aardig voor ons. We telefoneerden een paar keer per 

week met elkaar en aan de vakanties op het water bewaar ik de beste herinneringen, maar als hij 

híer kwam, dan was het vaak omdat hij ook nog in de buurt moest zijn voor iets anders. Mijn vrouw 

komt uit een echte knuffelfamilie, dus zijn afstandelijkheid viel des te meer op. 

De laatste weken voor zijn dood hebben we veel gepraat en toen bleek mij eigenlijk pas voor het 

eerst dat hij het óók verdrietig vond dat onze omgang emotioneel gereserveerder was dan we allebei 

hadden gewild. Ik heb in mijn leven de directe omgang met mijn vader gemist. De vanzelfsprekende 

omgang buiten de weekenden en vakanties om. Dat accepteer je en vervolgens kun je je over dat 

gemis heen zetten en genieten van wat wél mogelijk is. Mijn broer kon dat veel minder.’ 



Douwe Stekelenburg is uiterlijk en qua karakter Johans evenbeeld. Misschien botste het daarom 

tussen hem en zijn vader meer dan tussen Taco en Johan. ‘Ik vind het jammer dat hij persoonlijke 

contacten ondergeschikt maakte aan zijn carrière. Dat schijnt niet anders te kunnen, hoor ik wel eens 

zeggen, anders breng je het niet zo ver. In wat ik van hem zag, herkende ik zó vaak mezelf. Graag in 

het middelpunt van de belangstelling staan, razendsnel een gezelschap inschatten, wie ertoe doet en 

wie niet, en bovendien het vermogen om aan te voelen wanneer je niet op scherp hoefde te staan.’ 

In de zomer van 2003 verschenen Johan en Heleen bij Pia Dijkstra in het programma ‘Vinger aan de 

pols’. Vrijmoedig spraken ze over hun leven met kanker, hun twijfels, hun angsten, de momenten 

waarop ze, ondanks alles – of dankzij alles – genoten. De liefde tussen Johan en Heleen spatte van 

het scherm en hun ontroerende openhartigheid ondervond niet alleen grote waardering, maar stak 

ook duizenden kankerpatiënten een hart onder de riem (bleek uit een enquête van het Koningin 

Wilhelmina Fonds). De redactie van ‘Vinger aan de pols’ vroeg Johans tweelingbroer en zijn zonen 

om een bijdrage aan het programma. Jan en Taco weigerden. Douwe sprak voor de camera naar zijn 

idee eerlijk en onverbloemd over de moeizame relatie met zijn vader, maar vooral Heleen vond 

Douwes zienswijze eenzijdig en kwetsend voor haar man. Het filmpje is nooit vertoond, ‘omdat Johan 

het niet in het belang van het programma vond’, hoewel hij genoot van de mooie beelden van zijn 

knappe zoon aan het strand. Douwe: ‘Ik vond dat manipulatief en dat heb ik hem gezegd. Daardoor 

en natuurlijk ook omdat hij zo ziek was, zijn tussen ons gesprekken op gang gekomen waarin we oud 

zeer hebben kunnen uitpraten. Daarnaast was er gelukkig veel om trots op te zijn en dankbaar voor 

wat hij voor me heeft betekend. Het feit dat ik van Friesland en van watersport ben gaan houden, 

heb ik aan hem te danken. Hij heeft ons meegenomen naar evenementen waar ik anders nooit zou 

zijn gekomen en ook financieel gesteund. Op zijn sterfbed hoorde ik pas hoeveel moeite het hem had 

gekost bij ons weg te gaan en in Rijswijk te gaan wonen. Vreemd genoeg deed me dat heel goed.’ 

In juli 2003 bleken sommige tumoren niet meer op de chemotherapie te reageren. Er groeide een 

nieuw gezwel in Johans keel, dat moest worden bestraald om te voorkomen dat hij zou stikken. De 

burgemeester verscheen nog steeds in het openbaar, twintig kilo lichter inmiddels en met een wit 

donslaagje op zijn schedel. In augustus bezocht hij met zijn vrouw en zijn zonen de Sneekweek. 

Wiebo de Visser: ‘Hij zei: “Wiebo, dit was de laatste keer”. Dat had ik al in zijn ogen gezien, het licht 

was er uit.’ Jean-Pierre van der Meijs: ‘Mijn vrouw en ik namen Johan en Heleen mee naar het 

Festival van het Levenslied, zij namen ons mee naar het zeilen in Friesland. Johan ging steeds vaker 

tussendoor rusten. Ik vroeg: “Gaat het nog?” en hij schudde ontkennend zijn hoofd. “Niet tegen 

Heleen zeggen, Jean-Pierre, maar ik ben zo somber…”’ 

Op 28 augustus, uitgerekend op Heleens verjaardag en op die van wethouder Jan Hamming, zaten 

Johan en Heleen opnieuw bij oncoloog Van Riel aan tafel om het resultaat te bespreken van de scan 

die na de laatste chemokuren was gemaakt. Daar en op dat moment werden de zeven 

éénlettergrepige woorden uitgesproken, die al voor duizenden kankerpatiënten een doodvonnis 

betekenden: ‘Ik kan niets meer voor  u doen.’ Johans reactie bestond ook uit woorden van één 

lettergreep: ‘Hoelang heb ik nog?’ ‘Misschien twee maanden’, antwoordde de specialist. Johan 

schudde mismoedigd zijn hoofd: ‘Ik denk een paar weken.’ Heleen werd boos. ‘Waarom moest hij 

van maanden weken maken? Ik wilde verdomme helemaal niet dat hij dood ging.’ 

In de eerste week van september 2003 overtuigden zijn collega’s Johan Stekelenburg van de 

noodzaak zijn taken neer te leggen. Dat lukte, omdat ze op zijn uitdrukkelijk verzoek de toevoeging 

‘tijdelijk’ accepteerden. Ze wilden een eventuele herhaling voorkomen van wat er gebeurde, nadat in 

de Tilburgse wijk Reeshof Bart Raaijmakers werd vermoord. Toen de burgemeester op de hoogte 

werd gebracht van de dodelijke steekpartij reageerde hij minder adequaat dan hij doorgaans deed. In 

goede doen was hij ongetwijfeld meteen naar de wijk gereden om met verontruste, kwade burgers in 



debat te gaan. Bij de brand in de kerk aan de Hasseltstraat, waar de omwonenden geëvacueerd 

moesten worden omdat de kerkmuren dreigden in te storten, had hij om middernacht in het 

buurthuis gestaan om de slachtoffers te troosten (alvorens hij de volgende ochtend doorging naar 

het ziekenhuis om bestraald te worden). Nu beantwoordde hij vragen van journalisten ontwijkend en 

zonder exact op de hoogte te zijn van wat zich had afgespeeld. Bovendien gebruikte hij het woord 

‘incident’ dat bij de bevolking olie op het vuur gooide. 

Stekelenburg kreeg haatmail, met als meest extreme reactie die van een man, die in grove 

bewoordingen de wens uitsprak dat zijn ziekte Tilburg snel zou verlossen van een gevaarlijk links 

persoon. Daar wist Heleen wel raad mee: ‘Ik vind het bedroevend en schandelijk dat u mijn man dit 

soort zaken toewenst. De samenleving wordt verziekt door mensen die zinloos geweld toepassen, 

maar door uw opstelling wordt ze zeker niet beter.’ Ze kreeg antwoord van de echtgenote van de e-

mailer, die excuses aanbood met de vergoelijking ‘dat wij LPF’ers er nogal makkelijk iets uitflappen.’ 

Haar verontschuldiging kon niet voorkomen dat haar man – van wie de naam en de woonplaats in 

het Brabants Dagblad stonden afgedrukt – door zijn baas werd ontslagen. De onrust in de Tilburgse 

wijk werd uiteindelijk de kop ingedrukt met een persconferentie, waarop Stekelenburg – geheel 

tegen zijn aard in – doorsloeg naar de andere kant en harde maatregelen aankondigde tegen de 

Antilliaanse gemeenschap, waaruit de daders afkomstig waren. Zwetend en doorlopend oogcontact 

zoekend met de mensen om 

hem heen, sleepte hij zich 

naar het einde van de 

bijeenkomst.  

De laatste kermis 

 

Het laatste knipsel in het 

laatste plakboek is van 7 

september. Een fotootje, 

waarop een sterk 

vermagerde burgemeester 

het startschot lost van de 

tien miles-loop in Tilburg. 

Zaterdag de 13e liet 

Stekelenburg zich naar het 

fractieweekend van de PvdA 

vervoeren, waarmee de partij traditioneel het parlementaire jaar begon. Karin Adelmund: ‘Hij kreeg 

bij zijn binnenkomst een daverende ovatie, maar hij glom niet meer zoals hij anders deed als hij bijval 

kreeg. Even vormde hij weer het middelpunt en daaraan ontleende hij energie, maar daarna ging hij 

op mijn kamer rusten. We spraken over zijn naderende dood. Hij was gelukkig vanwege het intense 

contact met zijn zoons en sprak daar met veel gevoel over. ”Ik heb het zo koud”, zei hij en: “De 

mensen die van me houden, zijn bereid me te laten gaan.”’ 

Op zondag 14 september wilde de Carnavalsstichting Tilburg graag afscheid nemen van de 

burgemeester. Jean-Pierre van der Meijs: ‘We vonden dat Johan zijn werk goed had gedaan, vooral 

na de ramp in Volendam. Hij feestte altijd incognito met ons mee. Niet zó incognito dat hij niet werd 

herkend, maar tóch…. 

Op zondag is hij met Heleen naar ons toegekomen en hebben wij hem de Gouden Kruik uitgereikt. 

Om enig idee te geven, we hebben bronzen, zilveren en gouden kruiken. Het was in totaal de 

twaalfde kruik in 44 jaar. Hij zat maar te slikken en kernwoorden op te schrijven om zelf een speech 



te kunnen houden. Hij sprak kort, één hand steunend op een stoel, de andere op Heleen. Om hen 

heen zaten zeven volwassen kerels te janken. Bij het afscheid zei hij dat dit de laatste keer was dat hij 

auto had gereden en stelde voor: “Kom deze week nog een biertje drinken.”’  

Marieke van der Meijs: ‘Als verbindingsvrouw tussen de familie en de gemeente ben ik woensdag de 

17e met een serie foto’s naar zijn huis geweest om hem te laten beslissen welke foto hij op de 

uitnodiging van zijn herdenkingsplechtigheid wilde hebben.’ Renée van Duren: ‘Die woensdag was 

een opmerkelijk warme dag voor de tijd van het jaar. Tot het einde van de middag heeft hij me op 

het terras in de tuin brieven en e-mails opgegeven, omdat hij per se alle mensen wilde 

beantwoorden die met hem meeleefden.’ 

Weloverwogen besloot Johan Stekelenburg in de zomer van 2003 om drie van de vele verzoeken om 

een vraaggesprek te honoreren, die hem bereikten toen bekend werd dat na een geslaagde operatie 

toch uitzaaiingen waren vastgesteld. Vrij Nederland, omdat hij een hoge pet op had van interviewer 

Coen Verbraak en omdat hij zich als president-commissaris van de Weekbladpers met het blad 

verbonden voelde. Het Brabants Dagblad was welkom, omdat hij met die krant als burgemeester van 

Tilburg het meeste te maken had. Met hoofdredacteur Pieter Broertjes van de Volkskrant wilde hij op 

een waardige manier een gezamenlijke historie van meer dan twintig jaar afsluiten, hoewel de 

parlementaire redactie van de Volkskrant als een van de weinige kranten in Nederland vaak met 

dédain over Johan had geschreven. Natuurlijk vertoonden de interviews veel overeenkomsten. Maar 

tegen Vrij Nederland (28 juni 2003) was Stekelenburg nog opvallend veel met nationale zaken bezig: 

de opvolging van Kok, de afgang van Melkert en het mislukken van de formatiepogingen tussen PvdA 

en CDA, waarover oud-minister Bert de Vries hem had gezegd: ‘Dat hadden wij samen wel opgelost, 

Johan!’ 

Afscheid van Langelille; v.l.n.r. 

Maarten, op schoot bij zijn moeder 

Nina, daarvoor Maud naast Johan, 

Douwe en Taco 
 

Stephan Jongerius van het 

Brabants Dagblad was nog 

altijd in het bezit van de fles 

whiskey, die hij had 

gewonnen van de afdeling 

voorlichting van de FNV – 

toen zijn vroegtijdige 

publicatie over de 

kandidatuur van 

Stekelenburg als 

burgemeester van Tilburg 

waar bleek te zijn. Hij bood aan de fles samen soldaat te maken, maar op die uitnodiging kon Johan 

niet ingaan. In het interview (26 juli) was zijn leefwereld al een stuk kleiner geworden dan een maand 

daarvoor. Opmerkelijk was vooral de passage die de krant niet haalde omdat Johan hem schrapte: ‘Ik 

ben niet bang voor de dood, althans niet in fysieke zin. Ik wil het niet, omdat ik vind dat ik nog zo veel 

moet doen. In metafysische zin gaat de dood mijn bevattingsvermogen te boven. Ik ben denk ik niet 

het type dat erg makkelijk zal lijden en pijn zal ondergaan. Ik zie mezelf niet in een bed voor het raam 

belanden en houd voor dat moment de mogelijkheid van euthanasie open.’ 

Een week later, in gesprek met Pieter Broertjes en Frank van Zijl, bleek hij zich bij het onvermijdelijke 

te hebben neergelegd: ‘Goed, we zullen het over de dood hebben. Het is niet reëel om nog te zeggen 



dat het allemaal wel mee zal vallen. Ik denk dat je nuchter moet vaststellen dat je kansen niet groot 

zijn. Het is lastig om uit te spreken, maar zo ligt het.’ Broertjes: ‘Zo openhartig had hij nog niet eerder 

over het naderende einde van zijn leven gesproken. Toen Johan het stuk van tevoren las, vonden 

Heleen en hij het heel confronterend. Daar stond het dan, zwart op wit.’ 

Vooral het interview in de Volkskrant bracht velen ertoe om nog één keer in de pen te klimmen en 

Johan Stekelenburg te laten weten wat hij voor hen en voor anderen had betekend. Onder hen 

waren veel autoriteiten die later bij de herdenkingsdienst aanwezig zouden zijn. Minister-president 

Jan Peter Balkenende belde op vrijdag 19 september en stuurde diezelfde middag een zeer 

persoonlijke, handgeschreven brief. Maar ook Ismail Yildiz liet van zich horen, vakkenvuller bij Albert 

Heijn, met wie Johan een warme verstandhouding had opgebouwd door op zaterdag in de winkel zijn 

vragen te beantwoorden en die van zijn moeder en die van de rest van de familie. Yildiz mailde: ‘Op 

uw advies ben ik met de opleiding bedrijfseconomie begonnen. Ik heb mijn eerste studiepunt al 

binnen, nu de andere 59 nog. Misschien kom ik straks onder uw leiding bij de gemeente Tilburg te 

werken als bedrijfseconoom, dan kunt u het wat rustiger aan doen. Nogmaals beterschap en wie 

weet zie ik u bij de opening van onze moskee op 5 oktober. Je kameraad, Ismail.’ 

eleen las Johan de fanmail voor, sommige passages twee keer. Maar er was ook een brief 

binnengekomen van oud-VVD-fractievoorzitter Berry Stok, die ze verdonkeremaande. Een van Johans 

laatste handtekeningen als fungerend burgemeester zette hij onder Stoks ontslagbrief als directeur 

van de Tilburgse Waterleidingmaatschappij (TWM). Uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers was 

gebleken dat de VVD-coryfee werknemers liet klussen in zijn tweede huis, betalingen aan zichzelf 

fiatteerde, VVD-raadslid Van Diessen én diens vrouw voor meer dan 100.000 euro als adviseurs 

inhuurde, kortom zich met een kleine VVD-kliek om zich heen gedroeg als het Nollen-syndicaat in de 

hoogtijdagen van de Brabantse KVP. Het niveau van de brief van ir. L.M.J.I. Stok deed niet onder voor 

dat van het mailtje van de overspannen LPF’er, maar híj heeft er nooit excuses voor aangeboden. 

René van Diessen maakt als kanttekening dat hij en zijn vrouw voor afzonderlijke klussen werden 

ingehuurd en bestempelt de hoogte van het bedrag als ‘onzin’. 

Op vrijdag 19 september keerde Johan Stekelenburg zich af van de buitenwereld en gebruikte hij zijn 

snel afnemende energie uitsluitend  om zich bezig te houden met de mensen om hem heen. Toen 

Heleen even wat boodschappen deed, raakte hij in paniek: ‘Niet meer weggaan, ik ben bang dat ik 

doodga als jij er niet bent.’ Zaterdag vulde hij met huisarts Guido Verhaak een euthanasieverklaring 

in, dezelfde avond kwam de wettelijk verplichte tweede arts vaststellen dat zijn besluit vast stond. 

Nadat Els Aarts en Noud Derks de burgemeester de gouden legpenning van de gemeente hadden 

uitgereikt, overhandigden Marieke en Jean-Pierre van der Meijs hem een onderscheiding wegens 

betoonde vriendschap. Jean-Pierre van der Meijs: ‘Hij herhaalde de verontschuldigingen die hij al 

eerder had uitgesproken over de overlast die alle rechtszaken over mijn discotheek hadden 

veroorzaakt en over de onjuiste onderzoeks- methoden van de gemeente. Ik zei: als ik je ermee 

gezond kon maken, mocht die tent van mij zó dicht... Wat moet je bij zo’n afscheid zeggen? Ik zei 

“adieu” en dat fluisterde hij ook.’ Johans dierbaren zagen hoe hij per uur minder energie en meer 

pijn had. Af en toe nam hij morfine, maar niet te vaak, want een extra shot eerder die week had hem 

het gevoel gegeven langdurig van de wereld te zijn geweest. 

‘Hoek’ , zei Johan Stekelenburg op zondagmorgen, ‘Ik weet niet of je het erg vindt, maar ik wil er een 

einde aan maken. Vandaag neem ik afscheid van de mensen die nog op bezoek komen en dan moet 

het morgen maar gebeuren.’ Heleen Hoekstra: ‘Of ik het erg vond? Ik was radeloos, ik wilde hem niet 

missen. Johan zei: “Ik wil jou ook niet kwijt, maar het gaat gewoon niet meer. Ik verlang niet naar de 

dood, maar naar het geen pijn meer hebben.” ’  Ook zondag 21 september was een schitterende 



herfstdag. Marjolein Hoekstra was al sinds donderdag bij haar zus ingetrokken om te helpen met 

alles wat zich voordeed. 

Marjolein Hoekstra: ‘De sfeer was onwezenlijk. Beneden wachtten goede vrienden van Johan tot ze 

werden geroepen om op zijn slaapkamer afscheid te komen nemen. De meesten waren op van de 

zenuwen, pakten wat ik inschonk met trillende handen aan. Je gaat voor de laatste keer naar iemand 

toe, die je daarna nooit meer levend zult zien. Wat moet je in hemelsnaam zeggen? Degenen die 

weer naar beneden kwamen, zaten minutenlang ontdaan voor zich uit te staren. Sommigen 

vertelden hoe Johan hén had getroost. Af en toe nam Johan een pauze, dan dommelde hij een beetje 

om krachten te verzamelen en daarna mocht de volgende naar boven. Wim Kok was de laatste, ’s 

avonds om acht uur.’ 

Tussen de bezoeken door belde Johan ’s middags via Heleen met zijn eerste vrouw. Lideke Gerritsen: 

‘Hij was heel moeilijk te verstaan en bedankte me. Ik heb hem gezegd dat het me speet dat ik hem 

niet meer zou zien. Toen het gesprek was afgelopen heb ik als laatste herinnering een foto gemaakt 

van zijn nummer op het display van mijn telefoon. Het was 14.41 uur op 21 september, onze 

trouwdag.’ Die middag belde ook Eddy Reefhuis: ‘Zal ik morgen komen?’ ‘Goed’, antwoordde Heleen. 

‘Dan kun je vast met Taco en Douwe kennismaken. En hoe meer mensen die niet weten wat ze 

zeggen moeten, hoe beter.’ 

Heleen bleef bij Johan waken in de laatste nacht van zijn leven. De volgende ochtend beloofde Guido 

Verhaak tussen 12.00 en 12.30 uur te komen om Johans dood te bespoedigen. Johan Stekelenburg 

verzamelde zijn laatste krachten voor een intiem gesprek met zijn vrouw en zijn zonen. Daarna was 

zijn energie op. Krimpend van de pijn vroeg hij om het kwartier waar die dokter nou bleef. Omringd 

door de mensen van wie het hij meeste hield, overleed hij op 22 september om 12.50 uur. 


