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Een paar maanden na het overlijden van Johan Stekelenburg en de herdenkingsdienst op 29 

september 2003 honoreerde Heleen het verzoek van Joke Tromp van het weekblad Margriet om een 

interview. Zij vertelde over haar leven met haar eerste en laatste liefde op zo’n indringende manier, 

dat zij het aanbod kreeg haar ervaringen in een wekelijkse column op te schrijven. In de maand dat 

‘Allemansvriend’ werd gepresenteerd (op Johans verjaardag 31 oktober), werd ook een bundeling 

van haar stukken uitgegeven. Het boek heet: ‘Drie stappen vooruit en één achteruit’ en verscheen bij 

uitgeverij Archipel. 

Officieel kan pas tien jaar na iemands dood een straat, laan of plein naar hem worden vernoemd. In 

Tilburg Noord namen bewoners het heft in eigen handen en gaven een braakliggend terrein de naam 

‘Johan Stekelenburgpark’. Met een overweldigende meerderheid kozen lezers van de Volkskrant 

Johan Stekelenburg tot man van het jaar 2003. Loco-burgemeester en wethouder Els Aarts werd op 

29 april 2004 benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. In de laatste dagen van zijn leven 

droeg Johan Stekelenburg haar voor die onderscheiding voor. 

Aan PvdA-fractievoorzitter Driek van Griensven en wethouder Jan Hamming adviseerde Stekelenburg 

in de weken voor zijn dood om Ruud Vreeman te vragen om te solliciteren naar de functie van 

burgemeester. Omdat de veiligheid in Tilburg een hot item was geworden, won Vreeman de 

procedure van oud-CNV-voorzitter Doekle Terpstra en werd hij op 29 april 2004 benoemd. 

In het voorjaar van 2004 werd de Johan Stekelenburgstichting opgericht. Doel van de stichting is 

activiteiten te ondersteunen voor kinderen tot en met twaalf jaar, die in behoeftige omstandigheden 

verkeren. De bedrijven waar Stekelenburg commissaris was, zorgden voor een startkapitaal. In het 

najaar van 2005 was al meer dan 60.000 euro besteed aan projecten. In het bestuur van de stichting 

heeft Heleen Stekelenburg-Hoekstra zitting genomen. 

Op de steen in de urnentuin van het crematorium staat de tekst, die Johan Stekelenburg uitsprak bij 

zijn aantreden als 

burgemeester: ‘Ik heb een 

steen verlegd’. 
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Jan Stekelenburg bood de 

redactie van Studio Sport aan 

om in de zomer van 2004 de 

eindredactie te voeren over 

de NOS-uitzendingen van de 

Tour de France. Hij deed dat 

als eerbetoon aan zijn 

overleden tweelingbroer. 

Op 2 augustus 2004 kwam de naaste familie van Johan Stekelenburg bijeen om een rode steen te 

onthullen, die de plaats markeert waar de as van zijn crematie wordt bewaard. Hoewel ze eerst 



dacht aan het uitstrooien van de as over de Friese wateren, koos Heleen toch voor een speciale plek 

waar ze naartoe kon gaan om na te denken, boos te zijn, lief te hebben. 

Op 1 november 2004 werd op de bestuursverdieping van het Tilburgse gemeentehuis het portret van 

Johan Stekelenburg onthuld, dat werd geschilderd door Fred Schley. Het werk betekende een 

trendbreuk met de overige staatsieportretten die de wanden van de gang sieren. Zonder ambtsketen 

of andere ornamenten houdt Johan met twinkelende ogen iedere voorbijganger in de gaten. Zijn 

kekke, blauwe brilletje ligt voor. 

De PvdA-afdeling Tilburg wil met ingang van 31 oktober 2006 

jaarlijks een Johan Stekelenburgprijs uitreiken aan iemand die 

zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor 

de stad. 

De Stichting Start Foundation  –  met  onder  anderen  Bert de 

Vries en Wim Kok in het bestuur – heeft besloten met ingang van 

2006 de naam van een al bestaande aanmoedigingsprijs van 

15.000 euro om te dopen in ‘Het Johan Stekelenburg 

Compliment’. De prijs is bestemd voor iemand ‘die op creatieve 

en integere manier een belangrijke, zicht- bare en onbaatzuchtige 

bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de perspectieven 

van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’ Stekelenburg  

was  oprichter  en  bestuurslid  van  Start Foundation. Heleen 

Hoekstra wordt jurylid voor de prijs. 

Op 27 april 1994 werd op de Heuvel, een groot plein in het hart 

van Tilburg, met pontificaal machtsvertoon een lindeboom omgezaagd. De boom functioneerde 

enige honderden jaren als het symbool van de stad. Henk Kuiper van de Stichting Stadsbomen Tilburg 

heeft er een kloek, royaal geïllustreerd boek over geschreven, waarin vijf eeuwen Tilburgse 

geschiedenis tot leven komen. In de middeleeuwen was de boom van religieuze betekenis. Daarna 

fungeerde hij onder andere als vrijheidsboom (Oranjeboom) en als gerechtsboom, waaronder 

vonnissen wer- den geveld en voltrokken. Waarom moest de lindeboom van de Heuvel weg? 

Officieel omdat er aan zijn levenscyclus een einde was gekomen. De boom was op sterven na dood 

en kon niet meer worden gered. Maar de werkelijke reden was dat burgemeester Gerrit Brokx en zijn 

college een boom op die toonaangevende plek in de stad niet vonden passen bij het imago van 

Tilburg als ‘moderne industriestad’. De Heuvel moest worden heringericht met steen, staal en beton 

en met banken, verlichting en plantenbakken die elk streden om een predikaat voor het meest 

prozaïsche ornament óóit. Terwijl van alle kanten met kettingzagen op de metersdikke stam werd 

aangevallen en een hijskraan het van bladeren en takken ontdane karkas langzaam de lucht in hief, 

floepte van onder de boom een lindeloot de vrijheid in. Die loot werd door de gemeente op een 

geheime plek zo goed verzorgd, dat hij afstierf. Maar de Stichting  Stadsbomen slaagde erin de 

levende herstelwortels van de lindeboom in veiligheid te brengen en een doorgroei van de 

oorspronkelijke boom te bewerkstelligen, die wéér voor vijf eeuwen majestueuze pracht zou kunnen 

zorgen. De nieuwe oude lindeboom heeft zelfs stiekem alweer even op de Heuvel gestaan…. 

Na de dood van Johan Stekelenburg schreef het bestuur van de Stichting aan B&W: ‘Tijdens zijn 

burgemeesterschap was Johan Stekelenburg een bindend element in de stad. Een ech- te 

burgervader, innemend, voor ieder- een toegankelijk. Hij wist tegenstellingen te overbruggen en 

mensen te verenigen. Met zijn aimabele houding en zijn jovialiteit was het voor hem niet nodig om te 

appelleren aan “normen en waarden”. Hij gaf daar zelf uitdrukking aan. En hij deed dat op een 

1De lindeboom die de herinnering aan 
Johan Stekelenburg levend moet houden 



manier waarmee iedereen van harte kon instemmen. We willen de herinnering aan Johan 

Stekelenburg levend houdend met een boom. En vanwege de bijzondere kwaliteiten van onze 

overleden burgemeester een heel bijzondere boom.’(…) ‘Met zijn hartvormige blaadjes zal hij de 

warmte en vriendelijkheid memoreren die Johan Stekelenburg in deze stad bracht. Als Johan 

Stekelenburgboom zal hij nog vele generaties na ons een herinnering blijven aan een burgemeester 

die na het verwijderen van Tilburgs oude gemeenschapsboom zich ontpopte tot een bindend 

element in de Tilburgse gemeenschap. Zoals deze doodverklaarde lindeboom bleef leven, zo zal de 

herinnering aan Johan Stekelenburg via deze boom levend blijven.’ 

Twee jaar na het overlijden van de burgemeester van Tilburg blijkt dat het voorstel om op de Heuvel 

een Johan Stekelenburgboom neer te zetten nog steeds niet ter discussie heeft gestaan. Het lijkt 

alsof individuen binnen het Tilburgse stadsbestuur moeite hebben het aanbod van de Stichting 

Stadsbomen naar waarde te schatten. Gesteggel over een plek, gemonkel over de vraag of de 

herplaatsing van de lindeboom geen desavouering van Gerrit Brokx betekent, kinnesinne over de 

vraag of het niet ‘wat érg veel Johan’ wordt in Tilburg… Het wachten is nog altijd op een gebaar dat 

recht doet aan de generositeit die Stekelenburg als burgemeester tentoonspreidde. 


