
48

Ti
di

ng
e 

20
09

In februari 1886 verwelkomde de stad Gouda 
haar nieuwe commissaris van politie, Jan 
Willem Tuinenburg. Hij was slechts vier jaar 
in Gouda werkzaam, maar ondanks dit korte 
verblijf was zijn invloed duidelijk merkbaar. 
Tuinenburg was een ambitieus en gedreven 
politieman. Bovenal ontpopte hij zich als 
een hervormer die de gebrekkige negen-
tiende eeuwse politieorganisatie naar een 
een hoger peil wilde tillen. In 1886 richtte 
hij het eerste politievaktijdschrift van Neder-
land op De Nederlandsche Politiegids. Een 
jaar later stond hij aan de wieg van de eerste 
Nederlandse politiebond, de Algemeene 
Nederlandsche Politiebond. Na alle succes-
sen nam zijn leven vanaf 1890 plotseling een 
andere wending. Dit artikel beschrijft het 
turbulente leven van deze politieman. 

Een politieloopbaan

Tuinenburg werd in 1845 in Den Haag geboren als zoon 
van een welgestelde logementhouder. Van zijn zes broers 
zochten er maar liefst vier hun heil in Nederlands-Indië, 
vier als soldaat bij het Koninklijk Nederlandsch Indisch 
Leger en één als handelsagent. Na zijn middelbare school-
tijd koos Jan Willem in 1870 voor een functie bij de poli-

tie. Foto’s uit die tijd laten ook zien dat Tuinenburg zich 
in ieder geval qua uiterlijk goed aan de toenmalige poli-
tiecultuur wist aan te passen. Hij had een fors postuur en 
droeg een imposante snor.

Tuinenburg leerde het politievak als inspecteur. In 
1876 werd hij benoemd tot commissaris van politie in het 
Friese Dokkum. Daar ontmoette hij Minke Zelle, met wie 
hij in 1877 in het huwelijk trad. Een nichtje van haar ver-
wierf later wereldwijde bekendheid als de spionne Mata 
Hari.1 Commissaris van politie was een functie met aan-
zien. Tuinenburg behoorde tot de notabelen van de stad. 

Jan Willem Tuinenburg (Nederlands Politiemuseum)

1. Met dank aan A. Tuinenburg die de genealogische gegevens van 
de familie Tuinenburg beschikbaar stelde. 
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Hij trad onder meer toe tot de lokale Orde van Vrijmet-
selaars, een voorrecht dat alleen aan de lokale elite was 
voorbehouden. Aan het begin van de jaren tachtig stapte 
hij over naar de gemeentepolitie van Bolsward. 

Vanuit zijn leidinggevende positie kwam Tuinenburg 
steeds meer tot de conclusie dat de Nederlandse poli-
tie ernstig te wensen overliet. In deze tijd was de poli-
tiezorg vrijwel geheel in handen van de gemeenten. De 
burgemeester was niet alleen verantwoordelijk voor de 
handhaving van de openbare orde in zijn gemeente maar 
ook voor het beheer van de lokale politieorganisatie. Dit 
betekende dat de politiezorg in de gemeente geheel uit 
de gemeentekas moest worden betaald. Het rijk sprong 
niet of nauwelijks bij. Een goede politiezorg kostte geld, 
maar over het algemeen waren de gemeentebesturen 
weinig geneigd tot grote uitgaven. De politie was vaak 
een sluitpost op de begroting. Veel politiekorpsen waren 
daarom onder de maat. Dit uitte zich onder meer in de 
sterkte. Vaak was het aantal agenten ontoereikend om 
een adequate politiezorg in de gemeente uit te oefenen. 
De financiële krapte drukte zich ook uit in de arbeids-
voorwaarden. De agenten maakten lange werkdagen 
en kregen relatief weinig betaald voor het inspannende 
werk dat zij verrichten. Een geschoolde arbeider ver-
diende meer. Omdat iedere gemeente zelf zijn politie 
beheerde, verschilden de bezoldiging en de arbeidstij-
den per gemeente. 

De geringe belangstelling voor de politie laat zich onder 
meer verklaren door het feit dat het relatief rustige tijden 
waren, waardoor de noodzaak voor een professioneel 
politieapparaat goeddeels ontbrak. Bovendien kon men 
altijd terugvallen op de lokale schutterij en desnoods op 
het leger dat veelvuldig bijstand verleende.  

Ook over het peil van de politieman viel veel, doch 
weinig goeds te vertellen. Er werden in die tijd vrijwel 
geen eisen gesteld aan de functie van politieagent. Een 
bewijs van goed gedrag, verstrekt door de commissaris 
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De verscheidenheid binnen de Nederlandse politie was onder meer terug 
te zien in de verschillen in uniformering en uitrusting. Hier een catalogus 
waaruit de gemeenten een keuze konden maken. 
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van politie of de burgemeester, was voldoende om te 
worden aangenomen. Zoals de Amsterdamse hoofdcom-
missaris Versteegh aangaf waren de voornaamste eisen: 
“lichaamskracht, een paar grote handen waarmede ruw 
werd geduwd of tot arrestatie werd overgegaan, en in 
het algemeen een ruw en onbesuisd optreden”.2

De meeste agenten hadden slechts de lagere school 
doorlopen. Sommigen konden nauwelijks lezen en schrij-
ven. Een politieopleiding was er niet. Alleen in de groot-
stedelijke korpsen kregen de nieuwe agenten enig klas-
sikaal onderricht. Veel stelde dit niet voor. Zij werden in 
korte tijd bekend gemaakt met de wet- en regelgeving 
en de plaatselijke verordeningen. Ook leerden zij een 
eenvoudig proces-verbaal te schrijven. Veel stelde dit 
onderwijs niet voor. Er werd bijvoorbeeld geen aandacht 
besteed aan specifieke vaardigheden die men nodig had 
bij het contact met de burgerij. In de kleinere gemeen-
ten zoals Gouda waren dergelijke klasjes een onbekend 
verschijnsel. Nieuwe agenten leerden het vak op straat 
van de oudere collega’s. Al na enkele weken mochten zij 
zelfstandig dienst doen. 

Tuinenburg trok zich het lot van de poli-
tieman aan. Hij luisterde goed naar de 

klachten van zijn agenten aan en con-
stateerde ook dat door de slechte 
organisatie en het lage peil van veel 
agenten, de politie op grote afstand 
stond van de burgerij. Daar wilde hij 

iets aan doen. Zijn eerste gedachten 
gingen uit naar professionalisering. 

Het gebrek aan elementaire ken-
nis van het politievak en van 
de wet- en regelgeving waren 
in zijn ogen het grootste eu-

vel. Door de politieman meer 
kennis bij te brengen verwacht-

te hij dat zijn houding tegenover het publiek zou veran-
deren. Het was een vorm van gedragsbeïnvloeding die in 
de moderne psychologie niet zou misstaan. 

Aan het begin van de jaren tachtig stelde hij een hand-
zaam overzicht samen van zaken en omstandigheden 
die de politieman op zijn pad tegenkwam en waarbij hij 
steeds handelend of raadgevend moest optreden. Het 
was een lijst van alfabetisch gerangschikte wet- regel-
geving, die toegankelijk was gemaakt met voorbeelden 
uit de dagelijkse politiepraktijk. Zelf had Tuinenburg er 
veel profijt van gehad. Toen hij de lijst aan zijn collega’s 
liet zien, reageerden zij enthousiast. Zij vroegen hem het 
werk verder aan te vullen en te publiceren. Dit gebeurde 
in 1883 onder de titel Practische handleiding voor den 
Nederlandschen Politieambtenaar en beambte, houdende 
alphabetische opgave van alle wetten, koninklijke beslui-
ten en ministrieele resolutiën in de Nederlandsche staats-
bladen en algemeene politiebladen voorkomende. 3

Een volgende stap was de uitgave het vaktijdschrift 
De Nederlandsche Politiegids waarvan in 1886 het eerste 
nummer van de pers rolde. De Nederlandse politie had 
op dat moment nog niet de beschikking over een eigen 
vakblad. Anno 1886 was er alleen het Geïllustreerd Poli-
tie Nieuws, een blad met een hoog sensatiegehalte, dat 
vooral buitenlandse politiezaken en rampen versloeg. 
Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat Tuinenburg zich 
vooral heeft laten inspireren door de buitenlandse po-
litievakbladen. In Groot-Brittannië en Frankrijk waren 
zulke bladen al in omloop. Naast algemeen politienieuws 
besteedden zij aandacht aan allerlei vakinhoudelijke za-
ken. Deze bladen droegen in hoge mate bij tot de vor-
ming van een korpsgeest en wakkerden in alle rangen 
een modern professioneel bewustzijn aan. 

Dit laatste was ook wat Tuinenburg voor ogen stond. In 
het openingsartikel van het eerste nummer van De Ne-
derlandsche Politiegids schreef hij niet alleen te willen 

Dergelijke fooienpotten waren in ver-
schillende bureau’s en gemeentehuizen 
te vinden. Zij gaven een aanvulling op 
de karige politiebezoldiging (Neder-
lands Politiemusem)

2. Versteegh was hoofdcommissaris van 1920 tot en met 1929. H.J. 
Versteegh, Van schout tot hoofdcommissaris, Amsterdam 1925, p. 211. 
3. R. van der Wal, Geschiedenis van de Nederlandse politie. De vakorga-
nisatie en het beroepsonderwijs, Amsterdam 2007.
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streven naar verbetering in de toestand van het politie-
personeel, maar ook te willen pogen om de vooroordelen 
tegen de politie uit te roeien en de afkeer die het grote 
publiek van de politie had te veranderen in sympathie: 

“De bevolking moet de politie niet langer zien als 
zijn grootste vijand, maar als zijn beste vriend, als 
een groote waarborg ter voorkoming van misdrijven, 
een groote steun voor rechtsveiligheid der inge-
zetenen van den staat en zeer zeker die voor ware 
volksvrijheid”.4 

Vanuit deze optiek was De Nederlandsche Politiegids dus 
méér dan een vakblad, hetgeen al korte tijd later zou 
blijken. 

Commissaris van politie te Gouda

Het Friese platteland werd Tuinenburg al snel te klein. Hij 
wilde naar het westen van het land, omdat juist daar in 
de grote steden de belangrijkste ontwikkelingen op po-
litiegebied plaatsvonden. Deze overstap was beter voor 
zijn contacten met andere hervormingsgezinde politie-
mensen en bestuurders. Toen in Gouda de vacature van 
commissaris van politie vrijkwam, solliciteerde hij met-
een en met succes. In februari 1886 aanvaardde hij zijn 
nieuwe functie.

Gouda was groter dan Dokkum. In de meest noorde-
lijke stad van Nederland woonden in 1886 amper 7.000 
mensen. Gouda was een stad in de groei met 19.358 in-
woners. Nieuwe fabrieken zoals de stearine kaarsenfa-
briek trokken grote aantallen arbeiders met hun gezin-
nen naar de stad. Met de criminaliteit viel het wel mee. 
Om een beeld te schetsen: in 1886 kende de stad zeven-
tien gevallen van diefstal, drie van verduistering, vier van 
oplichting en twee van landloperij. Er waren 265 geval-
len van openbare dronkenschap en de politieverordening 
werd 160 maal overtreden. Twee personen vonden de 

verdrinkingsdood, er wa-
ren drie gevallen van zelf-
moord en een kind kwam 
onder de trein.5 Veel van 
de klachten die bij de po-
litie binnenkwamen gingen 
over het wangedrag van 
baldadige straatjeugd, die 
winkeliers en publiek las-
tigviel, stenen gooide naar 
treinen, enz. Vergeleken 
met veel andere plaatsen 
was de veiligheidssituatie 
zeker niet schrikbarend.

Het Goudse politiekorps 
bestond in 1886 uit een 
inspecteur, een adjunct-
inspecteur, drie agenten 
1e klasse en vier agenten 
2e klasse. De nachtwacht was in 1879 opgegaan in de 
politie, in de rang van agent 3e klasse. Hiervan waren 
er in 1886 twintig in dienst, die bij toerbeurt dienst de-
den. Politiebijstand kon worden gevraagd van het Korps 
Rijksveldwacht, brigade Gouda, waarvan de veldwach-
ters waren gestationeerd in Gouda en de omliggende 
gemeenten. 

Meerdere malen gaf het gemeentebestuur in zijn jaar-
verslagen aan dat de politie grote moeite had om haar 
taak naar behoren uit te voeren.6 Hoewel Gouda bleef 
groeien was de politie sinds 1881 niet meer uitgebreid. 
Deze toestand maakte Gouda exemplarisch voor het gros 
van de middelgrote gemeenten waar de politiezorg een 
ondergeschoven kindje was: een stad in groei met een 
gebrekkig politieapparaat, een burgemeester die wel ver-
andering wilde maar een onwillige gemeenteraad tegen-
over zich vond die hogere uitgaven tegenhield. 

Deze zuinigheid uitte zich onder meer in de bezoldi-
ging. De jaarwedde van de commissaris bedroeg in 1886 
1.600 gulden. De inspecteur kreeg 800 gulden en de 
agenten 1e en 2e klasse respectievelijk 500 en 475 gul-
den. De agenten 3e klasse kregen voor hun nachtelijke 
diensten 12 cent per uur. Vergeleken met andere plaat-

4. De Nederlandsche Politiegids, 1886, jg. 1, nr. 1.
5. Gemeente Gouda, Verslag over 1886. samh; Archief van politie 
jaren 1886/1887/1888/1889, samh.
6. Verslag van de gemeente Gouda, 1850-1887, samh. 

Het Goudse stadhuis, waarin ook het politie-
bureau was ondergebracht. (Foto: samh)
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sen was de bezoldiging laag. In een plaats als Kampen 
verdiende een commissaris 1.700 gulden op jaarbasis. 
Een inspecteur ontving 1.000 gulden en de agenten 1e en 
2e klasse respectievelijk 570 en 520 gulden. Ook in Am-
sterdam verdienden de agenten gemiddeld vijftig gulden 
meer dan in Gouda. 

In 1884 hadden de Goudse agenten nog een mislukte 
poging gedaan om hun arbeidsvoorwaarden te verbete-
ren. Gezamenlijk richtten zij een adres aan de gemeen-
teraad waarin zij op een verhoging van hun salaris aan-
drongen. Het verzoek was afgewezen. Als reden gaf de 
raad aan dat het salaris van de politie zoveel mogelijk 
gelijke tred moest houden met dat van andere gemeen-
teambtenaren, zoals de brugwachters of de gemeente-
reiniging. Een raadslid merkte nog tevergeefs op dat de 
dienst van de politie moeilijk viel te vergelijken met die 
van een brugwachter. De agent was in zijn ogen “altijd 
in dienst”.7 

Hoewel Tuinenburg er in salaris fors op vooruit ging 
– als commissaris van Dokkum verdiende hij niet meer 
dan 1.000 gulden – verbaasde hij zich over de staat van 
de Goudse gemeentepolitie. Enkele maanden nadat hij 
zijn entree maakte in het Goudse korps, schreef hij een 
uitgebreid rapport, waarin hij tot geen andere conclusie 
kon komen dan dat “de toestand van het politiewezen 
niet zodanig [was] als men in een gemeente van dien rang 
met recht kan en mag verwachten”. De politie was “al-
lerslechts, onverantwoordelijk en zorgeloos ingericht”. 

Typerend voor deze toestand was de huisvesting. Des-
tijds kon de politie nog niet beschikken over een eigen 
bureau en was zij ondergebracht of liever gezegd wegge-
stopt in een hoek van het Middeleeuwse stadhuis. Tui-
nenburgs beschrijving van het politiebureau sprak boek-
delen. Het waren letterlijk Middeleeuwse toestanden. 
Hij deelde een kamer van amper dertien vierkante meter 
met zijn inspecteur en adjunct-inspecteur. Zijn bureau 
stond in een afgeschoten hoekje van 1,80 meter breed 
en 1,18 meter lang. De bureaustoel kon ternauwernood 
een palm achteruit worden geschoven. Het bureau stond 
naast het raam dat erg tochtte zodat er maar een paar 
boeken tegenaan waren gezet om de ergste kou te we-
ren. ’s Winters was de tocht onuitstaanbaar. ’s Zomers 

was het er zo warm dat men er niet behoorlijk kon wer-
ken.

Onmiddellijk grenzend aan zijn kamer was de agenten-
ruimte. Deze kamer was tegelijk de wachtkamer voor het 
publiek dat de commissaris of een van de inspecteurs 
wilde spreken. De bezoekers konden vanuit de wacht-
ruimte in één oogopslag de gehele kamer van de com-
missaris overzien en zeker veel, zo niet alles horen wat 
daar voorviel of besproken werd. Bovendien had de agen-
tenruimte niet bepaald de uitstraling van agentenkamer 
voor fatsoenlijk publiek. Veel meer had zij “het voorko-
men van een hok waar men arrestanten bewaart.”8 

De indeling van de diensten was weinig efficiënt, waar-
door de politie te weinig op straat was. Omdat de stad 
nog steeds groeide werden de rondes steeds groter en 
waren de agenten dus langer onderweg. Vanwege het 
geringe aantal agenten was het moeilijk om het politie-
toezicht in de gehele stad te regelen.

Met de weinige middelen die hij ter beschikking had, 
pakte Tuinenburg de indeling van de diensten gron-
dig aan. Naar alle waarschijnlijkheid nam hij hierbij de 
roosters die in grote steden als Rotterdam en Amster-
dam werden gebruikt als voorbeeld. Hij ontwierp een 
ploegenstelsel waardoor de aanwezigheid van de politie 
op straat permanent verzekerd was. De agenten liepen 
voortaan hun rondes volgens vaste patronen. Tevens 
kregen zij in 1887 de beschikking over dubbeltonige fluit-
jes zodat zij voortaan door middel van een fluitsignaal 
alarm konden slaan. Deze ingreep vergde nauwelijks of 
geen hogere uitgaven voor de politie. Maar Tuinenburg 
wilde meer. In zijn rapport vroeg Tuinenburg niet alleen 
om een betere huisvesting maar ook om extra mensen. 
Het liefst wilde hij de voormalige nachtwakers, agent 3e 
klasse integreren in zijn korps, zodat hij deze ook over-
dag kon inzetten.9 

Het rapport sorteerde geen effect. Het kwam niet ver-
der dan de burgemeester. Het werd niet besproken in 

7. Handelingen van de gemeenteraad van Gouda, 1884, vergadering 
van 21 oktober 1884, samh. 
8. Archief van politie, Brievenboek 1886, samh.
9. Archief van Gemeentepolitie, inv. 45, samh.
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de gemeenteraad. Niet dat de voorstellen enige kans van 
slagen hadden gehad. Gedurende de vier jaar dat Tui-
nenburg de gemeente diende, bleef zijn huisvesting vrij-
wel ongewijzigd. Er kwam ook geen agent bij. In plaats 
daarvan moest Tuinenburg lijdzaam toezien hoe de 
functie van adjunct-inspecteur in 1887 werd opgeheven. 
Een jaar later werd deze plek slechts opgevuld met een 
hoofdagent, zij het dat het salaris van deze politieman 
werd verhoogd van 500 naar 600 gulden. Het was een 
mager resultaat. 
 
Jac. van Waning

Al deze tegenslag sterkte Tuinenburg in zijn streven naar 
verbeteringen voor de politie. Mogelijk ging hij zelfs met 
nog meer geestdrift aan het werk. Zijn ervaringen met 
het Goudse gemeentebestuur maakten hem duidelijk dat 
de uitgave van De Nederlandsche Politiegids alleen onvol-
doende was om de gewenste hervormingen te bewerk-
stelligen. Er diende meer te gebeuren. 

In het nabijgelegen Ouderkerk aan den IJssel vond hij 
een medestander. Het was Jacob van Waning, de zoon 
van de burgemeester van deze gemeente. De weg die de 
in 1859 geboren Van Waning had afgelegd viel in grote 
lijnen te vergelijken met die van Tuinenburg, zij het dat 
zijn specialisme vooral in de gemeenteadministratie lag. 
Hij werkte bij zijn vader die burgemeester was van Ou-
derkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel op het 
gemeentehuis. In 1885 bezorgde hij de Zuid-Hollandse 
gemeentesecretarieën zijn Handleiding voor de periodieke 
werkzaamheden, gevolgd in 1886 met een voorbeelden-
boek voor de bekendmakingen der gemeentebesturen. 
Met deze werken verwierf hij veel gezag in heel het 
land.10 Sinds het begin van de jaren tachtig publiceerde 
hij ook regelmatig in het vakblad De Gemeentestem.

Zijn engagement voor de politie werd gewekt door een 

10. Ter nagedachtenis J. van Waning, 7 augustus 1859 – 6 april 1937, 
Ouderkerk aan den IJssel 1937.
11. G. Meershoek, De geschiedenis van de Nederlandse politie. De ge-
meentepolitie in een veranderende samenleving, Amsterdam 2007, p. 84 
12. De Nederlandsche Politiegids, 1886, jg.1, nr. 1.

voorval in 1885 toen zijn vader in aanvaring kwam met de 
Krimpense gemeenteraad over een nieuw aan te schaf-
fen winterjack voor de veldwachter. De raad weigerde 
extra geld voor het kledingstuk uit te trekken, waarop 
de burgemeester het kledingstuk dan maar uit eigen zak 
betaalde.11 Dit was voor de jonge Van Waning het mo-
ment om in augustus 1886 – het zevende nummer was 
zojuist verschenen – toe te treden tot de redactie van De 
Nederlandse Politiegids, aan wie hij al had beloofd boek-
besprekingen te zullen verzorgen. 

Overigens maakte hij al in het eerste nummer van De 
Nederlandsche Politiegids zijn debuut in een artikeltje 
waarin hij de redactie feliciteerde met de geboorte van 
het blad. Hij hoopte tevens dat er nu aandacht kwam 
voor “de nooden en behoeften” waaronder de politie 
gebukt ging.12 

Dankzij de inspanningen van beide heren groeide de 
Politiegids in korte tijd uit tot een professioneel vakblad 
met bijdragen van binnen- en buitenlandse correspon-
denten, met veel aandacht voor noviteiten op politiege-
bied, met aandacht voor nieuwe wet- en regelgeving en 
voor nieuw verschenen vakliteratuur. Daarnaast bevatte 
het blad een handzame vraag- en antwoord rubriek, 
waarin vaak complexe vraagstukken in eenvoudige be-
woordingen werden vertaald naar de alledaagse politie-
praktijk. Opvallend was de vele aandacht voor het pres-

Jac. Van Waning (Foto: Nederlands Politiemuseum)
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tige en het gezag van de politie. De redactie schetste een 
beeld van publieke minachting voor de politieman en van 
het openlijke verzet tegen het politieoptreden. Al met 
al zou er sprake zijn van een gebrek aan gezag. Als re-
denen hiervoor wees zij keer op keer op de lage sociale 
positie van de politieman en op zijn geringe opleiding en 
vorming. 

Niet onbelangrijk waren ook de personeelsadverten-
ties. Hierin kwamen de arbeidsvoorwaardelijke verschil-
len tussen de gemeenten sterk tot uiting. Juist deze 
advertenties droegen bij tot bewustwording van de poli-
tieman en van zijn sociale positie. Zij wakkerden ook de 
mobilieit van politiemensen aan. 

De Algemeene Nederlandsche Politiebond

Tuinenburg en van Waning waren ervan overtuigd dat 
alleen een goede samenwerking tussen politiemensen 
tot de gewenste verbeteringen zou kunnen leiden. Hier 
en daar waren al initiatieven van de grond gekomen. Zo 
hadden politiemensen in verscheidene steden lokale on-
dersteuningskassen gesticht voor uitkeringen bij ziekte 
of overlijden gesticht. Iedere stap in deze richting mocht 
zich verheugen op de belangstelling van De Nederland-
sche Politiegids. Toen één van de vaste correspondenten 
in juni 1887 in zijn bijdrage de stichting van een politie-
bond opperde werd dit door Tuinenburg serieus opge-
pakt. Een eigen politiebond kon inderdaad een middel 
zijn om de gewenste hervormingen voor elkaar te bren-
gen. 

Met steun van Van Waning verzamelde Tuinenburg 
tussen juni 1886 en januari 1887 een kleine groep van 
gelijkgestemde politiemensen om zich heen. Allen wa-
ren afkomstig uit de kleinere korpsen. Samen vormden 
zij een voorlopige commissie die de oprichting van een 
bond moest voorbereiden. 

In januari 1887 zette de commissie in een paginagroot 
artikel in De Nederlandsche Politiegids haar denkbeelden 
over een politiebond uiteen. Zij ging uitgebreid in op het 
in haar ogen slechte imago van de politie. Dit werd ver-
oorzaakt door de mentaliteit van het personeel en door 
de slechte onderlinge verhoudingen in de korpsen. Onder 

de politiemensen heerste steeds grote afgunst. Tever-
geefs zocht men naar een esprit de corps. Samenwerking 
onder het personeel ontbrak. De ene politieman stond 
steeds op de loer om de ander een vlieg af te vangen, of 
om als verklikker op te treden en te trachten in een goed 
blaadje bij zijn chef te komen. Bij sollicitaties regende 
het verdachtmakingen bij de autoriteiten. Dat dit gekon-
kel ook het publiek niet ontging en weinig respect voor 
de politie afdwong, was evident. Ook de geringe soci-
ale positie van het agentenpersoneel deed de zaak geen 
goed. In de ogen van het publiek stond een agent gelijk 
met een ongeschoolde arbeider en dit deed afbreuk aan 
zijn gezag. Door deze verdeeldheid kon het volgens de 
commissie van voorbereiding nog wel jaren duren eer de 
gewenste eenheid in de politie zou zijn bereikt. In een 
bond zag zij de mogelijkheid om de samenwerking tus-
sen politiemensen te verstevigen. Daarom zetten zij hun 
plan door. 

Op 22 februari 1887 richtte de commissie onder leiding 
van Tuinenburg in Amsterdam de Algemeene Nederland-
sche Politiebond (ANPB) op. Tuinenburg werd president 
van de bond. De vier doelstellingen ademden het jaren-
lange streven van de commissaris uit. Deze waren: 

Het bestuur van de Algemeene Nederlandsche Politiebond (1887) Tui-
nenburg staat geheel links. 
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“1e. Verbetering en verheffing van den stand van den 
politieman in Nederland;
2e. Aankweken van kameraadschap en onderlinge 
samenwerking in het belang van de politie en van het 
publiek;
3e. Verbreiding van meerdere kennis van het Politie-
vak, bij de politie zelve en bij het publiek;
4e. Oprichting eener weduwen- en weezenkas en, 
zoo mogelijk van een pensioenfonds voor de leden 
van den Bond, welk doel zij door de meest gepaste 
middelen tracht te bereiken”.

Op 28 juni 1887 werd de anpb als rechtspersoon erkend. 
Daarmee was de eerste Nederlandse politievakorganisa-
tie een feit. 

Om leden te werven besloot het kersverse bestuur om 

op ruime schaal circulaires rond te sturen waarin het po-
litiepersoneel tot deelname werd aangespoord. De Ne-
derlandsche Politiegids zou voorlopig als verenigingsblad 
dienst doen. Er brak een spannende tijd aan. Niemand 
kon goed inschatten wat de reactie van het gros van het 
politiepersoneel zou zijn. Maar ook was het de vraag hoe 
de burgemeesters en de minister van Justitie zich te-
genover de bond zouden opstellen. Tot dan toe hadden 
zij soortgelijke initiatieven van andere ambtenaren niet 
echt toegejuicht. De politie vormde in dit opzicht een 
aparte groep. Zij vertegenwoordigde het gezag. Van het 
politiepersoneel werd een loyale houding en een neu-
trale positie verwacht. Door de oprichting van een eigen 
vakbond stelde het politiepersoneel zich als partij op 
tegenover de werkgever en het gezag. Wat zeker mee-
speelde was dat juist in dit decennium de moderne vak-

De Rijksveldwacht anno 1992 (Foto Nederlands Politiemuseum)
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organisatie zich steeds krachtiger manifesteerde. Steeds 
vaker greep men naar het stakingsmiddel om betere ar-
beidsvoorwaarden af te dwingen.13 

Het anpb-bestuur en in het bijzonder Tuinenburg wa-
ren er dan ook alles aan gelegen om gelijkenissen met de 
moderne vakorganisatie te ontwijken. In de doelstellin-
gen spraken zij niet voor niks van “de stand van de poli-
tieman”. Dit om iedere associatie met het beladen begrip 
klasse te ontwijken. De politiebond was een standsorga-
nisatie, waarvan iedere politieman, van hoog tot laag lid 
kon worden. Het bestuur stelde het lidmaatschap ook 
open voor niet-politiemensen. Ook burgemeesters en 
andere bestuurders waren van harte welkom. De minis-
ter van Justitie werd vergast op een erelidmaatschap. Er 
werd dus geen onderscheid gemaakt tussen werkgevers 
en werknemers. 

Ondanks deze aanpak was er sprake van weerstand. 
Een kleine groep van behoudende politiemensen en lo-
kale bestuurders beschouwde de nieuwe bond als een 
bedreiging. Zo werden in Amsterdam de colporteurs van 
De Nederlandsche Politiegids geweerd uit de politiebu-
reaus. Leden van de anpb werden door hun collega’s met 
de nek aangekeken. Agenten die de colporteurs toch 
binnenlieten in de bureaus en posthuizen werden door 
hun superieuren gestraft.

Op vergaderingen en in De Nederlandse Politiegids 
trachtte Tuinenburg de kritiek op zijn bond te ontzenu-
wen. Hij omschreef zijn criticasters als mensen die de 
belangen van het politiepersoneel niet begrepen. Niet al-
leen weigerden zij om mee te werken aan verbeteringen, 
maar ook deden zij hun best om de leden en bestuursle-
den van de bond tegen te werken. Bitter was vooral het 
feit dat deze mensen – vaak afkomstig uit de politie zelf 
- het vertrouwen in de bond probeerden te ondermijnen. 
Hij noemde hun gedrag laf en oneerlijk.

Overigens was er weinig reden voor bezorgdheid. In 
de eerste jaren van zijn bestaan bleek dat de anpb zich 
vooral richtte op de verbreiding van kennis en op verbe-
tering van de maatschappelijke positie. 

Het bestuur begon met de opbouw van een gespecia-
liseerde vakbibliotheek. Als extra service voor de leden 
kwam zij met enkele uitgevers overeen dat boeken met 

een speciale ledenkorting konden worden aangeschaft. 
Aan de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden 
wilde de bond vooralsnog niet tornen, althans niet door 
middel van vakbondsacties. Politiemensen die verbete-
ring nastreefden moesten dat zelf doen. 

Wel besloot het bestuur in 1888 tot stichting van een 
steunfonds, waartoe collectebussen in veel gemeente-
huizen en politiebureaus werden geplaatst. Samen met 
colportages, waarbij vertegenwoordigers van de bond 
bij politiemensen en notabelen om steun vroegen, werd 
meer dan 7.500 gulden opgehaald. Ook in Gouda waren 
de colporteurs actief. Met het aldus verworven startka-
pitaal stichtte de bond een Weduwen- en Wezenkas en 
een Pensioenfonds waarvan de leden op individuele ba-
sis gebruik konden maken. Het fonds werd beheerd door 
een speciaal comité, de zogeheten Directie der Fondsen, 
bestaande uit drie bestuursleden, waaronder Tuinenburg 
die het administratieve werk voor zijn rekening nam. 
Vrijwel het gehele bondsvermogen, dus ook dat van het 
steunfonds, werd belegd in obligaties en pandbrieven bij 
verschillende hypotheekbanken. De financiële beschei-
den werden op een solide wijze bewaard in een brand-
kast in het bondskantoor in Utrecht.14 

De kritiek op de bond ebde geleidelijk aan weg. De 
bond groeide gestaag. In augustus 1887 telde de bond 
reeds 151 leden en 89 donateurs, waaronder niet alleen 
politiemensen maar ook burgemeesters en leden van de 
rechterlijke macht. Twee jaar later waren dat er meer dan 
700. 

  Goudse perikelen

Het vakbondswerk en de redactie van De Nederlandsche 
Politiegids vergde veel van Tuinenburgs tijd. Het werkte 
ook door in zijn functie als commissaris van politie. Na 
de oprichting van de bond ontving hij regelmatig verzoe-
ken van collega-commissarissen die hem om informatie 
vroegen over de toestand van de Goudse gemeentepo-

13. R. van der Wal, 2007, pp. 51-52.
14. R. van der Wal, 2007, p.?? 
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litie. Goed nieuws had hij zelden te vertellen. Zelf had 
hij nog een poging gedaan om zijn eigen wedde te ver-
hogen, van 1.600 gulden naar 2.000 gulden per jaar. Dit 
salaris kwam meer overeen met dat van zijn collega’s in 
vergelijkbare gemeenten. Het verzoek werd door de ge-
meenteraad van tafel geveegd. Volgens enkele raadsle-
den was de commissaris nog te kort bij de gemeente in 
dienst om zich te kunnen bewijzen. 

In mei 1889 kwam hij ook nog in aanvaring met de 
pers. De Nieuwe Rotterdamsche Courant betichtte hem 
van slapheid en gemis aan beleid bij zijn optreden bij een 
opstootje in de Goudse binnenstad. Op 15 mei vierde 
de stad de herverkiezing van burgemeester Van Bergen 
IJzendoorn als lid voor de liberalen in de Provinciale Sta-
ten. De feestvreugde werd aan het begin van de avonds 
ruw verstoord door de anti-revolutionaire bakker Derksen 
die een broodbakkerij dreef aan de Hoogstraat. Derksen 
moest weinig van de liberalen hebben. Op 12 mei, een 
feestdag vanwege de inhuldiging van Koning Willem II in 
1849, had hij de vaderlandse driekleur uitgehangen. De 
hele week had de vlag zijn gevel gesierd. Toen hij hoorde 
van de herverkiezing van Van Bergen IJzendoorn, haalde 
hij de vlag demonstratief binnen. Deze daad wekte grote 
verontwaardiging bij de aanhang van de burgemeester. 
Voor de woning van de bakker verzamelde zich een me-
nigte van zo’n honderd mensen. Tuinenburg had onmid-
dellijk het vermoeden dat het niet bij verontwaardiging 
zou blijven. Derksen had vanwege zijn eerdere politieke 
activiteiten wel vaker mensen tegen zich in het harnas 
gejaagd. De commissaris gaf daarom het bevel om alle 
beschikbare politie en nachtwachten aan het bureau te 
verzamelen, zodat bij eventuele ongeregeldheden on-
middellijk kon worden opgetreden. In korte tijd kon hij 
beschikken over tien agenten, twee rijksveldwachters en 
zijn inspecteur. Een aantal van hen bewaakte de Hoog-
straat. Tuinenburg ging zelf naar bakker Derksen en vroeg 
hem de vlag weer uit te steken. Derksen weigerde dit. 
Volgens het politierapport bleek Derksen zeer principieel 
en vertelde hij de commissaris dat hij zijn partij niet wil-
de verloochenen. Hij zou de vlag alleen uitsteken als de 
commissaris hem daartoe verplichtte. Maar zo ver kon 
en wilde Tuinenburg niet gaan. De vlag bleef binnen. 

De oploop op de Hoogstraat werd steeds groter. Ook op 
de Westhaven werd het allengs drukker. Een kleine me-
nigte bewoog zich rond half negen in de richting van de 
veerstal waar Derksen woonde. Halverwege de Westha-
ven werd een ruit ingegooid. Tuinenburg zond onmid-
dellijk drie agenten en zijn inspecteur om de orde te her-
stellen en de straat voor het huis af te zetten. 

Hetzelfde gebeurde in de Hoogstraat. Rond negen uur 
werden twee ruiten ingegooid bij de winkel van Derk-
sen. Tuinenburg liet onmiddellijk de Hoogstraat vanaf 
de Markt tot aan de Blaauwstraat ontruimen en afzet-
ten zodat het publiek niet meer bij het bakkerspand kon 
komen. Wethouder Noothoven van Goor sprak het pu-
bliek vermanend toe. Het publiek liet zich zonder veel 
moeite verwijderen. Om half tien echter probeerde een 
groep van opgeschoten jongens met een hekwerk van 
een schapenhok door de afzetting heen te breken. De 
inspecteur en twee agenten drongen hen weer terug, 
waarbij zij gebruik maakten van de sabel. Twee van de 
jongens werden aangehouden. De overige jongens trok-
ken vervolgens langs de singels waar bij negentien adres-
sen van anti-revolutionairen, en rooms-katholieken rui-
ten werden ingegooid. Volgens het dag- en nachtrapport 
van de politie wilden zij met geweld de bewoners dwin-

De Hoogstraat rond de eeuwwisseling. Bakker Derksens winkel was vlak 
bij de hoek van de Blaauwstraat. (Foto: SAMH)
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gen om alsnog de vlag uit te steken.15 De politie die nog 
steeds de Westhaven en de Hoogstraat bewaakte, kon 
hier weinig tegen uitrichten. Pas rond elf uur keerde de 
rust terug.16 

De volgende dag verscheen er in 
de nrc een vernietigend artikel 
over de Goudse politie. Zij zou 
te laat zijn opgetreden. Letter-
lijk schreef de krant: 
“Toen de Volkshoop van de 
Hoogstraat was weggejaagd, 
heeft de politie doodleuk 
toegelaten dat zij daarna op de 
Westhaven de ruiten ingooide. 
Zij had kunnen vermoeden en 
er op moeten bedacht zijn, dat 
de tierende hoop niet huis-
waarts zou gaan, maar elders 
opnieuw beginnen. Aan het 

verwijt van gemis aan beleid 
kan de Goudsche politie niet 
ontgaan!’’

Tuinenburg, die vanwege zijn bondsactiviteiten inmid-
dels landelijk bekend was, beschouwde het artikel niet 
alleen als een openlijke aanval op zijn korps maar vooral 
ook op zijn persoon. Zijn irritatie werd nog groter toen 
ook de Goudsche Courant het artikel uit de nrc publi-
ceerde. Hij was woedend en wilde zichzelf en zijn korps 
van alle blaam zuiveren. Met de steun van het college 
Burgemeester en Wethouders, waarvan enkele leden die 
bewuste avond de politie terzijde hadden gestaan, koos 
hij de tegenaanval. Hij schreef onmiddellijk een brief op 
poten aan de redactie van de nrc. Op 17 mei stond de 
brief in de krant. Tuinenburg schreef: 

Uw berichtgever zegt dat de politie er eerst bij-
kwam.... toen het te laat was. Hoe weet hij dat? Kan 
hij dat bewijzen. Ik verklaar hierbij dat uw bericht-
gever onwaarheid heeft gesproken; of hij dat willens 
en wetens gedaan heeft, is eene andere vraag, die ik 
aan hem laat te beantwoorden. Ik wil geen oordeel 
uitspreken over de beweegredenen die uwer cor-
respondent, misbruik makende van zijn anonimiteit, 
maar wiens masker niet alleen voor mij, maar ook 
voor velen zeer doorzichtig is, ertoe geleid hebben 
zulke grove leugens te vertellen”. 17

Hiermee had hij zijn punt gemaakt en zijn korps dat de 
hele avond onafgebroken in touw was geweest gereha-
biliteerd.

Tuinenburg werkte nog ruim een jaar in Gouda. Wel-
licht dat het gebrek aan tastbare resultaten hem ertoe 
hebben aangezet om de gemeente in 1890 de rug toe te 
keren. Hij verzocht het departement van Justitie om van 
functie te mogen ruilen met de commissaris van Hilver-
sum. H. van Garderen. Het verzoek werd gehonoreerd en 
in juni van dat jaar vertrok Tuinenburg naar de Gooise 
gemeente. 

Tegenslag

Vanaf zijn vertrek naar Hilversum werd Tuineburg getrof-
fen door tegenslag. Binnen de bond groeide de kritiek op 
het bondsbeleid en op zijn voorzitterschap. Veel politie-
mensen waren lid geworden met het idee dat de bond 
zich ook in zou zetten voor betere arbeidsvoorwaarden. 
Die verwachting kwam niet uit. Een groeiend aantal le-
den vond dan ook dat de bond desnoods landelijke ac-
ties moest organiseren voor een betere salariëring en 
riantere arbeidsomstandigheden. Tuinenburg hield dit 
tegen. Samen met zijn medebestuursleden hield hij vol 

15. Archief van politie, Dag en nachtrapport, 15 mei 1889, 1889, 
samh
16. Rapporten van Tuinenburg, Nationaal Archief, Algemeen ver-
baal archief van justitie, 1889, inv.   
17. nrc, 17 mei 1889.

Wethouder Noothoven van Goor 
hield de politie die avond een handje 
door op het publiek in te praten 
(Foto: samh)

De Westhaven, waar de menigte, op 
weg naar de woning van Derksen, 
werd tegengehouden (Foto: samh)
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meer te verwachten van een goede samenwerking tussen 
leidinggevenden en het personeel. Wel werd geprobeerd 
om via een alomvattende Politiewet te komen tot een-
duidige arbeidsvoorwaarden voor de hele Nederlandse 
politie. Meerdere voorstellen van die strekking werden 
naar het parlement gestuurd. Het leverde niets op. 

Ook door zijn houding tegenover het socialisme maak-
te Tuinenburg steeds minder vrienden. In de bonds-
vergaderingen trok hij steeds feller van leer tegen de 
sociaal-democraten, die in het Nederlandse politieke 
landschap geleidelijk aan terrein wonnen. Tijdens de al-
gemene ledenvergadering van 1892 noemde hij de soci-
aal-democraten “de inwendige vijand van rust en orde”. 
De beweging was als een woekerplant die steeds grotere 
afmetingen aannam.18 Deze barse uitspraken vielen niet 
bij alle leden in goede aarde. Zelfs enkele kranten schre-
ven dat een politiebond ten aanzien van politiek en be-
stuur een meer neutrale houding paste. 

Ergens viel zijn vijandige houding tegenover het socia-
lisme wel te begrijpen. Aanhangers van de Sociaal Demo-
cratische Bond, de politieke stroming onder leiding van 

F. Domela Nieuwwenhuis, kwamen met regelmaat van 
de klok in aanvaring met politiemensen. Bij stakingen en 
politieke vergaderingen kwam het herhaaldelijk tot bot-
singen. In 1886 werd nog aangenomen dat het Amster-
damse Palingoproer, waarbij maar liefst 26 doden vielen, 
was aangewakkerd door de socialisten. Wat Tuinenburg 
veel minder besefte was dat veel politiemensen zich, 
vanwege het uitblijven van materiële verbeteringen, 
steeds meer aangetrokken voelden tot het socialisme, 
dat zich wel inzette voor lotsverbetering.19

Ten slotte stoorden de leden zich ook in toenemende 
mate aan het ondemocratische gehalte van de bond. Zij 
hadden geen individueel stemrecht en dus weinig invloed 
op de keuzes die het bestuur maakte. Dit manco werd 
meerdere malen tijdens de ledenvergaderingen kenbaar 
gemaakt. Maar Tuinenburg en zijn medebestuurders 
hielden zich doof voor de toenemende kritiek. Kritische 
geluiden werden eigenlijk überhaupt niet geduld. Regel-
matig werden sprekers de mond gesnoerd. Zo stelde het 
bestuur zich steeds meer boven de leden, die veelal tot 
de lagere politierangen behoorden. De rigide gezagsver-
houdingen die typerend waren voor de toenmalige poli-
tieorganisatie werkten dus ook door in de bond, met als 
gevolg dat de onvrede toenam. In 1893 deden de eerste 
geruchten van scheuring en afscheiding al de ronde.

18. De Nederlandsche Politiegids, 1892, jg. 7, nr. 81.
19. G. van Putten, Na 25 jaar. De Algemeene Bond van Politiepersoneel 
in Nederland 1902-1927, Amsterdam 1927, p. 29.

Beelden van een jaarvergadering 
van een politiebonden, ca. 1900. 
Deze vergaderingen waren grootse 
evenementen. Uit het hele land 
stroomde men samen. (foto: Neder-
lands Politiemuseum) 
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Ook in zijn nieuwe standplaats Hilversum ging het 
Tuinenburg niet langer voor de wind. Hij maakte schul-
den. In de plaatstelijke courant zocht hij via advertenties 
openlijk de confrontatie met zijn schuldeisers. Boven-
dien ging het gerucht dat hij een buitenechtelijke relatie 
met een jonge vrouw zou hebben die eerder enige tijd in 
huize Tuinenburg als gezelschapsdame had gediend. 

Begin 1894 raakte Tuinenburg ten slotte in conflict met 
de burgemeester van Hilversum, J.E.C. Schook, die zich 
in zijn ogen autoritair gedroeg. Tuinenburg was niet van 
plan om zich als knecht te laten behandelen en maakte 
dit ook aan de burgemeester duidelijk. Bovendien vond 
hij dat burgemeester Schook weinig begreep van poli-
tiezaken, wat hij hem ook meedeelde. Vanaf dat mo-
ment leefden beide heren in onmin. Uiteindelijk kwam 
het tot een knallende ruzie waarbij Schook Tuinenburg 
naar diens eigen zeggen zou hebben toegebeten: “Ik 
zal jou gvd behandelen zo als ik wil.”20 Na een nieuwe 
ruzie in de zomer van 1892 diende Tuinenburg een for-
mele klacht tegen Schook in bij minister van Justitie H.J. 
Schmidt. Hij betichtte hem onder meer van onwettige 
daden. Deze hielden in dat de burgemeester meerdere 
agenten had benoemd en bevorderd zonder daarbij Tui-
nenburg te betrekken, terwijl de wet bepaalde dat dit 
alleen op voordracht van de commissaris van politie kon 
geschieden. Schmidt stelde vervolgens de burgemeester 
op de hoogte van de klacht. Schook vond dat Tuinen-
burg niet langer was te handhaven. Hij vroeg de minister 
om Tuinenburg over te plaatsen. Een en ander gebeurde 
zonder overleg met Tuinenburg, die op 20 juli 1893 uit 
de krant vernam dat hij was benoemd tot commissaris 
van politie van Wageningen. Hij kreeg tien dagen de tijd 
om zijn nieuwe functie te aanvaarden en te betrekken.21

Tuinenburg protesteerde. Los van de wijze waarop de 
dit alles gebeurde, ging hij er ook in salaris op achteruit. 
De minister reageerde met de mededeling dat wanneer 
Tuinenburg deze functie niet wilde aanvaarden hij dan 
tot intrekking van het benoemingbesluit moest over-
gaan. Na enige bedenktijd te hebben genomen besloot 
Tuinenburg dat dit wellicht het beste was, maar dan wel 
onder voorwaarde dat hij aan zou blijven als commissaris 
van politie te Hilversum. Enkele dagen later las hij tot zijn 

verbazing in de krant dat de benoeming te Wageningen 
was ingetrokken, maar hem tegelijkertijd eervol ontslag 
was verleend als commissaris van politie te Hilversum.

Hiermee kwam er een einde aan zijn politieloopbaan. 
In een laatste poging om zijn gezicht te redden publi-
ceerde hij een brochure met de titel Een willekeurige en 
onrechtvaardige daad van den Minister van Justitie mr. H.J. 
Smidt, alsmede onthullingen van onwettige daden van den 
burgemeester van Hilversum J.E.C. Schook, waarin hij de 
handelswijze van de burgemeester aan de kaak stelde.22 
Uit dit geschrift spreekt een en al verbittering, zoals wel 
blijkt uit de woorden waarmee zijn brochure afsloot:
“Mijn carrière is gebroken, mijn toekomst als Politie-
Ambtenaar voor mij afgesneden nadat ik Rijk en Ge-
meenten meer dan 30 jaren heb gediend, en dat zonder 
eenige reden zonder aanleiding, alleen omdat ik mijn 
waardigheid als Ambtenaar, mijn gevoel als mensch wil-
de handhaven.” 

Tuinenburgs reputatie brokkelde nu in rap tempo af. Be-
gin juni 1894 verhuisde hij van Hilversum naar Utrecht, 
alwaar hij zijn intrek nam in het bondspand. Dit was het 

Vacature bij de gemeentepolitie Gouda 1880 (Algemeen Politieblad)

20. J.W. Tuinenburg, Een willekeurige en onrechtvaardige daad van den 
Minister van Justitie mr. H.J. Smidt, alsmede onthullingen van onwet-
tige daden van den burgemeester van Hilversum J.E.C. Schook, zd, zj., 
p. 4. 
21. Dit is althans wat Tuinenburg zelf beweerd. Tuinenburg (1894.) 
p. 3
22. Tuinenburg, (1894), p. .



61

Ti
di

ng
e 

20
09

begin van het einde. In Utrecht begon hij heimelijk met 
het verzilveren van het bondskapitaal. Als administrateur 
van de fondsen was hij één van de drie sleuteldragers 
van de kluis waarin de bond zijn vermogen bewaarde. Hij 
bereidde zijn misdaad minutieus voor. Zo verschoof hij 
de bestuursvergadering van mei naar 20 juni, omdat hij 
meer tijd nodig had om al het geld op te nemen. De to-
tale buit bedroeg uiteindelijk 19.800 gulden aan obliga-
ties en pandbrieven. Daarmee beroofde hij de bond, op 
3.500 gulden na, van zijn gehele kapitaal. 

Rond de 14e juni vertelde hij zijn vrouw dat hij naar 
Antwerpen ging waar vacatures waren voor commissa-
ris van politie. Zijn vrouw reisde hem enkele dagen later 
achterna, maar eenmaal in Antwerpen bleek dat Tui-
nenburg niet op het opgegeven adres was aangekomen. 
Op datzelfde moment werd de diefstal bekend. Het was 
landelijk nieuws. Het feit dat juist een gerenommeerd 
commissaris van politie en voorzitter van de politiebond 
deze misdaad had gepleegd wekte veel belangstelling. 
In de kranten werd Tuinenburgs misdaad breed uitge-
meten. Journalisten groeven in Tuinenburgs verleden op 
zoek naar een verklaring. Een van hen wist te melden dat 
hij eerder een greep in de bondskas had gedaan, maar 
toen het hele bedrag van 3.000 gulden weer had terug-
gestort. 

Justitie vaardigde een internationaal opsporingsbevel 
uit.23 Waar Tuinenburg op dat moment uithing was on-
duidelijk. Enkele kranten meldden dat hij met zijn vrien-
din in Londen was gesignaleerd, maar de politie sprak 
dit tegen. Enkele weken later werd hij in Monte Carlo in 
het stadstaatje Monaco ontdekt. Bij zijn arrestatie pro-
beerde hij zich met een vuurwapen van het leven te be-
roven. Hij werd met zware verwondingen opgenomen in 
een ziekenhuis. De Nederlandse regering vroeg om zijn 
uitlevering, maar omdat er geen verdrag bestond met 
Monaco kon dit niet worden geregeld. De minister van 
Buitenlandse Zaken vroeg het aangrenzende Frankrijk om 
te bemiddelen. Dit gebeurde en Tuinenburg werd over-

gebracht naar Frankrijk. Op 7 december 1894 verhing hij 
zich in een politiecel in het Franse Nice. 

Besluit

Ondanks zijn tragische eind mag Tuinenburg worden ge-
zien als een hervormer, die meebouwde aan de funda-
menten van een modern politieapparaat in Nederland. 
Hij zette zich vooral in voor de professionalisering van 
het politiepersoneel. Een professionele politie vormde 
in zijn ogen de basis voor een correct en adequaat op-
treden op straat. Dit streven bracht hij tot uitdrukking in 
zijn handboeken, in zijn vaktijdschrift De Nederlandsche 
Politiegids en in de stichting van de anpb. In alle gevallen 
boekte hij successen. 

Juist de laatste fase van zijn leven nodigt uit tot enig 
psychologiseren. Waarom nam het leven van Tuinen-
burg na 1890 zo’n plotselinge wending? Niet alleen zijn 
bonds- en politiewerk maar ook zijn privéleven leverde 
vanaf dat moment niets dan problemen op. Schulden 
en ruzies beheersten zijn leven. Tuinenburg werkte zich 
steeds verder in de nesten en kon alle problemen uit-
eindelijk niet meer te boven komen. Als op iemand de 
Wet van Murphy van toepassing was, dan was het wel op 
Tuinenburg. Dit werkte door in zijn bondswerk en in zijn 
functioneren als commissaris van politie. Uit het voor-
gaande blijkt ook dat Tuinenburg moeilijk tegen kritiek 
kon. Steeds weer zocht hij de confrontatie om alsnog zijn 
gelijk te halen. Niet alleen binnen de bond maar ook in 
zijn politiewerk trachtte hij zijn critici weinig tactvol het 
zwijgen op te leggen. Door dit autoritaire gedrag maakte 
hij bepaald geen vrienden. In 1894 zag hij blijkbaar geen 
uitweg meer. Hij besloot het land te verlaten. Het was 
een vlucht . Om deze te kunnen bekostigen beroofde hij 
de bond van zijn vermogen.

Met de hulp van een door enkele Tweede Kamerle-
den georganiseerde financiële reddingsactie krabbelde 
de anpb er weer bovenop. De Goudse commissaris Van 
Garderen en ook Van Waning stelden zich nog kandidaat 
voor het voorzitterschap, maar werden beiden niet ge-
kozen. Aan het bondsbeleid werd nauwelijks iets veran-
derd. De anpb bleef wars van vakbondsacties. 

23. Gesignaleerde personen nr. 1126, Algemeen Politieblad, 1894, 28 
juni 1894. 
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De crisis van 1894 kostte hem wel het monopolie op 
het politievakbondswerk. Vanaf 1894 werden in het ge-
hele land politiebonden opgericht. De Amsterdamse ge-
meentepolitie beet het spits af met een eigen agenten-
bond. Deze bonden waren lokaal en vaak ook categoraal 
georganiseerd naar rang of onderdeel en vanaf 1914 ook 
naar religieuze levensbeschouwing. Zo waren er aparte 
bonden voor agenten, voor inspecteurs, voor commissa-
rissen en voor veldwachters. In 1914 was Nederland be-
dekt door een lappendeken van meer dan 120 verschil-
lende politiebonden. Ook in Gouda stichtten de agenten 
even voor de eeuwwisseling een eigen vakbond.24 

En dan is er nog Van Waning. Toen Tuinenburg zich in 
1890 terugtrok als hoofdredacteur van De Nederlandsche 
Politiegids nam Van Waning deze taak van hem over. Hij 
was toen al zijn vader opgevolgd als burgemeester van 
Ouderkerk aan de IJssel. Van Waning bleef zich inzetten 
voor de politie. Tot in 1925 was hij hoofdredacteur van De 
Nederlandsche Politiegids. Hij was ook betrokken bij het 
herstel van de anpb. In 1900 werd hij gevraagd als voor-
zitter van de nieuw opgerichte Rijkspolitievereniging, 
een functie die hij dankbaar aanvaardde. In tegenstelling 
tot Tuinenburg sloot hij vakbondsacties voor verbetering 
van de arbeidsvoorwaarden niet uit. Ook was hij een van 
de bedenkers van het Politie-examen dat in 1900 voor 
het eerst door de anpb werd afgenomen. Zijn ideeën 
over het politievak schreef hij neer in tal van brochures 
en boeken. In zijn rede bij het 25-jarig bestaan van de 
ANPB stond hij nog even stil bij wat hijzelf een pijnlijke 
herinnering noemde. De bond was een slag toegebracht 
“door den man, die hem in de eerste plaats had doen 
werken en bloeien. Hij verried den instelling, maakte het 
in hem als administrateur gestelde vertrouwen te schan-
de en verdween met de gelden van de Bond”.25 Verder 
wilde hij niet over zijn voormalige compagnon oordelen. 
Van Waning overleed in 1933 op 77-jarige leeftijd. 

24. Zie R. van der Wal, 2007.
25. Van Waning, De Algemeen Nederlandsche Politiebond. Zijn bestaan 
en streven geschetst door J. van Waning, Dockum 1912, p. 10.


