
 

Jan Coenraad Steenbergen (1823-1888) zandgraf 101, vak E 
Van gedecoreerd KNIL-militair tot populair politiecommissaris 
 
Personalia 

Geboren: 26 februari 1823 te Naarden 

Zoon van: Pieter Steenbergen en Jacoba Constantia Kuijsten van Hoesen 

Gehuwd met: Anna Elisabeth Wilhelmina Arntzenius op 1 februari 1860 te Oegstgeest  

Overleden: 10 juli 1888 te Leiden 

Begraven: 13 juli 1888 

 

Samenvatting 

Jan Coenraad Steenbergen wordt in 1823 in Naarden geboren in een gegoed gezin 

met uiteindelijk zeven kinderen. Als hij zestien jaar is gaat hij bij de cavalerie. In 1845, 

hij is dan tweeëntwintig jaar, meldt Jan zich bij het KNIL en vertrekt hij naar 

Nederlands-Indië, waar hij wordt geplaatst.  

 Steenbergen heeft diverse standplaatsen, waaronder Batavia, de Molukken en 

Celebes. Als commandant van een detachement is hij in 1856 betrokken bij de strijd 

tegen zeerovers.  

 Na dertien jaar tropen gaat Steenbergen in 1858 twee jaar met verlof naar Neder-

land. Begin 1860 trouwt hij met Anna Arntzenius en later in dat jaar vertrekt het 

echtpaar naar Nederlands-Indië, waar drie kinderen worden geboren. Jan blijft vier jaar 

op Java en gaat vervolgens een jaar naar Sumatra en daarna naar Borneo.  

 Als in 1867 hun jongste dochter, nog geen jaar oud, 

overlijdt, verlaat Steenbergen met pensioen het KNIL 

en keert terug naar Nederland, waar Jan in 1868 te 

Amsterdam in de Jordaan commissaris van politie 

wordt. Het is een onrustige tijd, maar Steenbergen is 

er zeer op zijn plaats en weet op tactische wijze en 

met veel begrip menig probleem op te lossen, zoals bij 

het kermisoproer in 1876 en bij demonstraties door 

socialisten. Hij is ook actief betrokken bij liefdadig-

heidsacties. Steenbergen wordt zeer populair onder 

de Jordanezen.  

 Na een loopbaan van 28 jaar militair en 18 jaar 

commissaris, gaat Steenbergen in 1886 met pensi-

oen en gaat hij in Leiden wonen. Hij sukkelt dan al 

enige tijd met zijn gezondheid. Twee jaar later, op 10 

juli 18888, komt deze markante persoon in zijn laatste 

woonplaats te overlijden.  

 

 

 
Portret Steenbergen 



Volledige versie 

Van gedecoreerd KNIL-militair tot populair politiecommissaris 

De carrière van Jan Steenbergen doet vermoeden dat hij een bars en autoritair mens 

was. Hij schopt het bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) tot majoor en 

wordt onderscheiden met de Militaire Willems-Orde. Na zijn pensionering bij het leger 

wordt hij benoemd tot commissaris van politie in Amsterdam. Militairen van het KNIL 

hadden, zeker in de negentiende eeuw, de reputatie genadeloze houwdegens te zijn. 

Ook politiepersoneel in Nederland stond in die tijd niet bepaald bekend als zachtzinnig. 

In zijn laatste baan ontpopt Jan Steenbergen zich echter als een innemend persoon 

met tact, humor en een oog voor sociale misstanden. 
 

Ouderlijk gezin 

Jan Coenraad Steenbergen wordt op 28 februari 1823 te Naarden geboren in een 

gegoed gezin met zes kinderen. Hij heeft dan vijf oudere zussen en een oudere broer. 

Er zal nog een broertje volgen. Zijn vader is Pieter Steenbergen (1784-1851) en de 

moeder Jacoba Constantia Kuijsten van Hoesen (1784-1870). Verder is er over zijn 

jeugd niets te vinden. 
 

In het leger en naar de Oost 

Eind 1839 - hij is dan zestien - treedt hij in dienst van het leger, bij de cavalerie. Begin 

1845 meldt hij zich aan bij het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk waar militairen 

worden opgeleid voor dienst in de koloniën. Lokken de grote wereld en het avontuur? 

In juni vertrekt hij naar de Oost met het fregat Bernhard Hertog van Saksen Weimar. 
 

 
Fregat Bernhard Hertog van Saksen Weimar 

 

Na een reis van drie en halve maand om Afrika heen - het Suezkanaal wordt pas in 

1869 geopend - arriveert hij in Batavia, het huidige Jakarta en de toenmalige hoofdstad 

van Nederlands-Indië. Daar wordt hij geplaatst bij de infanterie. Bij het KNIL blijven 

manschappen en officieren niet lang bij hetzelfde bataljon en op één plek. Ze worden 

van hot naar her overgeplaatst. Zo ook Jan Steenbergen. In 1853 vertrekt hij naar de 



Molukken. Drie jaar later wordt hij civiel gezaghebber op het noordelijk deel van het 

eiland Ceram en daarmee zowel militair bevelhebber als bestuursambtenaar. Het 

hoogtepunt van zijn militaire carrière, zijn finest hour, bereikt hij echter op een eiland 

ruim 700 kilometer ten noordwesten van Ceram, op Celebes (het huidige Sulawesi). 

 

Zeeroverij 

De zeeën rond de Molukken en Celebes worden sinds jaar en dag onveilig gemaakt 

door zeerovers. We moeten ons daar niet de romantische schurken uit films als Pirates 

of the Carribean bij voorstellen. De Indische zeerovers opereren in vloten die bestaan 

uit betrekkelijk kleine, snelle schepen met zeilen en roeiriemen. 
 

 
Rechts een penjapap, door zeerovers veel gebruikt schip dat plaats biedt aan ± 30 personen 

 

Doelwit zijn passerende koopvaardijschepen die worden ontdaan van hun lading, en 

daarnaast kustdorpen waarvan de inwoners worden afgevoerd en elders als slaven 

verkocht of overgehaald om ook zeerover te worden. Lokale heersers bieden de 

zeerovers bescherming in ruil voor een deel van de buit en inzet als privé-marine. Als 

de wind zich niet leent voor roven en plunderen oefenen de zeerovers hun oor-

spronkelijke beroep uit: ze vissen. 

 De Nederlandse overheid kan maar moeilijk vat krijgen op de zeerovers. Als de 

marine hen uit de wateren rond één eiland heeft verjaagd, duiken ze even later op bij 

een ander eiland. En Indië telt meer dan 17.000 eilanden. Pas na 1840 lukt het, dankzij 

verbetering van de informatievoorziening en van de coördinatie en uitbreiding van de 

bestuurlijke controle aan de wal, om de zeeroverij geleidelijk de kop in te drukken. Bij 

een van de expedities - zo worden de militaire operaties eufemistisch genoemd - om 

de zeeroverij te bestrijden is Steenbergen betrokken. 

 

De rooversmagt vernietigd 

Begin april 1856 arriveert een Nederlands schip in de haven van Menado (het huidige 

Manado). De kapitein rapporteert dat men onderweg slaags is geraakt met zeerovers. 



Zo’n tweehonderd van hen zijn daarna naar de vaste wal ten noorden van Menado 

gevlucht. Een detachement onder commando van Steenbergen gaat direct op pad om 

hen daar te overmeesteren. Ter plaatse komt hij de precieze verblijfplaats van de 

zeerovers te weten en krijgt hij hulp van zo’n honderd mannen van een nabijgelegen 

dorp. Die jagen de zeerovers naar een baai waar Steenbergen en de zijnen in een 

hinderlaag liggen. Bij het gevecht dat dan uitbreekt worden enkele zeerovers 

gevangengenomen. De rest vlucht het binnenland in eene uitgestrekte en schier 

ondoordringbare wildernis, zo meldt de Javasche Courant, waar ze in de daarop-

volgende dagen achterna gezeten worden. 

 Ongeveer honderdtwintig zeerovers worden gedood en dertig worden er gevangen 

genomen. Negendertig mensen die slaaf waren gemaakt door de rovers worden 

bevrijd en kunnen naar huis terug. De Javasche Courant meldt dat de rooversmagt 

vernietigd is. 

 

Huwelijksbootje 

Na dertien jaar in de tropen gaat Steenbergen in 1858 twee jaar met verlof naar 

Nederland. Daar viert hij twee feestjes. In december 1859 ontvangt hij de Militaire 

Willems-Orde ‘ter beloning van zijn gedrag bij eene expeditie tegen de Zeeroovers’. 

Hij heeft die onderscheiding overigens wel zelf aangevraagd.  

 Bijna twee maanden later, op 1 februari 1860, trouwt hij, in Oegstgeest, met Anna 

Elisabeth Wilhelmina Arntzenius. De acht jaar jongere Anna is een goede partij. Haar 

al overleden vader was advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hoe Jan en Anna elkaar 

hebben leren kennen is niet duidelijk. Het kan zijn dat Jan in contact is gekomen met 

de familie via Anna’s broer die ook officier is bij het KNIL.  
 

 
Huwelijksakte 



Diverse posten in Nederlands-Indië 

Datzelfde jaar vertrekt het echtpaar naar Nederlands-Indië. Anna is dan al zwanger. In 

oktober 1860 wordt in Batavia zoon Jacques geboren. In 1863 volgt dochter Dora, die 

in Semarang het levenslicht ziet. Vader Jan dient vier jaar op ver-schillende posten bij 

de infanterie op Java. 
 

 

Een nette inboedel te koop 
 

Bij verhuizing als gevolg van 

overplaatsing verkopen officieren en 

ambtenaren vaak een deel van de huis-

raad. Er moeten namelijk grote afstan-

den worden afgelegd binnen de enorme 

archipel. Het is makkelijker en goed-

koper om de spullen van de hand te 

doen dan om ze mee te nemen. 

 De advertenties van dergelijke 

verkopingen, zoals die hiernaast van de 

inboedel van het gezin Steenbergen, 

geven een aardig inkijkje in de inrichting 

van de huizen van de koloniale elite. 

 
Java-bode 5 april 18621 

 
 

 

In 1864 verlaat het gezin Java en verhuist eerst naar Sumatra, en een jaar later naar 

Sintang op Borneo (het huidige Kalimantan). 
 

 
Sociëteit te Sintang (vóór 1880) 

                                            
1 Een vis-à-vis is een rijtuig met twee recht tegenover elkaar geplaatste zetels. Pleetwerk zijn voor-
werpen die van een dunne laag edelmetaal zijn voorzien (bijvoorbeeld verzilverd).  



In februari 1866 wordt daar dochter Anna geboren. Het kind overlijdt echter binnen 

een jaar. 

 
Overlijdensadvertentie (Bataviaasch Handelsblad 6 februari 1867) 

 

Die trieste gebeurtenis draagt waarschijnlijk bij aan het besluit dat Jan kort daarop 

neemt: in juni verlaat hij het KNIL en gaat hij met pensioen2. Het gezin gaat terug naar 

Nederland, weg uit de tropische hitte en de malaria, moe van het voortdurend 

verhuizen. 

 

Pensionado wordt politiecommissaris 

Jan Steenbergen hoeft niet op een houtje te bijten. Hij krijgt 2600 gulden per jaar als 

pensioen. Arbeiders verdienen in die tijd zo’n 400 gulden per jaar; als ze het hele jaar 

werk hebben tenminste. En als ze te oud zijn geworden om te werken kunnen ze niet 

terugvallen op een pensioen maar moeten ze verzorgd worden door hun kinderen. Jan 

is echter pas 44 jaar en zit blijkbaar nog vol energie. Vrij snel na de terugkeer van het 

gezin naar Nederland, in januari 1868 wordt hij benoemd tot commissaris van politie 

in Amsterdam. De Steenbergens verhuizen in mei 1870 naar de Egelantiersgracht 18 

in de Jordaan. 
 

 
Egelantiersgracht (rond 1940). Nummer 18 is het huis in het  

midden met de rechte daklijst en een trap haaks op de voorgevel 

                                            
2 KNIL-militairen kunnen al na twintig dienstjaren met pensioen. Jan heeft er in 1867 al 22 achter de rug. 
 



Amsterdam in beweging 

De hoofdstad begint, rond de tijd dat Steenbergen daar wordt aangesteld, aan een 

stormachtige ontwikkeling. Aanjager daarvan is het Noordzeekanaal waarvoor in 1865 

de eerste schop in de grond gaat en dat elf jaar later officieel wordt geopend. Via het 

kanaal konden grotere schepen de haven bereiken en dat zorgt voor een opbloei van 

handel en industrie.  

 Ook in de stad zelf verandert veel. Het nieuwe Paleis van Volksvlijt, het Rijks-

museum en het Concertgebouw worden gebouwd, de eerste paardentram rijdt door 

de straten en het Vondelpark wordt aangelegd. Door de trek van arbeiders van het 

platteland naar de stad groeit de bevolking van de hoofdstad in rap tempo, van circa 

250.000 omstreeks 1850 tot 510.000 in 1900.  

 Die ontwikkeling kent echter ook een keerzijde. In de grote stad is weliswaar werk, 

maar van de lage lonen kunnen de arbeiders amper rondkomen en hun huisvesting is 

abominabel. Vooral in de sloppen en stegen van de Jordaan. Grote gezinnen wonen 

samen in één enkele kamer, ook in vochtige kelders, met geen tot weinig voorzie-

ningen zoals een toilet. 
 

 
Lindengracht 244 

 

Het verslag van een woningbouwinspecteur over de woning in de Jordaan op de foto 

hierboven meldt: 'Hoogte verdieping 2.35 M. Er is geen gootsteen. De kraan is op den 

kamer. De wanden der kamer zijn behangen en beschilderd. De beeremmer staat in 

een stilletje in een kast of hok op de 'plaats'. De vloer en zoldering zijn van hout. 



Bewoners: [...] man en vrouw ongeveer 50 jaar en 4 kinderen thuis. De oudste een 

zoon van 20 jaar slaapt op den grond. De jongste een zoon van 8 jaar slaapt bij Vader 

en Moeder in bed en de twee dochters 14 en 18 jaar oud slapen in een bedstede. De 

man is 'opperman', doch veel zonder werk, door vergevorderde leeftijd. Zij verwoonden 

hier f 1.30 per week.'3 

 De armoede, slechte hygiëne en povere huisvesting zijn een bron van onvrede en 

zorgen ervoor dat arbeiders zich gaan verzetten en zich verenigen in vakbonden en 

politieke bewegingen. 
 

 

Potige politieagenten 

De agenten over wie Steenbergen de lei-

ding krijgt zijn niet bepaald de meest fijn-

zinnige types. Daar worden ze ook niet op 

geselecteerd. Ze moeten er vooral stevig 

en stoer uitzien. Een paar grote handen om 

harde meppen mee uit te delen is een pre. 

Scholing is minder belangrijk. De meesten 

hebben maar een paar jaar lagere school 

(basisschool) achter de rug, velen kunnen 

amper lezen of schrijven. Een politieoplei-

ding krijgen ze evenmin. Hun kennis van de 

regels die ze moeten handhaven is gebrek-

kig. Dat zorgt ervoor dat agenten regel-

matig bestraffen wat hen niet zint maar wat 

volgens de regels gewoon mag. Dat maakt 

ze weinig populair en leidt tot opstootjes en 

rellen. 

 Een vetpot is een baan als politieagent 

niet. Zelfs de agenten in de hogere rangen 

 
Amsterdamse politieagenten rond 1890 

Fotograaf: Jacob Olie 

kunnen er met hun gezin maar moeilijk van rondkomen. Veel agenten hebben 

daarom bijbaantjes bij verzekeringsmaatschappijen en spaarbanken. Sommige 

politiemannen verhuren zich aan deurwaarders en notarissen. 

 

 

Vader der Armen 

De Amsterdamse politie kent vijf districten (‘secties’) die elk worden geleid door een 

commissaris. Jan Steenbergen wordt commissaris van de sectie Jordaan. Hebben de 

bestuurders die hem hebben aangesteld, gedacht dat hij als oud-militair en bedwinger 

van een zeeroversnest, de aangewezen persoon zou zijn om orde en rust in de 

volkswijk te handhaven? Ze krijgen, hoe dan ook, gelijk. Steenbergen slaagt erin om 

als de gemoederen hoog oplopen die tot bedaren te brengen en om zich populair te 

maken onder de bevolking. Maar hij doet dat niet met harde militaire hand. 

                                            
3 Een beeremmer is een emmer waarop men zijn behoefte kan doen. Een stilletje is een kastje of stoel 
voor een beeremmer. Een opperman is een arbeider die in de bouw zorgdraagt voor de tijdige aanvoer 
van materiaal en hulpmiddelen voor de metselaar.  



 Steenbergen heeft namelijk oog voor de belabberde situatie van de Jordanezen. Als 

in februari 1873 een woonblok aan de Tuinstraat door een felle brand in de as wordt 

gelegd en zo’n twintig gezinnen al hun bezittingen verliezen, worden er direct initiatie-

ven genomen om die gezinnen te helpen. Steenbergen is betrokken bij een van de 

initiatieven. 
 

 
[…] 

 
Algemeen Handelsblad (26 februari 1873) 

 

Maar ook zonder brand komt hij in actie voor de bevolking en legt hij, tot op de cent 

nauwkeurig, verantwoording af voor de besteding van het ingezamelde geld. 
 

 
Het Nieuws van den Dag (kleine courant 19 februari 1879) 



Dat maakt hem bijzonder populair. 
 

 
Algemeen Handelsblad (7 februari 1879) 

 
 

Paneelzagers 
 

Steenbergens sociale hart belet hem niet om de misdaad aan te pakken. Zijn naam 

duikt regelmatig op in de kranten bij de arrestatie van criminelen en rechtszaken. De 

zaak van ‘de paneelzagers’ bezorgt hem landelijke bekendheid. 

 Tussen 1876 en 1880 wordt er in Amsterdam een reeks inbraken gepleegd die 

aan de broers Willem, Gerrit en Martinus Lavertu wordt toegeschreven.4 
 

 
Willem Lavertu 

 
Gerrit Lavertu 

 

Willem is timmerman, zijn broers Gerrit en Martinus zijn loodgieter. Hun favoriete 

methode is het doorzagen van een paneel van de voordeur waarna ze door het gat 

naar binnen kruipen en kostbaarheden stelen. Ze staan daarom bekend als ‘de 

paneelzagers’. Het lukt de politie maar niet om hen op heterdaad te betrappen. 
 

                                            
4 La vertu is nota bene het Franse woord voor ‘de deugd’ 
 



 

 Half november 1879 komt Steenbergen echter te weten dat de broers die avond 

een inbraak in een huis aan de Keizersgracht hebben gepland. Hij verstopt zich met 

enkele agenten in het souterrain. Als de dieven daar een paneel uit de deur hebben 

gezaagd en naar binnen zijn gekomen, grijpt hij hen in de kraag. De dagbladen doen 

er in geuren en kleuren verslag van. Humor wordt daarbij niet geschuwd. Over de 

afloop schrijft de Maasbode 16 november 1876 bijvoorbeeld: 

Als een staaltje van verregaande onbeschaamdheid van de gevatte boeven werd 

ons medegedeeld, dat een hunner, toen hij op zijn leuke vraag, waarom hij in arrest 

was, ten antwoord had gekregen van den commissaris: “wegens inbraak” zeide “dan 

behoort gij ook gearresteerd te worden, want gij waart reeds in huis, toen wij er in 

kwamen." 

 De pers complimenteert Steenbergen. De Twentsche Courant van 15 november 

1879 schrijft: … brengen wij gaarne hulde aan den heer Steenbergen, die, door 

persoonlijk de leiding van deze zaak op zich te nemen, weer getoond heeft 

uitstekend op zijn plaats te zijn. 

 Enkele maanden later worden de inbrekers tot tien jaar gevangenisstraf 

veroordeeld. Een van de broers neemt het Steenbergen allemaal niet kwalijk. 
 

 
Rotterdamsch nieuwsblad (11 november 1880) 

 

 
Liever zacht geleid dan hard gedwongen 

De harde hand. Dat is de manier waarop het bestuur van de hoofdstad bij voorkeur 

ongeregeldheden de kop in drukt. De politie wordt ingezet om rake klappen uit te delen. 

Als de situatie uit de hand loopt, gaan ook militairen de straat op en wordt er geschoten. 

Die aanpak leidt tot wrevel en discussie.  

 De onderstaande tweedelige spotprent van Petrus van Geldrop in het bijvoegsel 

van de Amsterdamsche Courant van donderdag 22 september 1898 illustreert dat. Op 

het bovenste plaatje zien we agenten die genadeloos inslaan op mannen, vrouwen en 

kinderen. Hun meerdere (een commissaris?) keert de kloppartij de rug toe en laat hen 

begaan. De tekst onder dit deel van de prent luidt: 
 

Pats! Pats! Pats! je hakt er maar op in: 

Zoo ranselen wij de burgerij. 

Heel opgeruimd van zin. 

“Foezel in “de Doofpot” 



Het is een citaat uit de amusementsrevue De doofpot waarin het personage Foezel 

een typische Amsterdamse politieagent verbeeldt. 
 

 
Bovenste deel van de spotprent 

 

Het onderste deel van de spotprent laat zien hoe de stedenmaagd Amsterdam een 

gegoede burger erop wijst hoe het anders en beter kan: tactvol optreden door de 

politie. De politie wordt op handen gedragen. De tekst onder dit deel luidt: 
 

’t Gemeene volk dat haat een al te korten lijn. 

’t Wil liever zacht geleid dan hard gedwongen zijn. 

Vondel 
 

 
Onderste deel van de spotprent 

 

Ook al is hij oud-militair, Steenbergen kiest voor die andere aanpak: de zachte hand, 

en humor. 



Het kermisoproer 

In de nazomer van 1876 broeit het in Amsterdam. Rond deze tijd was er namelijk altijd 

de kermis geweest. Niet simpelweg een terrein met attracties - van draaimolens, 

poppenkasten, kwakzalvers en rariteitenkabinetten (zoals de vrouw met de baard en 

een koe met twee koppen) - maar een feest van enkele weken met drank, dansen en 

knokken waar veel volk op af kwam. De gegoede burgerij haalde er haar beschaafde 

neus voor op. Op voorstel van burgemeester en wethouders had de gemeenteraad 

daarom in 1871 besloten het festijn stap voor stap af te schaffen. In 1875 vond de 

laatste grote kermis plaats.  

 Het jaar erop wordt het in september, de tijd dat de kermis normaal plaats vindt, 

onrustig. Er worden pamfletten verspreid en affiches geplakt waarin geprotesteerd 

wordt tegen de afschaffing van de kermis. Daarin moet vooral burgemeester Den Tex 

het ontgelden. Het volgende versje wordt bijzonder populair: 
 

Kermis moet er wezen, 

Kermis moet er zijn, 

Anders mag de Burgemeester vreezen, 

En Thorbecke van het plein 

Godverdomme Kermis moet er wezen, Kermis moet er zijn, 

Anders slaan wij bij den Burgemeester de ruiten kort en klein 
 

Het nieuwe standbeeld van Thorbecke wordt niet neergehaald, zoals het versje dreigt, 

maar het huis van de burgemeester wordt wel doelwit. Driehonderd oproerkraaiers 

verzamelen zich rond zijn woning aan de Herengracht en gooien de ruiten in. Politie 

en leger grijpen hard in. Pas na een enkele dagen is het oproer bedwongen en keert 

de rust terug. Er is een dode gevallen, er zijn tientallen gewonden, honderden mensen 

zijn gearresteerd en de materiële schade is groot. 

 Op 2 oktober wordt er een bijeenkomst georganiseerd om te protesteren tegen het 

optreden van de autoriteiten. Steenbergen is daarbij aanwezig. Net als een verslag-

gever van dagblad De Tijd, die schrijft: Gisterenmiddag ten 1 ure werd […] een meeting 

gehouden, bijeengeroepen door “eenige ingezetenen" van Amsterdam, ter bespreking 

van de maatregelen der stedelijke Regeering, tegen de ongeregeldheden in de 

beruchte kermisweek van 1876. Reeds vroeg stroomde eene groote menigte er heen, 

terwijl de heer Steenbergen, commissaris van politie in de 5° sectie, een paar 

inspecteurs en eenige politieagenten in den tuin geposteerd waren, waardoor de zaak 

ontegenzeggelijk iets pikants verkreeg. Wij traden binnen en schatten het getal der 

aanwezigen op ongeveer 2000 personen, meerendeels uit de volksklasse. […] 

 Diverse sprekers geven scherpe kritiek op het optreden van de politie, het leger en 

op de burgemeester die daarvoor verantwoordelijk is. Eén van hen wordt echter 

geprezen: De commissaris van politie der eerste sectie, de heer van Raalte, werd op 

een vrij brutale wijze openbaar van plichtverzuim beschuldigd, terwijl den heer 

Steenbergen warme hulde werd gebracht wegens de bedaarde en doeltreffende wijze 

waarop hij eene groote volksmassa in zijne sectie uit elkander deed gaan. […] 

 Tenslotte wordt er een voorstel aangenomen om de koning een telegram te sturen 

waarin om het ontslag van de burgemeester en vervolging van andere verantwoor-



delijken wordt gevraagd. Een van de aanwezigen oppert echter dat de politie er wel 

voor zal zorgen dat het telegram niet verstuurd wordt. Steenbergen dient hem bedaard 

van repliek: Men vroeg den commissaris of dit zoo was, waarop deze verklaarde, dat 

het tegenhouden van telegrammen volstrekt niet tot zijn functie behoorde. “En, voegde 

hij er bij, al wilde de geheele vergadering met een luchtbal[lon] naar den Haag ver-

trekken, ik zou er niets op tegen hebben, maar misschien voor mijn pleizier meegaan." 

Een algemeene vroolijkheid ontstond en het telegram werd verzonden […] 

 

Het rode gevaar 

Halen de gegoede burgerij, en in hun kielzog de autoriteiten, hun neus op voor het 

gepeupel, aan socialisten en andere rode oproerkraaiers hebben ze helemaal een 

hekel. Bij het minste geringste ziet de politie haar kans schoon om in te grijpen. Als 

bijvoorbeeld in mei 1883 stakers met vlaggen door de stad lopen pakt een agent een 

vlag af. De arbeiders gaan vervolgens hun beklag daarover doen bij Steenbergen. Die 

sust de boel en geeft de vlag terug. Er is namelijk geen enkele wet die het dragen van 

rode vlaggen verbiedt. 

 Steenbergens bedachtzame aanpak komt 

ook aan de orde bij het proces tegen Antonie 

Belderok. Die brengt het tijdschrift ‘Recht 

voor Allen’ van de Sociaal Democratische 

Bond (SDB) van de socialist en latere anar-

chist Domela Nieuwenhuis, aan de man. In 

1885 staat Belderok terecht voor opruiende 

uitspraken bij manifestaties en zijn weigering 

een rode vlag af te staan aan de politie. Bij 

Belderoks arrestatie vallen harde klappen en 

breekt een relletje uit. 

 Tijdens de rechtszaak voert Belderok zijn 

eigen verdediging. Hij zegt daarbij, volgens 

het Algemeen Handelsblad van 21 oktober 

1885 onder andere het volgende:  

 

 
Antonie Belderok 

Bekl.[aagde] geeft hier eene beschrijving van den optocht, die ongehinderd bleef, 

zoolang men zich op het terrein bevond van den commissaris Steenbergen, een van 

de weinige commissarissen die de wet kennen en die waarschijnlijk wist, wat de 

minister [van Binnenlandse Zaken] Heemskerk den volgenden dag zei, dat, er nl. geen 

enkele wet bestaat, die het dragen van de roode vlag verbiedt, Toen de optocht het 

terrein van de commissaris Steenbergen had verlaten, kwam hij op het terrein der 

moordzucht, waar bloed vergoten moest worden. 

Belderok wordt tot drie maanden cel veroordeeld. 

 Eerder dat jaar laat Steenbergen ook doodgemoedereerd zijn gezicht zien op een 

bijeenkomst van de SDB, zoals in het Nieuws van de Dag is te lezen: 



 
Het Nieuws van den Dag van 6 oktober 1885 

 

Uit een lovend artikel in het behoudende katholieke dagblad De Tijd van 28 augustus 

1885 kunnen we opmaken dat niet alleen de Jordanezen maar ook delen van de 

gegoede burgerij de aanpak van de commissaris een warm hart toedragen: In de 5e 

politie-sectie is noch gisterenavond noch in den afgeloopen nacht iets voorgevallen, 

dat naar rustverstoring zweemt. Het gebeurde der laatste dagen - en we vermelden 

zulks met genoegen - is volstrekt niet in den geest der bewoners van de zoogenaamde 

Jordaan. Herhaaldelijk zelfs is door hen aanbieding gedaan om bij voorkomende 

ongeregeldheden de politie krachtig ter zijde te staan. 

De commissaris van politie dier sectie, de heer J. C. Steenbergen, die zijn volkje kent 

en door de ingezetenen zijner afdeeling naar waarde wordt geschat, deed gisteren een 

wandeling door de wijken hem toevertrouwd, en nauwelijks was dit bekend, of men 

snelde uit straten, stegen en gangen, om zich te zijner beschikking te stellen. Gevolgd 

door eenige honderden personen, volbracht hij zijn tournee, bij vernieuwing de 

overtuiging erlangende, dat onder het ruwe uiterlijk dier werklieden eerlijke harten 

kloppen en hij, zoo noodig, op den bijstand der arbeidende klasse in zijn sectie veilig 

mag rekenen.  

 Anderen vinden echter dat Steenbergen te tolerant is. Het Algemeen Handelsblad 

van 1 oktober 1885 verwoordt het zo: De minister Heemskerk heeft gisteren in de 

Tweede Kamer verklaard, dat de roode vlag nergens meer in ons land geduld zal 

worden, en wij gelooven dat dit een verstandig besluit is. Aan onnadenkenden en 

onopgevoeden moet geleerd worden de wet te eerbiedigen. Samenscholing en alles 

wat op bedreiging gelijkt is overal onduldbaar […].  

Verleden Maandag vormde zich allengskens in de Leidschestraat een optocht met 

roode vlaggen. De lieden gingen langs het telegraafkantoor naar het Volkspark. De 

politie kon op deze vertooning niet bedacht zijn geweest, doch toen bij het verlaten van 

het Volkspark, opnieuw de optocht met roode lappen zich in beweging stelde wist de 

politie wat er gaande was en ware het zeker in het belang van orde en wet geweest, 

zoo de politie onmiddellijk last gegeven had die roode vlaggen weg te bergen. Ware 

dit bevel niet gehoorzaamd, dan had de politie bij het begin der demonstratie de roode 

vlaggen onmiddellijk moeten ontnemen aan de zoogenaamde socialisten, en er was 

overvloed van macht bij de hand om dat in een ommezien te doen. 



Het verwondert ons dan ook zeer, dat de commissaris van politie Steenbergen, in 

wiens sectie de roode vlaggen dus ontplooid werden nadat de politie gewaarschuwd 

was, dat rustig en werkeloos heeft aangezien. Indien hem dit van hooger hand 

geboden was, is hij natuurlijk niet aansprakelijk, doch in het geval, dat hij op eigen 

gezag dus veroorloofde dat de socialisten, zonder verlof te hebben gevraagd, een 

optocht met roode vlaggen opstelden, dan achten wij zijn houding bijzonder zwak, en 

is het zijn schuld, dat slechts in de eerste sectie, midden in de stad, aan die 

demonstratie met roode vlaggen een einde is gemaakt. 

De populariteit van Steenbergen is het blad Recht voor Allen van 3 oktober 1885 juist 

weer een doorn in het oog: Een verblijdend teeken was de sympathie, die men overal 

ondervond in de Jordaan, de buurt die volgens de leugenachtige pers den kommissaris 

Steenbergen op de handen draagt. Niets van aan, al zijn er misschien een paar 

oogendienaren [vleiers], die het den goeden man wijs maken. 

 

Pensioen en overlijden 

Na 28 jaar militair te zijn geweest en 18 jaar politiecommissaris gaat Steenbergen in 

mei 1886 definitief met pensioen. Bij zijn afscheid wordt hij in de pers geprezen. In Het 

Nieuws van de Dag van 9 maart 1886 staat: 

Gewis zal door velen met leedwezen worden vernomen dat de Heer J. C. Steenbergen, 

commissaris van politie in de 5e sectie, om gezondheidsredenen, tegen 1e Mei a.s., 

zijn eervol ontslag uit die betrekking aan den Koning heeft aangevraagd. In de achttien 

jaren dat hij het commissariaat van politie alhier in een der moeielijkste sectiën 

vervulde, verwierf hij zich, door zijn aangenaam en welwillend karakter, tal van 

vrienden; en niet alleen zijne onderhoorigen, door wien hij als chef, zoowel om zijne 

strikte rechtvaardigheid als zijn vriendschappelijken omgang, hoog werd geacht en 

gewaardeerd, zullen zijn heengaan betreuren, - maar vooral ook voor de door de 

fortuin minder begunstigde bewoners der “Jordaan” zal dit een groot gemis zijn. In vele 

drukkende levensomstandigheden toch was hij hun ten raadsman en vriend, en door 

zijne immer bereidvaardige tusschenkomst werd vaak veler nood gelenigd. 

Hij was desniettemin een gestreng Hoofdambtenaar en bewees door zijn scherpen blik 

dien hij - ook als oud-Hoofd-officier - had op de zaken die zoo in als buiten zijne sectie 

voorkwamen, en den tact waarmede hij, bij het opsporen van misdrijven, het 

voorbereidende onderzoek wist te leiden, der justitie en politie vaak gewichtige 

diensten, die - door hen die ze wisten te waardeeren - niet licht zullen vergeten worden. 

Mogen hem nog vele jaren van welverdiende rust geschonken worden, om met 

voldoening daarop te kunnen terugzien. 

 Jan Steenbergen verhuist naar Leiden en gaat daar op de Oude Vest 11 wonen. Hij 

zal in juli van dat jaar hoofdschuddend het nieuws uit Amsterdam hebben gelezen. 

Door tactloos ingrijpen van een agent is in ‘zijn’ Jordaan het Palingoproer uitgebroken. 

Het leger grijpt in en schiet met scherp. Er vallen 26 doden. Bij de rechtszaak die eind 

dat jaar plaats vindt, zal een van de verdachten verklaren: ‘…dat indien de vorige 

commissaris van politie Steenbergen nog in functie ware geweest, zeer zeker de 

noodlottige gebeurtenissen niet zouden hebben plaats gehad.’ 

 



 Jan Steenbergen sukkelt al enige tijd met zijn gezondheid als hij, twee jaar na zijn 

pensionering, op 10 juli 1888, in Leiden overlijdt. Drie dagen later wordt op de 

Groenesteeg begraven. 
 

 
Overlijdensadvertentie (Het Nieuws van den Dag van 14 juli 1888) 

 

Het graf 

Wie op de begraafplaats over het pad met 

de IJsselstenen naar de keerlus wandelt 

kijkt, na een aantal meters, aan de rech-

terkant naar Jan Steenbergen op. Onder 

de staande zerk liggen, bij Jan, zijn 

dochter Dora, die in 1903 op 38-jarige 

leeftijd overleed, en zijn vrouw Anna die in 

1910 in Den Haag overleed. Anna’s naam 

ontbreekt echter, om onbekende redenen, 

op de stèle. Zoon Jacques ligt er niet. Hij 

volgde in zijn vaders voetsporen, werd 

eerst militair en later politieagent in 

Enschede.  
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