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H
ij mag dan wel niet meer als officier door de rechtbank 
flaneren, het geruchtencircuit in de wandelgangen 
 aldaar draait nog op volle toeren. Hij heeft weleens een 
 Joegoslaaf die niet wilde getuigen meteen laten ophalen 
door de Vreemdelingenpolitie, fluistert een tolk. En een 
groep advocaten zou jaren geleden bezig zijn geweest 
met een zwartboek over zijn ongeoorloofde juridische 
werkwijzen als officier van justitie. Hij zou geruchten de 
onderwereld in slingeren in de hoop criminelen tegen 

elkaar uit te spelen. En toen hij nog FIOD-rechercheur was, zouden twee ondernemers 
die een akkefietje met hem hadden gehad, varkens in zijn tuin hebben gezet.
Het zijn verhalen die niemand met naam in de publiciteit wil bevestigen, omdat 
Teevens machtige tentakels ver zouden reiken. ‘Als ik nu iets over hem zou zeggen, 
laat hij naar John van den Heuvel uitlekken dat ik nauwe banden met de onderwereld 
onderhoud,’ zegt een advocaat die niet met naam genoemd wil worden. Wie is toch 
die omstreden officier die nu staatssecretaris van Justitie is en waar nog steeds zoveel 
wilde verhalen over rondgaan?

VAN PADVINDER NAAR CRIMEFIGHTER
Dat hij het zover zou schoppen, hadden zijn klasgenoten zeker niet verwacht. Op de 
Spaarne Scholengemeenschap in Haarlem deed Teeven in de jaren zeventig maar liefst 
zeven jaar over de havo. Klasgenote Anneke van Drunen had drie maanden verkering 
met hem: ‘Ik was 15, hij 16. Hij had net een brommer gekocht en toen mocht ik 
achterop. We waren het schoolplein nog niet af, of we lagen al ondersteboven.
‘Zijn vrienden vond hij vooral bij de padvinderij,’ herinnert Van Drunen zich. ‘Daar 
organiseerde hij veel. Op school noemden we hem altijd Stille Willie, omdat hij nooit iets 
zei. Hij was ook helemaal niet ambitieus, dus ik ben verbaasd dat hij nu  staatssecretaris 
voor de VVD is, helemaal omdat hij zelf uit een arbeidersnest komt.’
Maar de stap naar justitie is volgens haar wel logisch. ‘Als er iets onrechtvaardigs 
gebeurde, kwam hij altijd in opstand. En hij was een groot fan van James Bond.  
Met hem heb ik alle films gezien, ook als we er speciaal voor naar Amsterdam 
moesten.’
Na de middelbare school volgt Teeven de controleursopleiding bij de  Rijksbelastingdienst. 
Maar het beroep van belastinginspecteur is geen roeping, op 21-jarige leeftijd gaat 
hij als rechercheur voor de FIOD aan de slag. Arrestaties doet hij zelf, samen met 
een collega. Wanneer ze ‘Zwarte Joop’ de Vries aanhouden, destijds de baas van Casa 
Rosso, maakt dit diepe indruk op hem. ‘Met een collega sloeg ik hem in de boeien, 
ik was 23. Het was de eerste keer dat ik te maken kreeg met Moszkowicz, vader én 
zoon. Ik kreeg te maken met een officier van justitie en wist: dát wil ik ook!’
In de avonduren rondt hij binnen drie jaar een studie rechten af. Na tien jaar als fiscaal 
rechercheur gaat Teeven in 1990 aan de slag als teamleider bij de  douanerecherche 
van de FIOD in Haarlem en Rotterdam en komt al gauw in aanraking met   
zware jongens in grote drugszaken. Als in 1993 de IRT-affaire naar buiten komt, 
waarbij uitlekt dat justitie en politie meer dan 100.000 kilo drugs op de markt 
hebben gebracht zonder dat het tot aanhoudingen leidde en waarbij infiltranten 
 zichzelf zouden verrijken, wordt Teeven als een van de betrokkenen gehoord door 
de  commissie-Van Traa.
Hij heeft dan al de stap gemaakt naar het Openbaar Ministerie, waar hij door Hans 
Vrakking is binnengehaald als officier van justitie. Tegenover de commissie verklaart 
Teeven dat douaniers die onder hem werkten en collega’s van de politie in Haarlem 
verantwoordelijk waren voor de doorlevering van drugs. Zelf wist hij van niks.
Maar Klaas Langendoen, chef van de Criminele Inlichtingendienst die sneuvelt in 
de IRT-affaire, zegt later in Vrij Nederland: ‘Van de vier containers mochten er drie 
door. Eentje werd gepakt. Dat stond goed. Teeven moet dat geweten hebben, hij was 
hoofd van de douanerecherche.’
De IRT-affaire staat symbool voor drie thema’s die in Teevens carrière als  aanklager 
regelmatig terug zullen keren: de oorlog tegen drugs, de strijd tegen corruptie  binnen 
het opsporingsapparaat en het invoeren van een kroongetuigenregeling naar  Amerikaans 
en Italiaans voorbeeld. Hij hint al naar die werkwijze bij de commissie-Van Traa, 
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De naam  
is teeven.  

 teeveN.

een boevenvanger als staatssecretaris

Binnen het OM was hij de dealmaker, entrepreneur en bovenal een crimefighter. 
Uit onvrede over bureaucratie en regelgeving ging hij de politiek in en sinds vorig 
jaar is hij staatssecretaris van Justitie. Maar eigenlijk wilde hij altijd al James 
Bond zijn. Vriend en vijand over Fred Teeven: ‘Hij is nog steeds een aanklager.’
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en zal zelf later de eerste deal starten wanneer in 1996 het proces tegen Johan ‘De 
Hakkelaar’ Verhoek start.
Het ‘proces van de eeuw’ tegen de Octopusbende geeft Teeven landelijke  bekendheid. 
Het is voor het eerst dat het OM zo open is in de media over een strafzaak. Teeven 
en Witteveen doen er alles aan zichzelf als toffe jongens neer te zetten. Als het 
proces weer eens uitloopt tijdens een zittingsdag, houden ze in de rechtszaal voor 
de aanwezige camera vrolijk zwaaiend een blocnote omhoog met daarop: ‘Ik kom 
later thuis! Fred + Martin.’
Het OM weet in het proces ‘chef laden en lossen’ Ad Karman te strikken als 
 kroongetuige. Hij wordt handig tegen zijn advocaat uitgespeeld en tekent de deal. 
Later zal de Hoge Raad bepalen dat Teeven en Witteveen Karman niet hadden mogen 
beloven dat ze hem als kroongetuige niet zouden vervolgen. Maar De  Hakkelaar 
werd tot zes jaar cel veroordeeld en de kroongetuigenregeling wordt anno 2011 
steeds vaker toegepast.
Officier van justitie Koos Plooij heeft bewondering: ‘Op het terrein van de  kroongetuige 
was Teeven onbetwist een pionier. Er was geen wet, het politieke klimaat was tegen, 
maar hij voelde dat het een middel was dat volgens het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens door de beugel kon.’

VREEMDE EEND 
Maar hoe succesvol ook, binnen het OM is Teeven niet geheel onomstreden.  Gesterkt 
door het succes van de kroongetuigenregeling ontpopt hij zich al gauw tot een 
entrepreneur. Hij gaat binnen het OM volledig zijn eigen gang, waarbij hij soms 
achteraf toestemming vraagt.
Zo voert hij eind jaren negentig gesprekken met Mink Kok, tot in de media uitlekt 
dat justitie op het punt staat een deal te sluiten met een grote crimineel. Minister 
Ben Korthals geeft het OM de opdracht om de gesprekken per direct te staken, maar 
Teeven kletst nog een paar weken door met Kok, onder het mom van ‘afbouwen’.
En als een jaar later blijkt dat corrupte politieambtenaren alsnog 15.000 kilo coke 
hebben ingevoerd, doet Teeven in de media uitlatingen over criminelen die politici 
en rechters zouden proberen om te kopen.  Hij dient een lijst in van mogelijk 
 corrupte politici en rechters die zich in sommige gevallen schuldig zouden maken 
aan pedofilie, maar wordt opnieuw teruggefloten omdat de verdenkingen niet op 
harde feiten berusten en ook niet tot een strafzaak hebben geleid.
Zijn vasthoudendheid levert hem de bijnaam ‘pitbull van het OM’ op. Plooij: ‘Fred 
was nogal een uitgesproken officier. Mensen die hem niet zo goed kenden, zullen 
hem vooral hebben gezien als een keihard werkende rauwdouwer: een beetje vreemde 
eend in de beschaafde bijt. Hij nam geen blad voor de mond en kon daardoor bij 
de leiding van het OM nog weleens weerstand oproepen. Komend van buiten het 
OM zaten de belemmeringen van de hiërarchie hem weleens dwars. Maar hij deed 
het nooit voor eigen gewin. Het was zijn hart voor de zaken.’
En Teeven zou wel heel soepel met het recht omspringen om de bewijslast rond 
te krijgen. ‘Zijn drang om tot het uiterste te gaan en de waarheid boven tafel te 
krijgen, liep daar een enkele keer op stuk. Tot zijn frustratie. Ik heb hem echter 
nooit te ver zien gaan. Al zijn grote processen bleven tot en met het Europese Hof 
overeind,’ aldus Plooij.
Advocaat Mark Teurlings stond meerdere malen tegenover hem in de rechtbank. 
‘Hij opereert altijd op het randje van de wet. Ik mag hem graag als persoon, maar 
vind het jammer dat hij zo rechtlijnig is. Hij volgt zijn eigen regels en staat niet open 
voor argumenten. Ook houdt hij het nodige achter in de rechtszaal.’
Teurlings verdedigt onder anderen ‘Zwarte Cobra’ Henk Rommy, die nu in de VS 
in de gevangenis zit wegens drugssmokkel. ‘Teeven heeft in de jaren negentig tegen 
Rommy gezegd dat hij hem gered heeft van een groep Joegoslaven die hem wilde 
vermoorden. Ik stond toen een van die Joegoslaven bij en kan verzekeren dat dit 
absoluut niet het geval was.’

OPVOLGER FORTUYN
De bureaucratie en langzame procedures frustreren Teeven. Hij is al jaren lid van 
de VVD, maar valt binnen de partij niet op. In 2002 meldt hij zich bij Leefbaar 

Nederland, waar hij lijsttrekker Pim Fortuyn vervangt. Jan Nagel, nu voorzitter van 
50PLUS en destijds voorzitter en oprichter van Leefbaar Nederland, kan het zich 
nog goed herinneren. ‘Het was een opmerkelijke ervaring. Hij was fulltime officier 
en werkte in Amsterdam. Maar hij wilde iedere dag bij het actualiteitenoverleg 
in Hilversum zijn. Daarom organiseerden we die vergadering iedere ochtend om  
7 uur en hij was er altijd bij.’
Bij het OM had Teeven er al een gewoonte van gemaakt om besprekingen te voeren 
buiten de kantooruren om, zo zegt collega-officier van justitie Michiel Zwinkels. 
‘Als je hem wilde spreken voor overleg, dan werd dat weleens ’s avonds op kantoor 
met een pizza. Simpelweg omdat zijn dag te vol zat. De volgende ochtend hing 
hij dan wel weer vrolijk voor het ontbijt al weer aan de telefoon. En dan had hij 
ook al hardgelopen.’
Nagel is tevreden over Teevens politieke periode: ‘Hij is met een tweemansfractie en 
zonder politieke ervaring de Kamer ingegaan en werd door de parlementaire pers be-
wonderd om zijn enorme werklust. Hij kreeg complimenten van vriend en vijand.’
Na intern gemorrel binnen de partij, waarbij Emile Ratelband als lijsttrekker naar 
voren wordt geschoven (Nagel heeft de partij inmiddels verlaten), keert Teeven terug 
naar het OM waar hij succes boekt in de vervolging van martelende Afghaanse 
generaals. Lange tijd stort hij zich met Plooij op het proces tegen Holleeder, tot 
hij vlak voor het proces hoog op de kieslijst van de VVD komt. 
Plooij was teleurgesteld: ‘Ik baalde omdat aan twee jaar intensief samenwerken 
ineens een einde kwam, midden in het onderzoek. Natuurlijk had ik dat graag met 
hem willen afmaken. Maar ik vond zijn keuze ook vooral moedig: hij kreeg een 
kans die hij binnen het OM niet snel zou krijgen.’ Wel doet Teeven in de media 
uitspraken over de mogelijke schuld van de ex-Heineken-ontvoerder, zo plaatst  
Het Parool een interview met hem over ‘zijn zaak-Holleeder’ en speculeert hij in het 
AD over de strafmaat. Het werkt het proces alleen maar tegen: Holleeder krijgt er 
een jaar strafvermindering door.
Zijn carrière als officier kan hij niet zomaar aan de wilgen hangen. Hij wordt als 
politicus verschillende malen beveiligd omdat er nog een hasjzaak uit de jaren 
 negentig speelt en hij in 2006 en 2009 tegen Holleeder in diens rechtszaak en 
hoger beroep moet getuigen.
‘Toen kwamen beveiligers altijd eerst de gezamenlijke fitnessruimte controleren,’ 
vertelt een bewoonster van Teevens appartementencomplex in Amsterdam. ‘Dan 
gingen ze heel onhandig aan die apparaten rammelen om te kijken of er niks 
ontplofte en inspecteerden ze mijn boodschappen als ik de verdieping op wilde. In 
die tijd had ik wel medelijden met hem, want ik zag hem alleen maar tussen die 
kleerkasten en er stond steevast een politiebusje voor de deur.’
Inmiddels wordt hij in het nabijgelegen koffietentje weer gesignaleerd met zijn 
vriendin en dochter, en is de beveiliging opgeheven. Maar wie zijn naam opzoekt in 
het deurbelpaneel van het appartementencomplex aan het IJ, vindt hem niet terug 
in de namenlijst. Ook als staatssecretaris woont hij er nog relatief anoniem.

AANSCHERPING
Na een periode als Kamerlid is Teeven nu staatssecretaris van Justitie. Volgens Nagel is 
het ‘de bekroning op zijn harde werk van de afgelopen jaren. Zijn doel om de  politiek 
in te gaan was een positie te behalen waarin hij iets kon doen aan de problemen die 
hij als officier ervoer’.
Teeven lijkt in zijn relatief korte periode als staatssecretaris vooral als aanklager te  besturen. 
Zo mogen gevangenen hun straf niet meer thuis met een elektronische enkelband 
uitzitten, wil hij korten op rechtshulp en de politie meer bevoegdheden geven.
Plooij: ‘Fred is geen revolutionair, maar wilde wel meer invloed op het beleid  kunnen 
hebben. Op bepaalde onderdelen van de strafrechtelijke handhaving wilde hij  verbetering 
en aanscherping. De stap naar de politiek was dus wel logisch.’
Teurlings: ‘Hij gaat wel erg als een olifant door de porseleinkast. Hij zit er als  officier, 
terwijl hij ook op zou moeten komen voor rechten en privacy van verdachten en 
gevangenen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is breder dan alleen boeven 
vangen. Zo probeer ik zelf nu Henk Rommy naar Nederland te krijgen, maar ik denk 
dat ik het met Teeven als staatssecretaris wel kan shaken.’ 

POLITIeWAGenTJe 
Kleine jongens worden nooit groot. 
Actrice Yvonne van den Hurk, die 
het proces tegen De Hakkelaar 
volgde om inspiratie op te doen 
voor haar rol als officier van  justitie 
in de serie Unit 13 zei eind jaren 
negentig over Teeven: ‘Wat me 
zo opviel, is dat hij zo dol was op 
een klein  politiespeelgoedwagentje. 
Daar zat hij op zijn kamer heel 
 enthousiast mee te spelen. En 
dat voor een man die zich met 
die zware misdaad de hele dag 
overvolwassen moet gedragen.’

‘overleg was  
weleens ’s avonds 
op kantoor met 
een pizza. de  
volgende ochtend 
hing hij dan weer 
vrolijk voor het 
ontbijt aan de  
telefoon. en dan 
had hij ook al 
hardgelopen’
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