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FRANS ZUIDERHOEK HANGT ZIJN
ORANJE AVD-POTJE AAN DE WILGEN

“Ik heb een schitterende tijd gehad bij de politie.
Mijn prachtige eindspurt in de laatste zes
en een half jaar bij de eenheid Amsterdam
pakt niemand me meer af.
Ik ben die eenheid daar erg dankbaar voor”.

Aan het woord is Frans Zuiderhoek, 66 jaar jong, voormalig AVD-er, sinds 18 augustus demissionair
woordvoerder van de eenheid Amsterdam van de nationale politie en binnenkort vrijwilliger bij
diezelfde eenheid.

Eerder deze week kwam Frans voor iets anders bij me op de lijn, zoals dat zo mooi heet in
politiejargon. Tussen neus en lippen door liet hij vallen dat het deze week ging gebeuren: zijn afscheid
van de dienst. Dat kon natuurlijk niet met stille trom. Tijd dus voor een kort interview.

Zagen voor vertrek.
Workmate, decoupeerzaag, boormachine, hout en
schroeven hielpen Frans invulling te geven aan het
thema wat hij bedacht voor zijn afscheid: De vogel
is niet zomaar gevlogen. Dat hij niet alleen
verstand heeft van surveilleren met Porsches en
het te woord staan van de pers bleek uit wat hij zijn
directe collega’s aanbood bij zijn vertrek: 29
vogelhuisjes in de vorm van de Amsterdamse
Westertoren.
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Begeleid, aangehouden, afgevoerd, opgestapt, uitgezwaaid.
Op 18 augustus werd Frans in de ochtend opgehaald in Driebergen. Dat ging niet onopgemerkt in de
wijk. 6 motorrijders en 2 onopvallende busjes gaven Frans de eer die hem toe komt! Vanaf Driebergen
ging het naar de landelijke eenheid Ouder Amstel. Daar werd Frans als ‘meewerkende verdachte
gelockt geboeid’, zoals dat allemaal zo mooi heet in politietrainingstermen. Als een ware Houdini wist
hij zich los te wurmen en achter het stuur van de dienstbus te nestelen. Maar hij bleek niet veel te
zeggen te hebben over waar hij nu eens naartoe zou rijden. Want in het IJ-dok had de dienst infra een
vaartuig gereed liggen wat hem via de Amsterdamse grachten naar het hoofdbureau voer. Daar
stonden ‘de dames van de viskraam’ hem op te wachten. [Noot: Bij deze kraam haalt de afdeling
communicatie elke vrijdag naar oud katholiek gebruik zeebanket voor de lunch.] Waarna hij een
envelop overhandigd kreeg met de opdracht zich bij het bureau Houtmankade te vervoegen. Daar
aangekomen stond de elektrische van Moof fiets van zijn leidinggevende gereed voor een terugritje
naar zijn afdeling op het hoofdbureau. Maar zó ver kwam het niet want bij een Q-park garage volgde
een staand houding die uiteindelijk leidde tot het platte dak waar hij op een elektrische step een
slalomparcours á al AVD-rijtraining op de Vlasakkers aflegde. Hier zag hij kans ‘uit te breken’. En via
de zogenaamde wokkel, de afgang voor auto’s, te ontvluchten richting zijn zo vertrouwde
hoofdbureau. Waar eenheidschef Frank Paauw hem op stond te wachten. Met als afscheidscadeau
het boek Systema van Simon de Waal. Als apotheose volgde in de Schreierstoren nog een wel
verdiend samenzijn met alle collega’s van de afdeling communicatie.

^ Afscheid van zijn collega’s van de landelijke eenheid Ouder Amstel ^

<
Van IJ-dok naar hoofdbureau
<
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Waarschijnlijk had Frans me voor gek verklaard als ik hem in 1973 verteld zou hebben dat hij op deze
wijze de dienst zou gaan verlaten.

Broekie in Porsche.
Want op 1 april in dat jaar, het jaar van de eerste
oliecrisis, de autoloze zondagen en de
legendarische oudjaarsconference van Wim Kan
betrad de 18-jarige Amersfoortse Frans Zuiderhoek
de opleidingsschool van de Rijkspolitie in Arnhem.
Op weg naar het gebruikelijke traject. 1 jaar
opleiding tot wachtmeester, 4 jaar op een landgroep
en dan de mogelijkheid tot eventuele specialisatie of
geografische overstap. Hoe anders zou het lopen.
De verkeerspolitie zat te springen om dienders en
wierf actief op de opleidingsscholen. En zo kwam de
groene 19-jarige Frans in contact met die tak van
dienst binnen het Korps Rijkspolitie. Vanwege zijn
woonplaats werd hij administratief ingedeeld bij de
AVD in Driebergen.
“Al op mijn eerste dag bij de AVD zat ik ernaast.
Naast de bestuurder van een AVD-Porsche dan wel
te verstaan.” Zo in het najaar van 1974 rijpte de
gedachte dat het toen wel zou gaan gebeuren: zelf
achter het stuur. Maar ook dat liep wat anders. De
groene Frans, nog niet zo lang in het bezit van een
rijbewijs, werd door rijinstructeur Hennie
Doppenberg (“Doppendoos” voor intimi) onder de
vleugels genomen.
“Schitterende tijd”, twinkelt Frans anno nu. “Moest je
een paar autosnelweglussen en afritten nemen. Dan
pakte Hennie de autokaart van Nederland en vroeg :
“Waar zitten we nu?”. Ik had geen idee. Heel veel
verder dan de autosnelweg rond Amersfoort was ik
nog niet geweest in die tijd.” Doppenberg leerde
hem dat surveilleren met een Porsche wel even iets
meer betekende dan alleen maar hard rijden.
“Afritten kennen, je exacte positie weten, je
realiseren hoe je bij calamiteiten vanaf de plek waar
je op zeker moment bent zo snel en veilig mogelijk
naar elders kan komen, verkeerssituaties
doorgronden, gesprekstechniek etc etc. Je moest
veel in je hoofd prenten…..”

Op RP-verkeersschool ‘De Varenkamp’ in
De Bilt

A en B.
Het was de tijd waarin we nog niets deden met wat zich langs de autosnelwegen afspeelde op
parkeerplaatsen en bij benzinestations. Alles was gericht op wat op die meestal nog twee rijstroken
gebeurde. En daarvoor reed je rond in de natte droom van iedere jonge petrolhead van toen: zo’n wit
oranje Porsche! Ik weet nog dat ik werd toegewezen aan mijn eerste mentor, Kees Keizer. Advies A
en advies B regeerden de waan van alledag voor ons. Advies A was bekeuren. Daarvoor schreven we
een zogenaamd witje. Advies B was waarschuwen. Daar maakte je een geeltje voor (noot redacteur:
in zoekmachine te vinden onder die namen). Alles onder het beleid dat de surveillanten geen
overtreding voorbij mochten rijden. Officieel moest iedereen aan de kant die een
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overtreding maakte. Zichtbaar corrigerend optreden. Mijn mentor was dat beleid spuug beu. Toen we
op een morgen met koude motor naar de poort van het AVD-terrein in Driebergen pruttelden zei hij:
“mooi, en dan gaan we ons er nu eens aan houden. Over drie uur zijn we nóg niet op Oude Rijn, let
maar op.” En inderdaad, om de paar honderd meter konden we verdachten aan de kant zetten. Het
was volstrekt onwerkbaar. Aan het einde van de dag liepen we binnen met bezopen veel verbalen en
waarschuwingen op papier. We dumpten het spul zoals gebruikelijk bij Jan van Tellingen die het
handeltje in de mechanische hond verwerkte, het ponskaartensysteem van de AVD. Vreemd zat
hebben we over die idiote oogst nooit meer iets gehoord.”

Stilletjes naar buiten.
In zijn huwelijksjaar 1978 zat Frans inmiddels bij de groep onopvallende surveillance (GOS). Samen
met zijn vaste collega Tim Moerland heeft hij heel wat kilometers gemaakt in onherkenbare
dienstauto’s. Veelal BMW’s. Heel Nederland zagen ze in die tijd. Met voor die tijd moderne fotoapparatuur aan boord waarmee verkeerszondaars op de kiek gezet werden. En het liefste vervolgens
ook aan de kant. Lik op stuk als het even kon.

Frans (rechts) en zijn collega Tim Moerland in een BMW van de groep onopvallende surveillance (GOS).
(foto gemaakt voor trainingsdoeleinden binnen de AVD. De BMW, Opel en Alfa Romeo zijn alle dienstvoertuigen van de GOS)

Zwaaien verboden.
Vlak vóór de opheffing van de GOS verhuisde hij naar surveillance-eenheid 42 west, het gebied
Gouda - Den Haag – Rotterdam. In de volksmond ook wel bekend als de ruit van Rotterdam. Met
name het totale gebrek aan samenwerking met de verkeersdienst van de gemeentepolitie Rotterdam
is hem bij gebleven. Die zagen ons als indringers. Het werd hen zelfs intern verboden naar ons te
zwaaien als ze ons zagen rijden. Op de één of andere manier deden zij op zeker moment ineens niets
meer aan verkeerszorg op de autosnelwegen binnen hun gemeentegrenzen. Tot op de dag van
vandaag heb ik geen idee waar die abrupte ommezwaai ineens vandaan kwam.
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Tweede helft jaren ’70 vorige eeuw. Frans (links) bij de groep Surveillance Autosnelwegen.
‘Administratie bijwerken’.

Verleden geeft doorslag deel I.
Ik had in die tijd mijn B-diploma op zak. Dit certificaat haalde je na zelfstudie en het was je
toegangskaartje tot middenkaderrangen als opperwachtmeester en vervolgens adjudant. Van
promoveren op basis van capaciteiten had men in politieland nog niet gehoord. Was op een
belachelijke wijze ook wel weer overzichtelijk; je kon aan de hand van lijsten in bijvoorbeeld de
jaarlijkse politie-almanak zien wie de volgende in lijn was om na het behalen van dat B-diploma een
stapje hogerop te komen. Het anciënniteitsprincipe.
Vlak na het aantreden van de nieuwe AVD-commandant Cees Doornhein volgde in 1989 bij de AVD
een reorganisatie. Dat bood ineens de kans om buiten die anciënniteitslijst te solliciteren op vrije
functies of plekken waar je naar toe zou willen. Ik woonde toen inmiddels in Driebergen. Dus wilde ik
daar ook graag werken. In het lijstje met mijn voorkeuren stond mijn woonplaats op nummer 1 en
Badhoevedorp op 2. Hier was een AVD-steunpunt gevestigd. Het werd nét geen Driebergen omdat ik
een collega vóór me had uit mijn eigen opleidingslichting die op de opleiding een betere cijferlijst had.
En klassen-oudste was geweest.

Postcodeloterij.
Nadat Badhoevedorp moest sluiten woonden we als AVD in begin jaren ’90 van de vorige eeuw een
paar jaar in bij de gemeentepolitie Hoofddorp die als hospita voor ons fungeerde (noot redacteur:
onder deze plaatsnaam op de site nog meer informatie over die tijd). Dat duurde tot het moment
waarop de opheffing van het Korps Rijkspolitie zich aandiende. Waarmee ook een einde kwam aan de
AVD. Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) deed zijn intrede.
Kostenbesparing werd toen een magisch woord en collega’s werden op basis van hun postcode zo
dicht als mogelijk bij hun woonplaats herplaatst. We noemden het intern de grote postcodeloterij.
Voor mij betekende het dat ik terug kon naar Driebergen. Daar was ik blij mee.
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1991: In de lange witte ijsberenjas van de AVD tijdens een nachtelijke alcoholcontrole
Zuidbaan A12 oost : geënsceneerde voertuigcontrole

Vlak voor een
autosnelwegsurveillance
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Van foto naar video.
Maar goed, herplaatst worden in de buurt van je postcode was stap één. Daarna was de vraag: bij
welk onderdeel dan? Mij bracht het bij de opvolgers van de GOS: de VROS. Wat stond voor video
registratie voor onopvallende surveillance. Hier werd de kiem gelegd voor mijn tijd als woordvoerder.
In mijn VROS-fase kreeg ik namelijk veel persmensen mee aan boord. Daar genoot ik van. Het paste
me lekker.”

Verleden geeft doorslag deel II.
2003 bracht opnieuw een reorganisatie. En ook opnieuw miste Frans nét de boot omdat zijn directe
collega, die pertinent ongeschikt was om persmensen mee te nemen, een paar maanden langer
binnen de politie aanwezig was. Moraal: geen plek meer bij de VROS voor Frans.

Spoor………respect!
“Dat was mijn moment om de uitvoerende dienst gedag te zeggen.” Het chagrijn erover klinkt anno nu
nog steeds flauwtjes door.
Toen er een plekje vrij kwam solliciteerde hij bij de afdeling communicatie, werd aangenomen en
…………………. belandde tussen de bielzen. Bij spoor. Wat men binnen het KLPD laatdunkend het
afvalputje van de maatschappij noemde. Zwervers, hooligans, forensen in alle soorten en maten,
theoretisch en praktisch opgeleiden, het houdt zich allemaal op rond het spoor. Tegen zijn
verwachting in werd het een schitterende tijd waarin hij heel veel leerde.
Terwijl hij in de achtergrond zijn lijntjes met verkeer, met Driebergen, open hield.
“Ik heb wel eens collega woordvoerders van spoor een dag mee genomen de autosnelweg op. Die
keken hun ogen uit als een staande gehouden betrokkene na afloop een hand kreeg, vergezeld van
“prettige dag verder”. Dat waren zij niet gewend.
“Die periode bij spoor bracht me heel veel respect voor alle dienders die daar werkten. Vergis je niet:
met gemiddeld iedere dag wel ergens een zelfdoding hebben die mannen en vrouwen allen door de
jaren heen zoveel gezien, dat wil je gewoon niet weten.”

Terug bij af.
Maar zijn autoverkeersbloed bleef kruipen waar het niet gaan kon. Dus zag Frans zijn kans schoon
toen collega woordvoerder John Bennink in 2005 de kuierlatten nam. En zijn werk bij verkeer in
Driebergen inruilde voor genieten van een vroegpensioenregeling in zijn Achterhoekse
woonomgeving.
Dat bracht Frans weer terug bij zijn politie-roots: autosnelwegverkeer en de politie. Zijn zetel stond in
het prachtige gebouw / villa B, direct bij de ingang aan de Hoofdstraat in Driebergen. In de winter
ijskoud en in de zomer gloeiend heet. Maar toch een schitterende en karaktervolle werkplek.

Smeltende ijsberg.
Met de komst van de nationale politie zag hij de teloorgang van de autosnelwegpolitie van dichtbij. De
politietaken op de autosnelwegen gingen naar de eenheden en/of Rijkswaterstaat.
Alle autosnelweg-expertise vloeide weg. Een fout die een lerende organisatie die de politie
pretendeert te zijn door de jaren telkens weer maakt.
In zijn rol van woordvoerder leidde het voor Frans tot ongewenste taferelen. Het zo vertrouwde
Driebergen ging niet meer over ons autosnelwegennet.
“Was er eens een forse aanrijding op de A67. Hing de pers aan de lijn. Toen heb ik maar gezegd:
“Sorry maar wij gaan er niet meer over. Bel maar naar de regio.” Maar die hadden er totaal geen kaas
van gegeten en belden me terug met de vraag: “Kan jij het niet doen want wij weten niet wat we
erover moeten zeggen”.”
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Worst voor de neus.
Dan schrijven we 2012. Het jaar waarin Frans vanwege de genoemde afkalving van de
autosnelwegpolitie weg wil uit Driebergen. “Niet de meest leuke periode”, zegt hij nu. Veel gedraai
vanuit zijn management rond het thema wel of niet weg mogen. Het verschafte hem nóg een reden
weg te willen.
“Het was de periode van een vermeende snelwegschutter in Nederland. Wat volgde was een
afsluitende persbijeenkomst op een vrijdag met Opstelten erbij. Hoewel ik normaal vrij was op die dag
heb ik toen gewerkt. Een week later zei mijn manager van dát moment: “Ik ben zó blij dat je dit op je
vrije vrijdag gedaan hebt. Ik wil je bedanken en deze cadeaubon geven.” Ik hield mijn handen op mijn
rug, pakte ‘m niet aan en zei hem die bon aan onze assistente te geven. Zij had in de aanloop naar
die bijeenkomst alle pers aan de lijn gekregen en het geheel in goede banen geleid. Zij snapte niet
waarom zij eerder die dag een cadeaubon moest kopen die ze nu zelf terug kreeg.”
Maar Frans wilde zich niet laten afkopen door de man die hem eerder dingen beloofde zonder die na
te komen.

De Cock en 6,5 jaar in Amsterdam.
Spoor bleek niet de enige verrassende en leuke wending in zijn carrière.
Als Koningin Beatrix in 2013 besluit dat het tijd wordt dat Prins Willem-Alexander onze Koning wordt
komt de Amsterdamse politie woordvoerders te kort. Frans is toen in dat gat gesprongen. In de
gedachte dat het voor even zou zijn.
Kort daarna stelde de toenmalige korpschef Bouman alle vacatures voor communicatie extern open.
Lang verhaal kort: Frans solliciteerde in Amsterdam en mocht op gesprek komen. “En toen popte ie op
hoor, de vraag hoe lang ik met mijn 59 jaar van dat moment nog wilde blijven. Tot mijn 62e. Daar
namen ze gelukkig genoegen mee.”
Die drie jaar werden er uiteindelijk zes en een half. Ik heb in Amsterdam de ergernis van mijn laatste
twee jaar in Driebergen achter me kunnen laten. De eenheid Amsterdam heeft me een heerlijke
afsluiting van mijn politiecarrière geboden.”

Nét geen vuilcontainer.
Hoewel………….afsluiting. Frans stond net op het punt zijn uniform op de geëigende wijze te laten
vernietigen toen het nieuws dóór kwam dat de eenheid hem wel wilde hebben als vrijwilliger bij het
cybercrimeteam.
“Ik blijf dus nog even executief voor één dag per week”.
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Tot slot.
Al meer dan 10 jaar kennen Frans en ik elkaar nu. De contacten met hem zijn altijd leuk. Altijd
enthousiast. Nooit negatief. Als ik alleen al kijk naar de leuke filmpjes die hij maakte rond de grote
AVD-reünie in 2018…………Daar word je vrolijk van.
De laatste paar maanden merk ik meer ontspanning. Hij is langer aan het woord. Vertelt méér over de
AVD. Dat is een mooie en leuke ontwikkeling.
Daarom kijk ik erg uit naar verdere samenwerking op het gebied van de AVD. Met alles wat daarmee
samenhangt.
Op gepaste en veilige afstand hef ik daarom het glas en zeg: “Frans, op je gezondheid ! Geniet van de
nieuwe tijd, samen met je gezin en alle andere dierbaren om je heen! En we gaan elkaar zeker wéér
zien op de tweede grote AVD-reünie !!! ”
Lex Goumare (www.rijkspolitie.nl / info@rijkspolitie.nl)

<
Frans Zuiderhoek (rechts) en
zijn collega Jaap van Barneveld
tijdens de grote AVD-reünie van
2018 op de Bernhard kazerne in
Amersfoort
<
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