
 

 

Cees Baas weerspreekt  
aantijgingen Van Assendelft 
 
WILLEMSTAD — Cees Baas spreekt beweringen van Chris van Assendelft 
van Wijck – waarmee Baas begin deze week in supermarkt Albert Heijn 
slaags raakte – over Baas’ vermeende dubieuze rol bij de inmiddels failliet 
verklaarde horecagelegenheid Tutu Tango, met kracht tegen. 
 
Van Assendelft zei in gesprek met de Amigoe niet uit te sluiten dat het 
incident te maken heeft met voor Baas zakelijk belastende informatie 
waarover hij zegt te beschikken. “Ik weet van veel zaken van hem. En dat 
weet hij ook”, zo werd Van Assendelft geciteerd. Het bewuste artikel 
vervolgde: Volgens Van Assendelft kleeft er met name aan de voormalige 
horecagelegenheid Tutu Tango achter bioscoop The Movies (die Baas 
onlangs verkocht, red.) een zweem van “fraude en valsheid in geschrifte. Ik 
kwam daar achter toen ik na het faillissement de huurrechten van Tutu 
Tango wilde kopen. Er bleek helemaal geen huurovereenkomst. Het 
faillissement kwam hem goed uit.” 
 
Nadat Baas met name over bovengenoemde passage mondeling zijn beklag 
deed bij de hoofdredactie, werd hem uitdrukkelijk (alsnog) de gelegenheid 
geboden te reageren en zijn versie te geven. Daar wenste Baas echter geen 
gebruik van te maken. “Ik wil mij niet hoeven te verdedigen.” Hij wilde wel 
een rectificatie, welk verzoek hij gisteren schriftelijk herhaalde. 
In zijn telefoontje naar de krant, stelde Baas ‘maatregelen’ te willen treffen 
tegen Van Assendelft voor zijn gewraakte woorden. Maar omdat Baas vreest 
dat Van Assendelft dan altijd zal ontkennen – en de woorden niet op band 
staan – moest hij zich noodgedwongen (ook) wenden tot de Amigoe. 
Van Assendelft, op wiens uitlatingen de Amigoe zich baseerde, heeft zich na 
publicatie echter bij deze krant niet beklaagd verkeerd te zijn aangehaald. 
Sterker, in een vervolggesprek met de redactie wenst hij zijn woorden niet in 
te trekken en bevestigt het bovenstaande zo verklaard te hebben. 
Baas meent dat de krant jegens hem onzorgvuldig is geweest en een 
onrechtmatige daad heeft begaan, door hem middels een publicatie zonder 
voorbehoud in verband te brengen met strafbare feiten. “Uw krant biedt zich 
aan als forum voor uiterst belastende, zo niet lasterlijke uitspraken van de 
heer Van Assendelft van Wijck.” 
 
 


