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Passenier 
in gevang 
 
WILLEMSTAD — Peter Passenier (44) is maandag gearresteerd wegens mishandeling van 
Delifrance-eigenaar Cees Baas. Handlanger Chris van Assendelft van Wijck gaf zichzelf aan, 
maar werd heengezonden. Het slachtoffer spant een kort geding aan om zijn belagers uit zijn 
buurt en de broodjeszaken te houden. 
 
Baas liep vorige week donderdag harde klappen op van zijn zakenpartner. De onlangs 
ontslagen Passenier kon de handelwijze rond de aandelenverkoop blijkbaar niet verkroppen 
en ging met Van Assendelft van Wijck naar de Delifrance-vestiging in Bloempot en 
mishandelde de eigenaar dusdanig dat deze nog steeds vol bloeduitstoringen zit en kampt 
met gebits- en nekklachten. Baas weet weinig meer van de gebeurtenis, want door een rake 
klap op zijn slaap raakte hij bewusteloos, wat hij zeven minuten lang bleef. “Het had het 
einde kunnen zijn.”  
Passenier liet zich opjutten door Van Assendelft, gelooft Baas die wel een eerder zakelijke 
conflicten had met zijn partner, maar daar kwam nooit geweld aan te pas. “Van Assendelft 
heeft een track record als het gaat om dit soort zaken. Overal waar hij onenigheid ruikt, 
springt hij tussen.” Baas voelt zich niet veilig en eist een straatverbod voor zijn twee 
belagers, alsmede een verbod om een van de Delifrance-zaken te bezoeken. “Een zakelijk 
conflict hoor je ook niet met geweld op te lossen. Doe je dat wel, dan moet de rechter er maar 
aan te pas komen.”  
Volgens Baas staat zwart op wit dat bij het uit elkaar gaan van de partners arbitrage de 
waarde van de aandelen bepaalt. “Dit speelt al maanden. Ik denk dat Passenier meer belang 
zou hebben bij een vlotte afwikkeling.” Het slachtoffer eist morgen in het geding tevens een 
voorschot op de materiële en immateriële schade die hij zal claimen. 
Passenier werd eerder ontslagen, omdat hij tegen de afspraken in geld uit de zaak nam. Het 
gaat hier niet om diefstal, bevestigt Baas, die als meerderheidsaandeelhouder gewoon niet 
toestond dat zijn partner geld uit de zaak voor privé-doeleinden gebruikte.  
 
 
 


