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Synopsis
In steden hangen beveiligingscamera’s op straat en in het openbaar vervoer, politici worden 
dag en nacht bewaakt en de kans op een aanslag in Nederland is reëel. Beveiliging lijkt 
vanzelfsprekend en vooral nodig. Zijn beveiligers in staat om ons te beschermen of leveren 
ze vooral schijnveiligheid? Regisseur Anneloek Sollart (o.a. Rauw en Rauwer) filmde voor De 
beveiligers vijf personen die ons veilig moeten houden, waaronder een persoonsbeveiliger 
van Geert Wilders en de securitymanager van de kerncentrale in Borssele. De documentaire 
laat zien hoe in Nederland angst en veiligheid een spel met elkaar spelen. 

Een film die je met een ongerust gevoel achterlaat.



Hoofdpersonen
Michael (achternaam geheim uit veiligheidsoverwegingen): Persoonsbeveiliger van Geert Wilders
“Als ik moet kiezen tussen het leven van een zesjarig kind en de politicus die ik beveilig, zal ik voor 
de laatste kiezen. Dat is mijn taak.” De zwaar afgetrainde beveiliger, die we in de film met een  
AK-47 zien oefenen, moet tijdens zijn werk kunnen reageren als een robot.
Omdat de persoonsbeveiligers van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) 
onder de politie vallen, mogen zij, in tegenstelling tot particuliere beveiligers, wapens dragen. 
Sinds de moord op Pim Fortuyn is de DKDB verdrievoudigd.  “Tegenwoordig zien wij een taart ook 
als een aanslag. We houden er altijd rekening mee dat er iemand is, die zoiets van plan is.”

John de Nooijer:  
Security manager kerncentrale Borsele
Bij kerncentrale Borssele is nooit eerder iemand 
geïnterviewd over de beveiliging van de nucleaire 
installatie. Security manager John de Nooijer vertelt dat 
in Nederland, (dat is uniek in de wereld) de kerncentrale 
zonder wapens wordt beveiligd. Ze hebben dikke 
ondoordringbare muren en ze hebben honden. 
“In Amerika vinden ze dat maar niks, ” vertelt John. 
“Amerikanen zeggen, er is een hek, er is een gebouw en 
we schieten iedereen neer. Dat noem ik geen concept. 
Er is geen weg terug, als je denkt dat alles met wapens 
is op te lossen”.
  
Jory Brenders: beveiliger tijdens de Gaypride

Het jaarlijkse evenement staat hoog op de target lijst als mogelijk doelwit voor terroristen. 
Kijkend door de ogen van Jory ervaar je de moeilijke taak om tussen de duizenden bezoekers, 
die ene persoon eruit te pikken die een aanslag wil plegen. Als Jory een verdachte spot, heeft 
hij geen wapens, handboeien of pepperspray ter beschikking. “Het enige wapen is je mond,” 
zegt hij. Hoe gevaarlijk dat is, blijkt op zijn andere werkplek, bij de AH XL in Tilburg, als hij een 
winkeldief onder controle moet houden.

 De gedreven Jory heeft zelf geen angst dat hem iets ergs overkomt; “Ik zou mijn leven geven, als 
ik de kans krijg om een terrorist te kunnen stoppen.”



Michael van Gulik en Albert Verhoeven: 
camerabeveiligers van de Rotterdamse  
metro (RET)
Ze kunnen met ruim 1600 camera’s inzoomen op 
een pukkeltje op je neus en uitzoomen tot enkele 
honderden meters op straat. “Wij letten op hoe 
mensen zich gedragen,’ zegt Michael. Het duo 
moet heel snel kunnen handelen zien we in de 
scene waar er een meisje, met gevaar voor eigen 
leven, op het spoor springt. Zwalkend loopt ze 
richting de tunnel terwijl In de verte de metro er al 
aankomt. 

Wat is eigenlijk afwijkend gedrag vraag je je af. 
Ook iemand die twee metro’s laat passeren  
wordt gecontroleerd. En een man met een  
grote trolley.

 
Donald Basabose: beveiliger in opleiding  
bij Hofstad Security
Donald is de enige beveiliger in de film die 
terrorisme zelf heeft meegemaakt. Als kind is hij 
uit Burundi gevlucht vanwege de oorlog tussen 
de hutu’s en de tutsi’s. De kleine Donald zag hoe 
zijn broer werd aangevallen met een machete. 
Daarom wil hij nu beveiliger worden, om te 
kunnen ingrijpen. Donald vindt dat zijn taak als 
mens.  “Terreur, totdat je het zelf meemaakt, 
weet je niet hoe snel het kan gaan.” 

Donald  moet als beveiliger in opleiding leren 
 wat hij moet doen als iemand hem met 
 een hakmes bedreigd.



Achtergrond
 
Anneloek Sollart (o.a. RAUW en RAUWER) raakte gefascineerd door beveiligers in een periode 
dat we in ons land steeds meer bekeken worden. Overal bespieden (verborgen) camera’s ons. 
Voelen we ons veiliger door steeds meer beveiliging? En welke prijs betalen we? 

Het begon met een prijsvraag, die de KRO-NCRV uitschreef voor documentairemakers. Verzin 
een onderwerp over de toenemende angst in de samenleving. Anneloek Sollart bekend van 
de documentaires Rauw en Rauwer, diende het plan in over de beveiligers en won.

Na een jaar onderhandelen lukte het haar om de altijd zwijgende DKDB zover te krijgen mee te 
werken aan de documentaire.

De draaiperiode was  spannend, maar ook ingewikkeld. De DKDB mocht immers niet onthullen 
waar ze op welk moment met de beveiligde persoon zouden zijn. Er kon niet worden gezegd 
met hoeveel auto’s ze kwamen, in welke auto Geert Wilders zat en ook niet waar hij zou 
uitstappen. De filmploeg mocht zelfs niet weten of hoofdpersoon Michael die dag wel stond 
ingeroosterd. De crew was volledig op twitteraccount van de heer Wilders aangewezen. 

Kerncentrale Borssele wilde en kon alleen meewerken als de schijf met de camerabeelden 
gecodeerd zou worden en tijdens de gehele montageperiode in een aan de muur 
vastgemetselde kluis zou worden bewaard. De beelden die binnen in de kernreactor zijn 
gedraaid zouden immers waardevolle informatie kunnen bevatten voor terroristen. Beelden 
van sloten van bepaalde dikke deuren of de precieze reikwijdte van een camera zouden de 
centrale direct in gevaar kunnen brengen, als zij in verkeerde handen zouden vallen. 
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