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Opel. Schuddend achter het stuur trotseert Robbert de kuilen en 
hobbels in het wegdek. Een belangrijke plek is het wel. Bewoners 
van de aangrenzende villa’s hebben gevraagd of  hij daar vaker 
wil controleren. “Dit pad is alleen van belang voor bewoners en 
leidt uiteindelijk naar de hei. Als hier iemand rijdt, heb je snel in 
de gaten dat hij er niks te zoeken heeft”, legt Robbert uit. Een 
tijdje geleden viel het dan ook onmiddellijk op toen hij midden 
in de nacht een tegenligger trof  op de smalle doorgang. “Die 
auto maakte een rare beweging, reed vooruit en weer achter-
uit, keerde in de berm. Hij had achterop geen kentekenplaat. 
Binnen zag ik twee mannen met mutsen zitten. Meteen belde 
ik de politie om het kenteken en signalement door te geven. Die 
nam het heel serieus. Alle wegen rondom Blaricum, Huizen en 
Laren werden afgesloten om de mannen te kunnen aanhouden.”                                                                                                                                    
Robbert rekt even zijn nek als een scooter passeert. Niks bijzon-
ders; een jong stel op weg naar huis. Hij heeft het wel eens anders 
meegemaakt. “Een tijdje geleden zag ik een junkachtig type op 
een scooter een van de tuinen in rijden. Ik ging erop af  en vroeg 
wat hij aan het doen was. ‘Oh niks, ik zat verkeerd,’ verklaarde de 
jongen. Dat vind ik verdacht, dus dan noteer ik het kenteken en 
geef  het door aan de politie.”                                                                               
Ook op vage bestelbussen zonder markering is hij alert. Rob-
bert rijdt zoveel rond in de buurt dat hij het gauw merkt 
als hij iemand meerdere keren tegenkomt of  auto’s doel-
loos rond ziet rijden. “Dan schrijf  ik toch even het ken-
teken op en check op de site van de RDW de gegevens. 
Als bij dat kenteken een andere auto blijkt te horen, is 
hij kennelijk gestolen. De politie kan er dan mee verder.”                                                                                                         
Sommige klanten breiden de beveiliging uit en vragen de surveil-
lanten of  zij ook een rondje om het huis willen lopen als ze op 
vakantie zijn of  het huis willen afsluiten nadat hun schoonmaker 
is geweest. In de zomer heeft Robbert veel brievenbussen van 
villa’s geleegd. “Een brievenbus die uitpuilt van de post is voor een 
dief  een teken dat de mensen niet thuis zijn. Ik haal alle brieven 
eruit en leg die binnen.”                                                                                            
 De laatste plek die Robbert op zijn ronde aandoet is de Goyer 
Golf&Countryclub. Sinds er een paar keer is ingebroken, is de 
beveiliging aangescherpt. “Naast surveillance sluit ik de golfclub 
ook af. Ik doe alle deuren dicht, draai hekken en hokjes op het 
golfterrein op slot en stel het alarm in.” Met zijn zaklamp loopt 
Robbert over het verlaten golfcomplex. De bundel licht schiet 
heen en weer. Sleutels rammelen in zijn zak. Als alles op slot zit 
en de verschillende alarmsystemen zijn ingeschakeld, zit zijn 
dienst er bijna op. Het is middernacht inmiddels. Nog één rondje 
Blaricum. Daar zijn bij veel huizen de lichten uit. Wie nog wakker 
is, valt in slaap bij het geruststellende dieselgeluid van de rond-
rijdende surveillanten. 

BEVEILIGING 
IN HET 
BUITENLAND
Veel westerse expats in Dubai 
wonen in luxe compounds, een 
woonwijk waar alleen expats 
wonen en waarvan alle in- en 
uitgangen beveiligd zijn. 

Bewoners van de lommerrijke 
villawijk De Lint in het Belgische 
Oud-Turnhout betaalden zelf 
30.000 euro voor een politie-
camera in de buurt.

Middenin Londen ligt The Pent-
house met een waarde van meer 
dan 200 miljoen dollar. Het wordt 
24 uur per dag bewaakt door SAS 
getrainde beveiligingsmensen. 
Alle ramen zijn voorzien van 
kogelwerend glas.

HOEZO 
VERDACHT?
 En dan rij je dan op een mooie 
avond in je zelf bij elkaar gespaar-
de modale Daihatsutje naar je tan-
te in Blaricum. Plek genoeg in de 
mooie villawijk, waar ze woont. Dat 
is het probleem niet. Maar terwijl je 
gezellig met haar babbelt, aan de 
koffi e zit en ‘n soesje nuttigt gaat 
opeens de bel. De wijkbeveiliging 
meldt zich via de intercom aan het 
hek. Er zou toch niets aan de hand 
zijn? Jawel. “Weet u mevrouw, dat 
er een verdachte auto voor uw hek 
staat?” “Hoezo verdacht?” “Nou dat 
autootje daar.”   “Oh, die is van mijn 
nichtje meneer. Die drinkt hier een 
kopje koffi e.” ”Dan is het goed me-
vrouw. Je weet het niet in deze tijd. 
Er gaat hier van van alles verdachts 
over de weg. Fijne avond.”
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