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BRAL & CHABOT
DE ZOETE WRAAK VAN ABRAHAM BREDIUS
boven een vuurtje om zeep helpt
met een reukoffer. Dat rechterdeel
is van ons (volgens mijn interpretatie is die engel de Haagse Burgerij;
de boze geest is het Verkeerscirculatieplan, maar dat terzijde).
Enfin, de gemeente was nu ineens
verstrikt geraakt in een gedwongen
pas-de-deux met de andere eigenaar. Na jarenlang gesteggel over
het eigendomsrecht besloot de
gemeente Den Haag haar helft te
verkopen: aan mevouw Marei von
Saher, de erfgename van de familie
Goudstikker. Zij had immers het
duurste deel van het schilderij (de
twee tortelduifjes) met een geschatte waarde van 1,8 miljoen. Ons deel,

Ons deel,
de engel
Rafaël, is
beduidend
minder
waard

de engel Rafaël, is beduidend minder waard: 622.000 euro. Maar de
gemeente kwam niet goed uit de
verf. De koop, zo bleek deze week,
gaat niet door. De rechter oordeelde dat de gemeente haar deel
niet mag verpatsen omdat zij
daarmee het testament van
Bredius schoffeert. Het schilderij blijft permanent tentoongesteld op onze Lange Vijverberg.
Zo blijft Abraham Bredius, lang na
zijn dood, goede daden verrichten.
Een bijzondere prestatie, waar de
gemeente Den Haag nog een puntje
aan kan zuigen.

Soms ben je rijker dan je
dacht. Zo zijn wij, Hagenezen, voor de helft eigenaar
van een schilderij van Jan
Steen. Ja, u leest het goed: voor de
helft. De andere helft is van iemand
anders. Een reconstructie van de
feiten: de kunstverzamelaar Abraham Bredius bepaalde in zijn testament (hij stierf in 1946) dat het
schilderij ‘De huwelijksnacht van
Tobias en Sara’ doorlopend te zien
moest blijven in zijn museum aan
de Lange Vijverberg.
Een bijzondere daad van een
bijzondere weldoener, want dát was
Abraham Bredius. De gemeente
Den Haag kreeg het doek in eigen-

dom. Er was echter één probleem:
het schilderij was niet compleet.
Later bleek dat er nóg een helft van
het schilderij was. Die andere helft
was in bezit van een steenrijke
familie met de toepasselijke naam
Goudstikker. In 1996 werd het
doek, in het restauratie-atelier van
het Gemeentemuseum, in oude
glorie hersteld. Het schilderij is
magnifiek. Op het linkerdeel zien
we Tobias en Sara, geknield op de
grond, het hoofd geheven naar God,
terwijl op de achtergrond een stel
engeltjes het bed besprenkelt met
roze blaadjes. Op de rechterzijde
van het schilderij staat de aartsengel Rafaël, die de boze geest
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Boerengroen moet wijken

Gemeente
controleert extra
op ’luxeverzuim’
De gemeente Delft voert extra
controle uit op het zogenoemde
‘luxeverzuim’ van leerplichtigen
voorafgaand en na afloop van de
voorjaarsvakantie in de laatste
week van februari. De gemeente wil
tegen gaan dat ouders hun kinderen tijdens schooldagen meenemen
op vakantie, door steekproefsgewijs ziekgemelde leerlingen aan
huis te controleren. Behalve de
extra controles maakt de gemeente
de scholen er ook op attent dat zij
luxeverzuim moeten melden.

Sjaak Bral

Boer Van der Harg laat het aankomen op onteigening
OUDE LEEDE l Het land van
Ard van der Harg (33) ligt
aan de uiterste rand van de
gemeente Pijnacker-Nootdorp. Aan de zuidoostelijke
grens stopt de Randstadrail
bij station Berkel. En vliegveld Zestienhoven is ook
niet ver.
JAN-HENDRIK BAKKER

MIDDEN-DELFLAND

Opvoedingscentra in
Midden-Delfland
Elk dorp in Midden-Delfland krijgt
dit jaar een eigen Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG). Hier kunnen
ouders en kinderen vragen om
advies en begeleiding bij opvoeden.
Het moet een laagdrempelig en
toegankelijk inlooppunt worden.
In het CJG zorgen hulpverleners
ervoor dat opvoeden net even
makkelijker wordt. De hoofdlocatie
van het CJG in Den Hoorn gaat al
voor de zomer open.

CDA Delft deelt
erwtensoep uit
Het is groen, het is lekker en het is
gezond. De bekers erwtensoep die
het CDA gisteravond met ‘het leukste Tweede Kamerlid’ Sabine Uitslag uitdeelde bij station Delft,
symboliseert volgens de lijsttrekker
van het CDA Delft, Milene Junius,
de eigen partij. Premier Balkenende keek toe vanaf posters op een
Fiat 500.
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Maar zo midden in de winter oogt
het land leeg en weids. Van der
Hargs koeien staan alle op stal,
want het gras is te drassig.
,,Kijk,’’ zegt de melkveehouder,
,,hoe uitgestrekt dit land is. Is dat
niet mooi genoeg? De provincie wil
graag natuur aanleggen om een buffer te hebben tussen de bebouwing
en het land hier, maar dit is toch al
een prachtige buffer? Maar nee
hoor, het moet nieuwe natuur worden. Ze willen hier het landschap terugbrengen zoals dat er in 1850 was.
Kun je het je voorstellen? Dan
wordt het hier weer moerasgebied.
Ach, het is allemaal al achterhaald.’’
Van der Harg moet wijken voor
de nieuwe natuur. Het is een verschijnsel waarmee boeren overal in
Nederland in toenemende mate
worden geconfronteerd. Van der
Harg laat het er op aan komen. Hij
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Kijk, hoe uitgestrekt
dit land is. Is dat niet
mooi genoeg? Is dat
geen buffer?
Ard van der Harg

Ard van der Harg en hond Tijger voor zijn land. Aan de horizon Berkel en Rodenrijs en de strook van drie hectare die onteigend gaat worden. FOTO NICO SCHOUTEN

weigert zich uit te laten kopen en
heeft bij Provinciale Staten beroep
aangetekend, zodat er een onteigeningsprocedure op gang wordt gebracht. Onafhankelijke experts zullen nu bepalen hoeveel zijn grond
waard is.
,,Het gaat om drie hectare,’’ zegt
Van der Harg. ,,Maar op de dertig
die ik bezit is dat wel tien procent.
Ik moet dan ook tien procent van
mijn koeien inleveren. Wat ik daarna moet gaan doen, of ik rondkom,
daar heb ik nog niet over nage-

dacht. Dit kost me allemaal heel
veel negatieve energie.’’
Van der Harg kocht de percelen
in Oude Leede in 1997, toen de boerderij van zijn vader in Delfgauw
moest verdwijnen. Hij begon een bedrijf hier omdat het streekplan van
2003 er goed uitzag en de gemeente
Pijnacker-Nootdorp zijn komst verwelkomde. Nu moet hij wijken voor
nieuwe natuur. Op een deel van zijn
land ligt nu de bestemming ‘groen’.
Eerder overleg liep stuk, volgens
Van der Harg, omdat ,,wat mij gebo-

den werd minder was dan waarop
ze hun eigen grond taxeerden. Terwijl het dezelfde grond is. Het
kwam er op neer dat ze betaalden
voor 2,5 hectare, maar 3 hectare wilden hebben.’’ Als de boer zich laat fotograferen voor zijn land, rent hond
Tijger de lege wei in. Koeien drijven
is er in deze tijd even niet bij. ,,Maar
je moet eens zien hoe mooi het hier
is, als de koeien weer in de wei
staan. Steeds minder mensen snappen het.’’
k www.bergboezem.nl

Tweejaarcel geëist na dealenheroïneen cocaïne
DEN HAAG l Een regen van klachten
over junks in een flat aan de Diepenbrockstraat in Delft leidde in november tot een inval van de politie bij
een 48-jarige Delftenaar. In de flat
vond de politie bijna 60 gram cocaïne en 20 gram heroïne en een gestolen televisie.
De Delftenaar moest zich dinsdag
voor de Haagse rechtbank verantwoorden voor de aanwezige drugs
en heling van tv’s en fietsen. Volgens de officier van justitie is er een
overvloed aan bewijs dat de man in
de flat drugs heeft verkocht. Een ge-

tuige noemde de Delftenaar ‘de op
een na grootste drugsdealer van
Delft’.
Flatbewoners klaagden dat verslaafden die bij de verdachte wilden
kopen, per abuis op het verkeerde
adres aanbelden en om drugs vroegen. Ook zouden junks in de flat gestolen fietsen en andere spullen te
koop hebben aangeboden. Op beelden van beveiligingscamera’s herkende de politie de gezichten van bekende verslaafden uit Delft.
De verdachte zelf ontkende alle
beschuldigingen. Buurtbewoners

zouden hem uit jaloezie hebben belasterd. De aanwezigheid van de
junks in de flat was volgens de verdachte niet vreemd. ,,Het is een achterstandswijk waar dag en nacht gebruikers komen,’’ zei de Delftenaar
met de bijnaam ‘Rastaman’. ,,Het is
allemaal discriminatie. Het valt mij
op dat alleen blanke mensen hebben geklaagd.’’
De officier van justitie vond alle
belastende verklaringen wel betrouwbaar. Zij eiste wegens drugsbezit en heling een gevangenisstraf
van twee jaar. Ook zou de man een

voorwaardelijke straf van een
maand moeten uitzitten, omdat hij
nog in de proeftijd van een veroordeling voor een winkeldiefstal liep.
Advocaat A. van Kuijeren pleitte
voor een lagere straf omdat de
drugshandel niet zo omvangrijk
zou zijn. Zelf zei de verdachte snel terug te willen naar zijn gezin. Hij
heeft elf kinderen bij drie vrouwen.
Sinds zijn arrestatie zijn de kinderen door jeugdzorg uit huis geplaatst.
Uitspraak volgt over twee weken.
(Cerberus)

