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HET ANDERE NIEUWS OVER DE STAD
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Door Annerieke Simeone

“W 

aar sta je nu?,” vraagt Severin de Wit als 
we voor de vierde keer bellen over de 
locatie. “Nee, je bent nu aan de andere 
kant van het bos. Zie je Huis ten Bosch? 
Dat moet je aan je rechterhand houden 

en dan weer terug naar de Bezuidenhoutseweg.” We keren weer 
’s om. Het is bijna onmogelijk om de Garden Villa die de voorma-
lige advocaat sinds maart verhuurt, te vinden. Op zijn site staat 
een cirkel op Google Maps getekend, maar die beslaat een hele 
woonwijk. Eenmaal terug op de Bezuidenhoutseweg en op een 
steenworp afstand van de voormalige villa van de vermoorde 
vastgoedmagnaat Victor ’t Hooft houden we stil. Geen spoor te 
bekennen van een luxueus tuinhuis. Maar weer eens bellen. 
“Nee, je bent nu te ver gereden, je moet iets terug,” zegt de an-
dere kant van de lijn, “ik ga wel op het fi etspad staan, dan vang 
ik je op.” 

Na een halfuur zoeken zien we aan het eind van de weg een 
man staan met een onopvallend brilmontuur en licht krullend, 
grijs haar. Het is De Wit. “Zo, dat was een lekkere fi etstocht, hè,” 
grapt hij terwijl we tussen het groen een slootje oversteken. “Ik 
wil niet dat Jan en alleman mijn huis zomaar weten te vinden, 
daarom houd ik het een beetje verborgen.” Nadat we het hek 
zijn gepasseerd, staan we opeens voor een kast van een huis met 
rechts daarvan de prachtige Garden Villa. Daarachter weilanden 
en bossen. De stad lijkt ver weg, je zit hier midden in de natuur. 

Makelaarspenoze
Nu vindt Severin de Wit de rust een 
verademing, maar destijds was de jon-
ge advocaat gewend aan het swingen-
de Amsterdam en was hij geenszins 
van plan naar deze stad te verhuizen. 
“Ik vond Den Haag een vrij stijve boel, 
maar ja, mijn vrouw is een Haagse 
en ik kreeg destijds van mijn collega 
een aantrekkelijke tip.” Die collega, 
Remco de Ranitz, vertelde hem over 
een a� raakpand dat de gemeente 
wilde veilen. Het was begin jaren ne-
gentig. De Wit: “Ik kon het net als jij maar moeilijk vinden. Maar 
toen ík hier kwam, was het één grote chaos. Op het erf stond 
een kleine woning, aangetast door de bombardementen. De ko-
gelgaten waren nog zichtbaar.” Hij wijst naar het bos. “Het was 
hier oorlogsgebied, even verderop stonden de raketten.” Toch 
zag De Wit, die wel van avontuur hield, iets in de bouwval en hij 
bezocht de openbare verkoop. Grinnikend: “De hele makelaars-
penoze zat er.” 

Iedereen mocht een bod uitbrengen. Na afl oop had de Amster-
dammer het hoogste bedrag genoteerd. “Ik was blij en zenuw-
achtig,” vertelt De Wit, die inmiddels in zijn prieel een kopje 
thee heeft ingeschonken. Kees de kat die met ons is meegelo-
pen, krult zijn staart om een van zijn benen. De Wit geeft het 

beest een aai en gaat onverstoord verder: “Een week na de vei-
ling reed hier op het terrein opeens een man in een Rolls-Royce 
naar binnen. ‘Ik bied je 150.000 gulden meer,’ zei hij. Of ie het 
dan mocht hebben. ‘Nee meneer, sorry, dat gaan we niet doen,’ 
zei ik hem.” 

Maar goed ook. De Wit kreeg in de jaren erna van de ge-
meente de kans om zowel zijn huis als de grond eromheen uit 
te breiden. “Vijfenzeventig gulden per vierkante meter, dat kun 
je je nu niet meer voorstellen.” Een tijd lang werkte De Wit in 
het gebouw naast zijn huis, maar nu hij met pensioen is, is het 
omgetoverd tot een Garden Villa waar het je werkelijk aan niets 
ontbreekt.

Moderne snu� es 
De advocaat is helemaal in zijn nopjes als hij even later in de 
slaapkamer allerlei moderne snu� es mag demonstreren. Met 
een druk op de knop laat hij het verduisteringsscherm naar 
beneden komen. “Dan is het lekker donker als je gaat slapen, 
maar gasten vinden het ook fi jn om geen inkijk te hebben. Al 
zie je vanaf ons huis niets. Ach, het is het idee, hè.” In dezelfde 
ruimte laat De Wit ook een beamer en een scherm uit het pla-
fond tevoorschijn komen. Enthousiast: “Je eigen huisbioscoop. 
En de muziek van je smartphone kun je hier ook streamen.” 
Daarna duwt de eigenaar even met zijn vingers in het matras: 
“Twee meter twintig maal twee meter twintig. Nee, geen lullig 
bedje.” Van het bureaublad waaraan hij vroeger werkte, is een 
tafel gemaakt. Verder is er airco en vloerverwarming. Ook in de 
keuken een en al luxe: een Liebherr-koelkast, een ijsmachine, 

een combimagnetron, een ko�  ema-
chine, inductieplaten mocht je willen 
koken en De Wits favoriete item: de 
Quooker. “Twee keer naar beneden 
drukken en je hebt kokend water.” 

De badkamer bestaat, op de vloer 
na, volledig uit glas. Onder het 
douchen kijk je zo de tuin in. In de 
Garden Villa, die 95 vierkante meter 
beslaat, hangt veel kunst. Zoals de 
kleurrijke werken van de in Den Haag 
geboren schilder Frits van Eeden, nu 
woonachtig in Amerika. Eenmaal 

klaar met zijn toer binnenshuis slaat De Wit de deuren open met 
zicht op het prieeltje. Als hij naar buiten loopt, toont hij 
nog even de horren die overal zijn aangebracht. “Je wilt toch 
’s avonds geen muggen hebben in huis.” 

Daarna kijkt hij tevreden over zijn landgoed, waar even voor-
bij de bossen het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch ligt. Ooit zal 
daar het koningspaar intrekken. Tegen die tijd wil Severin de 
Wit een kaartje bij ze in de bus doen. “Of ze eens een kopje kof-
fi e komen drinken. Ja, dat is toch een goed gebruik onder Neder-
landers?”

De Garden Villa, Bezuidenhoutseweg 352. www.reigersbergen.com. 
€155 per nacht en €3.500 per maand.
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De Garden Villa ligt midden in het groen. | Foto's: Christian van der Kooy

Ook vanuit de keuken is er zicht op de tuin.


