
KEES KORT EN BART TENT: KLOPPEND HART VAN TE WERVE 
 
 

Dinsdag 3 april 2012 begint zonnig. Het be-
looft een prachtige dag te worden. De lente 
staat op springen: de bomen vertonen hun 
prille bloesems en een waas van fris, jong 
groen ligt uitgespreid over het land.  
Ik fiets naar het Landgoed Te Werve. Daar 
heb ik om 10.00 uur een afspraak met Kees 
Kort en Bart Tent. Ik ga hen interviewen over 
hun jarenlange verbintenis met dit schitteren-
de park. De route gaat over de Van Vreden-
burchweg. Bewust: de landelijke sfeer van 
deze weg en omgeving wil ik inademen, 
voordat ik aan het interview begin. Het park 
heb ik inmiddels aan mijn rechterhand. Tus-
sen de bomen zie ik witte bloempjes nét  bo- 

Te Werve in de herfst van 2011 i                                                  ven de bosgrond uitkomen. Ze lijken als        
                                                                                            dekens uitgespreid. “Hier is over nagedacht, 
getemde natuur,” denk ik onwillekeurig. De vogels kwinkeleren. Het is alsof ze willen zeggen: “Kom, 
de heren kijken uit naar het interview.” De oude poortbrug uit 1648 ga ik over, rijd de laan af en vind 
vrijwel direct de oranjerie. Dat is het centrum van waaruit Kees, Bart en vele vrijwilligers het park in 
de adelstand houden. 
Ik begroet de beide heren, inmiddels de tachtig gepasseerd, leg mijn werkwijze uit en begin het inter-
view. 
 
 
Kees en Bart, ik begin mijn interview altijd met de personalia. Waar en wanneer zijn 
jullie geboren? Bart, laat ik bij jou beginnen. 
 
Bart. ‘Mijn naam is bescheiden: Bart Tent. Geen Bartholomeus. Ik ben vernoemd 
naar mijn opa. Op 6 februari 1930 ben ik geboren, in Assen. Daar heb ik tot 1947 ge-
woond. Toen zijn we naar Den Haag verhuisd: mijn vader was ambtenaar en werd 
overgeplaatst. Vandaar. Zelf ben ik in 1960 bij Shell in Delft komen werken en heb 
woonruimte gezocht en gevonden in Rijswijk. Ik ben dus al meer dan vijftig jaar aan 
deze gemeente verbonden.’ 
 
Kees. ‘Cornelis Jacobus Kort. Ik ben op 1 november 1927 in Rijswijk geboren, een 
echte Rijswijker dus. Oudere Rijswijkers kennen mij als Cor. In de eerste klas van de 
lagere school noemde juffrouw van Leeuwen mij Kees. Vanaf die tijd is iedereen mij 
zo gaan noemen, ook mijn familie.’ 
 
 
Ineens schiet mij het Laantje v. Kort te binnen. Vertel daar eens over? 
 
Kees. ‘Eind vorig jaar is het naambordje met Laan v. Kort onthuld. Ik wist er hele-
maal niets van. Het was een initiatief vanuit Shell. Bart is door Shell bij de organisatie 
betrokken. Er waren zo’n dertig à veertig mensen uitgenodigd. De burgemeester was 
erbij. Ik wist niet beter of ik zou een rondleiding door het park geven, toen dit ineens 
gebeurde.’ 
 



Bart. ‘Shell wilde een gebaar maken als dank voor wat Kees al die jaren voor Te 
Werve gedaan heeft en nog doet. Er was op Te Werve al een laantje met een naam-
bord. Dat laantje was genoemd naar Abel Labouchere, die het landgoed bewoonde 
voordat het gekocht werd door de BPM. Abel Labouchere liep iedere dag via dat 
laantje naar het oude stationnetje van Rijswijk en reisde vandaar naar zijn aardewerk-
fabriek ‘De Porceleyne Fles’ in Delft. De tuinlieden kregen wekelijks opdracht om het 
pad van meneer schoon te maken. Het bord werd in de Shell-tijd geplaatst. Nu was het 
de beurt aan Kees voor een bord. Ik werd daarvoor door het bedrijf benaderd.  Samen 
met Lyanne Rudenko, de laatste beheerder van Shell heb ik de plechtigheid georgani-
seerd. Burgemeester Ineke van der Wel is door mij uitgenodigd. Ze reageerde heel 
spontaan. Wij hebben een zeer goede band met haar. Even terzijde, we willen erg 
graag dat ze aanblijft voor nóg een termijn. Ik wil ook nog opmerken, dat het naam-
bord dat Shell aangeboden heeft, geheel identiek is aan dat van Labouchere.’ 
 
Kees. ‘Ik wilde geen lintje. Bart weet dat al heel lang.’ 
 
Bart. ‘Dat heeft een achtergrond. Als jongen van 18 
à 19 jaar was Kees voor militaire dienst opgeroepen. 
Dat was vlak na de oorlog. Hij werd toen, in naam 
van Hare Majesteit, uitgezonden naar Indië. Dat was 
tijdens de Politionele Acties tegen de pas uit-
geroepen Republiek Indonesië. Nederland probeerde 
daar rust en orde te herstellen, maar hield ook zijn 
handelsbelangen in de gaten. Zo’n 6200 jongens 
hebben er het leven gelaten. Elk jaar komen mensen 
zoals Kees, die toen naar Indonesië moésten, voor 
een herdenking naar Roermond. Het verblijf in Indië 
raakt hun leven lang niet meer uit gedachte. Het 
Koninklijk Huis weigert bij de plechtigheid aan-
wezig te zijn. Dat heeft een politieke reden: alle 
jongens die in Indonesië gevochten hebben, worden 
erop afgerekend,  dat enkelen van hen zich als              Kees heeft zijn ervaringen als militair op  

Oorlogsmisdadiger gedragen hebben. Daarom heeft     schrift gesteld. 

Kees geen zin in een lintje. Overigens, de voorzitter  
van de Tweede Kamer, Gertie Verbeet, was twee jaar geleden bij de herdenking. Zij 
heeft toen een geweldige toespraak gehouden.’ 
 
Kees. ‘In Indonesië ben ik op een trekbom gereden. Ik moest toen als oorlogsge-
wonde terug naar Nederland. Ik zat in een peloton van zo’n 45 man. Zes van mijn 
vrienden zijn er gesneuveld. Dat heeft me diep geraakt. Nazorg was er nog niet in die 
tijd.’  
 
Bart. ‘Als er nu één militair sneuvelt, heeft het meteen de aandacht van de regering. 
In die jaren stond er iedere dag een lijst van gesneuvelden op de voorpagina van de 
krant.’ 
 
 



Ik wil even teruggaan naar het begin, naar jullie ouderlijk gezin. Kunnen jullie iets 
over je boers en zusters vertellen? 
 
Bart. ‘Wij waren thuis met vier kinderen: ik had één zus en twee broers. Eén broer 
van mij, Wim, was het eerste oorlogsslachtoffer van Assen. Hij was toen 14. Hij was 
met buurjongens buiten aan het voetballen. Wij woonden naast het spoor. Ik zat achter 
het raam, omdat ik ziek was. Ineens hoorde ik vreselijk harde knallen en zag grote 
vonken op de straat. Een trein werd beschoten door een vliegtuig. Toen ik uit het raam 
keek, zag ik dat alle jongens in paniek weg liepen, maar dat mijn broer liggen bleef. 
Hij was in zijn lever geraakt en heeft daarna nog een half uur geleefd. Toen hij be-
graven werd, kwam een afgevaardigde van de Duitsers een krans brengen. Wij von-
den dat verschrikkelijk!’ 
‘Mijn zus is inmiddels ook overleden. Mijn tweede broer, die zes jaar jonger is dan ik, 
leeft nog en woont in België.’ 
 
Kees. ‘Wij waren met acht kinderen thuis, vier jongens en vier meisjes. Ik ben als 
jongste de enige die overgebleven is. Meerderen van ons hebben in het bedrijf van 
mijn vader gewerkt. Hij is in 1922 voor zichzelf begonnen, in de kassenbouw. Daar 
kwam later de aanleg van centrale verwarming bij. Het bedrijf heette Kort Verwarm-
ing. Mijn broers hebben na het overlijden van mijn vader het bedrijf voortgezet tot 
zeven jaar geleden. Neven hebben het overgenomen. Daarna heeft de zaak niet lang 
kunnen voorbestaan. Op vrije dagen hielp ik mee in de zaak om wat bij te verdienen 
voor mijn gezin. Ik had inmiddels zelf vier kinderen, drie dochters en een zoon. Wij 
hadden bij het plaatsen van olietanks als motto: “’s Morgens beginnen, ‘s avonds 
klaar.” We groeven een gat. Daar ging de olietank in en die werd vervolgens aange-
sloten. Het gat werd dichtgemaakt en de graszoden teruggelegd. Na hard werken had 
Kees ‘s avonds de tuin weer klaar.’ 
 
 
In hoeverre speelde religie een rol bij jullie thuis?  
 
Bart. ‘Mijn grootmoeder was hervormd en streng in de leer. Je mocht op zondag nog 
geen potlood vasthouden. Bij ons thuis gingen we veel gemakkelijker met het geloof 
om. Kerkgang was er niet bij. Omdat ik uit Drenthe kom, noemt Kees mij wel eens de 
eerste allochtoon. Maar hij vindt wel, dat ik goed ingeburgerd ben.’ 
 
Kees. ‘Ja, ik ben écht katholiek opgevoed, gedoopt in de Bonifatiuskerk. In Voorburg 
ben ik getrouwd, in de Onze-Lieve-Vrouwe-Hemelvaartkerk.Van mijn vier kinderen 
zijn er twee getrouwd in de kerk. Maar mijn zes kleinkinderen zijn niet meer kerke-
lijk. Er is er niet één gedoopt.’ 
 
 
Heb jij kleinkinderen, Bart? 
 
Bart. ‘Je kent het gezegde “Een echte man maakt alleen maar dochters.” Ik heb twee 
dochters. Die hebben elk ook weer een dochter. Twee kleindochters heb ik dus.’ 
 
 



Ik wil nu overgaan naar jullie passie voor Te Werve. Wanneer is die begonnen? 
 
Bart. ‘Mijn passie voor dit landgoed is al héél oud. Mijn leven heeft zich er af-
gespeeld. We hebben hier allemaal gesport: mijn vrouw en ik, maar ook mijn doch-
ters. Zij zijn op het landgoed opgegroeid. Jarenlang heb ik aan atletiek gedaan en en 
beetje aan tennissen. Mijn vrouw tenniste, schilderde en deed aan hardlopen. Ná mijn 
pensionering ben ik me in de natuur en in de geschiedenis gaan verdiepen. Daar ben 
ik nu nog zeer intensief mee bezig.’ 
 
Kees. ‘Mijn passie duurt nu al 70 jaar. Ik ben als 15-jarige op Te Werve begonnen. 
Als jongen van 13 werkte ik al op de kwekerij van Hooymans. De bedoeling was, dat 
ik mij zou bekwamen in de bloementeelt. Maar na twee jaar werd ik door Shell 
gevraagd om hier op Te Werve voor de groentetuin te zorgen die aan het eind van het 
bos was aangelegd. Dat was in 1942, midden in de oorlog dus. Het hoofdbestuur van 
de Vereniging Te Werve wilde verzekerd zijn van groenten voor eigen gebruik. Na de 
oorlog mocht ik blijven. Mijn taak werd toen het onderhouden van de sportvelden. 
Daar heb ik cursussen voor gevolgd. Dat ben ik tot 1987 blijven doen. Ik ben dus 45 
jaar bij Shell in vaste dienst geweest.’ 
 
 
Dan heb je heel wat meegemaakt. 
 
Kees. ‘Ja, ook de Duitsers heb ik meegemaakt, ook de bombardementen en de 
beschietingen. Maar ook het rooien van de bomen in 1950. Er is toen een nieuw stuk 
bos aangelegd. Het halve bos bleef staan. Dat zou na vijf jaar gekapt moeten worden. 
Toen het zover was, had Shell er gelukkig geen geld meer voor over. Dank zij dat is 
dat fraaie oude bos gehandhaafd gebleven. Daar vertel ik graag over, als ik mensen 
rondleid.’ 
‘Ook de omschakeling van alle sportvelden naar wat het nu is, heb ik meegemaakt. 
Omdat het aantal Shell-leden sterk afnam werd, om de teams bemand te houden, 
toegestaan dat een aantal niet-Shell-mensen lid werd van de vereniging. Dat aantal 
nam in de loop der jaren sterk toe. Deze mensen konden zeer goedkoop hun sporten 
beoefenen omdat letterlijk alles door Shell gesubsidieerd werd. Het grootste deel van 
de exploitatiekosten betrof de veldsporten. Shell vond het niet op zijn weg liggen om 
zoveel buitenstaanders te subsidiëren en besloot in 1998 om te stoppen met de veld-
sporten, zoals voetbal, hockey enzovoort. Men heeft een klein sportterrein aangehou- 
den, het parkje Klein Te Werve, bij de tennisbanen. Het landhuis en andere gebouwen  

werden verhuurd. Alle accomodaties 
voor de veldsporten werden ver-
wijderd. Er werd bij de tennisbanen 
een klein paviljoen gebouwd als club-
huis voor de leden en met de 
mogelijkheid voor een aantal binnen-
activiteiten. Shell heeft daarna het on-
derhoud van het groen in beheer 
gegeven aan het Zuid-Hollands Land-
schap. Daar is een aardig bedrag voor  

Kees en Bart met een vrijwilligster voor de oranjerie                              op tafel gelegd.’ 
                                                                          
 



 
 
’Ik had inmiddels zo’n 18 vrijwilligers voor de kleine werkzaamheden in het park. 
Stichting Zuid-Hollands Landschap heeft gewoon geprofiteerd van ons onbetaalde 
vrijwilligerswerk. Alleen de zware klussen werden door Zuid-Hollands Landschap 
zelf gedaan. Dat heeft zo geduurd tot mei 2011. Shell heeft toen het landgoed 
verkocht aan Event Company, die het landhuis al tien jaar huurde van Shell. 
Event Company exploiteert luxe horecalocaties voor vergaderingen, recepties, 
bruiloften en overige feesten. Het heeft toen het hele landgoed overgenomen, inclusief 
het meer en alle opstallen. Wij konden op dezelfde voet doorgaan met onze vrijwil-
ligerswerkzaamheden. Onze relatie met Event Company is overigens uitstekend, 
misschien nog wel beter dan met Zuid-Hollands Landschap.’ 
 
Bart. ‘Ik wil toch nog iets over Shell zeggen. In onze tijd was dat een geweldige 
werkgever. Mag ik een voorbeeld geven? Toen Kees in Indonesië zat, heeft Shell zijn 
soldij aangevuld tot het loon dat hij vlak vóór zijn uitzending naar Indonesië ver-
diende. Ook zijn pensioenjaren liepen gewoon door. Is dat geen geweldige werk-
gever? Ik tank nog altijd benzine bij Shell!’ 
 
 
Hoe hebben jullie elkaar gevonden? 
 
Bart. ‘Toen ik 58 was, ging ik met pensioen. Shell heeft mij een racefiets cadeau 
gedaan. Daarmee fietste ik héél Zuid-Holland door. Na veertien dagen dacht ik: 
“Moet ik al mijn tijd zo voortaan doorbrengen?” Maar op een goede dag stonden Kees 
en ik naar het werk van Chris Gutjahr te kijken. Hij was geoloog in dienst van Shell 
geweest. Als hobby deed hij grondonderzoek op Te Werve. Hij kon precies aangeven, 
waar oude duinen lagen of veen of klei. Ook de loop van oude sloten kon hij traceren. 
Bij dat boorwerk dus stonden Kees en ik te kijken, toen de beheerder van Te Werve 
naar ons toekwam en zei: “Leuk, dat jullie hier rondlopen, maar is zoveel kennis die 
verloren kan gaan. Zouden jullie gegevens over de natuur en de historie van Te Werve 
voor het nageslacht willen gaan vastleggen?” Dat sprak ons aan. We hebben toen de 
‘Natuur- en Cultuurhistorische Vereniging Te Werve’ opgericht. Dat was nummer 25 
naast de 24 andere afdelingen die de Vereniging Te Werve al telde. Het hoofdbestuur 
van Shell zag ons initiatief hoofdschuddend aan, maar ging toch akkoord. Binnen een 
jaar hadden we zo’n 80 leden. We spanden ons enorm in om alles op het gebied van 
de natuur en de geschiedenis van Te Werve vast te leggen.  
Veel publicaties zagen het licht. Om de zoveel tijd brachten we een nieuwsbrief uit 
voor de leden. We begonnen wandelingen te organiseren met aandacht voor de fauna 
en flora en voor de historie. Iedere dag kwamen we bijeen in het grote landhuis, dat 
toen nog het clubgebouw van de Vereniging Te Werve was. In de erker van het   
hoofdgebouw dronken we koffie en intussen bespraken we, wat er gedaan moest wor-
den.’ 
‘Vanaf 1990 zijn we iedere dag op Te Werve aanwezig geweest om alles te bestu-
deren: Kees nam de planten onder zijn hoede, ik de geschiedenis en Chris Gutjahr 
bekeek van alles en nog wat onder zijn microscoop en had veel aandacht voor de pad-
denstoelen. Er werd gefotografeerd, foto’s werden bewerkt en vergroot, veel publica-
ties werden geschreven en we verzorgden rondleidingen. We hebben jaren gehad, dat 
we wel zo’n acht à negenhonderd mensen rondleidden. Dat doen we nu nog steeds. 
Alles regelen we vanuit de oude oranjerie.’ 



 
Kees. ‘Voor die rondleidingen vragen we meestal een klein bedrag. Daarmee betalen 
we het onderhoud van de vogelkooi van Te Werve. Er komen ook vaak mensen van 
het verpleeghuis Westhof of van de Zonnebloem op het landgoed, waarvan er veel in 
een rolstoel zitten. Die hoeven niets te betalen. Dat is uitermate dankbaar werk. Er 
zijn mensen bij, die soms een jaar niet buiten komen.’ 
 
Bart. ‘We zijn erg veel tijd aan onze bezigheden op te Werve kwijt. Maar we doen 
het met veel plezier en het houdt ons in alle opzichten in beweging. Vorige week heb 
ik meegewerkt aan een wetenschappelijk onderzoek in Leiden.  
Daar heb ik ooit een nieuwe hartklep gekregen. Een onderzoekster vroeg mij: “Wat 
doet u zoal op een dag?” Ik vertelde haar, dat ik steeds om 6.45 uur opsta en om 8.00 
uur hier op Te Werve begin. We drinken koffie, bespreken allerlei algemene zaken en 
het werk dat we gaan doen. Daarna gaan we aan de slag. De onderzoekster, een pro-
fessor, zei: “Dan mag ik u feliciteren met die dagindeling. Op tijd opstaan, regelmaat 
en bezigheden zijn heel belangrijk voor mensen van uw leeftijd.’ 
 
Kees. ‘We hebben een vaste groep van vier à vijf man. Die zijn hier elke dag. Er is er 
pas één weggegaan. Dat was vorig jaar na de verkoop van Te Werve. Hij zei: “Voor 
een commercieel bedrijf wil ik geen vrijwilligerswerk doen.” Event Company is een 
commercieel bedrijf met vier vestigingen: Te Werve in Rijswijk, De Lindenhof in 
Delft, de Hooge Vuursche in Baarn en Landgoed Voorlinden in Wassenaar. Maar wij 
zijn onbetaalde vrijwilligers. Wij doen dit uit onze betrokkenheid bij dit mooie 
landgoed, zónder in iemands dienst te zijn. We hebben geen verplichtingen aan wie 
dan ook, behalve aan de natuur.’ 
 
Bart. ‘Kees weet niet alleen alles van planten, hij is ook iemand waar men steeds op 
terug kan vallen. Vanaf 1942 heeft hij alle lotgevallen van Te Werve meegemaakt. Hij 
is een echte vraagbaak voor iedereen.’ 
 
Kees. ‘Men is het hoofdgebouw 
nu aan het restaureren. Kort-
geleden waren er werkzaamhe-
den aan de kabels nodig. Men 
kwam aan mij vragen, waar ze 
liggen. Na de oorlog heb ik ze 
gelegd zien worden.’ 
 
Bart. ‘Kees is een bescheiden 
man. Daarom vertel ik nu iets, 
waar hij uit zichzelf niet zo snel 
over begint: toen hij met pen-
sioen ging, kreeg hij een schild-
ersezel, kwasten en verf. Hij is 
gaan schilderen, maar  niet            Steiger, meer en hoofdgebouw dat nu gerestaureerd wordt 
iedereen had daar vertrouwen 
in. Een jaar later hield Shell zijn jaarlijkse tentoonstelling van schilderijen door 
werknemers van al zijn vestigingen gemaakt. Kees stuurde ook werk in en won een 
prijs!’ 



‘Nog iets: toen hij met pensioen ging, wist hij niet veel van paddenstoelen. Hij is zich 
gaan verdiepen in allerlei soorten zwammen, te beginnen hier op Te Werve. Hij heeft 
nu heel veel kennis over paddenstoelen. Kees heeft alle Latijnse namen van de pad-
denstoelen geleerd. Hij doet veel paddenstoelenonderzoek samen met Thea Veelen-
turf uit Zoetermeer en met de eerdergenoemde Chris Gutjahr, die vanaf het begin erbij 
geweest is. Thea en Chris zijn ook Shell-gepensioneerden.’ 
 
Kees. ‘Voor mijn militaire dienstperiode volgde ik al een avondcursus Latijn, No-
menclatura, dat ‘namenlijst’ betekent. Dat was een cursus over Latijnse namen en hun 
betekenis. Toen kwam militaire dienst ertussen. Daarna heb ik het niet meer opgepakt. 
Je krijgt een meisje en dan heb je het druk met andere dingen. Pas later heb ik het 
leren van die Latijnse namen weer opgepakt.’ 
 
 
Hoe zouden jullie Te Werve willen omschrijven? 
 
Bart. ‘Als de mooiste plek in de regio. Het landgoed is gedeeltelijk een stukje oud 
duingebied van 5000 jaar oud. Het landgoed ligt voor eenderde deel op de oude  
Rijswijkse strandwal. Restanten van dit oude duingebied worden ook nog aangetrof-
fen in De Horsten bij Wassenaar, in de Keukenhof en bij Haarlem. 
Te Werve is bekend als een landgoed met veel stinsenplanten. Dat zijn planten die 
eeuwen geleden vanuit het middenoosten hier naar toe gebracht zijn en die goed ge-
dijen op de oude kasteelgrond.’ 
 
Kees. (pakt en laat de ‘Flora van Nederland’ zien) ‘Dit is hét boek van alle planten in Nederland. De 
schrijver is helaas overleden. Zijn vrouw, Nelleke Heukels, heeft aan het boek mee-
gewerkt. Zij is hier nog niet zo lang geleden wezen wandelen. Ze vond het een schit-
terend park!’ 
 
Bart. ’We hebben hier de tuinbaas en een aantal gidsen van het landgoed Huis te 
Manpad uit Heemstede op bezoek gehad. Ze waren laaidend enthousiast over de 
natuur op Te Werve. De bostuin op het landgoed met steeds weer andere planten die 
bloeien, vonden ze uniek!’ 
 
Kees. ‘De tuinbaas van Huis te Manpad heeft ons advies gegeven wat betreft fruit-
bomen en de fruitmuur. Huis te Manpad heeft een zogenaamde slangenmuur, die zo 
genoemd wordt vanwege zijn golvende vorm. Het is de langste van Europa. Kijk maar 
eens hoe ónze fruitbomen en fruitmuur er nu bijstaan.’ 
 
Bart: (pakt en toont een luchtfoto waarop de sportvelden van Shell op Te Werve duidelijk zichtbaar zijn) ‘Na het 
verdwijnen van de sportvelden 75 jaar na opening van het sportpark, heeft Shell het 
hele park gerenoveerd. Oude muren zijn hersteld, het asfalt is weggehaald, schelp-
paden zijn aangelegd en oude laantjes in ere hersteld. Wij hebben alle werkvergade-
ringen bijgewoond. Kees heeft tal van adviezen gegeven. Hij wist waar al die ver-
dwenen laantjes gelegen hadden. Een oude gracht is weer opengegraven.  
Kees zei, dat er ooit een ooievaarsnest op Te Werve had gestaan. Shell gaf toestem-
ming om er weer een te plaatsen. Op zoek naar een ooievaarsnest met paal zijn we 
naar Stompwijk gegaan. Uiteindelijk kwamen we terecht bij een man uit Drenthe, die 
het ooievaarsnest geplaatst heeft. Shell heeft echt alles gedaan om het landgoed in z’n 
oude staat terug te brengen.’  



 
 
Hebben jullie ooit hoogwaardigheidsbekleders op Te Werve mogen rondleiden? 
 
Bart. ‘Prins Bernhard is hier een paar keer geweest. Onze burgemeester komt hier 
regelmatig. Voor een artikel vroeg De Telegraaf haar eens: “Wat is voor u het mooiste 
plekje in Rijswijk?” Ze zei toen: “Te Werve, bij de duiventoren.” De burgemeester 
heeft veel waardering voor onze activiteiten. Toen haar nieuwe ambtstermijn ter dis-
cussie stond, hebben we haar een kaart gestuurd met onder meer als tekst: ‘Goede 
raad is duur’, ‘Een goede burgemeester is onbetaalbaar’ enzovoort.’ 
Kees. ‘Toen ik kort daarna in de Herenstraat liep, kwam ze een winkel uitrennen om 
tegen me te zeggen: “Kees, bedankt!” We hebben een goede samenwerking met de 
gemeenteraad en het college van B en W. Onze burgemeester moet blijven!’ 
 
 
Deze oranjerie is jullie centrum. Had je niet liever in Klein Te Werve willen zitten? 
 
Bart. ‘In de beginfase kwamen we als bestuur bijeen in het oude landhuis. Het 
landhuis was jarenlang clubgebouw voor de leden van de Vereniging Te Werve. Na 
de reorganisatie in 1998 werd het landhuis verhuurd en werd ter compensatie het 
nieuwe tennispaviljoen gebouwd voor de resterende verenigingen, Klein Te Werve 
genaamd. Voor onze vereniging, de Natuur- en Cultuurhistorische Vereniging had 
men een ruimte in gedachte met maar één kast. Dat was veel te weinig, want wij heb-
ben een zeer uitgebreid archief. We zaten toen al op deze plek, in de oranjerie dus, en 
wilden dat graag zo houden. Shell stemde daar in toe. Het Zuid-Hollands Landschap 
had ook geen moeite met onze behuizing, maar ja, wij namen hun heel veel 
‘groenwerk’ uit handen. Ook van Event Company mogen we hier blijven zitten. Het 
archief bevindt zich in de kamer hiernaast.’ 
 
 
Hoe hebben jullie de toekomst van alles wat jullie verzameld en gearchiveerd hebben 
veiliggesteld? 
 
Kees. ‘Wat we hebben kunnen overdragen aan het Rijswijks Museum, is daar terecht 
gekomen. Toen Shell wegging, hebben we een aantal schilderijen aan het museum in 
bruikleen gegeven. Een bijzonder voorwerp was een schaats gemaakt van paardenbot. 
Tijdens het graven van het ‘meer van Te Werve’ is de schaats gevonden en kwam 
deze in het bezit van de familie Labouchere. Eén van de kleindochters van Labou-
chere, waar wij een heel goede band mee hebben, heeft hem ons gegeven.  
Stadsarcheoloog Hans Koot spreekt van het op één na oudste voorwerp dat ooit in  
Rijswijk gevonden is. Ook de schaats hebben we aan het museum in bruikleen 
gegeven.’ 
 
Bart. ‘Het overdragen van het archief is een ander verhaal. Een gepensioneerde 
medewerker van Shell, de heer Meijer, heeft veel historische gegevens over Te Werve 
verzameld. Toen hij overleed, zijn er vier kartonnen dozen naar het Rijswijkse archief  
gegaan. Jaren later zat alles nog in die kartonnen dozen: er was niets verwerkt.  
Eigenlijk is het overdragen van het archief geen halszaak, want wij leggen al onze 
gegevens in publicaties vast. We hebben inmiddels veertien publicaties uitgegeven in 
een frequentie van één per jaar. 



Toen Monumentenzorg er in 1998 lucht van kreeg dat Shell het landhuis wilde ver-
huren, hebben we een week lang een mevrouw van Monumentenzorg op bezoek ge-
had. We hebben haar een stapel aan gegevens en onze publicaties mee kunnen geven. 
Ze zei, dat er weinig landgoederen waren waar zoveel gegevens over zijn.’ 
 
 
Jullie zijn uiteraard veel van huis. In hoeverre wordt dat door je vrouw ondersteund? 
 
Bart. ‘De steun van mijn vrouw bestaat vooral híerin, dat ze er niet over klaagt, dat ik 
veel weg ben. Vorig jaar heeft ze laten blijken dat ik wel heel veel weg ben. Ik kom 
nu op nettere tijd thuis, bij voorkeur ‘s morgens om 11.00 uur. Dat vindt ze prachtig. 
Ze werkt overigens al jarenlang als vrijwilliger bij Kees in de tuin.’  
 
Kees. ‘Ja, de vrouw van Bart is één van de 18 vrijwilligers die eens per maand een 
middag komen werken. Voor dat groepje dames is het natuurlijk ook een sociaal ge-
beuren. Bovendien leren de dames veel van planten. Er is een woensdag-, donderdag-, 
vrijdag- en zaterdaggroep. Dat gaat nu al tien jaar zo. Er is nog niemand weggegaan.’ 
‘Je vroeg of we steun hebben van onze vrouw: mijn vrouw is helaas elf jaar geleden 
overleden. Maar ze heeft me altijd gesteund.’ 
 
 
Jullie zijn bevlogen. Wat heb je daarvan over kunnen dragen op je kinderen? 
 
Bart. ‘Ik schrijf veel, over natuur en historie. In het verenigingsblad doe ik dat al 
twintig jaar. Misschien raken mijn kinderen als ze ouder worden ooit nog eens geïnte-
resseerd.’ 
 
Kees. ‘Toen mijn kinderen 14 à 15 waren, gaven ze niet veel om buitenlandse vakan-
ties: ze gingen liever naar Te Werve. Hier waren sportvelden en hun vrienden zaten 
hier. Ze gingen graag naar het zwembad. Mijn vrouw was in vakanties ook vaak hier. 
Ze nam haar boterhammetje mee. Regelmatig liep ze een rondje over Te Werve en 
hield alles in de gaten. Als er iets niet in orde was, vertelde ze dat aan mij.’ 
 
 
Hebben jullie nog ruimte voor andere activiteiten? 

  
Kees. ‘Na het overlijden van mijn vrouw ben ik 
grotere reizen gaan maken. Mijn vrouw durfde 
namelijk niet te vliegen. Ik ben in Schotland ge-
weest, maar ook aan de Noordkaap en in Indo-
nesië en Thailand. Een schoonzus van mij, al 25 
jaar alleen, ging mee. Ik ga met haar bijvoor-
beeld ook naar de schouwburg. Ik heb nu niet 
zoveel met vakantie meer. Ik wil zeker geen drie 
weken weg zijn.’  
 
Bart. ‘Ik organiseer onder meer veel voor een 

Bart aan kop van zijn atletiekgroepje                     atletiekgroepje. Ik ben er de voorzitter en pen- 
                                                            ningmeester van. Het zijn mensen van rond de 
80 die hier vroeger op atletiek hebben gezeten. 



We hebben toestemming om op Te Werve te blijven lopen. Dat doen we ieder 
woensdag, anderhalf uur lang. We geven bij toerbeurt training. Eens in de vier weken 
ben ik aan de beurt.’ 
‘Verder lees ik veel over de Tweede Wereldoorlog. Ik ben oorlogsgek: ik heb zo’n 
beetje alle boeken over de oorlog gelezen. Ik heb ervoor gezorgd, dat er een herinner-
ingsbord gekomen is in het Rijswijkse Bos, waar in de Tweede Wereldoorlog V2’s 
gelanceerd werden richting Engeland.  
Ik heb het voor elkaar kunnen krijgen, dat halverwege de Mgr. Bekkerslaan een her-
denkingsteken is geplaatst ter ere van de bemanning van het Amerikaanse vliegtuig 
Lil’Max dat in de oorlog bij de Kleiweg is neergestort. Van die bemanning is meer 
dan de helft omgekomen. Het ontwerp en de regeling van de uitvoering is mijn werk 
geweest. In het botenhuis op Te Werve werd een voorlopig model gebouwd dat uit-
groeide tot een fraai gedenkteken.  
Ook is het door mijn toedoen, dat er een herinneringsbord gekomen is in het Rijs-
wijkse Bos, waar in de Tweede Wereldoorlog V2’s gelanceerd werden richting 
Engeland.’ 
 
 
Hoe willen jullie herinnerd worden? 
 
Bart. ‘Ik ben een bescheiden man. Ik hoef niet herinnerd te worden.’ 
 
Kees. ‘Met het Laantje v. Kort ben al genoeg geëerd. Ik noem het een rijksmonument. 
De burgemeester zei toentertijd: “Een onderscheiding moet je inleveren, maar het 
laantje en zijn naambord zijn voor altijd.” 
 
 
Het is bijna half twaalf. Bart heeft zijn vrouw beloofd vroeg naar huis te komen. Ik neem afscheid van 
de beide heren en krijg op de valreep van Kees het boekje ‘Rondom de duiventoren’ en een wervings-
folder van ‘Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve’ mee. Ik stap op mijn fiets en rijd de laan af 
richting Van Vredenburchweg. De vogels kwinkeleren, dat het een aard heeft. Ik meen ze te horen zeg-
gen: “Je hebt goud in handen. Maak er een mooi verhaal van.”  
 
 
 
Frans Holtkamp, 
Rijswijk, 
april 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
i Alle foto’s zijn door de auteur zelf genomen. 


