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Heel onverwacht is op zaterdag 7 januari 1989  
in Voorschoten van ons heengegaan  

onze dierbare confrater 

 
PATER CHRISTIAAN HENDRIK JAN POLDER 

Montfortaan 
             Pater Polder, wie van ons zou hem nog durven aanspreken met Chris, was nog aan het ontbijt 
op zaterdagmorgen. Hij ging toen naar zijn kamer om te wachten op zijn pleegzus, die hem die dag 
zou komen opzoeken. Nadat Jan Beijers haar afhaalde aan het station, ging zij naar de kamer en vond 
hem daar heel rustig in de stoel zitten. Ze meende eerst dat hij in slaap gevallen was. 
             Wij zijn geschokt dat juist zij hem moest vinden en zo zonder voorbereiding op harde wijze 
geconfronteerd werd met zijn dood. 
             Pater Polder werd in Rotterdam geboren op 9 october 1903. Na zijn opleiding in Schimmert 
aan de Apostolische School Ste Marie van 1916 tot 1922 en na het noviciaat in Meerssen, legde hij 
zijn eerste geloften af op 15 augustus 1923. Hij werd in Den Bosch gewijd door Mgr. Diepen op 25 
mei 1929. 
             Het werkzame leven van Pater Polder heeft eigenlijk altijd in dienst van de priesteropleiding 
gestaan. Na een tijd van elf jaren leraar in Schimmert, werd hij benoemd tot professor filosofie aan 
het scholastikaat in Oirschot. Daar heeft hij de moeilijke oorlogsjaren meegemaakt. We mogen wel 
zeggen dat achtereenvolgens Heiloo, Haagse Schouw en Beresteyn mede door pater Polder bepaald 
werden. 
             Na 1968 is hij als leraar op rust gegaan en vond toen nog een werkgebied als assistent vooral 
in de H. Lodewijkkerk in Leiden. 
             Pater Polder was een man van stijl. Hij wist hoe het hoorde en hoe hij zich moest uitdrukken. 
Van zichzelf schreef hij eens aan pater Provinciaal dat de vorming in de Congregatie hem gemaakt 
had zoals hij was: formeel en vasthoudend aan wat hij als goed meende te moeten duiden. Of dit 
goed is zou de tijd wel leren. 'Met dankbaarheid mag ik echter wel zeggen dat ik im groszen Ganzen 
gelukkig ben geweest'. 
             Wij zijn dankbaar voor zijn leven. Wie weet nog dat hij onder de oorlog de initiatiefnemer was 
van 'Pro Nostris'! Daarvoor onze grote dank. Ons meeleven gaat uit naar zijn pleegzus en de 



huisgenoten van Beresteyn, die hem zolang - eerst als overste en later als medewerker - hebben 
leren waarderen. 

  
             Op dinsdag 10 januari zal om 19.00 uur in de kerk van de H.Lodewijk, Steenschuur 19 in 
Leiden, een avondmis zijn ter nagedachtenis aan de oud-assistent. Op woensdag 11 januari om 11.00 
uur zal de uitvaartmis gevierd worden in de kerk van de H.Laurentius aan de Leidseweg in 
Voorschoten, waarna begrafenis op het kloosterkerkhof van Beresteyn. 

  
             Mag ik de confraters, waar ook ter wereld, vragen om pater Polder te gedenken in de heilige 
Eucharistie. 
             Dat hij moge rusten in de vrede van de Heer. 

 
Oirschot, 9 januari 1989 

Th. Hustin smm 
provinciaal 

 

IN MEMORIAM PATER CHRISTIAAN POLDER 

 
           Wie de dood van nabij meemaakt kan met het blote oog niet méér zien dan dat dat het einde 
is van alles wat een mens doet en ondergaat. Iedere mens leeft vanuit zijn of haar eigen 
geschiedenis, vanuit alles wat hij of zij meemaakte, vanuit het verleden naar het heden, maar vooral 
naar de toekomst toe. Onze menselijke ervaring is dat de dood de draad naar de toekomst 
doorsnijdt. Met menselijke ogen gezien is doodgaan op zich een daad zonder toekomst. We kennen 
op gegeven moment allemaal de afbraak van ons lichaam; in zoverre weten we dat er eens een einde 
aan komt. Maar de mens als persoon, als heel eigen en uniek wezen kent alleen maar leven. Ook al 
hoort de dood bij het leven, zoals we vaak zeggen, toch is niet-leven onmenselijk. 

 
           Des te merkwaardiger is zo'n verhaal als dat van de opwekking van Lazarus. Wie het evangelie 
van Johannes een beetje kent, weet dat hij dit verhaal niet geschreven heeft om het wonder zelf of 
om verbazing misschien zelfs verbijstering bij ons op te wekken. Ook niet omdat Lazarus zo'n 
belangrijke man was, dat hem dit overkwam. Het verhaal is bedoeld om te laten zien dat Jezus zelf 
zijn laatste stappen deed op weg naar de dood. Het is het laatste grote teken dat Hij stelde om, met 
de dood voor ogen, te laten zien dat Hij het leven is. Niet alleen voor Lazarus, maar verder dan 
Lazarus voor ieder die gelooft in Jezus' woorden: "Ik ben de verrijzenis en het leven". Ik voor mij 
proef daarin: voor wie zijn of haar leven geeft in geloof, is er verrijzenis. En dat heeft pater Polder 
gedaan: zijn leven als Montfortaan, als priester gegeven, in dienst gesteld van God, de Congregatie 
en de mensen. 

 
           Vijf en tachtig jaar is een gezegende leeftijd, zeker als je het mag worden in behoorlijk goede 
gezondheid en actief kunt blijven tot kort vóór je dood. Zou het te maken hebben met het feit dat 
pater Polder vele jaren lang is omgegaan met jonge mensen als priester-leraar en daardoor jong van 
hart is gebleven? 

 
           Als leraar heeft pater Polder een mooi leven gekend. Er zijn heel wat oudere en jongere 
Montfortanen die hij in de klas heeft gehad; hetzij in de toenmalige apostolische school van 
Schimmert, het scholastikaat in Oirschot, maar vooral toch wel - na de start in Heiloo en de jaren op 
de Haagse Schouw - op Beresteyn: het Montfortaanse seminarie en latere internaat hier in het 
westen van het land, dat hij begonnen is. Heel wat Montfortanen en oud-leerlingen vonden in hem 
een uitstekende leraar en daarnaast ook heel wat jonge mensen uit Voorschoten en omgeving, aan 



wie hij bijles gaf in Latijn en Frans en zelfs in de moderne wiskunde, waar hij indook op een leeftijd, 
waarop men nu denkt aan vut- of dopregeling. 

 
           Als priester heeft pater Polder ook een mooi leven gehad. Niet alleen op het seminarie, maar 
ook daarbuiten. Vroeger toen hij tijdens de schoolvakanties op assistentie ging en later nog veel 
intenser toen hij meer tijd kreeg, omdat er op Beresteyn geen les meer werd gegeven - daar de 
jongens naar buitenscholen gingen - en hij mogelijkheden zag en ook vond met name in de kerk en 
de parochie van de heilige Lodewijk in Leiden. Hij heeft daar als priester heerlijke jaren beleefd 
vooral in de liturgie, het bedienen van de sacramenten en in zijn contact met de mensen. 

 
           Als nestor van onze communiteit was pater Polder een wijze mens. Mijn voorgangers als 
overste en ook ikzelf hebben hem vaak om raad gevraagd in moeilijke of precaire aangelegenheden 
en dat deed je niet vergeefs. 

 
           Dat alles geeft reden tot dankbaarheid en hij zelf heeft me meerdere malen verzekerd dat hij 
God dankbaar was voor de goede gezondheid, die hem in staat stelde tot vóór enkele maanden 
actief te zijn in 's Heren wijngaard. Dankbaar was pater Polder ook tegenover de Congregatie en de 
communiteit van Beresteyn, die hem de kans gaf dit alles te doen en te blijven doen. Dankbaar ten 
opzichte van zijn lieve zus Truus, waar hij graag naar toe ging, met wie hij veel lief en leed deelde in 
de loop der jaren en die nu alleen achterblijft. Dankbaar ook tegenover zijn verdere familie en de 
vele vrienden en vriendinnen, die hij via zijn werk ontmoette en die hem steeds trouw zijn gebleven 
en hij hen. 

 
           "De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen". Pater 
Polder was klaar toen de Heer hem kwam halen afgelopen zaterdagmorgen, de eerste zaterdag van 
de maand, een dag die hem altijd erg dierbaar is geweest vanwege zijn liefde en verering voor 
Moeder Maria en ook omdat dit de priesterzaterdag is, de dag, waarop wij bijzonder bidden om 
goede priesters en om roepingen tot het Priesterschap. 
           Hij zelf is altijd een vroom priester geweest, die elke dag het heilig Misoffer opdroeg. 
Regelmatig kon je hem aantreffen in de kapel terwijl hij zijn brevier bad of een bezoekje bracht aan 
het Allerheiligste. Elke dag kwam je hem tegen wandelend door de gangen van Beresteyn of buiten in 
het park, de rozenkrans in de hand. Zijn diamanten priesterfeest, waar hij naar uit zag en dat we hem 
zo graag gegund hadden, zal hij vieren bij de Heer. 
           Pater Polder was dankbaar. Wij zijn hém dankbaar voor zijn voorbeeld van geloof en 
vroomheid, voor zijn wijsheid en inzet al die jaren en voor zijn vriendschap. 
           De verrijzenis is voor wie in geloof zijn leven geeft. Verrijzenis volgt niet vanzelfsprekend op de 
dood, maar is een gave van God, waardoor Hij ons leven van geven en inzet wil bevestigen. Hij wil 
het goede in pater Polder en in ons allen beamen voor altijd. Verrijzenis is niet aan te tonen, niet te 
bewijzen; maar wie gelooft mag zeggen met de apostel Paulus: "Of we leven of sterven, de Heer 
behoren wij toe". "Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is 
opgekomen, heeft God bereid voor wie Hem liefhebben". Dat geloven wij ook voor pater Polder. 

 
Moge hij voor altijd bij de Heer zijn. 

Jo Corbeij 
Zie Pro Nostris 1989 blz.12. 

  



Dankbaar herinneren we ons 
 

Pater CHRISTIAAN H. J. POLDER 
montfortaan 

 
Te Rotterdam geboren op 9 oktober 1903, werd hij Montfortaan op 15 augustus 1923 en 
priester gewijd op 25 mei 1929. 

Hij stierf nog onverwacht te Voorschoten op 7 januari 1989 en werd begraven op het 
kloosterkerkhof van Beresteyn. 

 
85 Jaar is een gezegende leeftijd, zeker als je het mag worden in behoorlijk goede 
gezondheid en aktief kunt blijven tot kort vóór je dood. 

Zou het te maken hebben met het feit dat pater Polder vele jaren lang is omgegaan met 
jonge mensen als priester-leraar en daardoor jong van hart is gebleven 

Als leraar heeft hij een mooi leven gekend. Er zijn heel wat oudere en jongere Montfortanen 
die hij in de klas heeft gehad; hetzij in de toenmalige Apostolische School van Schimmert, 
het Scholastikaat in Oirschot, maar vooral toch wel - na de start in Heiloo en de jaren aan de 
Haagsche Schouw - op Beresteyn: het Montfortaans seminarie en latere internaat, dat hij is 
begonnen. 

Heel wat Montfortanen en oud-leerlingen vonden in hem een uitstekende leraar en 
daarnaast ook heel wat jonge mensen uit Voorschoten en omgeving aan wie hij les gaf in 
Latijn en Frans en zelfs in de moderne wiskunde. 

Als priester heeft pater Polder ook een mooi leven gehad. Niet alleen op het seminarie, maar 
ook daarbuiten. Vroeger toen hij tijdens de schoolvakanties op assistentie ging en later nog 
veel intensiever toen hij meer tijd kreeg en hij mogelijkheden zag en ook vond voor de 
zielzorg met name in de kerk en de parochie van de H. Lodewijk te Leiden. Hij heeft daar 
heerlijke jaren beleefd vooral in de liturgie, en in zijn contact met de mensen. 

Als nestor van onze communiteit was hij een wijze mens, op wie je bij moeilijke of precaire 
aangelegenheden nooit vergeefs een beroep deed. 

Dat alles geeft reden tot dankbaarheid. Hij zelf was God dankbaar voor de goede 
gezondheid, die hem in staat stelde tot voor enkele maanden actief te zijn in 's Heren 
Wijngaard. Dankbaar was hij ook tegenover de Congregatie en de communiteit van 
Beresteyn, die hem de kans gaf dit alles te doen en te blijven doen. 

Dankbaar ten opzichte van zijn lieve zus Truus, waar hij graag naar toe ging, met wie hij veel 
lief en leed deelde in de loop der jaren en die nu alleen achterblijft. Dankbaar ook tegenover 
zijn verdere familie en de vele vrienden en vriendinnen, die hij via zijn werk ontmoette en 
die hem steeds trouw zijn gebleven en hij hen. 

"De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De Naam van de Heer zij geprezen." 

Pater Polder was klaar toen de Heer hem kwam halen op de eerste zaterdag van de maand, 
een dag die hem altijd erg dierbaar was vanwege zijn liefde en verering voor Maria en ook 
omdat dit de priesterzaterdag is, de dag, waarop we bijzonder bidden om goede priesters en 
om roepingen tot het Priesterschap. Hij zelf is altijd een vroom priester geweest, die elke dag 
het H. Misoffer opdroeg. Regelmatig kon je hem aantreffen in de kapel terwijl hij zijn brevier 
bad of een bezoekje bracht aan het Allerheiligste. Elke dag kwam je hem tegen wandelend 
door de gangen van Beresteyn of buiten in het park: de rozenkrans in de hand. Zijn 
diamanten priesterfeest, waar hij naar uit keek en dat we hem zo graag hadden gegund, zal 
hij vieren bij de Heer. 



Pater Polder was dankbaar. Wij zijn hem dankbaar voor zijn voorbeeld van geloof en 
vroomheid, voor zijn wijsheid en inzet al die jaren en voor zijn vriendschap. 

Moge hij voor altijd bij de Heer zijn. 

 
Zijn Zus en de Montfortanen van Beresteyn danken u hartelijk voor uw vriendschap, uw 
gebed en uw meeleven. 

 
Voorschoten, februari 1989. 

 

 

    
 
 

 
 

 
Bij de Heiligverklaring van Montfort 1947 

 

  



POLDER+++ Christiaan H.J. Pater 
Nationaliteit: Nederlander 

Geboren: 09-10-1903 te Rotterdam in Nederland 
Ingetreden: 1922 te Meerssen in Nederland 
Eerste geloften: 15-08-1923 te Meerssen in Nederland 
Eeuw. geloften: 15-08-1928 te Schimmert in Nederland 
Priesterwijding: 25-05-1929 te Den Bosch in Nederland 
Gewijd door: Mgr.A.F. Diepen bisschop van Den Bosch 

 
                     ***HUMANIORA/VAKSCHOOL*** 

 
Montfortaans 1916-1922 te Schimmert in Nederland 

 
                       ***HOGERE STUDIES*** 

 
Filosofie 1923-1925 Oirschot Nederland  
Theologie 1925-1929 Oirschot Nederland  

 
                    ***IN DIENST VAN DE CONGREGATIE*** 

 
1929-1940 Schimmert Nederland Leraar 
1940-1950 Oirschot Nederland Leraar 
1950-1951 Heiloo Nederland Overste + leraar 
1951-1954 Voorschoten H.S. Nederland Overste + leraar 
1954-1968 Voorschoten Ber. Nederland Leraar 
1968-1989 Voorschoten Ber. Nederland Rustend 

 

Overleden op 07-01-1989 te Voorschoten Ber. in Nederland 
Begraven te Voorschoten in Nederland 
Herbegraven 24-04-2001 te Schimmert in Nederland 


