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Hotel het Bosch van Bredius

Luxeverblijf in een oase van landelijke rust

Henk Schaftenaar

Bla~~:~;'::::~"JO:~,Hotel het Bosch van Bredius
geopend. pr~~~:,:'~;~~~~::~i:rd bombardement. Aan die2/ De Omroeper al twee keer aandacht besteed. In[or-

tot dusver buiten beschouwing. Daarom

Een briefkaart van 30 augustus 1936
'Beste Maurice, Gisterenomhalf vierzijn wij goed aangekomen te Naarden in Ho

tel Bosch van Breclius. Vandaag hebben we een heerlijke fietstocht gemaakt in de

omtrek. Vadertje heeft het naar zijn zin. Hij zit in de serre met ons thee te drinken

en te lezen. We blijven hier het hele koninginnedag-weekend. Morgenavond is er

een groot feest. Dinsdag gaan we na het ontbijt terug naar huis. Groet de kinderen

van ons, Teun en Steintje.'
Dat weekend mocht er wezen. Voor 15 gulden per persoon verbleven Teun en Stein-



Naardel1s deftige ho/el in het bos me/uitkijktorens gezien vanuit het oosten.

tje drie nachten in het luxueuze hotel. Ook het speciaal voor Koninginnedag be
dachte diner was erbij inbegrepen: 'Hors d'Oeuvre Roya\',gevolgd door 'Crème à
la Reine',vervolgens 'Poularde farcie Wilhelmina' of voor de visliefhebber 'Saumon

Het hotel gezien vanuit de zanderijsloot ten /laarden van het gebouw.

frais Hol\andais' met'Sauce Princesse', en als nagerecht 'Coupe glacé à !'Orange' of

'Fruits de Pays-Bas'. Na deze Oranjemaaltijd trad het beroemde orkest Van Kins
bergen op. Vadertje zal wel naar bed zijn vertrokken, maar Teun en Steintje dans
ten tot het ochtendgloren door.

Dat laatste was nieuw voor het deftige hotel. Vier maanden eerder had het bestuur
het roer omgegooid. De Italiaan Ivo Jacovelli (geb. 1890) was Jan van den Burg
(1872-1938) als directeur van het hotel opgevolgd. Aan hem werd de opdracht ge

geven om de rustige, bijna plechtige sfeer die daar in het verleden hing aan te pas
sen aan de moderne tijd. Feesten mocht van nu af aan en niet alleen op Koningin
nedag. De oude eisen van comfort dienden wel te worden gehandhaafd, maar moes
ten kunnen worden betaald uit bescheidener geworden beurzen. Denk nou niet
dat na de komst van de nieuwe directeur daar iedereen zomaar naar binnen stap
te, want 15 gulden voor een weekend was wel het weekloon van een arbeider.
Nee, het hotel bleef een gelegenheid voor de rijke mensen en voor bijeenkomsten van
bedrijven en verenigingen. Op 24 november 1936 vergaderde daar bijvoorbeeld de



Voor de opening van de nieuwe Rijksweg kwam op 2 augustIIs /930 de politieke

groepering Naardens Belang in Hotel/let Bosch van Bredil/s bijeen. Op de fotozijll

vele prominenten uit de Naardwse samenleving vertegenwoordigd. Vanaf het ba/

kOl/ kijkelI directeur Jau wm dell BlIrg en zijn vrouw naar de fotograaf Ook het

hotel had grote baar bij de totstmulkomillg van de lIieuwe verkeersweg.

Club van Jongere Werkgevers. Een nog jonge prins Bernhard gaf toen acte de pré
sence. Anderhalf jaar later was hij eropnieuw, toen met zijn gemalin prinses Juliana
om er een feest ter ere van de 80e verjaardag van de Zweedse koning op te luisteren.

Jan van den Burg
Vóór 1936was amusement in het hotel eigenlijk taboe. Dansen werd in de zomer
maanden niet toegestaan. Het deftige cachet zou ermee worden verstoord. Voor
frivole 7..akenwerd verwezen naar elders; het in Engelse stijl door architect Van Stra
ten onhvorpen Hotel het Bosch van Bredius moest in de eerste plaats dienen voor
rust. Het kostte Jan van den Burg weinig moeite om dat te handhaven, want vor
melijkheid was hem op het lijf geschreven. In 1909 had Floris Vos, de exploitant
van de nabijgelegen modelboerderij Oud-Bussem, hem het directeurschap aan
geboden. Het gebouw moest toen nog worden opgeleverd. Van den Burg, nogmaaT
38 jaaroud,greep het aanbod met beide handen aanen in maart 1910werd hij de
eerste directeur van hel exclusieve hotel. Eerder had hij ervaringopgedaan in res
taurant Crailo en botel Hamdorff. Ook zijn vrouw Merelina Mildred Wright (geb.

De brug in het Bos van Bredius met de Ol/d 8faricul1lmerweg gezien i/1 de richt-ing
van het lalldhuis Olid-Blissem. Folo Vall jacob Olie 1/il 1894.

1875) werkte met hem in het hotelbedrijf mee. Haar Engelse afkomst was voor het
hotel een bijkomstige meevaller.

Voorgeschiedenis

De bosrijke omgeving van Oud-Bussem leende zich bijzonder VaaThet imago dat
het hotel wilde uitstralen. Drie generaties Bredius hadden daar in de eeuw ervoor
grond bijeengesprokkeld en toen de laatste Abraham van dat geslacht - de befaamde
kunsthisloricus - het landgoed in 1890 verkocht, bedroeg de oppervlakte zo'n 200
hectare. Dat gehele bezit heeHe of6cieellandgoed Oud-Bussem maar werd in de
volksmond gewoon het Bosch van Bredius genoemd. Het maakte deel uit van een
nog grotere natuurlijke ruimte tussen de Amersfoortsestraatweg en de dorpskern
van Huizen en was voor iederecn vrij toegankelijk. rn deze oase van landelijke rust
lagen slechts een hcrenhuis en een daarbij behorende boerderij als concentraties
van bedrijvigheid.
Meer leven ontstond cr in die landelijke contreien toen de idealist Jan van Woen

sel Kooy - hij was eigenaar van het uitgestrekte landgoed geworden - daareen mo

delboerderij stichtte. Door zijn vroegtijdig o\'erJijden J..'Wamzijn overmoedig ge-



starte project onder grote financiële druk te staan en stevende af op een faillisse
ment. Toen dat in 1908 inderdaad gebeurde, viel het hele voormalige landgoed in
stukken uiteen. Hetgrondeigendom werd over drie maatschappijen verdeeld, waar
bij een van hen,de NV Exploitatie Maatschappij het Bosch van Bredius,zich richt
te op een verdere verkaveling van haar part.
Het is deze maatschappij geweest die in de nabijheid van de zogeheten Reigerei
landjes, het gelijknamige hotel heeft gesticht. Daartoe werd als dochter een aparte
vennootschap in het leven geroepen.

Bekend in heel Nederland

Als we op de dividendaankondigingen van deze onderneming afgaan, liep het ho
tel als een trein. 'Tachtig gulden per aandeel, zjjnde 8 %', werd er volgens-de fi
nanciële pagina's van de NRC van jaar tot jaar uitgekeerd. De bedrijfsresultaten
werden telkens met een ruime plus bekroond en naar tevredenheid van de aan
deelhouders afgesloten.
Vanuit het hele land, in het bijzonder uit Rotterdam en Den Haag, boekten talrij
ke gasten voor een verblijf op deze fraaie Gooise locatie, waar een van de 55 cen
traal verwarmde, luxe suites op hen wachtte. Wandelen, roeien, zwemmen, paard

rijden, golf, fietsen, tennis, vissen, zeilen, het stond de gasten van het hotel allemaal
in het vooruitzicht. Dan was daar nog een voortreffelijk restaurant dat de naam
Ciro droeg, naar de chef de cuisine van het hotel die de heerlijkste culinaire cre
aties voorschotelde. Zon betekent deze Italiaanse jongensnaam ook nogen die was
weer te genieten op de door de Naardense tuinarchiLect Dirk Tersteeg ontworpen
terrassen. In de grote dagbladen werd onafgebroken met al dat fraais geadverteerd.
Hotel en restaurant genoten met al die lokkertjes al heel snel een landelijke be
kendheid.
Het etablissement timmerde ook internationaal stevig aan de weg. Kort na de stich

ting in 1910 werd het hotel bezocht door de deelnemers aan het Zevende It1terna
tionale Congres voor Verzekeringswetenschappen. Zij waren voor een uitstapje
naar hetGooigegaan, waarbij de lunch in restaurant Cim werd genoten. Daar werd
hen alshetware opgedrongen om toch vooral de moeite te nemen om een van de
uitkijktorens van het hotel te beklimmen.
'Men za]verrast staan over het prachtige panorama, dat zich daar aan het oog ver
toont. Op den achtergrond de zee, waaruit oprijst de hooge, zich boven het groen
van Naarden's wallen verheffende, kerk van dit stadje, en op den voorgrond de met
grazend vee gestoffeerde weide, lieflijkdoor een beekje omzoomd, terwijl links en
rechts zich het Bosch uitstrekt in al de kleurschakeringen van het loof van eiken,
beuken en van ander hoog opgaand hout, waartussen zich schilderachtig de bosch
paden slingeren', lezen we in een reclamedrukwerk uit die tijd.
Talloze oude prentbridkaarten en foto's getuigen nog van deze oogverblindende



schoonheid van het Bosch van Bredius.Maar ook het hotel zelf was een geliefd de
corvoor de gevoelige plaat gezelschappen lieten zich bij voorkeur voor de statige
entree fotograferen.
De stadsbestuurders van Naarden waren uiterst content met de aanwezigheid van

zo'n eerste klashotel in hun gemeente. Het trok namelijk veel vreemdelingen en in
de zomer pensiongasten uit de hogere standen aan.

Bedreiging
Het bovenvermelde uiteenvallen van het voormalige grondgebied van de familie Bre
dius had het ontstaan van het hotel tot gevolg. Tegelijkertijd vormde deze verbrok

keling ook een bedreiging voor de omgeving, want de verkavelingsdrift van de op
winst beluste moedermaatschappij, die vanuit het hotel opereerde, was niet meer te
stuiten. De woningen langs de Oud Blaricummerweg en de Bollelaan, op Bikbergen,
deels ook dievan het Beethovenpark zijn daarvan alle het resultaat. Daar was de rust
zoekende pensiongast van Hotel het Bosch van Bredius toch echt niet op uit.
Dr. Henri Polak, de in het Gooi wonende politicus en natuurbeschermer, fulmi

neerde herhaaldelijk tegen dezeaantasting van de natuur. Hij vond datde Oud Bla
ricummerweg werd bedorven dooreen lint van onbetekenende landhuisjes, waar-

boterl1ampnpierell'.

van de achtergevels en schuurtjes of'ga
ragetjes' vanaf de Rijksweg gezien een
allesbehalve verheffende aanblik ople
verden. 'Alles confectie', schreef hij in
1933 geïrriteerd, maar het kwaad was
eigenlijk al geschied. Ook het hotel kreeg
er van langs. Hoewel hij het gebouw op
zich nietlelijk vond, ergerde hij zich wel
aan het feildat bet hem het gezicht ont
nam op de prachtig begroeide, heuvel
achtige eilandjes daarachter.
Maar de tijd was aan het veranderen.
Tot in de jaren twintig had men nog in
volle vrijheid kunnen dolen door al die particuliere bossen. Toen echter het fraai
glooiende talud bijde diepliggende vijver en hetwildbegroeide eilandje in het Bosch
van Bredius iedere zondag zwart zag van de mensen en na hun vertrek wit van de
boterhampapieren, liet de eigenaar het terrein omrasteren en kon men alleen nog
maar vanaf de brug bij de 'melkhuisjes' met brandend verlangen staren naar dit
verloren paradijs.
Hoop werd geput toen de familie Van Leeuwen Boomkamp in 1930 een imposant
nieuw landhuis op Oud-Bussem betrok. Zouden de tijden van weleer terugkeren?
Zou het Bosch van Bredius weer in één hand kunnen komen? Even leek het erop.
Drie grote complexen waren namelijk al door leden van deze familie bewoond. Met
aankopen werd het areaal zelfs nog vergroot. Maar de Tweede \Vereldoorlog strooi
de roet in het eten. Niet alleen voor deze familie, maar ook voor het hotel, dat, zo

als verteld, zich al aan de nieuwe tijd had aangepast.

Verwoesting
In het najaar van 1944 werd het hotel gevorderd door de Duitse bezetter. Begin
maart 1945 nam de staf van een Duits legerkorps er zijn intrek. Die waarneming
werd dooreen verzetsman naar Engeland geseind en de RAFvolgde met een lucht
aanval op het hotel. Het bombardement vond plaats op woensdagochtend 21 maart.
Twaalf ton brisantbommen en 72 granaten daalden op het hotel en in de omge
ving neer. Bij deze militaire actie vielen er tal van gewonden en kwamen elfbur
gers om het leven. Van het hotel bleven alleen nog wat smeulende resten over. De



Een dominee in oorlogstijd

Ds·I.P.e. Poldervaart (1891-1947)

Ds. J.P.C Pofden'aart, dominee te

Naarden van 1930 tot i1l1947. Ee1l[oto
vat11915.

CoeflMulder

In de donkere jarelJ van de Tweede We

reldoorlog is de geloofsbeleving in Naar
den, net als elders i/! Nederland, sterk. De

kerkelI zij" goed gevuld. De menselI zoe

keil eli vinde" troosr in ee" goede preek.

111!zeI gezamenlijk gebed wordt de he

melse Vadergesmeekt 0111 spoedigeelI eil/

de te maken aall de e/lendigeoorlog. Tal

rijkegeestelijkell, van welke gezilldte ook,

verweven bijbelteksten in /zIJII preken die

lzeilllelijk oproepe/! tot verzet. In Naar

den ua!alICeerteelllJervorllldepredikal1l

op het mlldje Val/ arrestatie lIIet zijll

gloedvolle preken. Zijll "aam: dominee

Jan Poldervaart.

Jongejaren
Johannes PhilippusChristiaan Polder
vaart wordt op 11 mei 1891geboren in

Den Haag (1). Nad<ltzijn vader bij hem bemerkt had dat Jan aspiraties heeft om
dominee te worden,stuurt hij hem naar een strcnggercformcerd internaat in Doe

tinchem tcr voltooiing van zijn gymnasiumopleiding. Hij hoopt hiermee te be
reiken dat Jan van dit beroep af zal zien, want hij vindt het vresehjk dat zijn zoon
dominee wil worden. Maar Jan blijft bij zijn roeping en gaat theologie sruderen
aan de universiteit van Leiden. In december 1915 houdt hij als theologisch kandi
daat zijn voorstel in de doopsgezinde kerk van Leiden. In die stad trouwt hij ook
op 18juli 1916 met Jacoba Maria Johanna Hogervorst (1894-1969) (2).
Zijn eerste pastorale arbeid verricht Poldervaan van augustus 1916 tot mei 1921
in Oostvoorne.alwaar het gezin gezegend wordt met twee kinderen. Vandaar gaat
hij naar Utrecht waar hij voorganger wordt van dc afdeling van de Vrijzinnig Her
vormden en van dc Nederlandse Protestanten Bond, Het gezin woont dan in de
Trompstraa!, alwaar nog drie kinderen worden geboren.
Op 8juni 1930.ccrste pinksterdag,doet Poldervaart zijn intrede in de Nederlandse

Hervormde Kerk te Naarden als tweede predikant naast ds. H.H. DorgeJo. Hij ves-

hele operatie bleek achteraf nutteloos. De Duitse legerstaf was namelijk enige da
gen na zijn komst al weer naar elders vertrokken. Die informatie had de Engelsen
echter niet bereikt.

Pas in het najaar van 1946werd begonnen met het opruimen van de resten. Het nam
een heel jaar in beslag. Directeur Gerrit Helsdinger, de opvolger van JacoveUi,be
hartigde toen de belangen.

De ruïllcvan Horel hct Boscll vtm Bredius in dczOmerVall 1945.

Hetopruimen iswel grondiggebeurd. Anno 2009 herinnert niets meer in het land
schap aan het bestaan van een hotel. Waar het stond, raast nu het snc1verkeerover
deAl.

Wie de exacte locatie wil weten. kijkt vanaf de noordelijke balustrade van het via

duct naar links. De boomgroep op het wegmlud daar staat op de plek waar ooit in
een oase van landelijke rust stijlvol werd gelogeerd, vergaderd, gefeest en genoten
van Ciro's vcrmaarde culinaire creaties.

Zie ook de artikelen:
Het bombardement op hotel 'Het Uosch van Brcdius' door Rob Schipper. De Omrocpcr,jrg. 5 pp.
64-68.
Û<lrlo8sherinncringcn uil het Rosch v:m I3redius door ItE. van Wijngaarden. De Omroepcr,jrg. 5
pp.83-96.



tigt zich op 31 mei 1930 tijdelijk met
zijn vrouwen vijf kinderen (3) en een
huishoudster in het huis Gansoordstraat

8. In 1932verhuist het gezin naar Turf
poortstraatSS, waarin dat jaar een nieu
we pastorie wordt opgeleverd. Voor de
indelingvan dat huis heeft de dominee
zijn wensen mogen inbrengen. Het pand
wordt door velen ook vandaag nog de
'domineeswoning' genoemd.

Prediker in de crisisjaren
Poldervaart ontpopt zich al spoedig tot

een geliefd predikant die een open oog
en oor heeft voor de minderbedeelden.

De Nederlandse hervormde kerk van

Je zou hem een christen-socialist kun

nen noemen. Hij is meer een prediker
van de daad dan een starre woord ver

kondiger. 'Het evangelie moet praktisch
worden uitgedragen', vindt hij. Deze
overtuiging komt tot uiting in zijn zon
dagse preken. Preekstofte over voorde

sociaal bewogen Poldervaart, want de jaren dertig van de vorige eeuw worden ge
kenmerkt door een economische wereldcrisis, grote klassen tegenstellingen; cata
strofale werkloosheid, bittere armoede en vernedering. Het is de tijd van de stem
pellokalen waar de arbeidslozen, onder wie veel hooggeschoolden, in lange rijen
geduldig moeten wachten om hun karige steungeld in ontvangst te nemen,de tijd
waarin wanhopige huisbazen aan de deur worden afgescheept omdat de bewoners
de huur niet kunnen betalen, de tijd ook van het stigmatiserende belastingplaatje
op de fiets; dat met een gat erin is voor de steuntrekker.
Poldervaart wordl bovendien een beijveraar van Kerken Vrede, een beweging bin
nen de kerken die in de jaren dertig geweldloze weerbaarheid voorstaat.

Organisator
Naast zijn pastorale arbeid gaat Pol
dervaart voortvarend te werk in de or

ganisatievan zijn nieuwe gemeente. Hij
wordt zelfs een .'echte' Naarder door

zich, in navolging van zijn illustere voor
gangerds. Drijver, in te zetten voor het
zelfstandig blijven van de stad.
In 1932 richt hij De Rijzende Kerk op,
een dub voor de rijpere jeugd die de

zondagsschool is ontgroeid; het bege
leiden van de jeugd beschouwt hij als

een belangrijk onderdeel van zijn le
venswerk.

Begin 1942 worden aJle niet bij de na
tionaal-socialistische Kultuurkamer

Dein 1932Kebouwde

'3



aangesloten clubs en verenigingen verboden en opgeheven. Daaronder valt, zeer
tot verdriet van de dominee, ook zijn Rijzende Kerk.
Ook zet hij een 'éénpondsactie' op,
waarbij pondjes levensmiddelen wor
den ingezameld: de gezinnen die het
missen kunnen, schenken een pond

rijst, meel of suiker, die dan verdeeld
worden onder de minderbedeelden.

De vrouwenvereniging Helpt Elkander
wordt in 1934 onder leiding van Pol
dervaart opgericht. De doelstelling van
deze vereniging blijkt uit de naam: aan
dacht schenken en bijstand verlenen
aan de minderbedeelden en behoef ti

ge ouderen in degemeente,ditaJles van-

14

uit het gebod van de christelijke naastenliefde.
Een andere creatie van hem is het Nederlands Hervormd Tehuis voor Oude Da

mes. Het wordt gerealiseerd in het voormalige huis van de familie Fischer op de
hoek Turf poortstraatJ Peperstraat.
Zelfs landelijk laat hij in die jaren dertig zijn stem horen door zijn dagelijkse pre
ken en beschouwingen in de morgenwijding van de VPRO.

Verzoener en gastpredikant
Met de collega's van de andere geloofsrichtingen in Naarden kan de verzoenings
gezinde Poldervaart het goed vinden. Met ruim 1500 lidmaten zijn de vrijzinnig
hervormden, van wie Poldervaart de predikant is en die hun diensten houden in
deGrote Kerk, weliswaar sterk vertegenwoordigd in protestants Naarden,maar hij
weet de hand te reiken aan de rechtzinnigen. Het lukt hem echter niet beide stro
mingen in de Naarder Kerk weer bijeen te brengen. Toch blijkt Poldervaart zijn tijd
ver vooruit te zijn; enkele decennia na zijn dood ontstaat de Samen-op-weg Kerk
waarbinnen meerdere protestantse richtingen zich alsnog verenigen.

Door zijn vooruitstrevende preken verwerft Poldervaart bekendheid in de omge
ving. Soms wordt hij als gastpredikant door collega's uitgenodigd in een naburige
gemeente. Dat gaat niet altijd van een leien dakje. In juli 1932 houdt hij een gast-

15



Turfpoortstraat37 in

preek in een van de kerken van het destijds streng orthodoxe Huizen. Tijdens de
tussenzang beklimt een ouderling de kansel om hem te bestraffen voor het gebruik
van Heer in plaats van Heere. 'Hcere Heere behoort u te zeggen!', roept de kerk
bestuurder. Poldervaart dient hem van repliek met de woorden 'Niet een iegelijk
die Heere Heere zegt zal het aardrijk beërven', waarop de man terugdeinst. De vi
sie op het evangelie valt bij het kerkbestuur en de kerkgangers dus niet in goede
aarde. Die 'rooie' uit Naarden hoeft voorlopig niet meer terug te komen.
Maar wegens een nog niet vervulde vacature voor een derde predikantsplaats in
de Nieuwe Kerk, is het zondag 19februari 1933 wederom de beurt aan ds. Polder
vaart om in Huizen op te treden. Hem hadden reeds in de loop van de week ervoor
waarschuwingen bereikt dat er iets broeide. Bij het inrijden van het dorp ziet hij
dat bewaarheid aan een menigte nieuwsgierig toekijkende Huizers. In de kerke
raadskamer weigert de diaken hem een hand te geven en in de kerk ontbreken de
'witte kappen' van de Huizer vrouwen die altijd het middenvak vullen. De galerij
en zijn bezet met opgeschoten jongeren en kinderen. Bijde ingangen van de kerk
staan groepen jongens en mannen. Tijdens de voorzang en het gebed blijft het nog

16

dochters Hannie en Willy. Links naast de dominee zit zijn schoolImoeder facoba

ka/,b",t"""d", De .B""a KW'nerhng.Pal achter ds. Pol

davaart zij'a canega ds.Dnrgelo ea naal.t dezeh"i'/.w"d,,'a Ce,,"ud Schätzkin.

een elektrotechnisch bedrijf had.

rustig, maar na het opgeven van een psalm ontstaat een bels kabaal. Onder gejoel
en geschreeuw verlaat de jeugd de galerijen en gaan de groepen bij de ingangen ru
moerig te keer. Tierend renncn ze de kerk in en uit. Maar Poldervaart gaat verder
en weet uiteindelijk met vijftig overgebleven kerkgangers zijn preek, waarin geen
enkel geschilpunt wordt aangeroerd, te voltooien.
Buiten wacht een joelende troep jongens hem op. De koster en dochter Han nie, die
haar vader vergezelde, weten hem te beschermen. Zwaaiend met een stok loopt een
jongen dreigend zijn auto achterna, maar hij druipt af als de predikant zijn wagen
totstilstand brengt. Waarschijnlijkheeft het kalm en onbevreesd optreden van ds.

'7



Poldervaart persoonlijk molest voor
komen. Van een aanklacht bij de poli

tie ,..iethij vervolgens af. Hij heeft zich
niet laten afschrikken zijn plicht te doen!

Steun en toeverlaat

In de oorlog] 940-] 945 onderscheidt
de mens Poldervaart zich in bijzonde
re mate. Zoals overal in Nederland,

wordtook in Naarden ondergronds ver
zet'geboden tegen de Duitse overheer
ser. Het gebeurt door individueel of in

logsjcwr 1942.

Spoor (hij verbleefvan /941 tot 1945 in hetdomineesgezin) er! OnrlO.

landelijke knokploegen opererende strijders als Dobbe, Smidt en Schimmel als
ook door de verzetsgroep Naarden-Bussum van Dubelaar en Bleeker, die in 1941
door verraad wordt opgerold. Na scherpe verhoren op het politiebureau in Naar
den worden de leden afgevoerd naar de beruchte strafgevangenis van Schevenin
gen. In 1942 worden de beide leiders geëxecuteerd, de andere leden verdwijnen
naar tuchthuizen en strafkampen in Duitsland, vrouwen kinderen, al eerder, zon
der inkomsten achterlatend.

Op initiatief van dominee Poldervaart wordt illegaal een fonds gestichtwaaruit tot
aan de bevrijding wordt geput om zonder enig onderscheid in kerkelijke gezindte
of welk ander onderscheid ook de achterblijvende gezinnen financieel te onder
steunen. Dit fonds,dat spoedigeen echtverzetsfonds zou worden, draagt het stem
pel van Poldervaart (4).
Eind 1944,als de Duitse nederlaag zich steedsduidelijker beginlafte tekenen, wordt
de Naardense dominee voor een duivels dilemma gesteld. Er meldt zich een Duit
se soldaat bij hem. De man wil dienst weigeren, want 'hij kan niet langer doden'.
Hij weet zijn graf reeds op de Vestingwallen. Dominee Poldervaart is zich ervan



ernsllg beroe.p OP.de burgerij \'aH Naa..rdln zivrijheid waardig le !oonen! •...
O' hel be\V~ln:.'1Ivan rust eil orde zijn, hehalve dé jgem

een 6-lal wi.îkl:ümmandantel1 belas!, aall wit, dc lIoqdige"
" ,,",ppd (

gemeester I.E. Boddens Hosang. Bij de bevrijding werd ds. Poldervaart

het hoofdhaar van alle schoolkinderen in Naarden en geeft aan wanneer een kind
uit een armlastig gezin naar een 'vakantiekolonie' moet worden gestuurd om aan
te sterken. Tussen deze activiteiten door wast en verzorgt zij dagelijks bedlegerige
patiënten aan huis.
Door zijn connecties binnen de illegale wereld wordt Poldervaart voor zijn pro
bleem aangeraden contact te zoeken met ene mevrouw ]ohannaAdriana Ader-Ap
pels (1906-1994) in het dorp Nieuw-Beerta inde provincie Groningen. Deze dame
is de weduwe van de dominee van het dorp. Haar man werd in 1944 door de Duit
sers gefusilleerd (5).
Na kort overleg met Poldervaart organiseert mevrouw Ader binnen luttele dagen
opvangadressen voor twintig Naardense kinderen in Nieuw-Beerta en het nabij
gelegen Drieborg. Predikanten in de naburige plaatsen Finsterwolde, Oostwold en
Midwolda worden door mevrouw Ader aangespoord haar voorbeeld te volgen.
Binnen veertien dagen worden tachtig ondervoede kinderen uit Naarden liefdevol
opgenomen in Groningse gezinnen waar ze spoedig op krachten komen. Tot ver
in februari krijgen tweehonderd andere Naardense kinderen een soortgelijke be-

I
I

kinderen.

Mevrouw Johanna Adriana Ader-

kens was gevestigd.

Daadkracht in de hongerwinter
In januari 1945 laat Poldervaart zich
opnieuw als organ isator gelden. De be
ruchte hongerwinter bereikt in Naar
den zijn hoogtepunt. De voedselvoorziening is dusdanig verslechterd dat de be
woners zijn aangewezen op de zogeheten gaarkeukens, waar ze in de rij moeten
staan om een halve liter waterige drab per persoon in een meegenomen pannetje
te ontvangen. De kwaliteit van het mengsel, dat onder de naam soep wordt uitge
deeld, is zo slecht dat in vele gezinnen dysenterie uitbreekt. De gezondheid van
vooral de kinderen komt in gevaar.
Dominee Poldervaart zoekt naar een

oplossing die moet bestaan uitheteva
cueren van kinderen naar streken in Ne
derland waar de voedselschaarste min

der nijpend is. Hij wordt daarbij geas
sisteerd door een wijkzuster, 'zuster'
Appels genaamd. Deze destijds in Naar
den zeer geziene vrouw is het 'man us
je-van-alles' op het gebied van de ge
zondheidszorg in Naarden. Ze is actief
in de zuige1ingen- en kleuterzorg, con
troleert twee keerper jaar (onverwachts)

bewust dat dit bezoek voor hem een val

kan zijn, maar hij aarzelt niet. Lieverzelf
tenondergaandan een mensenkind dat
zegt in gewetensnood te verkeren de
deur te wijzen. Hier openbaart zich de
ware zielenherder.



Een vijftigjarige ds. Poldervaart tijdens een momelll van rllst in de pastorietuitl,

genietelIa van een goetl boek en eell geurige Ri/meester Bum, zijn geliefde sigoren·
merk.

stemming in Groningen en de andere
noordelijke provincies.
Het vervoer geschiedt per schoonge
maakte en van stro voorziene gemeen
telijke Vllilniswagens.
Om haarvoorbereidendewerk(lfte ron

den, gaat zuster Appels als verpleeg
kundige telkens met die transporten
mee.

Het welslagen van dit nobele project is
te danken aan de daadkracht van do

minee Poldervaart (6).

De persoonlijke bijbels van de dominee,

itl een vertaling van dr. H. Oorluitge

geven bij Brill in Leiden.

Het met bloemen en kranse'l omzoomde graf I'(ln ds. Poft/ervaart op woensdag 19
maan 1947.

Bemiddelaar bij de bevrijding

Direct na de bevrijding in mei 1945 wordt er in Naarden schoon scbip gemaakt.
Voor zover ze na de Dolle Dinsdag van 1944nog niet zijn gevlucht. worden de met
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de Duitsers sympathiserende Naarders gearresteerd en naar de Weeshuiskazerne
of interneringskampen afgevoerd. Onder hen de NSB-burgemeester en enkele
ambtenaren.

Op voorspraak van dominee Poldervaart worden de vacatures opgevuld door uil
Duitsland teruggekeerde verzetsstrijders. Als waardering voor hun vaderlandslie
vende houding worden een melkventer en een banketbakker bevorderd tot agent
in hetgemeentelijkepolitiekorpsen wordt een van origine metaalbewerker de nieu
we bode-conciërge van het stadhuis.
Zelf wordt Poldervaart opgenomen in het tijdelijke gemeentebestuur als adviseur
en wethouder van onderwijs. Hij wordt bovendien benoemd tot ereburger van de
stad.
Maar de oorlogsjaren, en in het bijzonder de laatste maanden, hebben te veel van
zijn krachten gevergd. Een langdurige rust blijkt noodzakelijk. Hij vindt die in de
bergen van Zwitserland. Een volledig herstel blijft echter uit.

Naarden rouwt

Op 14maart 1947komt er een einde aan het leven van misschien wel de markant
ste predikant die Naarden ooit gekend heeft.
In de late namiddag is de dominee na een vergadering in Leiden per auto op weg
naar Haarlem waar hij bij zijn dochter Hannie zijn lievelingsgerecht 'gebakken le
ver met appelmoes' zal gaan eten. Even buiten Leiden voelt hij zich onwel; hij kan
nog net zijn wagen aan de kant van de weg zetten om op verhaal te komen. Vrien
delijke voorbijgangers brengen hem naar het academisch ziekenhuis in Leiden,
waar hij kort na aankomst overlijdt.
Hoe geliefd dominee Poldervaart in Naarden was, blijkt bij de begrafenis. Hon
derden vrienden en bekenden staan bij de Grote Kerk te wachten om achter de be

grafenisstoet de dominee op zijn laat
ste tocht te vergezellen. Een schat van
bloemen dekt de baar. Velen zijn de ont

roering te machtig. Politiemannen en
militairen staan stram in de houding.
Kinderen staken hun spel als de don
kere stoet voorbijtrekt. De belangstel
ling op de algemene begraafplaats aan

24

de Amersfoortsestraanveg is zo groot dat lang niet iedereen het met bloemen en
kransen omzoomde graf dicht kan naderen. De naaste familieleden, de kerkeraad
en de jongens en meisjes van De Rijzende Kerk dragen de kist naar het graf. Het
was de wens van de dominee dat er weinig zou worden gesproken. Zijn opvolger,
dominee F. Oort, vertolkt ten slotte de vriendschap, de aanhankelijkheid en de
dankbaarheid van aUeaanwezigen met een strofe uit het laatste gedicht van Albert
Verweyuit 1937:

Boven het leed, boven de tijd

maar draagt zijn leed en doet wat moet

Het lijkt speciaal voor de mens Poldervaart,de dominee uit de oorlogsjaren, te zijn
geschreven (7).

4.
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26

Uit de verhalen over Flevo (1932-1965)

Een terugblik op een Naardense gymnastiekvereniging opchristelijke grondslag

Annie Verweij

Riek Siegers (2) \vildc graag lurnen, maar lid worden van de b')'mnastiekvereniging
Keizer Otto ging haar ouders icts te ver. Daar turnden frivole dames in makkelijk
zittende kleding die maar weinig verhuJde. Dat was ook de mening van meer jan-
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ge]ingen uit het hervormde milieu van de Andreaskerk, die elkaar regelmatig ont
moetten op de zondagsschool in het kerkgebouw in de Turfpoortstraat. Bij hen
ontstond het idee om een gymnastiekvereniging op christelijke grondslag op te
richten. Dat gebeurde in 1932. Flcvo werd de naam en Riek Siegers en AarnOLLt
Stroosnijder (3) behoorden tot de oprichters.

Er werd geoefend in de gymzaal van de Rehobothschool, de school met de bijbel
in de Kloosterstraat, de benen van de dames bedekt met zwarte kousen en een rok
tot op de knie en de heren gekleed in zwarte pantalon met gele bies. Een embleem
in het geel/zwart met het wapen van Naarden completeerde het tenue. Aan de gym~
kleding zag je meteen het clubverschil. 'Bij ons kleden de dames zich aan. Bij Kei
zer Otto kleden zij zich uit!', zei de Flcvo-aanhang bijtend.
De Amsterdammers Gordijn en Ran waren de eerste gymleraren. Gordijn kwam op
de fiets naar Naarden,soms ook met detramof op zijn Harley Davidson. De oud-le
den herinnerden zich de man nog goed. Hij had een licht spraakgebrek waardoor de
letter r niet goed lot zijn recht kwam. 'Voorwaarts mars' werd daardoor 'voowaats
maks' en omdat dit altijd nogal luid werd geroepen, wrgde het telkens voor hilariteit.

Flevo groeide in de jaren dertig uit tot een hechte gemeenschap en een actieve club.
Alle ouders waren bij de vereniging betrokken. Men kende elkaar van de kerk en
van schooL In de vakanties werd er door hen een zomerkamp georganiseerd. Het
christelijke deel van de Naardense middenstand sponsorde er lustigaall mee. Men
ging te voet naar flevo-oord in Huizen ofkampeerde in de bosrijke omgeving van
Oud Hussem en Crai]o. Ook waren er uitjes naar Vollenhove, Leersum en Wage
ningen, waar overnacht werd bij leden van de plaatselijke christelijke gymclubs.
Flevo was aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Ver
bond en was van de partij bij alle evenementen van deze organisatie. Zo zien we
Flevo present op uitvoeringen in Groningen,Arnhem,Rotterdam en nog veelmeer
plaatsen in het land.

Ook in Naarden deed Flevo mee aan tal van evenementen. In heel wat optochten

was de vereniging goed voor de uitbeelding van een sprookjesvoorstelling. Een en
ander had tot gevolg dat de activiteiten verbreed werden en er een toneel poot aan
de gymclub werd toegevoegd. 'Reciteren' werd dat toen nog genoemd en na flink
repeteren kon er in de Andreaskerk in de Turfpoortstraat een voorstellingworden



gegeven van Repelsteeltje. Een oefenruimte werd gevonden in een grote schuur
achter het huis van mevrouw Dubelaar in de Sint VitLlsstraat. Dat werd later ook
de dubruimte van Flevo.
[n 1938werd binnen Flevo ook een tamboer- en pijperkorps opgericht. In dat jaar

werd toen juist het Regiment Motor Artillerie in Naarden opgeheven en zo kwa
mende muziekinstrumenten van dat legeronderdeel ler beschikking aan FJevo(4).
JooP van Strien, zelf militair en tamboer, werd de bezielende leider. Gerepeteerd
werd erin een lange loods bij een wapenplaats aan de Lange Bedekteweg. Daar kre
gen de aspirantleden van het korps les in marcheren, trommelen en bazuinblazen.
Na afloop moest er een examen worden afgelegd.

[n Naarden werden de Koninginnedagen altijd uitbundiggevierd. De hele dag wa
ren er tal van activiteiten aan de gang en 'savonds werd het feest afgesloten meteen
gigantisch vuurwerk. Traditiegetrouw beklommen de pijpers van Flevo als herau
ten de toren van de Grote Kerk om in de prille uren een aubade te blazen. De man
nen waren de blazers, maar als het even kon glipten ook de meisjes mee de loren
op.
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Vervolgens trok de stadsomroeper in
de persoon van Aarnout Stroosnijder
geflankeerd door de herauten Jan de
Jong en Herman Harder, te paard door
de Naardensewijken om het program
ma van de feestdag aan te kondigen.
Voor dat rondje werd eerst een bezoek
gebracht aan de burgervader, toenter
tijd Boddens Hosang, die in een riante
villa aan de Brediusweg tegenover Jan
Tabak woonde. Hij was een gedistin
geerde heer die het gezelschap ontving
in zijn officiëleburgemeesterstenue met
ambtsketting om de hals. De herauten,

De meisjes van Flevo zwaaiend metde

club vlag op de Bedekteweg in juli 1938.
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zijn Frans Nap, Herman Har-

der zadel gereden. Dat viel niet mee
voor ongeoefende ruiters als Aarnout
Stroosnijder en Jan de Jong. Stroosnij
der reed op een knol van boer Keijer en
toen het gezelschap langs zijn weiland
liep, was het beest niet meer te houden
en stevende het in volle vaart op het hek
af. Herman Harder, met enige ruiter
ervaring, schoot terstond te hulp. Toen
hij daarna weer op zijn paard wilde springen, vergat hij dat zijn bazuin nog op de
rug van het paard lag. Met een reuzenzwaai zwierde hij op het paard en knakte de
dure bazuin alsde steel van een dahlia.

Een staaltje acrobatiek door de mannen

gekleed in korte broek en hemd met
korte mouwen, alles nog eens door
drenkt van een penetrante paardengeur,
voelden zich daar behoorlijk onge
makkelijk bij.
De paarden waren geleend van Naar
dense boeren en bepaald niet trompet
terbestendig. Erwerd bijvoorbeeld zon-

tie in 1941 opgesteld /,""" d" p;JaSleTS van ltetta,egm'g,/"k vaa

huis. Ri,,;a,,! S/"Sh, He>nnan h'a,d,eva F,'ans Nap,
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In een van de naoorlogse optochten door Naarden liep Flevo mee als Afrikaanse
stam. Van koekblikken die de Canadese militairen hadden achtergelaten, werden

neusringen, oorbellen en anderen sieraden geknipt. In de Naardermeer werd riet
gesneden om rokjes te vervaardigen. Met roet en schoensmeer, ja met alles waar
mee je je zwart kon maken, wreef de groep zich in. Het leverde een schitterend
schouwspel op waarmee F1evode eerste prijs won. Ook in Bussum wilden ze wel
van dit spektakel genieten en daarom werd de volgende dag op uitnodiging ook
nog een rondje door de buurgemeente gelopen. Maar omdat ze zo zwart waren,
konden ze de nacht tevoren thuis niet tussen de lakens kruipen. Daarom werd be

sloten met de hele groep te overnachten in de hooiberg van boer Kosaan het Kerk
pad. Op een boerenwagen getrokken door een paard werd de volgende dag de groep
naar Bussum gereden. Bijde kruisingThierensweg/Rijkswegstoptehet gezelschap
om bij het theehuis De Gooische Poort iets te consumeren. Het duurde echter te
lang om op de drankjes te wachten en daarom vertrokhetstcl voortijdig. Een woe
dende uitbater kon vervolgens het zwart van zijn witte stoeltjes afpoetsen. Tot gro
te hilariteit van de hele stam ging Herman Harder in zijn rieten rokje ook nog eens
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het verkeer op het toen al drukke kruispunt regelen.
Toen de groep weer op de kar zat en de tocht in de richting van Bussum werd voort
gezet, brak op de Lambertus Hortensiuslaan het lamoen. Het paard sloeg op hol,
de wielen botsten tegen de stoep, de kar kantc1deen iedereen rolde over elkaar heen
de straat op. Er zatvervolgens niets anders op dan tevoet naar de afgesproken plaats
in Bussum te gaan, vanwaar de optocht zou beginnen.

In 1949 werd voor het eerst Koninginnedag gevierd op 30 april, de verjaardag van
koningin Juliana. Het comité Vaderland en Oranje organiseerde in samenwerking
met alle Naardense verenigingen een groots feest. In een prachtige folder werd de
voorstelling 'Het Circus Oranje' aangekondigd, waarin ook Flevo zou optreden. [n
de ochtend had het lam boer- en pijperkorps al met de plaatselijke fanfare D.O.B.
een rondgang door Naarden gemaakt. Het regende die dag helaas pijpenstelen. De

feeststemming zat er niettemin goed in. Tegenover Jan Tabak stond een niet geheel
waterdichte circustent, maar ook dat mocht de pret niet drukken. In de middag
stroomde de lekkende tent vol met schoolkinderen. Flevo verzorgde de opening.
Met roffelende trommels en schetterende bazuinen werd het nummer 'Voorwaarts

Mars' ten gebore gebracht. Daarmee kwam het circus meteen tot leven. De mane-
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ge Het Bosch van Bredius liet vervolgens haar paarden door de piste denderen en
de balletgroep van Chefana (Chemische Fabriek Naarden) schitterde in het stuk
'Les Patineurs'. De rivaal Keizer OUo trad op met acrobaten en de toneelmeester
van Flevo, Martin Boere, werd a,mgekondigd met het nummer 'Bruintje Beer'. Jn
deze 'grootste en beste berendressuur van Europa' renden Flevo-gymnasten in be
renhuiden door de circustent en vertoonden er, gedresseerd door de strenge Boe
re, hun beste kunsten. Het nummer werkte enorm op de lachspieren van het jon
ge publiek. Anderhalf dui7.end kinderen gilden het ujt! 'Wel onderwijl zuigend op
een zuurstok', zoaJs velen het zich nu nog weten te herinneren.

Het waren de g]oriejaren van Flevo. Aan van aJleswerd meegedaan. Aan optredens
voor buurtverenigingen, het sinterklaasfeest, regionale wedstrijden maar ook aan
jubilea en buitengewone activiteiten. Zo werden een keer per jaar de pupillen van
het Kinderhuis van het Leger des Heils met tromgeroffel en bazuingeschal bege
leid bij hun rondgang door Naarden en Bussum voor een collecte. Foto's van Fle
voleden op het bordes en in het Kinderhuis, smullend van een aangeboden lek-

kernij als dank voor de medewerking,
getuigen daar nog steeds van.

Flevo is in Naarden voora] populair ge
worden door haar tamboer- en pijper
korps. Jammer was het daarom dat het
Korps al in het begin van de jaren vijf
tig op hield te bestaan. Het onderhoud
van de dure instrumenten bleek een te
zware last voor de relatief kleine club.

Keizer OUo nam de spullen over. Diens

nee/meester Martin Boere een sterk

circustent.
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werd het korps opgeheven.

Vooraan v.l.n.r. Henk Ovcreem, onbekend, onbekend, Adrie Geel, Nelleke Breman

en Bas Koopmanschap.

drumband trad in de eerste helft van de jaren vijftig onder leiding van StefWattez
met redelijk succes op bij festiviteiten in Naarden, maar om dezelfde reden als bij
Flevo bleek ook het drumbandavontuur van Keizer Otto van korte duur te zijn. [n
de tweede helft van de jaren vijftig werd het instrumentarium doorverkocht aan
de concerttamboer Arie Geel die op 1november] 956 de Drumband Naarden op
richtte. Hij wisl kosten te besparen door de instrumenten zelf te repareren. Maar
omstreeks [970 bleek er ook voor dit muzikale gezelschap geen toekomst te zijn
weggelegd (5). De muziekinstrumenten gingen voor de zoveelste keer in andere

handen over, ditmaal in die van het Muziekvendel Nardinc, dat nu nog steeds een
florerend bestaan leidt.

Waar Flevo mee begonnen was, heeft Flevo het ook het langst volgehouden: Gym
nastiek voor kinderen en volwassenen. ]n de naoorlogse jaren heeft de vereniging dan
ook nog diverse ervaren gymnastiekleraren gehad. Onder hen waren Henk Koning,
\Vim Weijnvoort en Aart van Hardeveld de bekendste. Waren ze ziek of verhinderd,
dan namen de bestuursleden Herman Harderen Aarnout Stroosnijder hun taak over.
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De activiteiten van Flevo werden samen met die van andere christelijkeverenigin

gen gebundeld in de Hervormde ]eugdraad.ln het jaarverslag van 1963 van deze
raad lezen we dat 'de problemen ten aanzien van het gebrek aan leiding bij Flevo

grotendeels waren opgelost'. De toekomst kon zelfs weer wat zonniger tegemoet
worden gezien, vervolgt het verslag. Dat optimisme bleek echter van korte duur.
In het seizoen 1964/1965 was Flevo nog wel in de raad vertegenwoordigd (6), maar
daarna werd er met geen woord meer over de dub gerept. De ooit hechte en le
vendige Naardense vereniging.was door gebrek aan levenskracht ter ziele gegaan.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nogverkrijgbaar:

DeOmroeper,jaargang 1990(E 1O,50), 1995, 1996, ]998, 1999 (E 11,50),

2000,2001,2002 (E 12,50), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 (E 15,-) per jaargang.

Oude Naardense buitenplaatsen, 'de geschiedenis van BerghuysenenKommerrust'E 16,

De kaart van Fabius, facsimile yJ.Il Naarden en omgevingin full-color € 7,-

De kaart van Ou Moul in (] 748), facsimile van Naarden en omgeving in fuU-culor E 8,25

De zanderijenkaart (18] 7), facsinlilevan Naarden en omgeving in ful1-colur € 8,25

Zie voor tweedehands boeken over Naardell en omgeving onze website

www.stichtingvijverberg.nl

Beste/adres: Gansoordstraa/16, 1411 RHNaarden, tel. (035) 6946860
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Toegang op de inhoud van alle

jaargangen van De Omroeper

www.stichtingvijverberg.nl


