


Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 niet. Ook de 14-jarige Baron van Wijkerslooth had zich hier-voor naar het buitenland moeten begeven, en wel naar hetinternaat &quot;Wilkinghege&quot;, kort daarop verplaatst naar Borgh,bij Munster. Deze school werd geleid door 3 uitgeweken Fransepriesters, en men merkt dan ook dat, zoals het toen trouwensgebruikelijk was in adellijke kringen, de Franse taal levenslangzijn voorkeur heeft genoten in het spreken en schrijven. Als leerling te Warmond schijnt hij tot de besten te hebbenbehoord. Er wordt van zijn 'eenvoudige omgang', welke zichin niets van dien van anderen onderscheidde' getuigd - dit niet-tegenstaande het feit dat zijn vader ervoor gezorgd had dat hijdaar zijn eigen apartement had, in tegenstelling tot de anderestudenten. In 1811, tegen het einde van zijn studie, was hijmede-ondertekenaar van een brief van 34 Warmondse studentenaan de

aartspriester van Holland en Zeeland. Alhoewel op zich-zelf van geen enkel belang, geeft deze brief toch wel eenlevendige kijk op zijn leven als student aldaar: 2) (Gedateerd 9 April 1811) &quot;Het zal Uweleerw. onge-twijfeld onbewust zijn, dat wij hier belast zijn met eenkeukenmeid (Francisca), die in alles onrein en morsig is.Wij verschrikken als wij het vuile mensch voor oogenkrijgen; dagelijks vindt men een of ander vuil in 't eten;dikwijls is het zoo gereed gemaakt, dat niemand er ietsvan kan gebruiken. Over een weinig tijds zijn wij be-gonnen met de ingemaakte spijzen, de welke vervuld zijnmet beesten: dit eten duurt tot de maand Juni of Juli.Alle middagen krijgen wij soep; dezelve bestaat uit wateren gort; het vet, dat daar in is, is meerendeels van hieren daar afgeschraapt, hetwelk daarin wordt geworpen.Dit zouden wij zoo zeker niet weten, indien de knegtsons dit alles niet zelf verhaalden. Wij moeten

hier ookbijvoegen, dat de soep van vlees gekookt wordt en dan



Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 NIEUWE BOUW, 1821 I ?VII Het seminarie te Armond in 1821Foto-archief gemeente Warmond.





Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 -9- op de Dam hadden behoord, door Koning Willem I aan hetseminarie Warmond werden geschonken. Hierbij hoorden ookboeken die de Franse vorst bij zijn kerkbezoek had gebruikt. Daarnaast besteede hij na 1815 veel aandacht en ookveel van zijn vermogen aan de zorg voor het katholieke voor-bereidend hoger onderwijsden vanaf 1823 ook voor de over-zeese missie. Na zijn bisschopswijding in 1833 bleef hij wel inde buurt wonen - hij kocht het buiten &quot;Duinzigt&quot; bij Oegstgeestin 1834 en liet er een passende residentie op bouwen - maar hadgeen tijd meer voor theologische colleges. Warmond bleef echterzijn milddadigheid, evenals die van zijn familie en vriendenondervinden. Hij had in 1821 de eerste steen gelegd voor eenbelangrijke verbouwing van het seminarie, in 1843 deed hijhetzelfde voor een nieuwe kapel. Al deze geldelijke steun

echter, zijn toezicht op&quot;Hageveld&quot; (het klein-seminarie dat hij in 1817 stichtte en strakster sprake komt) en zijn langdurig verblijf als hoogleraar teWarmond, schijnen er - vergefelijkerwijs - toe geleid te hebbendat hij er toe neigde, 'tot ergernis van sommigen', om van'zijn' seminaries te spreken, waarin naar zijn mening, geenleraar of hoogleraar mocht worden aangesteld, zonder zijn oor-deel gehoord en zonder zijn goedkeuring ontvangen te hebben .5)Hierin mogen we in ieder geval wel een aanduiding zien van zijnaanhoudende zorg en aandacht voor deze instellingen, in al hunaspecten. Het Klein-seminarie Hageveld. In 181j werd het Koninklijk Besluit betreffende het HogerOnderwijs vastgesteld (2 Augustus, nr. 14), dat de gelegenheidbood om bijzondere (confessionele) Latijnse scholen op te richten.In overleg met het kerkelijk bestuur besloten in het begin van1816 Cornelius

Richardus Antonius van Bommel, Leidenaar van







Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 -12- Met het onderwijs zag men zich gesteld voor een moeilijketaak. Ten eerste kwamen er vele leerlingen van zeer uiteen-lopende leeftijd en zeer verschillend niveau zich aanmelden -jongens die bij gebrek aan een klein-seminarie hun studie alonder particuliere leiding waren begonnen. Ten tweede was erdringend gebrek aan onderwijzend personeel. In die tijd warener in de&quot;Hollandse Zending&quot; nauwelijks genoeg priesters voor debehoeften van de parochies. Er werd daarom besloten, dat aan-staande priesters, kwekelingen van het groot-seminarie, mede-helpers van Van Bommel konden worden. Het is niet mijn bedoeling om uitgebreid in te gaan opde politieke situatie van deze periode, noch op de veleonderhandelingen met de regering toen en later, of op de onder-linge kibbelarijen die in deze tijd overal, ook binnen de kerk,opvallend vaak voorkomen. In grote lijnen kon men

zeggen datKoning Willem ! en zijn regering een uitgebreid toezicht opalle kerkelijke zaken wilden, waardoor de kerk dus geen onaf-hankelijke koers zou kunnen of mogen varen. Vandaar dat ervanaf het begin wantrouwen bestond tegen het verschijnsel&quot;klein-seminarie&quot;, omdat dit een opleiding gaf aan aanstaandepriesters die niet door de staat te controleren was. Prof.vanWijkerslooth zag dit al gauw, en stelde in 1819 voor om(persoonlijk?) de regering hierover tot gunstiger gedachten tebrengen. De Aartspriester vond echter dat deze zaak beter docxde paus zelf met de regering kon worden opgenomen. Niettegenstaande de onderhandelingen die inderdaad plaats-vonden, kwam in Juni 1825 toch het gevreesde KoninklijkBesluit: dat niemand zonder de uitdrukkelijke vergunning vanhet Ministerie van Binnenlandsr Zaken een Latijnse school opmocht richten en dat alle scholen zonder vergunning meteenmoesten sluiten.

Aan de Universiteit van Leuven moest eenpriester-opleiding komen, onder de naam &quot;Collegium Philosophicum&quot;dat door de regering werd bestuurd en de hoogleraren door de











Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 -17- In Augustus 1848 kwram A^r. van Bommel uit Luik om het nieuwe&quot;Hageveld&quot; te zien, zijn zegen te geven, en de eerste prijs-uitreiking daar op te luisteren. Vanzelfsprekend ging hij toen ooknaar &quot;Duinzigt&quot;, de residentie van zijn grote vriend en mede-stichter Mgr. van Wijkerslooth. We merken bij deze gelegenheid,dat er daar kennelijk regelmatig bijeenkomsten van oud-Hagevelderswerden georganiseerd. Met het herstel van de Nederlandse bisdommen in 1853werd &quot;Hageveld&quot;, als onderdeel van Warmond, het bisschoppelijkeKlein-seminarie van het diocees Haarlem. Het gymnasium te Katwijk. &quot;Hageveld&quot; is niet de enige stichting geweest van Prof.vanWijkerslooth. Toen in 1830 de situatie van regeringswege weergunstiger was, heeft hij het plan opgevat om ook een school testichten voor katholieke

jongeren die zich voor het universitaireonderwijs wilden voorbereiden. In Mei 1831 verzond hij een pro-spectus, waaruit het volgende wordt aangehaald: 13) Reeds sedert lang zochten de R.C. Ingezetenen van onsland vruchteloos naar eene gelegenheid om hunnenkinderen, die zij voor het hoogere onderwijs wilden op-leiden, in de nabijheid der ouderlijke woning te ver-schaffen, hetgeen zij met aanmerkelijke opofferingen ge-noodzaakt waren elders te gaan zoeken. Op aanhoudendverzoek van verschillende Ouders, die de opvoeding hunnerkinderen naar waarde schatten, heeft de ondergetekende,door aankoop eigenaar geworden der uitgestrekte buiten-plaats: het huis te Katwijk aan den Rhijn, in deze be-hoefte trachten te voorzien, door aldaar onder toezigt vaneenige der aanzienlijke R. Catholijken een Instituut ingereedheid te brengen, waarin, behalve het vereischteaangaande het

godsdienstige, onderwijs zal gegeven









Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 -21 De commissie voor het onderwijs, 1840 - 1842. Zijn belangstelling voor het onderwijs, maar ook zijn per-soon en waardigheid, bezorgden Mgr. van Wijkerslooth op12 November 1840 van regeringswege een plaats in de commissie,vraaraan was opgedragen een onderzoek in te stellen naar debezwaren tegen de onderwijswet van 1806, en voorstellen ter ver-betering daarvan te doen. In deze v/et werd de toestemming voorhet oprichten van bijzondere (b.v. confessionele) lagere scholenaan de burgerlijke overheid overgelaten; en de praktijk vfosechter dat deze meestal weigerde. Een rapport van de commissieverscheen, met een afzonderlijk daarbij gevoegde nota vanMgr. van Wijkerslooth en nog verschillende opstellen van zijnhand. Het rapport, aan de Koning uitgebracht, had tot gevolgde totstandkoming van het K.B. 2 Januari 1842. Men

kreeg nutoestemming zich te wenden tot de Gedeputeerde Staten, indienhet gemeentebestuur weigerde. Maar aangezien de gezindheid vande G.S. ten opzichte van het bijzonder onderwijs niet veel ver-schilde van die der gemeenten, had het nu toegestane beroepniet veel meer dan theoretische waarde. De katholieken kregendus in de praktijk geen vrijheid om lagere scholen op te richten.Om hen tegemoet te komen werd echter het Protestantse karakteraan de openbare school enigszins ontnomen - hetgeen deorthodox-protestanten, die dit juist wilden behouden, weer tegende horen instreek. Het resultaat was dan ook dat niemand ertevreden mee was. Pas in 1848 zou de Grondwetsherziening inprincipe vrijheid van onderwijs brengen. Bezwaarschool, 1850. Op 17 Juni 1850 had Mgr. van Wijkerslooth bij de Oegst-geestse raad een aanvraag voor een vergunning tot oprichting

vaneen bewaarschool ingediend, hetgeen op 3 Juli werd toegestaan. 17)Op 12 Juli kwamen ai enige zusters in het huis bij de bisschop,die, blijkens de handtekening onder de aanvraag, al zwaar ziek was.



Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 -22- De bisschoppelijke residentie &quot;Duinzigt&quot; te Oegstgeest(collectie mr. B.C. van Krieken, Oegstgeest)





Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 -24- met de hoogleraren van het seminarie. Al op 30-jarige leeftijdechter, in 1849, overleed zij. Haar portret hing in 1930 nogbij haar kleinzoon in Hoog-Keppel; achter de lijst bevond zicheen Latijns gedicht, &quot;Angeio terrestris&quot; (engel der aarde), nahaar dood ter harer ere gemaakt - . . . , door Mgr. vanWijkerslooth. G. de Nie



Tussen Rijn en Lek 1978 1. - Dl.12 1 -25-Noten 1) Een overzicht van het leven van deze Heer van Schalkwijk en Bisschop van Curium in Tussen Rijn en Lek, deel 9 (1975), afl. 4, biz. 1 - 9 Standaardwerken over de kerkgeschiedenis van deze periode zijn:Het Katholiek Nederland, 1813 - 1913, deel 1,'s-Gravenhage 1913 J.C. van der Loos, Vaderlandse kerkgeschiedenis, deel 5,Amsterdam 1953 L.J . Rogier, N. de Rooy, In vrijheid herboren,'s Gravenhage 1953 Speciale studies: J.C. van der Loos, &quot;Geschiedenis van het SeminarieWarmond&quot;, in Bijdragen voor de geschiedenis van hetBisdom Haarlem, deel 48 (1932), bIz. 1 - 486H.J.M. Taskin, &quot;Geschiedenis van het seminarieHageveld&quot;, in De Katholiek, deel 112 (1897), biz. 86e.v., 223 e.v., 335 e.v., deel 113(1898), bIz. 185 e.v.C.J. Vinkesteijn, &quot;Roomsch-Katholiek voorbereidendHooger Onderwijs

1813 - 1913&quot;, in (reeds genoemd)Koth. Ned., bIz. 269-280 A. van Wijnbergen, &quot;De Katholieken en het Lager Onder-wiis'V~in Kath. Ned. bIz. 227 - 256A.F. Manning, De betekenis van C.R.A. van Bommelvoor de Noordelijke Nederlanden, Utrecht-Antwerpen 1956G. Brom, Cornells Broere en de katholieke emancipatie,Utrecht-Antwerpen 1955 Negentiende-eeuv/se tijdschriften: De Godsdienstvriend, Catholijke Nederlandsche Stemmen,en De Katholiek Verdere bijzonderheden: W.J.J.C. Bijleveld, Verscheidenheden uit de omgevingvan Leiden, Leiden 1951
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