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Leermo(nu)menten 

Onderwijs in Warmond 

Inleiding 
Van alle schoolgebouwen in Warmond lijken alleen de Oude School en de christelijke kleuterschool, 

nu onderdeel van de bibliotheek in het Trefpunt, te resteren. Toch zijn in Warmond nog meer 

schoolgebouwen terug te vinden, wanneer je de schoolgeschiedenis van ons dorp nauwkeuriger 

bekijkt. In dit boekje willen we graag aandacht geven aan die enkele bestaande en de vele verdwenen 

schoolgebouwen en hun geschiedenis.  

 

 

In vroeger tijden leren de leerlingen op alle scholen in hun eigen tempo, zoals te zien op bovenstaand schilderij van Jan Steen 

Het eerste onderwijs wordt gegeven bij aan de kerken verbonden parochiescholen, waar jongens 

worden opgeleid voor kerkelijke en maatschappelijke functies. Vaak staat de pastoor of de koster voor 

de klas. Ook armenscholen, voorlopers van onze basisschool, bieden onderwijs voor gewone kinderen. 

Vaak ontstaat een armenschool vanuit een kerkelijke gemeente. 

Veel handwerkslieden krijgen geen afzonderlijke opleiding , maar leerden het vak van hun vader of 

andere verwanten. Je ziet dan vele generaties bakkers, schilders, kleermakers, slagers, etc.  
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De Warmondse scholen 
1. De Warmondse dorpsschool  

De Nederduitse school  

De Nederduitse scholen zijn de opvolgers van de parochiescholen. Zij verzorgen onderwijs voor de 

gewone bevolking. Nederduits is een ander woord voor Nederlands. Deze veelvoorkomende 

dagscholen zijn de eenvoudigste scholen en zeer talrijk. Zo is in principe voor ieder kind een basisschool 

in de buurt. Toch gaan niet alle kinderen naar school. Ze zijn soms onmisbaar op de boerderij of 

werkplaats en niet iedereen kan het schoolgeld betalen. In 1775 is nog 25% van de jongens analfabeet, 

maar hun aantal zal snel afnemen. 

 

 

Carel Lodewijk Hansen (1765 – 1840) Hamburger Kunsthalle 

De Warmondse school voor protestantse en ook katholieke kinderen staat lange tijd direct ten 

noorden van de ruïne van de St Mathiaskerk, op de tekening links. Naast godsdienst is lezen het 

belangrijkste vak. Leren schrijven is veel minder belangrijk en rekenen, dat leer je vanzelf in de praktijk. 

De meeste kinderen gaan van hun zevende tot en met hun 12e jaar naar school om daarna hun ouders 

te helpen. De schoolmeester heeft het druk: hij is tevens de koster, doodgraver en klokkenist van de 

kerk. De leerlingen nemen zelf warme voetstoven met gloeiende kooltjes mee naar school om zich 
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warm te houden. In 1818 mag de schoolmeester een kachel kopen op kosten van het dorp (hij moet 

wel zelf voor brandstof zorgen) en de gammele school en het huis van de onderwijzer worden 

opgeknapt. Om een centje bij te verdienen, beheert schoolmeester De Haay ook een kostschool. De 

leerlingen krijgen in de dorpsschool les en wonen bij de onderwijzer in:   

“Over den onlangs overleden Leidsche professor de d'Ablaing schrijft men ons: in den herfst van 1857 

werd door de Baron d’Ablaing van Giessenburg uit Den Haag op den kostschool van den heer de Haaij 

te Warmond een oostersch knaapje gebracht. De jongens van de school hadden schik in hetgeen hun 

in den waren zin van ‘t woord een aapje scheen, een ongelukkig tenger kereltje van 6 jaar oud, zeer 

donker getint, wegschuilend van verlegenheid. Van het Hollandsch kende het slechts enkele klanken. 

Kort nadat de baron afscheid genomen had, het mannetje achter latend aan de goede zorg der familie 

de Haaij, was het ventje zoek en na lang zoeken eerst vond men hem heel stil ineengedoken tegen de 

theestoof gedrukt, om zich te koesteren aan de warmte, die de stoof aan de daarin geplaatste test 

ontleende. Willem d'Ablaing - zoo heette, het knaapje - bleek echter spoedig bijzonder vlug van begrip 

en de oudere jongens te zullen beschamen. Hij was door de familie de Haaij geheel als kind opgenomen, 

en daardoor werd hij - ook door zijn jeugdigen leeftijd - van de andere jongens onderscheiden. Toen in 

1860, dankzij de tegenwerking van het katholieke Warmond, de kostschool werd opgeheven, bleef 

Willem d'Ablaing bij die familie totdat hij in 1864 of 1865 de dochter des huizes, die in het huwelijk was 

getreden met de Dr. H.P. Mulder, leeraar in het Grieksch en Latijn, thans conrector aan het Gymnasium 

te 's-Gravenhage, naar den Haag  volgde, waar hij aan het Gymnasium zijne studiën voortzette, die 

hem voerden naar de Leidsche academie. Hoe hij zich in het Leidsch Atheen onderscheidde, en door 

Prof. Goudsmid tot diens opvolger was aangewezen (wat hij ook geworden is) is bekend. Als 

rechtsgeleerde, vooral de Kenner van het Romeinsch recht, verwierf hij zich een Europeeschen naam. 

Kort geleden bracht de mail het treurig bericht van zijn overlijden op 31 jarigen leeftijd; treffend was 

daarbij de tijding, dat zijn stoffelijk overschot is toevertrouwd aan het Protestantsch kerkhof te 

Warmond, dat vlak tegen de plek gaan is, waar eenmaal de kostschool van den heer de Haaij stond, 

waar hij, die zijne ouders niet mocht kennen, een werkelijk ouderlijke verpleging mocht vinden. Uit het 

algemeen slaapvertrek hadden de kostschooljongens het gezicht op dien doodenakker, die wanneer zij 

de school ontsnappen konden, ook vaak hunne speelplaats was”. Javabode 19 juli 1889: 

In 1806, tijdens de Franse overheersing, moeten alle openbare scholen en armenscholen gemengd zijn 

en toegankelijk voor alle gezindten. De van de Latijnse school bekende verdeling in klassen wordt 

doorgevoerd en als een klas groter wordt dan 70 leerlingen krijgt die een hulponderwijzer. En een 

schoolbord is verplicht. 

De Warmondse kinderen hebben slechts drie dagen vrij met Pasen, Pinksteren en Kerstmis. Wel is het 

jaarlijkse dorpsfeest zo belangrijk, dat de leerlingen de hele kermisweek geen les hebben. Kinderen 

hebben in die tijd dus weinig vrij, temeer als je bedenkt dat ze ook op zaterdagochtend naar school 

gaan en (sommige) kinderen die overdag werken kunnen ook nog naar de avondschool van 18:00 tot 

21:00 uur De schooltijden van 9:00 uur tot 12.00 uur en van 13:30 uur tot 16:00 uur lijken nog veel op 

de tijden die wij kennen uit onze jeugd. In 1858 wordt de school te klein met 100 kinderen. De 

onderwijzer kan orde bewaren door met de roe of de plak te slaan, al zijn eind 19e eeuw lijfstraffen 

officieel verboden. Toch lezen velen in de Bijbel de goedkeuring om te mogen slaan. (Spreuken 13:24: 

Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon; maar die hem liefheeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging.) 100 

kinderen in één lokaal dus, dat is nog eens wat anders!  
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2. De Oude School 

In de Onderwijswet van 1806 wordt een nieuw schoolsysteem beschreven met drie klassen in één 

lokaal onder leiding van een onderwijzer (die dus aan meerdere klassen les moet geven). In 1860 wordt 

een eerste aanzet gemaakt voor het oprichten van zo’n nieuwe openbare school in Warmond.  

In 1862 komt deze nieuwe school, (nu de Oude School) aan het pleintje gereed, met bijbehorende 

schoolmeesterswoning, nu Galerie de Pomp. De eerste steen van deze nieuwe school, gelegd door de 

oudste zoon van de Heer van Warmond, is te vinden boven het bankje. De architect is Theo 

Molkenboer. Omdat kinderen verplicht 

met hun rechterhand moeten schrijven, 

zijn de klassen zo ingedeeld dat het licht 

voor hen van linksboven komt. Zij zitten 

dan ook met hun gezicht naar wat nu de 

ingang van het pand is. De grote ruimte is 

verdeeld in twee klaslokalen met een 

glazen wand ertussen, maar dit vindt de 

inspectie niet ideaal. Daarbij is de school 

ook slecht uitgerust. 

De schoolstrijd zou snel een eind maken 

aan de dorpsschool voor alle gezindten: 

overal in Nederland en ook in Warmond komen aparte katholieke en protestantse scholen. Met de 

oprichting van de R.K. Sint Nicolaasschool in 1909 en de School met de Bijbel in 1910, is het aantal 

leerlingen op de dorpsschool snel teruggelopen. Pas in 1934 verliest het gebouw zijn functie en wordt 

het in gebruik genomen als gymnastieklokaal. Later worden hier judolessen gegeven door Jan Barends 

en oefent o.a. het jeugdcircus Atleta er. Begin 2003 komt er een galerie/café , was kort (in 2013) 

pannenkoekenrestaurant en is nu een dagrestaurant. 

 

3. De Latijnsche kostschool van Cornelis Loveringh 

De Latijnse school  

Vanaf de 15e eeuw ontstaan naast de parochiescholen en de zogenaamde Nederduitse ook de Franse 

scholen. Zij vullen de ruimte op die bestaat tussen lagere scholen en de Latijnse school. 

In een grote stad als Leiden vinden wij naast parochiescholen ook stadsscholen zoals de bekende 

Latijnse school waar Rembrandt en later ook Jan Steen les krijgen. Je begint daar in klas acht en eindigt 

als je ver genoeg komt in klas één. Dit schooltype is alleen bereikbaar voor de elite. Hier leren kinderen 

wijsbegeerte, Latijn en de klassieke waarden. De Latijnse scholen zijn dus middelbare scholen die 

leerlingen voorbereiden op een universitaire studie of kerkelijke functie. Oorspronkelijk zijn zij 

verbonden aan de kerk, later aan het bestuur van de stad. Het is de enige manier om op een 

hogeschool (universiteit) te komen. In de 18e eeuw loopt hun aantal sterk terug naar 57. De verhouding 

Franse scholen Latijnse scholen is dan 10 : 1 in Holland. De Latijnse scholen worden langzaam 

vervangen door Franse scholen (stadsscholen of kostscholen). Later zal ook de Latijnse school overstag 

gaan en natuurwetenschappen en wiskunde gaan onderwijzen (gymnasium). 
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De Warmondse Latijnsche kostschool van Cornelis Loveringh wordt als min of meer illegaal gezien, 

maar gedoogd door de katholieke Heer van Warmond. Cornelis Loveringh is van huis uit katholiek, 

maar getrouwd met een gereformeerde vrouw, dochter van Gerard van Meyburgh, baljuw te 

Sassenheim. De leerlingen hebben een katholieke en gereformeerde achtergrond. De school heeft 

doorgaans 10-12 leerlingen en Cornelis Loveringh wordt een Latijnsche schoolmeester genoemd. 

Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) 

De beroemde wetenschapper Antoni van 

Leeuwenhoek wordt op 8-jarige leeftijd door 

zijn moeder Grietje, die hertrouwd is met een 

Delftse kunstschilder, naar de Latijnse school 

in Warmond gestuurd. De leraren en 

schoolmeesters op deze school zijn katholiek 

en door de katholieke adel (lees Heer van 

Warmond) geïnstalleerd. Antoni woont, met 

zeven schoolgenoten, in bij het schoolhoofd 

Cornelis Loveringh. De lessen zijn, op papier 

althans, in het Frans en in het Latijn. Op de 

Franse school leert Antoni vooral boekhouden 

en andere praktische vakken ter voorbereiding op een functie in de handel. Hij klaagt dan ook dat hij 

te weinig taalonderwijs heeft gekregen, want door zijn gebrekkige kennis van latijn zouden zijn 

publicaties in het Nederlands niet door alle collega-wetenschappers voor vol worden aangezien*.  

Het is de vraag of we deze school niet eerder een Franse school moeten noemen, gezien het 

vakkenpakket en de katholieke schoolmeester. Misschien is de later bekende Franse school in 

Warmond een logische voortzetting van deze school. 

 
4. De Fransche school of de kostschool van Bastiaan Boers 

Franse school  

Door de toestroom van zuidelijke immigranten raakt ook de Franse school in Nederland in trek. Naast 

Frans leren kinderen hier boekhouden en wiskunde. Deze (kost)scholen zijn duur en alleen bereikbaar 

voor de (gegoede) burgerij, rijkere boeren en de elite. Als zij voldoende financiële ruimte hebben, 

sturen ouders hun kinderen naar zo’n duurdere Franse kostschool.  

Veel katholieke kinderen gaan naar deze, soms illegale, scholen. Dit gebruik dateert uit de tijd dat de 

zuidelijke Nederlanden nog onder bestuur van Spanje staan en katholiek onderwijs elders verboden is. 

In 1835 zijn in Nederland 97 Franse scholen met name in Noord Brabant. Sommige Franse scholen 

bieden beter onderwijs dan een gemiddelde Latijnse school, bijvoorbeeld de beroemde Franse school 

in Voorschoten, hoewel ook de niveaus van de Franse scholen door gebrek aan regelgeving nogal 

variëren. En de kosten variëren ook en kunnen oplopen tot wel ƒ 1000 per jaar.  

De Franse scholen zijn een succes, omdat zij veel beter inspelen op de maatschappelijke 

ontwikkelingen en aan hun leerlingen natuurwetenschappen, moderne talen, wiskunde, 
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aardrijkskunde, geschiedenis en boekhouden onderwijzen, vakken die niet op de Latijnse school 

worden geleerd. Je zou ze kunnen zien als voorlopers van de HBS. Het leren van Latijn is verboden op 

de Franse school. Na een opleiding aan de Franse school is een Grand Tour door Frankrijk en Italië 

natuurlijk een must. Er zijn ook Franse scholen voor meisjes waar zij het Frans, handwerken en 

muziekonderwijs krijgen. Het is van het grootste belang dat de meisjes het Frans machtig zijn, dat in 

die tijd door de elite wordt gesproken.  

Warmond blijft, ondanks de Reformatie en het verbod voor katholieken om openlijk hun geloof te 

belijden, een overwegend katholiek dorp. De vermaarde Franse kostschool, later ook wel de kostschool 

van meester Boers genoemd, staat ten minste vanaf 1664 aan het uiteinde van wat nu de 

seminarielaan is. Vele zonen van welgestelden in binnen- en buitenland bezoeken deze kostschool, 

waar tot zo’n 20 jongens les krijgen in vakken die belangrijk zijn voor de handel. 

…Niet minder vermaak hadden wij, toen wij wat verder, omtrent op de hoogte van het Dorp gereden 

zijnde, ter linkerhand eene nog al zo lange, 

brede en fraie Allée van dicht en hoog 

geboomte zagen, (-). Mijn vriend zei mij dat 

die wandellaan naar een zeer vermaard en 

vermakelyk kostschool liep, ‘t welk ten 

einde van dezelve verlegen is, en alwaar, 

volgens zijn zeggen, ene grote menigte 

Kost-kinderen van brave Luiden, zo te 

Amsteldam als Leiden en meer andere 

plaatsen, waren, en ongemeen wel in ‘t 

schrijven, het fransch en wat er meer 

geleerd wordt, onderwezen Wierden… 

Uit: Leidsche Buiten-Cingels, anoniem, 1734. 

Meester Boers (1650-1713) 

Later zullen Bastiaan Boers (beroemd glasgraveur) en zijn zoon (glasgraveur) en kleinzoon (brouwer in 

Leiden) de Franse handelsschool leiden. De school is dan internationaal . Sir Mathijs (Matthew) Decker, 

een Nederlandse Engelsman, zit hier in 1692-93 op school. Wellicht heeft dat hem geholpen, want hij 

zal later rijkdom vergaren als textielhandelaar en bankier in 

Engeland, en directeur van de OIC (Engelse VOC) en 

parlementslid worden. De koning geeft hem de adellijke titel 

van baronet en stuurt hem naar Nederland om te overleggen 

met de Orangisten. In zijn dagboeken van die reis staan vooral 

beschrijvingen van de vele buitens die hij bezocht heeft. Hij 

wordt met zijn ideeën als belangrijke voorloper van Adam 

Smith (vader van de economie) beschouwd. 

Dat de handelskostschool bij meer Engelse jongens in trek 

was, blijkt uit de brieven van Thomas Egerton, zoon van de Bishop of Durham: “Ik ben als een vis op 

het droge, met slechts Frans en Nederlands, waar ik allebei nog vrij slecht in ben, maar met een beetje 

moeite kan ik ze binnenkort zo goed spreken, dat ik de handel in kan zoals ik graag wil. Ik denk dat ik 
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hier niet lang zal blijven want er zijn niet minder dan zes of zeven Engelsmannen hier, dat vind ik een 

groot nadeel bij mijn leren van het Nederlands en Frans, met het laatste ben ik nog niet eens 

begonnen.” **In die tijd was het voor jongens uit gegoede milieus gebruikelijk om een Grand Tour te 

maken door West-Europa, langs Frankrijk, Italië en dus ook Nederland. Een opleiding aan de Franse 

school kan een goede voorbereiding zijn geweest. 

Het einde van de Franse kostschool  

De laatste schoolmeester is Pieter van Deventer, getrouwd met Johanna Boers. Hij belooft bij koop van 

de school, dat hij zich “met alle vlyt zal aanwenden om jonge Heeren, aan hem werdende 

toevertrouwd, naauwkeurig te onderwyzen en te doen onderwyzen, in de Fransche Taal, Leezen, 

Schryven, Rekenen, Italiaansch Boekhouden, Brieven Schryven, Geographie, Tekenkonst, de Musiek, 

het Zingen der Psalmen, als meede de Gronden van den Godsdienst, en voorts in alles wat tot een 

goede educatie, mag vereischt worden” ***.Magdalena Schinne schrijft in augustus 1788 in haar 

dagboek over de twee scholen in Warmond: “Naast de kerk is het huis van de dominee, daarnaast de 

school voor de jonge heren, die men zou houden voor een mooi buiten, ervoor is een beschadigde 

vlakte, en aan het eind van een lange laan, is een klein prieel dat hoort bij de school van de jongedames. 

Deze is in het dorp. We hebben niemand gezien bij een van beide scholen”.  

In 1798, tijdens de Bataafse 

Republiek, wordt het gebouw 

verkocht aan aartspriester 

Ten Hulscher van het 

voormalig gewest Holland, 

die er een Groot Seminarie in 

wil vestigen. Hiermee komt 

een einde aan de Franse 

kostschool in Warmond. 

Helaas is de school in 1906 

afgebroken en vervangen 

door een nieuw gebouw in 

dezelfde vorm. 

Te vinden op dezelfde plek als 

de oude school, n.l. achter 

Mariëngaerde. 

 

 

 

* (Antoni van Leeuwenhoek, master of miniscule, Robertson et all., 2016) 
** (The Egerton’s in the Netherlands and Italy, W.H. Chaloner, University of Manchester) 
*** (geschiedenis van de muziek in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Rudolf Rasch, 
2013) 
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5. De Franse meisjeskostschool 

In 1799 telt Warmond, dan een dorpje met 790 inwoners, drie scholen. Natuurlijk de Nederduitse 

school, de dorpsschool bij de oude toren, waar 50 leerlingen les krijgen. Daarnaast ook twee 

beroemde* Franse scholen. Eén voor meisjes onder leiding van Jeanne Crabbé en één voor jongens 

met de jonge schoolmeester Louis François de Tombe, de school gesticht door de familie Boers.  

De meisjeskostschool ligt in de buurt van de Remonstrantse kerk, nu de Burcht. “In de Dorpsbuurt vind 

men thans nog een aanzienlyk Kostschool voor Jonge Juffrouwen, het welke nog daaglyksch meer en 

meer opgang maakt en aanzienlyker word, en ook in alle opzichten daartoe zeer geschikt en 

aangenaam geleegen is*. Magdalena Schinnen schrijf in 1788: “…aan het eind van een lange laan, is 

een klein prieel dat hoort bij de school van de jongedames. Deze is in het dorp”. De “Franse 

meisjesschool heeft dus ook een prieel, aan de Herenweg, bij of tegenover het begin van de 

Seminarielaan, de laan naar de Franse jongenskostschool. Iets 

van de statige laan van weleer is nog te herkennen aan enkele 

mooie grote bomen  

Ook is een meisjesschool, met de mooie naam Bloemhof, in het 

dubbele herenhuis met koepel op Dorpsstraat 68-72 gevestigd 

tot 1872; later het huis van Machen genoemd. Waarschijnlijk 

is dit dezelfde meisjeskostschool als die van Jeanne Crabbé. 

Het is goed voor te stellen, dat hier heel wat jonge juffrouwen 

goed onderwijs hebben gekregen en hebben genoten van de 

grote achtertuin, die inderdaad recht tegenover de 

Seminarielaan ligt. De koepel, op de oude foto, is later 

uitgebouwd tot huis.  

*De Nederlandse Stad- en Dorpbeschrijver, volume 7, 1799 

Foto: Herenweg 

Op het 
KOSTSCHOOL 

Der jonge JUFVROUWEN 
Te 

WARMOND 
 

Wie vredelievenheid en zusterlijke min 
Verëenigd wenscht te zien, treê vrij dit KWEEKSCHOOL in! 

Hier wordt, de slaafsche dwang van kindervreez’ gebannen; 
Hier ziet men de eendragt met de Godsdienst saamen spannen; 

Hier vormt men teder Kroost, in ’t prilste leefgetij’, 
Tot Burgeressen voor de nutte Maatschappij; 

En zij, wier onderwijs verdiend de zuiverste achting, 
Is ’t spreekend voorbeeld der oprechste deugdbetrachting. 

Dat elk de Lessen dan, in dankbré waarde hou; 
De bron des Heils, o Jeugd ! met zegen U bedouw’; 

Uw treflijk school, CRABBÉE ! in grootte en aanzien groeïe 
En, onder uw bestuur, tot Warmonds luister bloeïe. 

 
JOHAN VAN HOOGSTRATEN. 
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6. Het Groot-Seminarie (Mariëngaerde) 

In 1900 zijn er zo’n 15 Klein-Seminaries en 31 Groot-Seminaries voornamelijk in zuidelijk Nederland. 

De toename van deze priesterscholen valt vooral te verklaren door de uitbreiding van de missie in 

overzeese gebieden. Ook kan het priesterambt een opstapje zijn naar een hogere maatschappelijke 

positie. Op deze kostscholen zitten kinderen uit de gegoede burgerij en de oude middenstand van 

landbouwers en ambachtslieden. Het volgen van zo’n interne priesteropleiding is behoorlijk prijzig, 

maar de Klein-Seminaries (en enkele door geestelijken geleide Latijnse scholen in het zuiden) zijn lange 

tijd de enige katholieke middelbare scholen. Het Klein-Seminarie voor onze regio “Hageveld” stond 

eerst in Velsen, daarna in Voorhout en daarna in Heemstede. Het Groot-Seminarie, zoals in Warmond, 

is een vervolgopleiding na het Klein-Seminarie, vergelijkbaar met de universiteit. Predikanten van de 

Protestantse Kerk volgden hun opleiding bijvoorbeeld aan de Leidse universiteit, de oudste 

predikantenopleiding van Nederland, of aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 

 

Sinds de 80-jarige oorlog was de protestantse godsdienst de staatsgodsdienst en feitelijk de enige 

godsdienst die was toegestaan. Eind 16e eeuw werd het de katholieken verboden om hun godsdienst 

te belijden en met de Synode van Dordrecht in 1618-1619 overkwam dat ook de remonstranten. 

 

Toen 150 jaar later de Fransen een groot deel van Europa veroverden (en in december 1794 ook 

Nederland binnenvielen) brachten die “vrijheid, gelijkheid en broederschap” mee. Al kun je twisten 

over “vrijheid” als je als veroveraar een land binnen valt. Daarmee was de nieuwe Bataafse Republiek 

een feit, al was deze in feite een vazalstaat van het revolutionaire Frankrijk. Het gevolg was wel dat de 

katholieken weer min of meer openlijk hun godsdienst mochten belijden. De katholieke gemeenschap 

bouwde daartoe in korte tijd diverse kerken. Daarvoor had men priesters nodig. 

Wanneer, in 1798 Hermanus Franciscus ten Hulscher, aartspriester onder de Roomsch-Catholyken van 

het voormalig gewest Holland, de Franse jongeherenkostschool en de landerijen voor de som van 

ƒ 11.300 koopt, wordt de weg vrijgemaakt voor hoger katholiek onderwijs in Noord-Nederland, door 

daar het eerste R.K. Groot-Seminarie in de Noordelijke Nederlanden te vestigen. Tot dan werden 

priesters opgeleid in Leuven.  

 

Op 12 april 1799 rolden de koetsen van de eerste zeventien studenten voor het hek van de Franse 

Kostschool en maakten het daarmee tot een Seminarie. Aanvankelijk waren er twee professoren. Na 

de verbouwing in 1821 breidt het aantal studenten zich sterk uit. In 1822 staan 32 studenten 

(theologanten) ingeschreven. In de hoogtijdagen studeren hier ± 300 studenten. 

 

Overigens is het Seminarie (tussen ca. 1825 en 1829) tijdelijk gesloten geweest op last van de regering. 

Het is in de tijd dat de katholieken ‘veracht en verdacht, dom en verderfelijk, gehoorzamend aan 

vreemde vorsten, verkocht aan Rome, onvaderlands, neen anti vaderlands’ worden gevonden. Het 

katholieke verzet tegen de maatregelen en tegen de grote achterstelling van de katholieken neemt 

zulke proporties aan dat Koning Willem I zijn maatregel van sluiting van de (klein)seminaries moest 

terugdraaien.  

In 1897 wordt het z.g. “voorhuis” voor de hoofdingang gebouwd, waarin de professoren van het 

seminarie werden gehuisvest. Voor dat professorengebouw liggen 2  ronde vijvers, die wel “de tranen 
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van Broere” (een bekend hoogleraar aan het Seminarie) worden genoemd. Dat voorhuis is echter in 

de jaren ’60 van de vorige eeuw gesloopt.  

Omdat de overgang van Klein-Seminarie naar Groot-Seminarie nogal groot was is in 1930 het 

Philosophicum (het huidige 

Mariënhaven) gebouwd naar een 

ontwerp van architect Jan Stuyt. 

Het Philosophicum, waar vooral 

filosofie en Latijn werd gegeven 

(een soort vooropleiding voor de 

priesteropleiding aan het 

Theologicum) stond los van het 

andere gebouw en had ook eigen 

professoren en een eigen kapel. 

Het Philosophicum is gewijd aan 

Thomas van Aquino. 

De priesteropleiding zelf werd het Theologicum genoemd, het huidige Mariëngaerde  
 
In 1967 moest het Groot-Seminarie worden gesloten, omdat Warmond niet voldoende “in het centrum 

van de maatschappij lag”. De opleiding verdween naar Amsterdam. Daar stonden de studenten wel 

eens teveel “in het centrum van de maatschappij”, waardoor de studie tot priester niet werd voltooid. 

Verscheidene bekende Nederlanders hebben aan het Theologicum en/of Philosophicum een opleiding 

gevolgd, zoals b.v. Kardinaal Simonis; kardinaal Willebrands, pastoor Joannes Burgmeijer (opvolger van 

pastoor Hoes) en pastoor Oudejans (dorpspastoor van Warmond). Ook Bertus Aafjes (1914-1993), tot 

zijn twijfels over het priesterschap zo groot werden dat hij de studie in 1936 opgaf. En Michel van der 

Plas, pseudoniem van Ben Brinkel (1927 – 2013). Hij heeft later grote succesnummers geschreven voor 

Wim Sonneveld en Frans Halsema.  

Herinneringen van Frans Schneiders, vastgelegd in het boek “Waar eens een Franse kostschool stond 

1799-1949” (Jubileumboek ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Groot-Seminarie) 

Ik herinner mij nog dit. Een der studenten – een bolleboos en hij wandelt nu dan ook in het paars door 

Haarlems diocees – benutte zijn vrije dinsdagmiddag voor een lange wandeling. Wij hadden intussen 

een ander vermaak op het oog. Wij haalden zijn kamer volkomen leeg tot en met het zeil op de vloer. 

Daarna verzamelden wij van alle andere kamers zoveel nachtkastjes als wij nodig hadden en zetten die 

stijf aaneengesloten in zijn kamer. Die nachtkastjes, alle van hetzelfde standaardmodel, hadden een 

marmeren blad, zodat zijn kamer niet alleen een kleine verdieping hoger werd, maar bovendien 

voorzien werd van een marmeren vloer. Daaroverheen ging weer het zeil, het kleed, de boekenkast, de 

meubelen. De deur kon nog juist worden geopend en er werd een trapje tegen de verhoging gezet, 

opdat hij zijn kamer binnenkomende naar boven kon komen. 

Wat had je daar nu aan? Daar dacht je in je vlagen van jeugdige onbezonnenheid niet aan, maar het 

was stoom afblazen na een zwaar dispuut over de “Civitas Dei”, die wij toch wel allemaal met 

enthousiasme wilden verwezenlijken. 

7. De Rooms Katholieke jongensschool en meisjesschool  
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In 1877 worden in Warmond een naai- en breischool en een kleuterschool opgericht, ook wel 

bewaarschool, genoemd. In 1886 volgt de 

eerste katholieke lagere school, met aan 

het hoofd zuster Candida, een zuster der 

Franciscanessen van Salzkotten (deze 

zusters verzorgen ook de wijkverpleging en 

ouderenzorg in St Liduina). 

De Burcht, de oude rooms-katholieke 

pastorie, is school en zusterhuis tegelijk. De 

belangstelling voor de school is groot en het 

gebouw is al gauw te klein. Met de aankoop 

van de naastgelegen herberg 

“Het Lantaarntje” (voorheen school van de 

remonstrantse kerk) in 1888 kan de school 

verder groeien.  

Omdat klaslokalen vaak overvol zijn, bepaalt de Wet op het lager onderwijs van 1878 uiteindelijk 

hoeveel ruimte per kind aanwezig moet zijn. Vier klassen, klasse 1 (of 4 afhankelijk van hoe wordt 

geteld) voor minderbedeelden , klasse twee voor meer welgestelden enz. De klassen mogen niet groter 

zijn dan 40 leerlingen en hebben elk een eigen onderwijzer. Lokalen dienen hoog te zijn (tenminste 

vier meter) en de ramen bij voorkeur aan de linkerzijde van de leerlingen met openslaande 

bovenramen voor ventilatie en licht. De meeste scholen krijgen zo een langgerekte of L -vormige 

plattegrond. Dit leidt tot een nieuw schooltype, de corridorschool, met veel klaslokalen aan een lange 

gang.  

Trouwen: 

Veel banen, die wij nu vanzelfsprekend achten voor vrouwen, zijn tot niet zo lang geleden 

ontoegankelijk voor hen. Ook voor de klas stond vroeger een meester. Daar komt verandering in in de 

tweede helft van de 19e eeuw, 

wanneer speciale kweekscholen voor 

meisjes worden opgericht. Het 

onderwijs is dan één van de weinige 

plekken waar vrouwen mogen werken 

en  wel zolang zij nog niet getrouwd 

zijn. In de jaren 50 en 60 van de vorige 

eeuw wordt van de onderwijzeressen 

nog verwacht dat zij, als zij trouwden, 

zullen stoppen met werken. Veel 

vrouwen krijgen om deze reden 

ontslag. 

De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 22 december 1908  
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De Sint Nicolaasschool 
Met de bouw van de Sint Nicolaasschool, gesticht door pastoor Smeulders op de locatie van de huidige 

Albert Heijn, krijgt Warmond in 1910 een nieuwe rooms-katholieke jongensschool. Vier lokalen 

beneden met boven een grote bovenzaal en boven de ramen de stichtelijke spreuk: “hebt gij kinderen, 

voedt ze op naar de leer en de wet des Heeren”. Buiten langs de Meerrustlaan komt een groot 

speelterrein. Ook hier krijgen de jongens les van de zusters Franciscanessen. De zusters zijn een 

uitkomst voor het katholiek onderwijs, 

omdat zij weinig betaald krijgen én 

beschikbaar zijn om les te geven. Later 

komen ook de meisjes in de school en 

wordt de bovenzaal verbouwd tot 

meerdere klaslokalen. In september 

1921 wordt besloten de school te 

splitsen in een jongens- en 

meisjesschool. Beneden de meisjes 

(met ingang aan de Herenweg) en boven 

de jongens (met ingang aan de 

Dorpsstraat). In 1925 wordt besloten tot 

de aanleg van elektra. 

 

In de vijftiger jaren zat ik op de sint Nicolaasschool op de plaats waar nu Albert Hein staat. Voor de klas 

1 tot en met 3 was de ingang aan de Dorpsstraatkant, de hoogste klassen mochten aan de 

Herenwegkant naar binnen. Zij zaten in de lokalen beneden, de jongsten moesten eerst een brede trap 

op voor ze bij hun klas kwamen. 

Wat mij erg is bijgebleven zijn de festiviteiten rond koninginnendag. Er waren twee muziekkorpsen in 

Warmond: de fanfare en de harmonie.  Beide korpsen begeleidden de kinderen door een optocht door 

het dorp. Het ene jaar mocht de harmonie voorop en dus het andere jaar de fanfare. 

De kinderen van de Nicolaasschool werden in de school opgehaald door de drumband die bij de 

harmonie hoorde. Onder luid geroffel ging die drumband aan de Herenwegkant naar binnen en aan de 

Dorpsstraatkant weer naar buiten, onderwijl de kinderen achter zich aan meenemend. Daar werd 

verder de groep weer geformeerd en gingen we klas bij klas door het dorp. Na afloop werden we weer 

door de drumband in school afgeleverd. 

In de klas kregen we een flesje chocolademelk en een sinaasappel. Ook de kinderen die normaal geen 

schoolmelk kregen mochten meedoen. Het geheel werd waarschijnlijk gefinancierd door de plaatselijke 

Oranjevereniging.  De heren die bij die club behoorden liepen trouwens mee in de optocht door het 

dorp. Vooraan bij het muziekkorps. Allen duidelijk herkenbaar aan een diagonaal gedragen oranje 

sjerp. Het zag er zeer indrukwekkend uit. Bovendien kwamen die heren, of een afvaardiging daarvan, 

ook nog eens in de klas kijken hoe we genoten van de door hen bezorgde traktatie. 

Zo ongeveer herinner ik mij de viering van Koninginnedag op de lagere school. Mogelijk ben ik iets 

vergeten, of was het och ietsje anders, maar de muziek in de school, de traktatie en de oranje sjerpen 

waren daar zeker onderdeel van. 

Theo van Egmond 
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De rooms-katholieke meisjesschool Sint Ursula 

Na de oorlog blijkt er ruimte tekort, voor zowel de jongens als de meisjes. Voorlopig wordt ruimte 

gevonden in zowel het Seminarie, als in de Burcht als in het Oude Raadhuis. In 1949 is de bouw van 

een nieuwe rooms-katholieke meisjesschool zo urgent, dat het ministerie daarvoor direct 

toestemming verleent. De architect is de heer Van Oerle uit Leiden. Het gebouw van de rooms-

katholieke meisjesschool St. Ursula bestaat uit zes klaslokalen. Het komt te staan in de bollenvelden 

ten noorden van de nieuwe wijk Endepoel, achter huize St. Liduina. Voorzitter van het schoolbestuur 

is natuurlijk de pastoor. De naam St. Ursula verwijst naar het oude vrouwenklooster dat voor de 

Tachtigjarige Oorlog bij de Oude Toren lag. Na de oplevering van de Sint Ursula meisjesschool in 1952 

wordt al snel vastgesteld dat het zonlicht, dat in de klaslokalen op het zuiden valt, vaak tot ondraaglijke 

omstandigheden in de klas leidt.  

De studenten van het Theologicum speelden een belangrijke rol in Warmond. Zo kreeg zowel de Sint 

Nicolaasschool als de Sint Ursulaschool godsdienstonderwijs van telkens 2 studenten (van “de Heren” 

zoals ze werden genoemd). En half Warmond heeft van “de Heren” schaatsen geleerd op de Donau, 

die achter de Seminariegebouwen liep. 

Moeders stonden hun kinderen pas toe om op natuurijs van te schaatsen, als “de Heren” rond 

zwierden op de Donau. Ze wisten dan zeker dat het ijs betrouwbaar genoeg was. 

De Leerhoeve 

In 1966 wordt het onderwijs 

gemengd. De jongens verhuizen 

dan van de Sint-Nicolaasschool naar 

Sint Ursula en krijgen voortaan 

samen met de meisjes les De school 

krijgt dan een nieuwe naam “De 

Leerhoeve”. Deze naam is bedacht 

door Lenie van Schie (nu Lenie 

Heemskerk van de bloemenkraam), 

die daarmee de prijsvraag won. De 

reeds bestaande 6 lokalen zijn 

natuurlijk niet voldoende. Er 

worden 5  noodlokalen bijgebouwd. 

Het oude schoolgebouw van de Sint 

Nicolaasschool valt in 1977 onder de slopershamer. 

De Hummelburcht 

Ook voor de kleuterschool geldt, dat die inmiddels uit hun jasje is gegroeid. In 1939 komt er een 

tweede lokaal bij in De Burcht (gerealiseerd door de firma Beugelsdijk). en nog is het niet voldoende. 

Op een gegeven moment heeft één van de zusters 72 kleuters in haar klas! Pas in 1952 komt er een 

derde kleuterklas bij en in 1964 zelfs een vierde. Uiteindelijk leidt dit tot de bouw van een nieuwe 

Hummelburcht, geopend in 1968, gelegen aan het Leerpad met toegang vanaf de Herenweg. 
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De Waaier 

Ook al is het gebouw van de Leerhoeve v/h St. Ursula nog 

niet zo oud (het heeft er in totaal 37 jaar gestaan), toch 

moet er weer een nieuw gebouw komen. De nieuwe 

onderwijswet van 1985 gebiedt de samenvoeging van 

kleuter- en lager onderwijs. 

Het meest eenvoudige plan is om de nieuwe basisschool 

vast de bouwen aan kleuterschool De Hummelburcht, die 

in 1968 al een nieuw gebouw heeft gekregen, dicht bij het 

centrum van Warmond, mede gezien de gebreken van De 

Leerhoeve (de soms ondraaglijke hitte).  

Er worden daarvoor vijf klassen bijgebouwd, uitgevoerd in houtbouw. 

De nieuwe rooms-katholieke basisschool 

De Waaier is op 8 juli 1989 officieel door 

wethouder C.A. van Schagen geopend, 

door het luiden van de schoolbel. 

Meindert Kok uit Hoorn onthult daar het 

door hem bedachte logo en Gerardien 

Fase uit Warmond onthult de door haar 

bedachte naam van de school. De 

kinderen van groep 8 van De Waaier 

hebben de school ingewijd met de musical 

“Inpakken en Wegwezen”. 

Maar ook De Waaier bestaat niet meer. Door teruglopende leerlingenaantallen blijkt het noodzakelijk 

alle basisscholen samen te voegen tot één grote basisschool.  

De gebouwen van De Waaier, met hun typische puntdaken, zijn in 2018 afgebroken. 

 

8. Protestants-christelijk onderwijs  

De School met den Bijbel 

Op de avond van de 27e februari 1885 

komt een aantal personen bijeen in de 

consistorie van de Hervormde Kerk, om 

een vereniging op te richten die zich zal 

beraden op “De Stichting en in stand 

houden van Scholen (!) met den Bijbel in 

Warmond. Het beginsel is “dat de 

volksopvoeding en het volksonderwijs 

geheel in overeenstemming moet zijn 

met den in den Bijbel geopenbaarde wil 

van God”.  
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In 1901 treedt de leerplichtwet in werking. Kinderen zijn verplicht van 6-12 jaar onderwijs te volgen. 

Maar ja, dochters mogen thuis blijven als zij het gezin verzorgen. De leerplicht doet overal scholen als 

paddenstoelen uit de grond komen. En pas in 1969 worden kinderen van rondtrekkende ouders zoals 

schippers, kermislieden en Roma leerplichtig. 

Het bekostigen van die school is een flink klus. Zelfs met de nieuwe schoolwet van Kuyper, die toch 

van overheidswege een belangrijke bijdrage levert in de exploitatiekosten, komt men jaarlijks ƒ 300,- 

tekort. Uiteindelijk komt het geld er toch en slaagt men erin om voordelig (voor ƒ 1.120,-) een terrein 

aan te kopen aan De Baan en vindt een publieke aanbesteding plaats onder louter protestantse (!) 

aannemers. 

Op 30 september 1910 wordt de school geopend. Hoofdonderwijzer wordt de heer De Vries, die een 

jaarsalaris krijgt van ƒ 1.070,-. Onderwijzeres mejuffrouw Breuninghof. verdient ƒ 637,-. Betje Schrier 

krijgt ƒ 80,- betaald voor het schoonmaken en aan schoolbehoeften wordt ƒ 40,- uitgegeven.  

Het gebouwtje, met twee hoge klaslokalen met 

gedeeltelijk matglazen ruiten, stond op de plaats van 

de huidige telefooncentrale, de grote stenen doos 

ten zuiden van de muziektent. Zware Godin-kachels, 

met het ijzeren scherm om de al te grote hitte af te 

schermen, zorgen voor de warmte. De kinderen leren 

Aap-Noot-Mies, schrijven Schoonschrift en krijgen 

Godsdienstonderwijs. In 1921 wordt een nieuw 

lokaal aangebouwd voor de klas van juffrouw 

Caspari, die 40 jaar lang aan de school verbonden zal blijven. In 1925 worden de lokalen van 

elektriciteit en waterleiding voorzien. 

In 1957 is het gebouw opnieuw te klein en wordt een extra onderwijzer aangesteld, die met klas 5 

moet uitwijken naar het podium van Het Trefpunt. Ook is het gebouw aan het verouderen. Kortom het 

is tijd om een nieuwe school te bouwen. 

De School met de Bijbel, met meneer Bakkers als Hoofd der school, was mijn eerste werkplek als 

onderwijzeres, in 1973. Al gauw was het gebouw te klein voor het aantal leerlingen. Er moest een groep 

ondergebracht worden in het zaaltje achter Hotel de Zon. De kinderen van mijn tweede klas en ik 

mochten daar naar toe. In het speelkwartier staken we de Herenweg over, om te gaan spelen (en koffie 

drinken) op het schoolplein bij het schoolgebouw. Het leerlingenaantal groeide, dus er moest ook een 

groep naar de toneelzaal van het gebouw in Mariënhaven, vlak naast de begraafplaats met de Oude 

Toren. Op het toneel stonden de tafeltjes en stoeltjes. In die tijd, we praten over vóór 1980, werd er nog 

zwemles aangeboden op school. De kinderen mochten in een grote bus naar het zwembad in Lisse. Wat 

een feest! Het leek wel een wekelijks schoolreisje. Samen met de leerkracht ging er een ouder mee, om 

toe te zien bij het omkleden. 

Wat een veranderingen, sinds die tijd! De School met de Bijbel werd Oostergeest, met de Triangel 

ernaast voor de kleuters, de lagere school werd basisschool. Het Hoofd der school werd Directeur, 

onderwijzers werden leraren.  

Gerke van Egmond-Dekker. 
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Oostergeest 

Architect Henk Dekker uit Warmond krijgt de opdracht om 

een schoolgebouw te ontwerpen, dat zou breken met de 

traditie van lange, slecht geventileerde en duistere gangen.  

Wie ook maar iets weet van de wirwar van voorschriften, 

waaraan de ontwerper van schoolgebouwen zich strikt 

dient te houden, zal des te meer bewondering hebben voor 

de wijze waarop de Warmondse bouwmeester zich van zijn 

opdracht heeft 

gekweten. Het volkomen onorthodoxe schoolgebouw is 

aangepast aan de schaal van het kind. Het resultaat van veel 

gepuzzel is neergelegd in een voorlopig ontwerp, dat bij een 

nauwkeurige beschouwing veel verrassende elementen in zich 

bergt.  

Zo krijgt het gebouw vier lokalen die ten opzichte van elkaar 

verspringen om hinderlijk invallen van zonlicht te voorkomen. 

(De plattegrond toont aan dat de morgenzon de kinderen in 

de rug zal schijnen, waarna de middagzon voor zijlicht zal 

zorgen.) En oud leerlingen zullen zich misschien nog het kleine binnenplaatsje herinneren met de 

visvijver. Er is rekening gehouden met een lerarenkamer, mede te gebruiken door de schoolarts, 

kleedruimten, bestemd voor gebruik als de schoolarts in de leerkrachtenkamer resideert; voorts een 

opbergruimte voor leermiddelen, garderobe en toilet personeel, een werkkast, toiletgroep meisjes, 

koffiekeukentje en toiletgroep jongens. Ook krijgt het gebouw een grote speelplaats van 500 m2. 

Op 10 september 1964 wordt Oostergeest geopend en verhuizen de jongens en meisjes naar deze 

nieuwe school. Daarmee vormt de school samen met de protestantse kerk, de pastorie en de 

kleuterschool eigenlijk één geheel. Uiteindelijk zal het gebouw 50 jaar blijven staan.  

Christelijke Bewaarschool De Triangel 

Peuter- en kleuterschool  

Voor kinderen vanaf twee jaar bestaat al, sinds de 18e eeuw, een peuter- of kleuterschool. Ze zijn 

bedoeld voor kinderen van werkende moeders.  

Omdat het verwerven van gelden voor het bouwen 

van een Christelijke Lagere School zo moeizaam 

ging, besluit men op 28 mei 1885 de actie in de 

eerste plaats te richten op de oprichting van een 

Christelijke Bewaarschool.  

Dankzij een gift van ƒ 500,- voor de Christelijke 

Bewaarschool en het feit dat graaf van Limburg 

Stirum een terrein beschikbaar stelt komt die 

Bewaarschool er al in het jaar 1886. De 

protestantse kleuterschool, die nu onderdeel is van de bibliotheek in Het Trefpunt wordt jarenlang 

gerund door juffrouw Beumer. Zij was er al in 1924 en ging pas in 1971 met pensioen. Opvallend bij de 
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kleuterschool zijn de hoge ramen, waardoor de kleuters niet naar buiten kunnen kijken. In 1973 verrijst 

er een nieuwe kleuterschool, achter Oostergeest, ter vervanging van de oude Christelijke 

Bewaarschool. 

Na 1985 zijn de kleuters ondergebracht in het schoolgebouw van Oostergeest, omdat de nieuwe 

onderwijswet (samenvoeging van kleuter- en lager onderwijs) dat voorschrijft. 

9. Algemeen bijzondere basisschool De Alleman 

Schoolstrijd in Warmond (AD 19 september 1987) 

“Het stichten van een openbare school wil nog wel eens onrust teweeg brengen in doorgaans vredige 

gemeenschappen. Dat is zeker het geval als de komst van een openbare school wordt gezien als een 

bedreiging voor al bestaande bijzondere scholen. Vinden de besturen van die scholen steun bij de 

plaatselijke politieke partijen, die de lakens uitdelen in een gemeente, dan is een conflict vaak niet te 

vermijden. In de Zuid-Hollandse gemeente Warmond (5100 inwoners) speelt dezer dagen zo’n conflict 

dat door regionale kranten al als een schoolstrijd wordt aangeduid.” 

De school is in 1989 opgericht door een aantal Warmondse ouders, die de keuze tussen protestants-

christelijk onderwijs en katholiek onderwijs te beperkt vonden. Zij hebben behoefte aan neutraal 

onderwijs voor hun kinderen. Ofschoon men al in 1989 is begonnen met lesgeven wordt de school pas 

in januari 1991 officieel geopend door burgemeester Van der Wel-Markerink, door het onthullen van 

het logo.  

De school heeft onderdak gevonden in de oude kleuterlokalen van de School met de Bijbel. Alleman 

groeit en al in 1990 is er 

behoefte aan een derde 

lokaal. De school blijft 

groeien en telt in september 

1995 al 96  leerlingen. Er 

komt in 1996 zelfs een vierde 

lokaal bij. 

In juni 1995 wordt De 

Alleman officieel een 

Jenaplanschool. Er wordt op 

De Alleman al, sinds de oprichting, min of meer volgens de basisprincipes van Jenaplanonderwijs 

gewerkt, maar dat is nooit formeel bevestigd. 

In 2000 fuseert de school met de Jenaplanschool De Waterval in Lisse, omdat het leerlingenaantal 

steeds rondom de opheffingsnorm ligt. 

Het 25-jarig bestaan van de school is meteen ook het einde. Teruglopende leerlingenaantallen maken 

het noodzakelijk dat alle drie de basisscholen samen één gebouw betrekken, die aan de Laan van 

Oostergeest moet komen. Alleman en Oostergeest moeten dus verhuizen. 
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Noodschool 

Direct achter Liduina, op de 

plek waar ooit de 

aanleunwoningen stonden, is 

een noodschool verrezen, 

bestaande uit allemaal 

containers. 

In deze noodschool vinden zowel Oostergeest als De Alleman vanaf schooljaar 2014 een plekje. 

Het schoolplein wordt versierd met een kunstwerk dat 

leerlingen van alle drie de basisscholen al eerder zelf 

hebben gemaakt om de schutting op te vrolijken die om 

de afgebrande huizen aan het Pleintje met de Pomp 

stond.  

 

 

Brede school Het Landtgoed / de Buitenplaats 

Begin augustus 2014 zijn Oostergeest en ook de daarachter liggende Jenaplan basisschool De  Alleman 

afgebroken, om plaats te maken voor een groot nieuw schoolgebouw, dat onderdak moet bieden aan 

de drie Warmondse basisscholen De Alleman, Oostergeest en De Waaier. Het nieuwe gebouw heeft 

een verbinding gekregen met het naastgelegen multifunctioneel centrum Het Trefpunt.  

 

Met ingang van schooljaar 2016/2017 is het zover. Alle drie de basisscholen verhuizen naar het nieuwe 

gebouw aan de Krogt. Oostergeest en Alleman zijn inmiddels gefuseerd tot Het Landtgoed apart van 

De Waaier. Die fusie met De Waaier komt uiteindelijk een jaar later tot stand. Met ingang van 

schooljaar 2017/2018 gaan de basisscholen van Warmond verder onder de nieuwe naam De 

Buitenplaats. 
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Peuterspeelzaal De Woezel 

Op 20 juli 1970 is de “Stichting Peuterspeelzaal Warmond” opgericht door de dames. Elferink, Korbee, 

Broers en Versfelt.  Er zijn heel veel peuters die willen spelen, maar er is nog groot gebrek aan 

speelgoed. Er volgt een oproep van de dames Van Bentem en Van der Linden om op speurtocht te 

gaan in kelders, zolders, schuur, garage of kasten. Dit levert voldoende speelgoed op voor de nieuwe 

peuterspeelzaal. Er is speelruimte met tuin en zandbak in het R.K. Parochiehuis (“Ut Sloepie”), dan nog 

gevestigd in De Burcht. 

Lang hebben de peuters daar niet gezeten. Zij verhuizen naar een houten lokaaltje, gelegen achter “De 

Klimop”, toen een gymnastiekzaal, nu een appartementengebouw met dezelfde naam. 

In juli 1990 verhuizen de peuters naar een eigen gebouwtje (nu Schoonoord 23), gebouwd op het oude 

schoolplein van De Leerhoeve. Zij maken hun speelzaal helemaal compleet door de naam en het logo 

op de speelzaal (gemaakt door de Warmondse kunstenaar Fons Versluys) te onthullen  

 

Bijna 20 jaar later, in september 2009, trekt De Woezel in bij Oostergeest. De peuterspeelzaal is alleen 

nog ’s ochtends open, omdat er zijn veel minder kinderen zijn die gebruik maken van de speelzaal. 

Oostergeest heeft een lokaal over en de peuterspeelzaal kan gebruik maken van de voorzieningen van 

de school. 
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10. Internaat Warmonderhek – Oranje Nassaulaan 5 

Bij de opening van het tehuis Warmonderhek op 12 januari 1955, door dr. L.H. Berger, inspecteur van 

het Ministerie van Justitie wordt gesproken over licht-debiele werkende jongens (dus niet over 

schooljongens). Er is dan plaats voor een 34-tal jongens, die van daaruit werk moeten vinden in stad 

en omgeving, aangepast aan hun capaciteiten en hun belangstelling. Het voornaamste punt van 

activiteit in het huis is de ‘natuurlijke en bovennatuurlijke’ opvoeding van deze verstandelijk beperkte 

jongens. Bij de opening zijn aanwezig kinderrechters uit Rotterdam, Den Haag, Haarlem en vele andere 

plaatsen en vertegenwoordigers van voogdijraden, internaten en verschillende kinderbeschermings-

instanties. Het geheel wordt geleid door de broeders-Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven 

Smarten, onder leiding van rector De la Salie en is eigendom van de Fentrop-stichting, nu eigenaar van 

de jeugdgevangenis Teylingereind.  

Later blijkt uit het blad Mater Dolorosa, 

no. 15  (het mededelingen en 

actualiteitenblad van de Broeders-

Congregatie van Onze Lieve Vrouw van 

Zeven Smarten) dat er wel degelijk 

sprake is van schooljongens. Wij 

citeren: “Aan de ingang van Warmond, 

bij het vroegere Tolhek ligt het 

internaat Warmonderhek. Hier 

verblijven in de twee paviljoens, Het 

Voorhuis en het Achterhuis 

respectievelijk 32 werkjongens en 

35  schooljongens. De schooljongens stappen ’s  morgens op de bus naar hun B.L.O.-school (Bijzonder 

Lager Onderwijs). De werkjongens gaan per fiets naar de baas. Enige grote jongens zijn op een 

bedrijfstechnische school, volgen het Individueel Technisch Onderwijs of een eenvoudige landbouw-

cursus.” 

In 1967 krijgen de begeleidende broeders een eigen onderkomen. Zij verhuizen naar Villa Gerto 

(Oranje Nassaulaan 22). 

In 1972 verschijnen er sombere berichten over het weinige geld dat beschikbaar is voor 

kindertehuizen. Het Rijk stelt per dag, per kind, een bedrag ter beschikking, maar dat is lang niet 

genoeg. De tekorten op de begroting worden aangevuld uit het eigen kapitaal. Dat gaat al vele jaren 

zo en de reserves raken uitgeput. Het verschil is dan ook hoog, wel veertigduizend gulden per jaar, als 

men optimaal wil functioneren. 

Met pijn in het hart wordt besloten het gehele complex te koop te zetten voor één miljoen gulden. 

Op 17 mei 1975 wordt het Jongenshuis “Warmonderhek” officieel gesloten en op 16 februari 1976 

vindt de officiële overdracht plaats van de gronden en opstallen aan Nat. Grondbezit N.V. De staat 

vordert nog wel even ƒ 176.802,- terug van de 10½ jaar daarvoor verstrekte bouwsubsidie. 

De gebouwen zijn in juni 1979 gesloopt om het terrein bouwrijp te maken voor de bouw van enkele 

villa’s. 
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11. Warmonderhof 

Wist u dat de geschiedenis van de eerste biologisch-dynamische landbouwopleiding in Nederland in 

Warmond begint? 

 

In 1941 vraagt bankier Ernest Menten aan Klaas de Boer om tuinder te worden op de biologisch-

dynamische moestuin op zijn landgoed Hagheweyde bij de Poel. De vorige tuinder bleek een NSB 

aanhanger en Menten is fel gekant tegen de Duitse bezetting. Klaas ontmoet in het dorp Mieneke 

Rosenwald, die met haar paardenkar vol groenten langs de deuren loopt. Mieneke werkt op de kleine 

biologisch-dynamische tuinderij bij de Teylingerhof, waar het gezin Rosenwald woont. Mienekes vader 

is Pieter Rosenwald, haar moeder is Maria Rosenwald-Leemans (dochter van Willem Leemans en Anna 

baronesse van Heerdt, die op het huis Oostergeest wonen). Klaas en Mieneke besluiten hun krachten 

te bundelen. 

Wanneer Mieneke in 1943 trouwt met Klaas, eigenlijk beneden haar stand, komt Klaas bij haar wonen 

in Teylingerhof. Niet alleen op het landgoed Hagheweyde, maar ook in het huis op de Teylingerhof 

zullen onderduikers worden ondergebracht. Het gezin vangt meerdere mensen op, onder wie twee 

joodse meisjes en familieleden.  

In 1947 stichten Mieneke en haar man Klaas op het weiland achter de Oude Toren de eerste biologisch-

dynamische opleiding, dan nog De Teylingerhof genoemd. Deze kleine school is een interne 

middelbare agrarische opleiding voor leerlingen uit Nederland (MBO), maar ook uit Duitsland en 

Engeland. Al snel is de school te klein en verhuist deze naar Hagheweyde. De helft van het huis wordt 

zelfs ingericht als school en omgedoopt tot Warmonderhof. In 1971 verhuist de opleiding naar 

10 hectare grond van mevrouw Verhoeff- van Beuningen bij Tiel en later naar Dronten. Nog steeds 

heet de opleiding daar “De Warmonderhof”. 
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12. Jongensinternaat Leevliet, Jan Steenlaan 13 

In 1956 krijgt de heer M.J. het idee een internaat te stichten. Hij is mislukt als borstelfabrikant en heeft 

grote belangstelling voor de jeugd. Officieel wordt Leevliet gekocht door zijn vrouw. Zij hebben 

financieel flink moeten bloeden voor de aankoop van Leevliet, maar een hoge hypotheek (plus 

financiële steun van buiten) brengt uitkomst. Spoedig blijkt dat er belangstelling bestaat voor het 

internaat, hoewel de pensionkosten niet mis zijn: ƒ 4.000,- per jaar per kind, dat spoedig verhoogd 

wordt tot ƒ 5.000,-. Na enkele jaren is de heer Jacobs in staat zich een landhuis aan te schaffen in de 

Dordogne. 

 

Leevliet is voor de inwoners, zonen van 

welgestelde diplomaten en 

industriëlen, die vaak in het buitenland 

verblijven, alleen een tehuis. Zij gaan 

elders op school. De kleintjes op de 

Lagere School met de Bijbel in het dorp 

zelf, de groteren gaan met de bus of op 

de fiets naar middelbare scholen in 

Oegstgeest en Leiden. 

Met de arrestatie van de directeur voor 

vermeende ontucht komt een einde aan het internaat Leevliet. In 1969 staat Leevliet te koop. Het pand 

wordt afgebroken en is al twee keer vervangen door een nieuwe villa Leevliet. 

 

Een van de jongens die naar de kostschool Leevliet gaat is de bekende zanger Barry Hay van de Golden 

Earring. 

Onder andere vertelt hij in het e-book, Biografie van de grootste Rockstar, dat hij op 11-jarige leeftijd 

op Leevliet terecht kwam, een soort kasteelachtig gebouw met een enorme tuin, die grensde aan het 

water van De Leede. Kennelijk was een schooluniform verplicht: een blazer met het symbooltje van de 

school.  

Een goede herinnering heeft Barry Hay aan Coco, een grijze roodstaartpapegaai die akelig perfect het 

geluid van een pingpongballetje kon imiteren tijdens het pingpongen en heel mooi het melodietje van 

“The Bridge over the River Kwai” kon fluiten, maar altijd de laatste noot wegliet. Meestal lieten de 

jongens, zich verleiden om het lied af te maken. 

In de zomer konden de jongens  zwemmen in De Leede, lekker naar de overkant waar je, uit het zicht, 

in het riet in de zon kon liggen. Je kleren liet je achter op het grasveld. “Wat ook nogal bijzonder was... 

wij mochten in Leevliet onder de zonnebank” vertelt Barry Hay. “We moesten dan door de nogal 

protserige slaapkamer van oom en tante naar een enorme badkamer van zwart en wit marmer”.  

In de biografie staan ook minder leuke herinneringen beschreven.  

Biografie van de grootste Rockstar, Sander Donkers en Barry Hay, 2016  

Het huis Leevliet roept ook goede herinneringen op. De eerder genoemde Abraham Kuyper, minister 

president van 1901-1905 (ARP). vond op Leevliet zijn bruid en is in Warmond met haar getrouwd. Hij 

was ook stichter van de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

13. Dr. Amman: Pionier van het doofstommenonderwijs in Nederland 
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Johann Conrad Amman (1669 - 1724), de oudste zoon van een vooraanstaand arts in het Zwitserse 

Schaffhausen, haalt zijn artsdiploma al op zijn 18e. Zo jong nog 

wil hij meer van de wereld zien en vertrekt voor een studiereis 

naar het rijke Holland. Hij is onder de indruk van de 

landschappen en vooral van de stad Amsterdam, op dat 

moment nog één van de belangrijkste steden van Europa.  

Hij woont eerst in Amsterdam en wordt vervolgens 

geneesheer in Haarlem. Daar behandelt hij de dochter van de 

rijke Haarlemse koopman Pieter Koolaart, Hester, die 

doofstom is. Koolaart, in verwarring gebracht door de jonge 

leeftijd van Amman (20 jaar), twijfelt in eerste instantie aan 

succes. Haar stiefmoeder Elisabeth Hoofman is erg gesteld op 

Hester en dringt aan door te gaan. Elisabeth is een 

vrijgevochten en erudiete dichteres, die met veel bekende schrijvers uit die tijd in contact stond. Na 

één consult kan Hester immers A zeggen. Drie jaar zal Amman bij Hester in huis wonen. In die tijd wist 

men nog niet goed hoe met doofstommen te communiceren. Amman ontwikkelt een techniek waarbij 

de trillingen in het strottenhoofd van hem, de leraar, door de doofstommen wordt gevoeld, zodat zij 

hem na kunnen doen. Zo leren zij eerst klanken maken en uiteindelijk spreken. Het eerste woord dat 

Hester leert is “moeder”. Na twee maanden kan zij al heel wat woorden zeggen en communiceren met 

anderen. Twee jaar later, in 1692, publiceert Amman zijn boek over de door hem ontwikkelde leer. Dat 

wordt een bestseller en hij wordt onder collega’s geroemd. Zo staat Herman Boerhaave, bij wie 

Amman verder heeft gestudeerd, met hem in contact. Boerhaave is onder de indruk en Amman mag 

de prins van Oranje (stadhouder Willem III) en tsaar Peter de Grote van Rusland, zijn methode 

uitleggen. Hij trouwt met een Hollandse en blijft voorgoed in de Republiek. 

Later gaat hij op landgoed De Hoop wonen, het huidige Oostergeest, in die tijd omringd door een 

Franse tuin met strakke geometrische aanleg, naar de heersende mode van die tijd. In zijn tuin 

verzamelt hij allerlei bijzondere kruiden. Zijn zoon Johan Amman (1707-1741), die geneeskunde heeft 

gestudeerd in Leiden, is een beroemd botanicus. Met zijn zoon deelde Amman zijn voorliefde voor 

planten en kruiden. In Warmond besteedt hij veel aandacht aan zijn kruidentuin. Wanneer hij terug is 

van een reis naar Schaffhausen, op zoek naar bijzondere planten in de omgeving, overlijdt Amman. 

Hoewel hij zijn methode om doofstommen te leren praten in Nederland heeft ontwikkeld en hijzelf uit 

Zwitserland afkomstig was, wordt zijn werkwijze de Duitse methode genoemd, in tegenstelling tot de 

Franse methode met gebarentaal. Door zijn boek “surdus loquens” (de sprekende dove), dat eerst in 

het Latijn, de taal van de wetenschap, verschijnt en later in een Nederlandse, Engelse en Duitse 

vertaling, wordt Amman’s orale Duitse methode een van de twee pijlers van het dovenonderwijs.  

En hoe het met Hester afliep? Financiële tegenwind deed de familie Koolaart in 1717 verhuizen naar 

het goedkopere Lisse en later, in 1722, naar Kassel waar Pieter Koolaart in dienst trad van landgraaf 

Karel van Hessen-Kassel. Met haar gedichten wordt Elisabeth Koolaart-Hoofman pas na haar dood in 

1736 beroemd. Hester geniet, tot haar overlijden in 1737, van een bescheiden legaat. 
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WANKELE WERELD - UNSETTLED WORLD 
Penning door Jan Paul Kruimel 

 
Het Corona-virus (Covid-19) heeft de wereld aan het wankelen gebracht. Velen zijn slachtoffer 
geworden van de virusziekte die pandemie is geworden. En dat geldt niet alleen voor degenen die door 
het virus ziek zijn geworden maar ook voor degenen die door de gevolgen zijn getroffen. In economisch 
opzicht is er veel veranderd in ons dagelijkse leven en de overheid heeft moeite de bestrijding van het 
virus op de juiste manier aan te pakken.  
De penning geeft uitdrukking aan het feit dat de wereldleiders ook min of meer wankelen onder de 
last van de pandemie. Zoals de filosoof Spinoza in zijn Ethica1 schreef:  “De macht van de mens is uiterst 
beperkt en wordt oneindig overtroffen door de macht van externe oorzaken.” 
 

 
 
Op de voorzijde het coronavirus met omschrift MY NAME IS COVID-19. De tekst loopt door op het 
spandoek op de keerzijde: AND I RULE THE WORLD. Op de keerzijde ook de namen van de zes 
wereldleiders Johnson, Macron, Merkel, Putin, Trump en Xi. De namen zijn geknakt, wankelen en 
geven door de dansende letters uitdrukking aan de vragen die hen pijnigen: ‘wat ís de beste methode 
van bestrijding?’ en ‘hoe kunnen wij de economie revitaliseren?’. Deels verdwijnen hun namen onder 
het spandoek van Covid-19. 
 
Het virus en het spandoek zijn oriëntaals rood gepatineerd, de andere kleur geeft uitdrukking aan de 
het feit dat door de pandemie de wereld in meerdere opzichten is verbleekt, de mensen door de lock 
down, de economische perspectieven door de gevolgen daarvan. 
 
De penning heeft een doorsnede van 60 mm en is uitgevoerd in gegoten kunstporselein. 
 
Informatie:  
Jan Paul Kruimel 
Achterpoelen 4 
2361 ME Warmond 
jpkruimel@xs4all.nl 
 

 
1 Benedictus de Spinoza, Ethica [1677], deel IV, hoofdstuk 32. 


