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Verzameling Groot-seminarie Warmond

Ten Geleide

Groot-seminarie Warmond (1964-1967)
Het oude seminarie 1799-1821
Omdat de hogeschool van Leuven, waartoe ook het “Hollands College” behoorde, in 1797 was vernietigd werd in 1799
het Groot-Seminarie van Warmond opgericht. Het “Hollands College” in Leuven stond ook wel bekend onder de naam
“Pulcheria”.  Het College voorzag in een groot deel  van de scholing van de nieuwe priesters uit Nederland. Deze
vernietiging heeft ervoor gezorgd dat een voormalige Franse kostschool in Warmond werd aangekocht door H.F. ten
Hulscher, aartspriester van Holland en Zeeland, zodat de nieuwe priesters in Nederland opgeleid konden worden.
Op 12 april 1799 betrokken de eerste 17 theologiestudenten het seminarie. De eerste professoren die lesgaven waren
Joannes Henricus Lexius en Henricus Everardus Brouwer. De eerste president werd Petrus Hallemans in oktober 1800.

Het nieuwe seminarie 1821-1843
In 1811 werd Jacobus Joannes Cramer tot aartspriester van Holland en Zeeland benoemd. Bij hem begon het plan te
rijpen een nieuw seminarie  te bouwen, omdat het gebouw erg ongeriefelijk was. Door de economische crisis kon pas in
1821 begonnen worden met de bouw van een nieuw seminarie. Mgr. C.L. van Wykerslooth heeft financieel  veel
bijgedragen aan de bouw van het nieuwe seminarie.

Het nieuwe seminarie  1843-1897
Het seminarie was tot nu toe alleen voor studenten theologie van het Aartspriesterschap Holland en Zeeland. Het
gebouw was geschikt voor maximaal 50 studenten. De studenten uit de andere aartspriesterschappen van de
“Hollandsche Zending” gingen naar het seminarie van ’s-Heerenberg.  In 1842 werd dit seminarie gesloten en moesten
de studenten voor de hogere opleiding van priesterkandidaten naar het seminarie van Warmond.  Het gebouw moest
toen 72 studenten kunnen herbergen. Verbouwing was dus noodzakelijk. Innocentius Ferieri, “Vice-superior van de
Hollandsche Zending”, deed een beroep op de vrijgevigheid van de gelovigen, die gul gaven. Tijdens de verbouwing
bestuurde Franciscus Jacobus van Vree het seminarie. Hij bleef daaraan verbonden tot  oktober 1853. Van 1842 tot 1857
was het seminarie van Warmond de enige opleiding voor hoger onderwijs. Vanaf 1857 was er ook een seminarie in
Rijsenburg voor hoger onderwijs. In 1843 heeft mrg. C.L. van Wykerslooth, bisschop van Curium, de eerste steen gelegd
van de vrijstaande kapel.

De nieuwe voorbouw van het seminarie 1897
In 1895 werd de cursus filosofie, die tot nu tot in Hageveld werd gegeven, gegeven in het seminarie Warmond. Dit zorgde
voor een grote toestroom van studenten. In Warmond, waar iedere student zijn eigen kamer had, ontstond plaatsgebrek.
Het aantal studenten zou binnen korte tijd 120 of meer worden. Het was dus weer tijd voor uitbreiding. In oktober 1897
was het nieuwe gebouw klaar.

Bouw van het Filosoficum
Omstreeks  1928 kwam er tijdens de priesteropleiding steeds meer aandacht voor filosofie en nam het aantal leerlingen
weer toe. Daarom werd in 1930 het “Filosoficum” gebouwd met een eigen collegezaal, refter en kapel. Rond 1930 waren
er meer dan 300 studenten.

De lessen die gegeven werden en de duur van de studie
De studie aan het grootseminarie duurde 6 jaar. Deze 6 jaar waren verdeeld over 2 jaar filosofie en
  4 jaar theologie.  De lessen werden in twee gebouwen gegeven, in het “Filosoficum” en in het ”Theologicum”. Een
docent die een groot stempel drukte op het “Filosoficum” was professor dr. Jan Groot. Hij gaf onder andere onderwijs in
apologetica, metafysica en ecclesiologie. De belangrijkste vakken waren: theologie, filosofie, kerkgeschiedenis,
bijbelwetenschappen, Hebreeuws, kerkelijk recht, ethica (leer van de zedelijke begrippen en gedragingen), dogmatiek
(wetenschappelijke geloofsleer) en sociologie.

Afscheid seminarie op 29 mei 1967
Het seminarie van Warmond is in 1967 opgegaan in de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. Het
seminarie is 168 jaar bepalend geweest voor de opleiding tot priester.

Bronnen:

1. De Katholieke illustratie, 33 jaargang, nr. 16, 1899/1900 (Knipselarchief KDC);

Pagina 2/6



Verzameling Groot-seminarie Warmond

2. De Tijd, 30 mei 1967 (Knipselarchief KDC);
3. Bouwstenen voor de geschiedenis van een seminarie: Warmond 1799-1967 door Theo Clemens en Jan Jacobs,

Trajecta, 9 (2000), aflevering 2;
4. Website van het Noordhollands Archief: noordhollandsarchief.nl;
5. Website van de VVV Warmond: vvvwarmond.nl ;
6. Professor dr. Jan Groot (1908-1994: portret van een gedreven theoloog in tropenjaren door J.Y.H.A. Jacobs,

Trajecta, 9 (2000), aflevering 2.
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 1.Kamernummerlijst van [cursisten] in het cursusjaar 1965-1966.  1965-1966
  
 2-1.Deel: "Inleidend overzicht van de vragen rond het religieuze leven na Vaticanum II"

gehouden door drs. A. Kroese OCD op 8 oktober 1966.  1966
  
 2.Collegeteksten van de speciale cursus "Het religieuze leven na Vaticanum II".

Cursusjaar 1966-1967.  1966-1967
Bevat 11 stukken

  
  2-2.Deel: "De plaats van het religieuze leven in de constitutie Lumen Gentium - zin en

waarde" gehouden door I. Wishaupt OCD op 5 november 1966.  1966
  
  2-3.Deel: "De betekenis van het decreet Perfectae Caritatis met de bezinning over het

religieuze leven" gehouden door I. Wishaupt OCD op 19 november 1966.  1966
  
  2-4.Deel: "Sociologie van het religieuze groepsleven" gehouden door dr. H.P.M.

Goddijn op 3 december 1966.  1966
  
  2-5.Deel: "De godsdienstpsychologie en haar mensbeeld" gehouden door dr. G.

Tillmans OCD op 17 december 1966.  1966
  
  2-6.Deel: "De zin van de religieuze beleving in fenomenologie en antropologie"

gehouden door dr. G. Tillmans OCD op 14 januari 1967.  1967
  
  2-7.Deel: "De concrete vormgeving van het religieuze leven thans: vorming en

begeleiding tot authentiek religieus leven" gehouden door drs. A. van Galen OCarm.
op 11 maart 1967.  1967

  
  2-8.Deel: "De actueel aanwezige mogelijkheden tot vernieuwing van vormgeving"

gehouden door drs. A. Kroese OCD op 15 april 1967.  1967
  
  2-9.Deel: "Toekomstbeeld" gehouden door drs. A. Kroese OCD op 29 april 1967.  1967
  
  2-10.Deel: "Actuele vragen als opgave tot theologische reflectie" gehouden door dr. G.

Tillmans OCD op 4 februari 1967.  1967
  
  2-11.Deel: "De theologische bezinning op het religieuze leven" gehouden door dr. G.

Tillmans OCD op 25 februari 1967.  1967
  
  3-1.Deel: "De organisatorische situatie van het liturgisch leven in Nederland" gehouden

door N. Nooren op 30 september 1966.  1966
  
 3.Collegeteksten van de speciale cursus "Liturgie onderweg". Cursusjaar 1966-1967.

(Incompleet).  1966-1967
Bevat 5 stukken

  
  3-2.Deel: "De expressie in de liturgie" gehouden door J. Biekman op 14 oktober 1966.

  1966
  
  3-3.Deel: "Het vraagstuk van de differentiatie in de liturgie" gehouden door C.

Vermeulen OFM op 11 november 1966.  1966
  
  3-4.Deel: "Problemen rond de volkszang" gehouden door Ignace de Sutter op 25

november 1966.  1966
  
  3-5.Deel: "Sociologisch onderzoek in verband met de gemeenschappelijke deelname

aan de eucharistie" gehouden door dr. P. van Hooijdonk op 9 december 1966.  1966
  
 4.Collegeteksten van de cursus "Canoniek recht" gehouden door drs. W.F.M.

Postura. Cursusjaar 1965-1966, eerste semester.  1965-1966
  
 5.Collegeteksten van de cursus "Sociaal moraal" gehouden door prof. van Hooijdonk

en prof. van Ouwerkerk. Cursusjaar 1966-1967. Met aantekeningen.  1966-1967
  
 6.Collegeteksten van de cursus "Liturgie" gehouden door prof. Lagerweij. Cursusjaar

1966-1967, 1ste semester.  1966-1967
  
 7.Verslagen en artikelen van de werkgroepen liturgie. Cursusjaar 1966-1967, 1ste

semester.  1966-1967
  
  8-1.Deel: "De betekenis van de aardse werkelijkheid" gehouden op 10 oktober 1964.

  1964
  
 8.Collegeteksten van de speciale cursus "Theologie". Cursusjaar 1964-1965.

  1964-1965
Bevat 7 stukken

  
  8-2.Deel: "De middeleeuwen en de overgang naar de nieuwe tijd" gehouden op 24

oktober 1964.  1964
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  8-3.Deel: "Kerstening van het wereldbeeld" gehouden door prof. dr. L. Aarts op 14

november [1964].  [1964]
  
  8-4.Deel: "De primitieve mens" gehouden door dr. J.J.M. Stieger op 28 november 1964.

  1964
  
  8-5.Deel: "De evolutie van de caritas" gehouden door prof.dr. A.G.M. van Melsen op 12

december 1964.  1964
  
  8-6.Deel: "Aardse werkelijkheid in het licht van de eindvoltooiing" gehouden door prof.

Schooneberg op 16 januari 1965.  1965
  
  8-7.Deel: "Samenvatting" gehouden op 30 januari 1965.  1965
  
 9.Collegeteksten van de cursus "Entmythologiserung" gehouden dr. J. Gottschalk

MSF. Cursusjaar 1964-[1965], [eerste semester].  1964-[1965]
  
  10-1.Cursus: "Sacrament en avondmaal in oecumenisch perspectief" gehouden door

prof. dr. J.C. Groot in februari - mei 1965 (niet aanwezig).  1965
  
 10.Collegeteksten van de speciale cursussen "Theologie en pastoraal". Cursusjaar

1964-1965, 2de semester. (Incompleet).  1964-1965
Bevat 5 stukken

  
  10-2.Cursus: "Begrip van en voor godsdienstigheid, ongodsdienstigheid en atheisme"

gehouden door prof. drs. W.J. Berger.  [1965]
  
  10-3.Cursus: "Het doopsel in de kunst: met speciale aandacht voor de vroegchristelijke

kunst" gehouden door dr. P.P.V. van Moorsel in februari - mei 1965 (niet aanwezig).
  1965

  
  10-4.Cursus: "geloofsopvoeding" gehouden door prof.dr. J.M. Kijm SJ in februari - mei

1965.  1965
  
  10-5.Cursus: "Bijbelexegese"gehouden door prof.dr. C.A. Rijk in februari - mei 1965 (niet

aanwezig).  1965
  
  11-1.Cursus: "Vormingswerk en volwassenvorming" gehouden door drs. L.M. Thomas in

oktober 1965 - januari 1966.  1965-1966
  
 11.Collegeteksten van de speciale cursussen "Theologie en pastoraal". Cursusjaar

1965-1966, 1ste semester. (Incompleet).  1965-1966
Bevat 5 stukken

  
  11-2.Cursus: "De constitutie over de kerk" gehouden door mgr.dr. H.J.H.M. Fortmann in

oktober 1965 - januari 1966.  1965-1966
  
  11-3.Cursus: "Vormen van humanisme" gehouden door prof.dr. J.J.M. Stieger in oktober

1965 - januari 1966 (niet aanwezig).  1965-1966
  
  11-4.Cursus: "De christelijke waarden van de niet-christelijke godsdiensten" gehouden

door prof.dr. E.M.J.M Cornélis OP en pater H. Nys OP in oktober 1965 - januari 1966.
  1965-1966

  
  11-5.Cursus: "Orientaties over sexualiteit en huwelijk" gehouden door dr. L.M. Aarts, dr.

F.J. Heggen, dr. C.J.B.J. Trimbos, prof.dr. P. Schoonenberg SJ en drs. Th. Beemer
in oktober 1965 - januari 1966. (Incompleet).  1965-1966

  
  12-1.Cursus: "De eucharistie: symbolische werkelijkheid" gehouden door dr. J.P. de

Jong in februari - juni 1966.  1966
  
 12.Collegeteksten van de speciale cursussen "Theologie en pastoraal". Cursusjaar

[1965]-1966, tweede semester. (Incompleet).  [1965]-1966
Bevat 5 stukken

  
  12-2.Cursus: "Religieuze themata in de hedendaagse Nederlandse literatuur" gehouden

door Th.B. Govaart in februari - mei 1966. (Incompleet).  1966
  
  12-3.Cursus: "Zending en apostolaat: hoop in actie" gehouden door dr. S. Donders WP

in februari - mei 1966 (niet aanwezig).  1966
  
  12-4.Cursus: "De huidige stand der Oecumene" gehouden door prof.dr. J. Lescrauwaet,

prof.dr. H. Berkhof, prof.dr. J.C. Groot, prof.dr. L.J. v. Holk en prof.dr. H. v.d. Linden
in februari - juni 1966 (niet aanwezig).  1966

  
  12-5.Cursus: "Jezus, bij wijze van spreken: de Psalmen in Wet en Profeten vgl. Lk. 24,

44" gehouden door prof. B.P.M. Hemelsoet in februari - juni 1966 (niet aanwezig).
  1966

  
 13.Collegeteksten van de cursus "Dogmatiek" gehouden door dr. W. Zandbelt.

Cursusjaar 1965-1966, eerste semester.  1965-1966
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 14.Collegeteksten van de cursus "Kerkgeschiedenis". Cursusjaar 1965-1966. Met
aantekeningen.  1965-1966

  
 15.Collegeteksten van de cursus "Ecclesiologie" gehouden door prof. J.C. Groot.

Cursusjaar 1965-1966, tweede semester.  1965-1966
  
 16.Collegeteksten van de cursus "Sociologie" door prof. P.[G] v. Hooijdonk.

Cursusjaar 1964-1965, tweede semester.  1964-1965
  
 17.Collegeteksten van de cursus "Sociologie". Cursusjaar 1965-1966. Met

aantekeningen.  1965-1966
  
 18.Collegeteksten van de cursus "Moraaltheologie" door prof drs. S. v. Gelderen.

Cursusjaar 1965-1966. (Incompleet).  1965-1966
  
 19.Collegeteksten van de cursus "Philosophie" gehouden door L.M. Aarts. Cursusjaar

1965-1966. (Incompleet).  1965-1966
  
  20-1.Cursus: "Theologie van de liturgie" gehouden in 1965-1966, eerste semester.

  1965-1966
  
 20.Collegeteksten van de cursus "Philosophie cursus I" met verslagen en aritkelen van

de werkgroepen. Cursusjaar 1965-1966.  1965-1966
Bevat 2 stukken

  
  20-2.Cursus: "Geschiedenis van de liturgie" gehouden in 1965-1966, tweede semester.

  1965-1966
  
 21.Artikel "Het wezen van de mens" uit het tijdschrift #Annalen van het

Thijmgenootschap# 46 (1958) ten behoeve van het college "Filosofische
bouwstenen".  1958

  
 22.Aantekeningen van de colleges "Nederlandse kerkgeschiedenis" gegeven door

prof. Louter. Cursusjaren 1950-1954. Met als bijlage een brief van Gerard de Wit.
  1950-1954, 2015
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