
Adieu, Haarendael 
Terugblik op de laatste twee jaren van het groot seminarie 
 
Mijn verblijf op het groot seminarie van het bisdom Den Bosch in Haaren was destijds slechts van korte duur.  
De normen en waarden in kerk en samenleving kwamen in de jaren zestig van de vorige eeuw flink in beweging, 
onder andere door Vaticanum II en het Nederlands Pastoraal Concilie. In kerkelijke kringen was sprake van een 
aggiornamento, vensters naar de toekomst werden wijd open gezet en overal werden vernieuwingen 
doorgevoerd en experimenten bedacht. Mede in dit kader sloot het groot seminarie in 1967 zijn deuren en zette 
ik mijn theologiestudie voort in Tilburg.  
 
Intern op kamers 
Augustus-september 1965: het einde van een lange zomervakantie na het eindexamen op klein seminarie 
Beekvliet naderde en het eerste collegejaar op het groot seminarie in Haaren kwam in zicht. Op het filosoficum 
(filosofieafdeling) kreeg ik een kamer van drie bij drie meter. Voor de inrichting moest ik zelf (resp. mijn ouders) 
zorgen; slechts een kast en een bed waren aanwezig. Ik kon vier zitkamerstoelen en een salontafeltje, bureau, 
stoel en verder wat aankleding aan de muur charteren. Kleding, beddengoed en studiemateriaal had ik al van 
mijn Beekvlietse periode, dus die hoefde niet opnieuw te worden aangeschaft. Nieuw waren koffie- en 
theekopjes, kookplaatje, warmwaterkoker, koffie- en theekan, bier-, wijn- en limonadeglazen, afwasspullen. 
Hoe ik met al die spullen naar het groot seminarie ben gegaan, weet ik niet meer. Waarschijnlijk heeft iemand 
me met de auto daar naar toe gebracht (de buurman van mijn ouders?). Ook de nummers van mijn kamer ben 
ik vergeten. Wel herinner ik me, dat ik in het eerste jaar filosofie op de eerste verdieping aan de rechterkant 
zat, en in het tweede jaar op de tweede verdieping linksboven, vlakbij de trap van de nooduitgang.  
Daar zat ik dan, op het groot seminarie in Haaren. Vrijgesteld van dienstplicht “wegens het bekleden van een 
geestelijk of een godsdienstig-menslievend ambt of opleiding tot zodanig ambt”, zoals de brief van het 
Ministerie van Defensie meldde. Een totaal andere situatie dan op Beekvliet. Regent en prefect waren er niet 
meer; de ‘baas’ van Haaren was de president. Ontbijt, diner en souper gebruikten we samen, net zoals we 
gezamenlijk bij elkaar kwamen in de kerk. Hoewel filosofie- en theologiestudenten een tamelijk hechte 
gemeenschap vormden, werd het leven toch wat individueler: eigen kamer, zelfstandige studie, persoonlijke 
voorkeuren, keuzes en invullingen van vrije tijd en dagritme. De studentenbar (soos) was  voor de meesten een 
dagelijks ontmoetingspunt. 
 
Filosofiestudent 
Hoe ik zelf in het eerste jaar ontgroend ben, weet ik niet meer; oude zwart-wit foto’s waar we sjouwden met 
koffers laten in ieder geval zien dat dat wél gebeurd is. De filosofiestudenten waren namelijk allen lid van de 
studentenvereniging Sint Katrien. Als ik het me goed herinner, was er geen sprake van een keuze voor het 
lidmaatschap: je was qualitate qua gewoon lid van deze vereniging. Toen wij het daarop volgend jaar de 
nieuwe eerstejaars mochten verwelkomen, richtten wij een heuse introductiecommissie (IC) op, waarvan ik 
voorzitter werd. De ontgroeningstijd duurde in principe zes weken, maar daadwerkelijk eigenlijk alleen de 
eerste drie dagen. Leidende gedachte daarachter: “Wij zouden het jammer vinden als de 
ondernemingsactiviteiten een belemmering vormden voor de wederzijds kontakten en goede 
verstandhouding; toon dus aan de nieuwelingen naast Uw (gedwongen) harde, militaire houding ook Uw goede 
eigenschappen!” Met onze medestudenten communiceerden we een gedetailleerd programma, waaronder 
onder andere een happening rond de bierpomp in Esch, bezoek aan de burgemeester van Haaren, wandeling 
door Oisterwijk. Zo lieten we de ‘klooien’ te voet gaan, gekleed in kort jasje met zwembroek, groen haarlint, 
groen rokje, met in de hand een bierpul. We lieten hen gedichten voordragen en zichzelf voorstellen. Verder 
organiseerden we zanglessen, inspecteerden de kamers van de klooien en lieten hen de meest onbenullige 
dingen doen. Onschuldig allemaal, maar het hoorde wel thuis aan het begin van de studententijd. Hoewel ik de 
tekst van mijn speech voor de praeses en de hoogillustere senaatsleden van Sint Katrien nog heb, meen ik me 
te herinneren dat we de feitelijke inauguratie als introductiecommissie geboycot hebben, mede vanwege het 
feit dat er “stevig geknaagd werd aan de fundamenten van Sint Katrien”. Vrij vertaald betekende dat: de 
nieuwe eerstejaars stonden vrij kritisch ten opzichte van het verplicht lidmaatschap van deze 
studentenvereniging en wilden daarin liever hun eigen keuzes  maken. Misschien dat dit al de voortekenen 
waren van de latere studentenopstanden en veranderingen in de universitaire wereld. 
 
De gymnasiumopleiding van Beekvliet vormde de opmaat voor mijn studententijd in Haaren en Tilburg. In korte 
tijd veranderde er veel: je werd geacht zelfstandig te studeren, relevante aantekeningen te maken tijdens de 
colleges die werden gegeven, aanvullende literatuur aan te schaffen en te lezen, zelf op verder onderzoek uit te 
gaan en studiethema’s te bepalen. De lessen werden colleges, de leraren werden professoren. De meeste 



colleges waren hoorcolleges, waarin je aantekeningen diende te maken voor verdere bestudering en 
uitwerking. We werden geacht in nette kleding (dus in de zomer niet in een hemd met korte mouwen!) in de 
collegezaal te zitten. Enkele tentamens waren mondeling, andere werden schriftelijk afgenomen. Dat 
betekende veel pennen, want het multiple choice-systeem was toen nog nauwelijks ontwikkeld, en werkte 
bovendien gezien de aard van de content niet of slechts heel moeilijk. Computers waren toentertijd al helemaal 
nog niet in beeld. Waarschijnlijk kregen we punten toebedeeld, maar hoe en waar die werden geregistreerd 
weet ik niet meer. De boeken en literatuur die we voor de colleges en studie nodig hadden, konden we 
bestellen en kopen in de ‘eigen’ (kantoor)boekhandel van het seminarie. 
Ik vond het niet altijd gemakkelijk om balans te houden tussen enerzijds ontspanning en hobby, en anderzijds 
de studie. Natuurlijk, ik studeerde wel; maar het beeld dat ik momenteel nog heb van die twee jaren groot 
seminarie is er toch eigenlijk meer eentje van druk bezig zijn in de soos en met het jeugdwerk in Tilburg en niet 
een van vele uren studeren achter je bureau. Mijn studiebegeleider heeft me er wel eens op aangesproken, in 
die zin dat hij vond dat ik toch wel de nodige tijd aan mijn studie moest besteden. Hoe trouwens mijn verblijf 
en studie in Haaren werden bekostigd, ben ik kwijt. Waarschijnlijk werd een deel daarvan gesubsidieerd door 
studiefondsen en droegen mijn ouders financieel het nodige bij. Voor het eerst in mijn leven kreeg ik de 
beschikking over een brommer: een zwarte Kaptein Mobylette met rol op het achterwiel. Gekregen van mijn 
vader, die een nieuwe Kaptein Mobylette met kettingaandrijving had gekocht. Ik was er dolgelukkig mee, 
omdat ik er de afstand tussen Haaren en Tilburg (13 kilometer) gemakkelijker en sneller mee kon afleggen. De 
bromfiets kreeg een plaatsje in het fietsenhok. 
 
Hobby’s en vrije tijd 
Voor de sociale contacten was er op het filosoficum een studentenbar (soos), met de klinkende naam De 
scheve kannunik. Hoofd van de bar was de ‘proost’, een functie die ik bij het vertrek van mijn voorganger 
mocht overnemen. Daarmee kreeg ik de zorg en verantwoordelijkheid voor deze studentensociëteit. De functie 
bracht veel praktisch werk met zich mee: voorraadbeheer van drank en snacks, het inroosteren van 
barkeepers, financiële administratie, aankleding van de ruimte. Ik heb daar vele uren in gestoken, overigens 
met veel plezier. Het bracht mij regelmatig bij de Sligro in Den Bosch, waar ik koffie, koffiemelk, suiker, koeken 
(o.a. een haast eindeloze reeks dozen met pennywafels), candies en de fameuze bierworstjes inkocht. Bier (tap) 
en frisdrank werden op bestelling gebracht. Met enkele medestudenten richtte ik de studentenbar volledig 
opnieuw in, zodat de ruimte meer eigentijdser werd. 
Een ‘toelatingstest’ voor het lidmaatschap van een van de liturgische koren deed mij helaas onder de maat 
belanden. Maar ik was wel lid van een ander, klein koortje: het Hugo Distler-koor. Het koor was helaas slechts 
een kort leven beschoren. Samen met enkele andere studenten én een van de seminarieknechten, Geert, was 
ik ook lid van het Haarens mannenkoor. We repeteerden wekelijks in het Haarens café Den Bartel. Het 
repertoire was niet spectaculair, grotendeels Nederlands van het genre Brabantse krentenmik en zo, wel 
meerstemmig. We beleefden er vooral een aantal gezellige uurtjes en konden er een lekker biertje drinken. 
Tijdens mijn filosofiejaren maakte ik ook kennis met de ‘doka’. Ik leerde er zwart-wit foto’s ontwikkelen en de 
daarvoor benodigde spullen gebruiken.  
 
Terugblik 
Ik beschik nog over de Statuta Seminarii Dioecesis Buscoducensis, geschreven door Mgr. Diepen, bisschop van 
Den Bosch (1936). Ze zijn helemaal in het (kerk)latijn geschreven. Hierin waren alle aspecten van het 
seminarieleven nauwkeurig geregeld: toelating, godsdienstige oefeningen, orde en discipline, inhoud van de 
colleges en nog veel meer. In de tijd dat ik in Haaren was, was de voertaal al lang geen Latijn meer en de 
statuten misschien nog wel van toepassing, maar niet daadwerkelijk. Tussen 1936 en 1965 lag natuurlijk ook 
een wereld van verschil. 
In september 1967 sloot het groot seminarie als opleidingsinstituut voor toekomstige priesters definitief zijn 
deuren. Ik had er dus net twee jaar gewoond en gestudeerd. Ik merk dat ik van die tijd weinig heb bewaard: 
eigenlijk alleen wat collegedictaten en een klein aantal foto’s. De herinneringen zijn, anders dan die van 
Beekvliet, tamelijk vaag en de Haarense jaren hebben kennelijk niet zoveel indruk (meer) op me gemaakt.  
Ik heb nooit het gevoel gehad dat er zwaar getornd werd aan het roepingsideaal, maar het raakte geleidelijk 
aan onbewust steeds meer op de achtergrond. Het vrijwilligerswerk in Tilburg opende eigenlijk pas goed mijn 
ogen: ik merkte dat de wereld niet ophield bij de seminariemuren en dat daarbij allerlei interessante dingen te 
beleven waren. De wereld werd letterlijk een heel stuk groter voor me en ik ontdekte al gauw dat die niet 
alleen uit mannen bestond. Ik herinner me niet dat ik daarover veel sprak: op het seminarie niet, thuis niet, 
onderling niet. De godsdienstige vorming bestond voornamelijk uit kerkbezoek (maar niet meer elke dag: 
vrijheid blijheid) en door het jaar enkele retraite- of bezinningsdagen. Achteraf gezien waren het ook de 
nadagen van het groot seminarie. Ik maakte nog wel een (of twee) keer een ‘grote speech’ mee: een kritische 



terugblik van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar door de studenten van het zesde jaar, die spoedig tot 
priester zouden worden gewijd. Als tweedejaars filosofiestudenten waren wij de eersten die met ingang van 
het derde jaar (d.w.z. het eerste jaar theologie) niet meer zouden worden ‘gekleed’ (zwarte toog) en ook geen 
‘lagere wijdingen’ (ostiarius=deur/bankbewaarder, lector=lezer, acoliet=misdienaar, exorcist=bezweerder) 
meer hebben ontvangen. En al zeker geen ‘hogere’ wijdingen (subdiaken, diaken, priester). 
Iets anders was het al dan niet doorzetten van de reeds begonnen filosofie- en theologie-opleiding: ik heb er 
eigenlijk nooit aan gedacht om daarmee te stoppen en een andere studie te beginnen. Ik wilde er graag verder 
mee en liet dan ook weten dat om een aantal redenen het liefst in Tilburg te doen. En zo geschiedde ook; zij 
het dat ik mijn doctoraal examen theologie uiteindelijk aan de Nijmeegse universiteit aflegde. 
 
Jan Simons 


