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(“Eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, een weinig bevend van 
aandoening, maar toch ook in deemoedige vastbeslotenheid, noemen Wij u de 
naam en het plan van twee blijde gebeurtenissen nl. van een diocesane 
synode voor de stad Rome en een oecumenisch Concilie voor de universele 
Kerk.”)2 

 

 

 

                                                
1 Op basis van informatie verzameld van websites http://www.volgconcilie.be/, 

https://www.lucepedia.nl/ en http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html. 
2 Aldus de aankondiging van Paus Johannes XXIII op 25 januari 1959 op het feest van St. 

Paulus-bekering in de St. Paulus-buiten-de-Muren in Rome.  
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In deze korte uiteenzetting worden de acties van paus Johannes XXIII 
beschreven in de aanloop naar het concilie, tijdens de eerste zittingsperiode 
van het concilie en na afloop daarvan ter voorbereiding op de volgende 
zittingsperiode. Deze acties waren ingegeven door de Heilige Geest en 
effectief door zijn communicatieve en diplomatieve kwaliteiten en door zijn 
doortastendheid en overrompelende energie. Niet altijd eenvoudig maar wel 
noodzakelijk, want vóór het concilie was het vooral een project van 
curiekardinalen, maar al vroeg tijdens het concilie namen bisschoppen het 
voortouw, waardoor gemakkelijk zelfs patstellingen tussen curiekardinalen en 
bisschoppen konden ontstaan. De paus heeft doorslaggevende bijdragen 
kunnen leveren aan de uiteindelijke realisatie van constituties over de liturgie 
en over de bronnen van de goddelijke openbaring, van het decreet over 
deelname aan de oecumene en in mindere mate van de constitutie over de 
Kerk.  

Aanloop naar het concilie (1959–1962) 

 

Drie maanden na zijn verkiezing op 25 januari 
1959 woont Paus Johannes XIII in de basiliek van 
Sint-Paulus-buiten-de-muren de afsluitende 
viering bij voor de Internationale Bidweek voor de 
Eenheid van de Christelijke Kerken. Daar kondigt 
hij tot veler verrassing een algemeen 
oecumenisch concilie aan, een synode voor het 
bisdom Rome en hervorming van het kerkelijk 
wetboek.  

In een toespraak eind februari tot leden van de 
Italiaanse Katholieke Actie verklaart de Paus dat 
de gedachte aan een oecumenisch concilie niet is 
gerijpt als vrucht van een langdurige meditatie 
maar de spontaan ontloken bloem was van een 
onverwachte Lente. 

Hoewel de aankondiging van het concilie door paus Johannes XXIII 
als een verrassing komt, gaan de kiemen ervan tientallen jaren terug in de tijd. 
De Liturgische Beweging die al in 1903 door Paus Pius X omarmd en in 1956 
door Paus Pius XII erkend werd, had al lang geprobeerd de gelovigen actief bij 
de liturgie te betrekken. Nieuwe ontwikkelingen in de theologie, de nouvelle 
théologie (vernieuwing van de katholieke theologie door terug te gaan naar de 
bronnen, het geloof in elke tijd bij de tijd brengen), waren ook al tientallen 
jaren bezig. In het licht van de Shoah moest de verhouding met de joden 
dringend herzien worden. En het besef groeide dat de Kerk haar houding ten 
opzichte van de moderne tijd moest gaan bepalen. Dat was het 
aggiornamento dat Paus Johannes XXIII bedoelde. 
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De tekst van de aankondiging wordt aan alle 
kardinalen gestuurd met het verzoek mogelijke 
suggesties terug te sturen. Slechts 25 kardinalen 
sturen een antwoord. Verschillende nationale 
bisschoppenconferenties dragen ideeën aan voor 
het komende concilie. Op 17 mei 1959 roept 
Johannes XXIII dan een zogenaamde voor-
voorbereidende commissie in het leven die de 
eerste stappen moet zetten om het concilie 
concreet te maken. Niet helemaal verwacht vraagt 
hij kardinaal Domenico Tardini voorzitter te 
worden. De leden van de voor-voorbereidende 
commissie komen allemaal uit de Romeinse 
Curie. 

Op 29 juni 1959 stuurt Johannes XXIII zijn encycliek Ad Petri 
Cathedram uit, onder andere over het verlangen naar eenheid onder de 
christenen. Dit zal één van de belangrijke thema’s van het concilie worden. 
Een ander thema waarop hij uitvoeriger wil terug komen is de rol van de leken 
in de Kerk. 

Bij de eerste verjaardag van de kroning van paus Johannes XXIII op 4 
november 1959 wordt een balans opgemaakt. Zijn optreden wordt gekenmerkt 
door o.a. menselijkheid, gemoedelijkheid, maar ook scherpzinnigheid en 
doortastendheid, zijn overrompelende activiteit en zijn pastorale inzet. 

 

Op 30 juni 1959 stuurt kardinaal Tardini een 
brief naar alle bisschoppen, religieuze oversten 
en katholieke universiteiten in de wereld met 
de open vraag om wensen voor het concilie 
naar Rome te sturen. Er komen meer dan 
2.150 verlanglijstjes binnen. Op 5 juni 1960, 
met Pinksteren, stuurt Johannes XXIII zijn 
pauselijke brief Superno Dei nutu uit. Hij richt 
12 voorbereidende commissies en 3 
secretariaten op die het concilie inhoudelijk en 
logistiek moeten voorbereiden. De 
commissievoorzitters en twee-derde van de 
leden komen uit de Curie of andere Romeinse 
instellingen. Via kalenders, affiches, 
bidprentjes en gebeden van de paus zelf wordt 
de interesse van het grote publiek voor de 
voorbereiding van het oecumenische concilie 
levend gehouden. 

Met de oprichting van een secretariaat voor de bevordering van de christelijke 
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eenheid maakt de paus zijn wens concreet dat het concilie oecumenisch zal 
zijn. Kardinaal Bea wordt voorzitter en Willebrands secretaris. 

De voorbereidende commissies en secretariaten werken koortsachtig aan de 
inhoudelijke en logistieke voorbereiding van het concilie. Elke voorbereidende 
commissie heeft van de voor-voorbereidende commissie een eigen agenda 
gekregen op basis van de 70 onderwerpen (quaestiones) die de voor-
voorbereidende commissie heeft geïdentificeerd uit de vele wensenlijsten die 
vanuit de hele wereldkerk zijn toegezonden. Voor elk onderwerp proberen de 
commissies nu een ontwerptekst te schrijven voor bespreking tijdens het 
concilie. 

 

Op eerste kerstdag 25 december 1961 roept 
Johannes XXIII met het ondertekenen van de 
apostolische constitutie Humanae salutis de 
bisschoppen officieel bij elkaar voor het 
Tweede Vaticaans Concilie. Het concilie moet 
weer de onafgebroken vitale goddelijke kracht 
van het Evangelie in de aderen van de huidige 
menselijke gemeenschap laten stromen. Als 
startdatum wordt 11 oktober 1962 gekozen. 

Op 13 juli 1962 geeft de paus toestemming om de eerste zeven 
ontwerpteksten naar alle bisschoppen te sturen. De paus heeft de teksten zelf 
slechts drie dagen tevoren ontvangen en heel veel tijd voor beoordeling en 
bespreking daarvan heeft hij dus niet. Zo kort vóór de openingsdag van het 
concilie kan hij de teksten niet meer terugsturen voor vergaande 
aanpassingen, laat staan laten herschrijven.  

De bisschoppen krijgen tot 15 september om hun reacties naar Rome 
te sturen. Op die dag hebben slechts 176 van hen gereageerd. Met 
uitzondering van de ontwerptekst over de liturgie beantwoorden de voorstellen 
niet aan de verwachtingen die veel bisschoppen en theologen lokaal 
koesteren. De belangrijkste kritieken zijn o.a.: te negatief, te veroordelend en 
te veel verdedigend; te veel binnenkerkelijk en te weinig pastoraal; te juridisch 
en te veel centralistisch; onvoldoende aandacht voor de gevoeligheden van 
niet-katholieke christenen. 

Al vóór het begin van de inhoudelijke besprekingen van de 
concilievaders krijgt de Leuvens theoloog Gerard Philips opdracht om een 
alternatieve ontwerptekst over de Kerk te schrijven. Philips brengt daarvoor 
een groep theologische adviseurs bij elkaar zoals Yves Congar, Karl Rahner 
en Joseph Ratzinger (de vorige paus Benedictus XVI). 
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Opening van het concilie (11 oktober 1962) 

 

Voor het oog van de wereld verzamelen zich 
2500 bisschoppen, tientallen theologische 
adviseurs en niet-katholieke waarnemers en 
diplomatieke vertegenwoordigers uit 85 landen 
voor de opening van het concilie. Met een 
eucharistieviering en een toespraak van 
Johannes XXIII gaat het Tweede Vaticaans 
Concilie op 11 oktober 1962 officieel van start. 
In zijn openingstoespraak Gaudet Mater 
Ecclesia geeft paus Johannes XXIII het 
concilie een opdracht mee: geen 
veroordelingen maar aggiornamento: nieuwe 
wegen voor het katholieke apostolaat met 
overwegend een pastoraal karakter, eenheid 
van katholieken onder elkaar, eenheid met 
afgescheiden katholieken en eenheid met nog 
niet christelijke godsdiensten. 

Bij de opening van het concilie worden nieuwe conciliecommissies 
gekozen; die krijgen een meer evenwichtige en internationale samenstelling 
dan de voorbereidende commissies. Ze bestaan voor 57% uit leden van de 
voorbereidende commissie en voor 43% uit nieuwe leden.  

Resultaten eerste zittingsperiode (oktober–december) 

De liturgie 

 

De eerste inhoudelijke debatten gaan van start 
op 21 oktober 1962. Onderwerp is de tekst 
over de liturgie (de latere Constitutie 
Sacrosanctum concilium). De concilievaders 
beginnen hiermee omdat ze deze tekst veruit 
de beste vinden van alle voorbereide 
ontwerpteksten en omdat het debat daarover 
kan dienen als een soort inloopperiode voor 
het concilie.  

Dagelijks vergaderen alle concilievaders in de ochtend in de Sint-
Pietersbasiliek. Ze kunnen mondeling gedurende enkele minuten commentaar 
leveren of hun commentaren schriftelijk sturen naar het conciliesecretariaat. 
Alle commentaren worden schriftelijk vastgelegd en bij de juiste commissie 
bezorgd voor verwerking. 

In de liturgiedebatten op 5 en 6 november wordt besloten dat de 
volkstaal en het Latijn elk hun aandeel zullen hebben in de liturgie. Voor de 



6 
 

eucharistie wordt bepaald dat de preek verband moet houden met het 
evangelie en niet langer dan 10 minuten mag duren. Communie onder twee 
gedaanten wordt nog om praktische redenen afgeraden.  

In een interview op 12 november zegt bisschop Bekkers van Breda 
dat de veranderingen in de liturgie ertoe moeten bijdragen de sacramenten 
weer dichter bij de mensen te brengen, omdat velen er zich geen raad mee 
weten. Daartoe moeten ook de gebaren en rituelen worden aangepast. 

Op 14 november 1962 geeft een overweldigende meerderheid van de 
concilievaders een eerste principiële goedkeuring aan de tekst over de liturgie. 
Tegemoetkomend aan de wens van veel concilievaders beslist Paus 
Johannes XXIII dat de naam van Sint Jozef in canon van de mis wordt 
opgenomen. 

Bronnen van goddelijke openbaring 

Na het principeakkoord over de liturgie, debatteren de concilievaders 
over de ontwerptekst over de bronnen van de goddelijke openbaring (de latere 
Constitutie Dei verbum). Er zijn volgens de tekst twee afzonderlijke bronnen 
van geloofswaarheden, nl. Schrift en Traditie, èn de Traditie is ruimer dan de 
Schrift en is een zelfstandige bron van openbaring. Voor protestanten is dit 
onaanvaardbaar, want die aanvaarden alleen de Schrift als bron van kennis 
over God.  

Theologen hebben intussen vervangende teksten geschreven of 
presenteren een alternatieve benadering van de openbaring. Zes dagen lang 
zal de kwestie de gemoederen van de concilievaders bezighouden en 
verdeeld houden. Paus Johannes XXIII beslist dan dat een nieuwe tekst moet 
worden voorbereid door een gemengde commissie, bestaande uit leden van 
de Commissie voor de bronnen van de openbaring en het Secretariaat voor de 
Eenheid. De voor- en tegenstanders moeten nu samenwerken aan een 
compromis met aandacht voor oecumene. Daarmee komt ook de eenheid van 
de kerken op de agenda van de concilievaders. 

Maar ondertussen ontstaat er ondanks een optimistisch bulletin op 29 
november 1962 bredere ongerustheid over de toestand van de Paus en 
daarmee over het vervolg van het concilie. 

De verhouding met de Oosterse kerken 

Van 26 tot 30 november staat de ontwerptekst Ut unum sint (Opdat 
allen één zouden zijn) op de concilieagenda. De tekst beperkt zich tot de 
positie van de Oosters-katholieke Kerken en is voorbereid door de Commissie 
voor Oosterse Kerken.  

De ontwerptekst wekt positieve verwachtingen. Zo wordt erkend dat 
de schuld van het grote schisma van 1054 bij de legaat van de paus en bij de 
patriarch van Constantinopel gezocht moet worden. Verder getuigt de tekst 
van grote eerbied en hoge achting voor de authentiek-christelijke rijkdommen 

http://www.volgconcilie.be/Documenten/5.html
http://www.volgconcilie.be/DagOpDag/83.html
http://www.volgconcilie.be/Documenten/3.html
http://www.volgconcilie.be/Documenten/3.html
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van de afgescheiden oosterse kerken. En de eenheid die Christus heeft gewild 
is geen uniformiteit maar eenheid in verscheidenheid, zoals reeds ook in de 
debatten over de liturgie ter sprake is gekomen en in wezen al sinds paus Leo 
XIII wordt geleerd.  

Maar het Secretariaat voor de eenheid bereidt een eigen tekst voor en 
de Commissie voor de Kerk werkt aan een eigen tekst over eenheid voor het 
document over de Kerk. Ook hier wordt een gemengde commissie met leden 
van de Commissie voor de Oosterse Kerken, van het Secretariaat voor de 
Eenheid en van de Commissie voor de Kerk gevormd die één tekst over de 
oecumene moet maken. 

Over de Kerk 

Op aandringen van de paus wordt van 1 tot 7 december een begin 
gemaakt met het bespreken van de ontwerptekst van de voorbereidende 
commissie over de Kerk (de latere Constitutie Lumen gentium). Op 18 oktober 
heeft de Leuvense theoloog Gerard Philips weliswaar opdracht gekregen om 
een alternatieve tekst over de Kerk te schrijven. Maar alleen de tekst van de 
voorbereidende commissie wordt aan de orde gesteld. Een meerderheid van 
de interventies is evenwel kritisch: te weinig nederigheid; te weinig over het 
volk van God; te weinig theologische onderbouwing; gaat in tegen de geest 
van de openingstoespraak van de paus; gebrek aan katholiciteit. 

Door de moeizame debatten over de ontwerpteksten over de bronnen 
van de Openbaring en over de Kerk klinken alsmaar meer klachten over de 
gebrekkige organisatie van het concilie. Er komt een coördinatiecommissie die 
de onderwerpen moet ordenen en eenduidig verdelen over de verschillende 
commissies en een actieplan moet maken met concrete werkafspraken voor 
de periode tussen de eerste en de tweede zittingsperiode.  

Een tussenperiode om in eigen kring na te denken  

 

Op zaterdag 8 december 1962 besluit Johannes XXIII 
officieel de eerste zittingsperiode van het Tweede 
Vaticaans Concilie. In zijn slottoespraak spreekt de 
paus de hoop uit dat het concilie mag bijdragen aan 
een nieuw Pinksteren dat de geestelijke krachten van 
de Kerk versterkt. In meer concrete taal spreekt hij 
over het harde werk dat al is verzet en dat nog zal 
komen. Ook de prikkelende meningsverschillen van 
de eerste zittingsperiode worden niet onder stoelen of 
banken geschoven. De concilievaders worden naar 
hun bisdommen teruggestuurd met de opdracht om 
de nieuwe ontwerpteksten grondig te bestuderen. 
Met een goede voorbereiding hoopt de paus dat het 
concilie afgerond kan worden tegen Kerstmis 1963. 

http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=158
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Op 6 januari 1963, op het feest van de Openbaring van de Heer geeft 
paus Johannes XXIII in zijn brief Mirabilis ille zijn visie op het vervolg van het 
concilie. De paus benadrukt dat de bisschoppen ook na hun terugkeer naar 
hun bisdom concilievader blijven. Hij wil dat ze zich grondig voorbereiden op 
de volgende zittingsperiode van het concilie. Daarnaast herinnert hij aan de 
doelstellingen die het concilie voor ogen moet houden: aggiornamento (de 
Kerk en haar leer bij de tijd brengen) en pastoraliteit (geestelijke zorg voor de 
gelovigen) staan voorop. Tot slot noemt de paus de wereldvrede als één van 
de nieuwe onderwerpen van het concilie, een vooruitblik op zijn laatste 
encycliek Pacem in terris. 

De gemengde commissie samengesteld uit de Commissie voor de 
Kerk, het Secretariaat voor de eenheid en de Commissie voor de Oosterse 
Kerken leggen de kiemen voor drie latere conciliedocumenten: 

• het decreet over de katholieke deelneming aan de oecumenische 
beweging (Unitatis redintegratio) 

• de verklaring over de godsdienstvrijheid (Dignitatis humanae) 

• de verklaring over de houding van de kerk ten opzichte van de niet-
christelijke godsdiensten (Nostra aetate). 

De gemengde commissie die zich moet buigen over de bronnen van de 
openbaring slaagt er uiteindelijk toch in om een nieuwe tekst op te stellen. De 
commissie die zich moet buigen over de tekst over de Kerk kiest er uiteindelijk 
toch ook voor om verder te werken op basis van de tekst van de 
subcommissie Philips. De eerste twee hoofdstukken worden al op 13 maart 
1963 afgerond. Na een moeizame start is de sfeer volledig omgeslagen. 

Op 11 april 1963 verschijnt de meest indrukwekkende encycliek van 
paus Johannes XXIII Pacem in Terris, Vrede op Aarde. De encycliek vertrekt 
vanuit de onvervreemdbare rechten van elke mens. Dit sluit aan op de 
Universele verklaring van de rechten van de mens van 1948. Behalve aan de 
rechten van de persoon hecht de paus groot belang aan het individuele 
geweten. Iedereen heeft in zijn zoektocht naar de waarheid het recht om te 
dwalen. Dergelijke taal was tot dan toe ongehoord in pauselijke encyclieken. 
Deze paus wil in gesprek treden met iedereen die van goede wil is. 

De voorbereidingen voor de tweede zittingsperiode gaan niet zo snel 
als paus Johannes XXIII wel zou wensen. De paus dringt aan op een snelle 
verspreiding van de herwerkte schema's. Op 22 april keurt hij al een reeks 
teksten goed. Op 21 mei gaan de eerste zes herwerkte teksten de deur uit. 

Het overlijden van Johannes XXIII 

Hoewel officiële berichten sussende woorden blijven spreken, is 
inmiddels vrij algemeen bekend dat paus Johannes XXIII stervende is. 
Vrijdagavond 30 mei 1963 komt dan toch het officiële bericht dat hij stervende 
is. Zijn laatste woorden zijn: "Ik offer geheel bereidwillig en in overgave tot 

http://www.volgconcilie.be/DagOpDag/89.html
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Gods heilige wil mijn leven op. Mijn laatste gedachten gaan uit naar de 
Concilievaders, naar de Kerk en naar de wereldvrede." Hierbij herhaalt hij 
verscheidene malen: "ut unum sint" [opdat zij één zijn]. 

 

Op 3 juni 1963 om 19.49 uur overlijdt Johannes XXIII. 
Snel na zijn overlijden wordt duidelijk dat deze paus niet 
alleen de harten van vele katholieken beroerde. De hele 
wereld rouwt. De Anglicaanse aartsbisschop van 
Canterbury en het Joodse Wereldcongres betuigen hun 
medeleven. De wereldpers huldigt de overleden paus. De 
Times: “Hij scheen in één persoon de hervormingsijver 
van Leo XIII en de eenvoudige goedheid van de 
Venetiaan Pius X te verenigen”.  

Michel van der Plas schrijft in zijn conciliedagboek: “In de tien, twaalf 
talen van de radiocommuniqués, in de berichten van medeleven en gebed 
over heel de wereld, werd de wereld op een wonderlijke manier één gemaakt, 
door de gedachten aan de man van vrede in zijn stervensuur. Men bad ten 
slotte niet zomaar meer voor hem, maar men bad voor de vrede op aarde. Het 
steeds herhaalde ‘Ut unum sint’ dat hij in de ogenblikken van bewustzijn op de 
lippen had, zoals steeds tijdens zijn roemrijk pontificaat, werd nu althans, in 
deze dagen, verhoord”. 

Paus Johannes XXIII maakt de afkondiging van de besluiten van het 
concilie dus niet meer mee. Hij wordt opgevolgd door paus Paulus VI. Het 
concilie wordt uiteindelijk pas op 8 december 1965 officieel afgesloten. 

 

 

Guus van der Werff 

 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling over het leven en het werk van Angelo 
Giuseppe Roncalli / Paus Johannes XXIII in de kerk van de R.K. Geloofsgemeenschap 
Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming in Houten, 7-21 oktober 2018. 

 

 

http://www.volgconcilie.be/Deelnemers/vanderplas.html

