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Inleiding  

 
 

De geschiedenis van de kerk in Nederland werd in de eerste helft 
van de twintigste eeuw in hoge mate bepaald door de verzuiling. 
Het geloof was geïncarneerd in maatschappelijke organisaties en 
instellingen. De leiding van de kerk speelde daarin een belangrijke 
rol. 

Na de Duitse bezetting in 1940 maakte de kerk in Nederland 
kennis met de nazi-ideologie, die als een heidense godsdienst de 
christelijk-humane levensinstelling bestreed. De katholieke zuil 
werd vervangen door een mensenverachtende ideologie waarin 
Hitler zich de rol van messias toedichtte.  

De bevrijders brachten in 1945 nog weer een andere maat-
schappijvisie mee. Hun liberaal-kapitalisme was anders dan het 
nazidom maar evenmin bepaald door christendom, zijn moraal of 
de sociale leer van de kerk.  

De katholieke zuil werd na de oorlog weliswaar hersteld, onder 
invloed van de groeiende welvaart ging de mens zich in toenemen-
de mate autonoom, vrij van geloof en God voelen en gedragen. In 
de jaren zestig mondde dit uit in een ideologie die de vrijheid van 
de mens stelde boven God, geloof, kerk en moraal. Deze maat-
schappelijk ideologie werd in de tweede helft van de jaren zestig 
gepoogd met de katholieke kerk te verbinden. Dat vond plaats on-
der de dekmantel van het doorvoeren van het Tweede Vaticaans 
Concilie. Een aanzienlijk deel van de energie van de leiding van de 
kerk en van haar kaders in Nederland werd hierin geïnvesteerd.  

Op mondiaal niveau ging de kerk een andere weg. Onder lei-
ding van de intussen zalig verklaarde paus Paulus VI en zijn mede-
werkers werd het concilie geïmplementeerd door het te begrijpen 
vanuit openbaring en traditie. Daarbij werd nadrukkelijk de inbreng 
van het wereldepiscopaat gezocht en gehonoreerd.  

Een deel van de kerk in Nederland verbond zich met de heer-
sende liberale maatschappelijke ideologie. Op deze wijze hoopte 
men haar voor te bereiden op een plaats in een samenleving die op 
basis van de principes van de Verlichting autonoom, van God onaf-
hankelijk en vrij wilde zijn. Hier ging men de weg waarvoor Kier-
kegaard reeds waarschuwde: "Wie met de geest van de tijd huwt, 
zal spoedig weduwnaar zijn".  



2 

De beschreven ontwikkelingen in de kerkprovincie vallen in het 
diocees Roermond binnen één episcopaat. Mgr. Moors1 (1959-1972) 
werd bisschop van Roermond aan de vooravond van een vergaande 
crisis in de kerk in een aantal welvarende landen. Hoe reageerde de 
bisschop op deze crisis die Nederland en ook zijn bisdom niet voor-
bijging?  

Zijn episcopaat kan verdeeld worden in twee perioden: de 
voortzetting van het bestuur zoals dit onder zijn voorgangers mgr. 
dr. G. Lemmens (1932-1958) en mgr. dr. A. Hanssen (1958) werd 
gevoerd enerzijds en de aanpassing van bestuur en beleid na 1965.  

De bul waarmee paus Johannes XXIII mgr. Moors tot bisschop 
van Roermond benoemde, werd op 26 januari 1959 ondertekend. Dit 
was de dag nadat de paus in de kapittelzaal van de abdij Sint-
Paulus Buiten de Muren in Rome aan de daar verzamelde kardina-
len een oecumenisch concilie aankondigde.  

In het eerste deel van Moors' episcopaat nam de bisschop deel 
aan het Tweede Vaticaans Concilie. Moors zette zich oprecht in voor 
het welslagen van de kerkvergadering. Hij stond achter het concilie 
en zette zich er vanaf het begin van harte voor in dat de vernieu-
wingen van het concilie een succes zouden worden voor de kerk in 

                                                           
1 Petrus J.A. Moors (Tungelroy 1906 -1980 Oirlo/Venray) werd in 1930 tot 
priester gewijd. In dat jaar werd hij benoemd tot leraar handelsweten-
schappen aan het bisschoppelijk college in Weert. Hier werd hij in 1942 op 
35-jarige leeftijd op aandringen van zijn collega's directeur van het college. 
In 1957 werd hij overgeplaatst naar het kleinseminarie Rolduc in Kerkrade. 
Hij werd er president van meerdere onderwijsinstituten: een voorbereiden-
de klas, een gymnasium en het filosoficum. Hij werd op 26 januari 1959 
benoemd tot bisschop van Roermond.  

Zijn episcopaat werd bepaald door het Tweede Vaticaans Concilie, be-
stuurlijke vernieuwing van het bisdom Roermond, de crisis die zich in zijn 
diocees aandiende en in de hele kerkprovincie. In deze crisis week mgr. 
Moors zelden af van de visie van de kerk. Dat riep kritiek op van mensen 
die een meer liberale visie aanhingen. Zijn geloof en zijn nuchtere karakter 
stelden hem in staat zijn ambt te vervullen totdat zijn gezondheid hem nog 
voor zijn 65e verjaardag dwong zijn ontslag aan de paus aan te bieden. Mgr. 
Moors werd op 4 maart 1972 opgevolgd door mgr. dr. J.M. Gijsen.  

Zie voor verdere biografische gegevens: Menselijke verhoudingen in de 
kerk, Liber amicorum Petri, ASSELBERGS-ARNOLDS, N. e.a. (red.), Hilversum 
1980; BAAR, P. v. den, Moors, Petrus Joannes Antonius (1906-1980), in: BWN 
III (1989) 420-422; HAMANS, P., Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972)  
I-XXIII, in: De Sleutel 38(2011) nr. 2 tot 40(2013) nr. 3; HAMANS, P., Mgr. 
Moors en het Pastoraal Concilie I-XXVI, in: De Sleutel 42(2015) nr. 2 tot 
44(2017) nr. 6. 
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Nederland en er buiten2. Hij beschouwde het als een voorrecht deze 
kerkvergadering te hebben meegemaakt. In deze jaren besteedde hij 
veel tijd aan studie over de ontwerprapporten voor het concilie. Op 
deze wijze verdiepte hij zijn theologische kennis. De omgang met 
bisschoppen uit heel de wereld inspireerde mgr. Moors zeer.  

Met kennis van zaken toegerust, begon de bisschop na thuis-
komst uit Rome aan het tweede deel van zijn episcopaat; de door-
voering van het Tweede Vaticaans Concilie in zijn bisdom. Dit was 
geen geïsoleerde activiteit voor zijn bisdom alleen3. Mgr. Moors 
werkte op solidaire wijze aan de doorvoering van Vaticanum II in 
de kerkprovincie. Dat wil niet zeggen dat hij zich kritiekloos aan-
sloot bij alles wat in de kerk in Nederland werd gezegd en gedaan.  

De ontwikkelingen in de kerkprovincie in de tweede helft van 
de jaren zestig, de rol van de bisschoppen daarin, die van het PINK 
en het Pastoraal Concilie, vormen het onderwerp van deze studie. 
Speciale aandacht wordt besteed aan de poging het celibaat voor 
priesters af te schaffen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bron-
nen, eerder verschenen literatuur, getuigenissen van mensen die er 
een rol in speelden en van andere tijdgenoten.  

Oprecht wil ik op deze plaats enkele personen danken voor hun 
medewerking aan deze publicatie. Allereerst mgr. F. Wiertz, die 
toestemming gaf gebruik te maken van het bisschoppelijk archief 
van Roermond. Ook de archivaris van dit archief, drs. M. Bohnen, 
en de medewerkers van de bibliotheek in Rolduc verdienen dank, 
evenals mw. L. Crapels-Toebosch, die de teksten op typefouten na-
zag, en mw. M. Snijders, die de drukproeven heeft nagelezen. De 
heer A. Tollenaar zorgde voor het drukklaar maken van de tekst.  

 
 
Rolduc, Kerkrade 
6 januari 2018 
op het hoogfeest van de  
Openbaring des Heren 
 
 

                                                           
2 HAMANS, P., Het bisdom Roermond op weg naar Vaticanum II, in: Com-
munio 38(2013)48-64.  
3 De bestuurlijke veranderingen in het bisdom Roermond in de tweede helft 
van de jaren zestig worden nog nader onderzocht.  


