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Om enig idee te krijgen van wat de nieuwe paus te 
wachten staat, sprak Euronieuws met de bekende 
theoloog en kerk-criticus, prof. Hans Küng. 

EN - Het was een grote media-show in Rome, en 
de verkiezing was een verrassing. Maar wordt hij, 
met zijn zwakke gezondheid, een tussenpaus? 

HK - Daar ben ik niet bang voor, hij wordt geen 
tussenpaus. Johannes XXIII was maar vijf jaar in 
functie en hij veranderde de Kerk meer dan in de 
voorgaande 500 jaar. De nieuwe paus heeft al laten 
zien dat hij alleen al met zijn eenvoudige en sobere 
verschijning de hele atmosfeer kan veranderen. 

EN - Hoe moeten we deze pauskeuze interprete-
ren? Word Franciscus de paus voor de armen? Hij 
komt van het continent met de meeste katholieke 
gelovigen en veel sociale problemen. (verder p. 2) 

HK - Hij zal zeker geen prioriteit geven aan het 
oost-west probleem, zoals de laatste twee pausen 
deden. Maar eerder aan dat van noord-zuid en van 
de armen van de wereld. Dit heeft veel implicaties. 
Denk aan overbevolking, geboorteregeling, dat 
komt allemaal opnieuw ter discussie. 

EN - Wat wordt de meest urgente taak van de 
nieuwe paus? De misbruik-schandalen ophelde-
ren? Het zogenaamde Vatileaks-schandaal? 

HK - Inderdaad. De nieuwe paus heeft als enige 
toegang tot het geheime, door drie kardinalen 
voor zijn voorganger, paus Ratzinger, geschre-
ven rapport. Hij weet daardoor wie binnen de 
Curie niet betrouwbaar is, en wat er is gebeurd. 
De voornaamste taak is de hervorming van de 
Curie, een duidelijke opvatting hoe de Kerk 
geleid moet worden. Het zal van belang zijn de 
juiste Staatssecretaris te kiezen, de leiders van de 
Romeinse ministeries niet zonder meer te 
bevestigen, maar competente mensen aan te 
stellen, om de Kerk werkelijk te hervormen. We 
hebben niets urgenter nodig dan een hervorming 
van het Romeinse bestuur, dat werkelijk moet 
functioneren en geen obstructie plegen.  

EN - Hoeveel kerk hebben mensen tegenwoordig 
nodig? Wat betekent vandaag de dag het leiding-
geven van de katholieke Kerk? 

HK - Als ze goed functioneert kan een kerk in 
de wereld een morele autoriteit zijn. Maar ze 
moet geen farazeïsch gedrag (schijnheilig oor-
delende zelfgenoegzaamheid) toestaan, noch 

met de morele vinger wijzen. Ze moet reageren 
op de moeilijkheden van mensen en ook 
solidair zijn met andere Christelijke kerken en 
wereldreligies. Ze moet zich inspannen voor 
vrede in de wereld. Er liggen dus grote taken, 
en ik hoop werkelijk dat deze paus meer zal 
doen voor de vernieuwing van de kerk, meer 
voor de Christelijke kerken, meer voor vrede en 
welzijn in de wereld dan zijn twee voorgangers. 

 

De Franciscus-paradox 

Het streven van Franciscus van Assisië stond 
steeds tegenover het pauselijke ambt. 
Brengt de nieuwe Pontifex daar verandering in 
– of zal hij falen? Door Hans Küng 

Wie had dat gedacht: toen ik besloot om op mijn 
85e verjaardag mijn ere-functies neer te leggen, 
ging ik ervan uit dat mijn droom om nog eens 
een omwenteling in onze Kerk mee te maken niet 
in vervulling zou gaan. En zie: mijn theologische 
levensgezel Jozef Ratzinger legde zijn pauselijk 
ambt neer, en op 19 maart, zijn naamdag en mijn 
verjaardag, nam een nieuwe paus met de verras-
sende naam Franciscus zijn ambt op.  

Of Jorge Mario Bergoglio erover had nagedacht, 
waarom tot dan toe geen enkele paus de naam 
Franciscus had durven kiezen, de naam van 
Frans van Assisië, die 24 jaar oud afstand deed 
van familie, rijkdom en loopbaan? Het is verba-
zingwekkend hoe paus Franciscus van de eerste 
minuut af zijn stijl gekozen heeft: geen mijter met 
goud en edelstenen, geen purperen, met 
hermelijn afgezette mozetta, geen speciaal voor 
hem gemaakte rode schoenen, geen praal-troon. 
De nieuwe paus spreekt de taal van het volk. Hij 
vraagt het volk te bidden alvorens het zelf te 
zegenen, betaalt zijn hotelrekening, rijdt samen 
met de kardinalen in de autobus, wast jonge ge-
vangenen, zelfs moslims, de voeten.  

Dat zou Frans van Assisië plezier gedaan heb-
ben; dat is toch het tegenovergestelde van het-
geen paus Innocentius III (1198-1216) in zijn tijd 
vertegenwoordigde. Franciscus reisde met elf 
broeders naar hem toe om de goedkeuring voor 
zijn levenswijze in armoede "naar de vorm van 
het heilig Evangelie" te verkrijgen. Innocentius 
III, slechts 37 jaar oud tot paus gekozen, was een 
in Parijs gevormde theoloog, scherpzinnige 
jurist, behendige redenaar, kundige bestuurder 
en geraffineerde diplomaat. Nooit had een paus 
meer macht dan hij, als absolute heerser, wet-
gever en rechter van de christenheid. Maar dat 
triomfantelijke pontificaat bleek ook een keer-
punt te zijn. Er waren tekenen van verval, die 
deels tot in onze dagen kenmerken gebleven zijn 



van het rooms-curiale systeem: nepotisme, heb-
zucht, corruptie en dubieuze geldzaken. 

Daartegenover ontwikkelden zich machtige 
boete- en armoedebewegingen – de Katharen, 
de Waldensen. Pausen en bisschoppen traden 
tegen deze bedenkelijke stromingen op met 
verboden, veroordelingen en zelfs oorlogen.  

Ook Innocentius III bedreef deze uitroeings-
politiek tegen hardnekkige "ketters", maar 
probeerde de armoedebewegingen in de Kerk te 
integreren. Zo keurde hij, na enige aarzeling, de 
regel van Frans van Assisië goed.  

In feite vertegenwoordigde en vertegenwoordigt 
Frans van Assisië het alternatief voor het roomse 
systeem. Wat zou er gebeurd zijn als Innocentius 
het Evangelie opnieuw serieus genomen had en 
deze centralistische, gejuridiseerde, gepolitiseer-
de en geklerikaliseerde machtsstruktuur vernie-
tigd had? Hij zou de enige paus geweest zijn die, 
op grond van zijn capaciteiten en de volheid van 
zijn macht, de Kerk een andere weg had kunnen 
wijzen. Dat zou de Christenheid splitsing en gods-
dienstoorlog bespaard hebben. Zo blijven de oer-
christelijke idealen van Frans van Assisië tot op 
heden vragen aan de katholieke Kerk en aan de 
paus, die zich Franciscus noemt: paupertas, armoe-
de; humilitas, deemoed, en simplicitas, eenvoud.  

Dit verklaart waarom tot nu toe geen paus de 
naam Franciscus durfde aan te nemen. Wat 
betekent het wanneer een paus het oerchristelijke 
streven van Franciscus naar deze tijd vertalen wil? 

– Paupertas, armoede. De Kerk in de geest van 
Innocentius III is een Kerk van rijkdom en praal, 
van hebzucht en geldschandalen. Een kerk in de 
geest van Franciscus is een Kerk van transpa-
rante financiën en bescheidenheid, die zich eerst 
en vooral om de armen, de zwakken en de 
achtergestelden bekommert. Ze hoopt geen 
kapitaal op, ze bestrijdt de armoede en biedt haar 
eigen personeel ideale arbeidsvoorwaarden.  

– Humilitas, deemoed. De Kerk in de geest van 
Innocentius is een Kerk van macht en gezag, van 
bureaucratie en discriminatie, van onderdrukking 
en inquisitie. Een Kerk in de geest van Franciscus 
is een menslievende Kerk van de dialoog, van 
gastvrijheid ook voor non-conformisten, van pre-
tentieloze dienstbaarheid van haar leiders en van 
een solidaire gemeenschap, die nieuwe religieuze 
krachten en ideeën vruchtbaar maakt, in plaats 
van ze buiten te sluiten.  

– Simplicitas, eenvoud. De Kerk in de geest van 
Innocentius is een Kerk van dogmatische verstar-
ring, moralistische censuur en juridische afdek-
king, een Kerk van alles regelende canonistiek, 
van alwetende scholastiek en van angst. Een 

Kerk in de geest van Frans van Assisië is een 
Kerk van de Blijde Boodschap en van vreugde, 
een op het Evangelie georiënteerde theologie, die 
naar de mensen luistert, een niet alleen maar 
docerende maar ook lerende kerk. 

Zo kunnen in het licht van de idealen van Frans 
van Assisië opties geformuleerd worden voor de 
katholieke Kerk van nu, die bij grote gebeur-
tenissen een schitterende façade toont, maar van 
binnen vermolmd en wrakkig geworden is. Dit 
kan niet van de ene op de ander dag gedaan 
worden. Toch zou binnen vijf jaar een veran-
dering van paradigma mogelijk zijn – paus 
Johannes XXIII riep in zijn vijfjarige ambts-
periode het Tweede Vasticaanse Concilie bijeen.  

Franciscus zal, als hij het probeert, machtige 
tegenkrachten oproepen, vooral in het curiale 
bedrijf. Dat moest ook Frans van Assisië onder-
vinden. Hij, die zich van alles wilde losmaken, zat 
meer en meer vast aan de "heilige Moederkerk". 
Minder dan twee decennia na zijn dood was de 
franciscaanse beweging door de roomse kerk 
gedomesticeerd; al gauw diende zij de pauselijke 
politiek en liet zich zelfs gebruiken voor de 
Inquisitie. En zo kan ook niet worden uitgesloten, 
dat een paus Franciscus wordt ingekapseld door 
het systeem dat hij hervormen wil. Blijft een paus 
Franciscus dus een paradox? Laten paus en Frans, 
tegengestelden gedurende de kerkgeschiedenis, 
zich ooit verzoenen? Dit kan alleen een 
evangelisch gezinde paus van hervormingen 
maar lukken. Onze hoop op zo'n Pastor Angelicus 
zouden we niet te vroeg op mogen geven! 

Maar als die hervorming van bovenaf uitblijft? 
De tijden zijn voorbij waarin paus en bisschop-
pen simpelweg kunnen rekenen op de gehoor-
zaamheid van de gelovigen. Als paus Franciscus 
hervormingen aanpakt, zal hij tot ver buiten de 
katholieke Kerk instemming vinden. Doet hij dat 
niet, dan zal de roep "Kom in opstand! Indignez-
vous!" luider worden. Dan zal de hervorming van 
onderaf komen, zonder goedkeuring door de 
hiërarchie. 

De in Tübingen levende Zwitser Hans Küng (85) is 
wereldwijd een van de bekendste katholieke theologen 
en grondlegger van de "Stichting Wereldethos". In 
1979 ontnam paus Johannes Paulus II hem zijn leer-
bevoegdheid.  
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