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Juan Mario Bergoglio, nu Paus Franciscus, is oud-leerling van don Bosco. Dit werd me, met foto, op 21 maart 2013 

gemaild door Wim Janssen. Hij had het van zijn dochter Miranda in Manilla, en die weer van een salesianen. Daarna 

vond ik nog een foto met gegevens.  Die volgen hieronder. Daar achter nog biografische notities uit een andere bron. 

 
 

 
http://bbb-news.com/blog/2013/03/16/from-fresh-faced-schoolboy-to-leader-of-the-catholic-church-pope-francis-and-

his-early-life-in-a-middle-class-family-of-seven/ 

From fresh-faced schoolboy to leader of the Catholic Church: Pope 
Francis and his early life in a middle-class family of seven 

Posted on March 16, 2013 by Administrator  

By 

John Hutchinson 

He has been thrust into the public spotlight since taking on the role as head of the Catholic Church. Yet the early years of 

Pope Francis I remain somewhat of an unknown with most of the focus rightly centred on his life in the church. 

 

Jorge Mario Bergoglio was born on 17 December 1936 in Buenos Aires into a middle-class family of seven in 1936, his 

father a railway worker and his mother a housewife. 

Happy youth? Portrait shots are often forced, but a young Jorge Mario Bergoglio looks relaxed and cheery here, and 

right, he now Pope Francis (left) in his young years with his brother Oscar Bergoglio 

Little is know about his life as a child and latterly as a teenager, but judging by these pictures, he was a pleasant, family-

orientated, well-turned out young man. 
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As a sixth-grade pupil, Bergoglio attended Don Bosco school on Avenida de Mayo 1800 in Ramos Mejia, and decided 

to continue his quest for higher education. 

He holds a degree as a chemical technician, but then chose the priesthood and entered the seminary of Villa Devoto.  

He became a priest at 32, nearly a decade after losing a lung due to respiratory illness and quitting his chemistry studies.  

Despite his late start, he was leading the local Jesuit community within four years, holding the post from 1973 to 1979. 

From 1980 to 1986 he was rector of the Philosophical and Theological Faculty of San  

Article source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2294187/From-fresh-faced-schoolboy-leader-Catholic-Church-

Pope-Francis-early-life-middle-class-family-seven.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490 

 

http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/biografie-jorge-mario-bergoglio-paus-franciscus/ 

Biografie Jorge Mario Bergoglio: paus Franciscus 

14 maart 2013 Milan van Lange Op 13 maart 2013 kwam er witte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel 

in het Vaticaan. De Argentijn Jorge Mario Bergoglio is gekozen als nieuwe paus en volgt de afgetreden paus 

Benedictus XVI op onder de naam Franciscus. Naast zijn kerkelijke carrière heeft hij natuurlijk ook zijn aardse 

bezigheden. Zo is de nieuwe paus een fanatiek supporter van de Argentijnse voetbalclub San Lorenzo. 

Jorge Mario Bergoglio werd geboren op 17 december 1936 in Buenos Aires en groeide op in een Italiaans 

immigrantengezin van vijf kinderen. Zijn vader, Mario José Bergoglio, was een spoorwerker en zijn moeder 

Regina Mariá Sívori zorgde voor het huishouden. Gedurende zijn jeugd had hij te kampen met 

ademhalingsproblemen vanwege een bacteriële infectie in zijn longen, waardoor uiteindelijk een van zijn longen 

verwijderd moest worden. Overigens leeft hij daar al meer dan vijftig jaar probleemloos mee. Voordat hij begon 

aan zijn kerkelijke carrière studeerde hij scheikunde aan de universiteit van Buenos Aires. Toen hij klaar was 

met zijn studie, besloot hij op 21-jarige leeftijd geestelijke te worden. 

 

Religieuze vorming 

In 1958 trad Bergoglio toe tot de orde der jezuïeten. Aan het Colegio Máximo San José in San Miguel behaalde 

hij in 1960 een graad in de wijsbegeerte. In de eerste helft van de jaren ’60 doceerde hij literatuur en psychologie 

aan verschillende onderwijsinstellingen. Daarna richtte de intelligente Bergoglio zich op een studie theologie, 

een vak waarin hij later zou promoveren tot professor. Uiteindelijk vond zijn priesterwijding plaats in 1969. Zijn 

eerste leidende functie kreeg hij in 1973 bij de Argentijnse jezuïetenorde. Zijn geestelijke carrière beleefde een 

eerste grote hoogtepunt in 1992, toen hij benoemd werd tot hulpbisschop van Buenos Aires en bisschop van 

Auca. Vijf jaar later volgde hij Antonio Quarracino op als aartsbisschop. 

 

Eenvoudige levensstijl 

Kenmerkend voor Bergoglio is zijn eenvoudige manier van leven. Ook nadat hij in 2001 tot kardinaal benoemd werd, 

bleef hij zijn simpele levensstijl hanteren. In plaats van een auto met privéchauffeur nam hij de bus of de metro naar 

zijn werk. Bij zijn aanstelling tot bisschop weigerde hij de bisschoppelijke woning en bleef hij wonen in een simpel 

appartementje en kookte daar elke avond zelf zijn diner. Hij hecht veel belang aan de zorg voor armen en 

maatschappelijke betrokkenheid. Dit bracht hij in de praktijk door als bisschop vaak op bezoek te gaan bij priesters in 

de sloppenwijken bij zijn woonplaats en daar zijn steun aan de mensen te betuigen. Hij vindt deze sociale 

verantwoordelijkheid een belangrijkere taak van de kerk dan bijvoorbeeld het voeren van leerstellige discussies. 

 

Conservatieve kant 

Ondanks zijn meelevende en sociale karakter is Bergoglio in theologisch opzicht een conservatief geestelijke. 

Toen Argentinië als eerste Latijns-Amerikaanse land het homohuwelijk legaliseerde, noemde hij dit ‘een project 

van de duivel’. Over abortus, het andere twistpunt binnen de katholieke kerk, zei Bergoglio eens dat hij het ‘een 

teken van egoïsme, individualisme en gemakzucht’ vindt. Op politiek gebied heeft hij de nodige verwijten 

gekregen. Zo zou hij tijdens de militaire Junta-dictatuur, die van 1976 tot 1982 Argentinië in zijn greep hield, 

niet voldoende hebben gedaan om de verdwijning van twee jezuïeten te voorkomen. Bergoglio heeft dergelijke 

verwijten altijd ontkend. Overigens is zijn daadwerkelijke rol hierin nooit bewezen. 

 

Na zijn verkiezing tot paus heeft Bergoglio ervoor gekozen de naam Franciscus aan te nemen. Hij is de eerste 

paus die deze naam aanneemt, en daarom is de toevoeging van het cijfer I overbodig. De Amerikaanse president 

Barack Obama noemde de keuze voor een Latijns-Amerikaanse paus ‘een teken van kracht en vitaliteit van het 

Amerikaanse continent’. Hij voegde hieraan toe dat Franciscus ‘als voorvechter van de armen en meest 

kwetsbaren onder ons, een boodschap van liefde en mededogen uitdraagt’.  
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https://www.facebook.com/imabosco 

 
 

 

POPE FRANCIS studied in a Don Bosco school! 

Once a Bosconian, always a Bosconian! 

 

 

Jorge Maria Bergoglio as a Grade 6 pupil at the 'Wilfrid Baron' Salesian College, as it is known today, 

but also known as Ramos Mejia, Buenos Aires. 

 

 

 

 

Jorge Mario Bergoglio [now known as POPE FRANCIS] attended DON BOSCO SCHOOL on 

Avenida de Mayo 1800 in Ramos Mejia, and decided to continue his quest for higher education. (John 

Hutchinshon; DailyMail.Co.UK) 

 

 

 

 



http://www.knack.be/nieuws/buitenland/herlees-de-eerste-werkdag-van-paus-franciscus/article-4000262047126.htm 
 

 

Herlees: de eerste werkdag van paus Franciscus  

 

Eddy Eerdekens 

donderdag 14 maart 2013 om 05u00  

Herlees hier de liveblog over de eerste werkdag van paus Franciscus, alias Jorge Mario Bergoglio. 

Lees ook: Walter Pauli: 'Naamkeuze Franciscus is uitstekend signaal' 

Lees ook: Paus Franciscus in 20 weetjes 

 

Paus Franciscus I © AFP  

ZIE OOK  

• Walter Pauli: 'Naamkeuze Franciscus is uitstekend signaal' 

• Wie is Jorge Mario Bergoglio? 

• Argentijnse kardinaal Bergoglio is nieuwe paus 

16.35 uur: Italiaanse bisschoppen feliciteren verkeerde paus 
 
De Italiaanse bisschoppenconferentie heeft tijdens het opstijgen van de witte rook in een e-mail, zoals het hoort, de nieuwe 
paus met zijn verkiezing gefeliciteerd. De mail was, vermoedelijk, opgesteld nog voor de meeuw op het dak van het Vaticaan 
door witte rook werd opgeschrikt: niet de Argentijn Jorge Mario Bergoglio, voortaan beter bekend als paus Franciscus, werd 
proficiat gewenst, wel de Italiaanse kardinaal Angelo Scola.  
 
De aartsbisschop van Milaan was inderdaad aan het conclaaf begonnen als topfavoriet (althans volgens de Italiaanse media), 
maar viel uiteindelijk naast de (Heilige) Stoel. Volgens het persagentschap Ansa is de episcopale blunder te wijten aan de 
"volkomen onverwachte" verkiezing van Bergoglio. Overigens was enkel de titel van de e-mail fout; in de eigenlijke tekst werd 
wel degelijk de juiste kerkvader gefeliciteerd.  
 
16.02: Aanzienlijke Belgische delegatie naar Rome 
 
Koning Albert en koningin Paola reizen maandagavond naar het Vaticaan naar aanleiding van de verkiezing van de nieuwe 
paus. Ze worden vergezeld door premier Elio Di Rupo, en de vicepremiers Pieter De Crem (CD&V) en Didier Reynders (MR).  
 
15.07 uur: Protestanten zijn tevreden met zijn naamkeuze 
 
Dat de verkozen paus Jorge Mario Bergoglio zich Franciscus laat noemen, schept volgens de Verenigde Protestantse Kerk in 
België hoge verwachtingen.  



 
"Nooit eerder droeg een paus deze naam, waardoor deze keuze mogelijk de wens tot een nieuwe en eigen weg aanduidt", luidt 
het donderdag in een reactie.  
 
"In een zelfgekozen naam ligt een programma besloten. De naam Franciscus roept ontegenzeggelijk associaties op met de wil 
zich te identificeren met de armen en de onderdrukten en met het verlangen om dienstbaar, vredevol in mensen Gods 
aanwezigheid te willen ontdekken, ook in andersdenkenden."  
 
De protestantse Kerk hoopt ook dat de oecumenische inzet met het aantreden van paus Franciscus een nieuwe impuls zal 
krijgen. "Geen enkele kerk is er voor zichzelf", luidt het.  
 
Ten slotte heeft de Verenigde Protestantse Kerk in België haar "hartelijke gelukwensen" laten uitgaan naar de rooms-katholieke 
kerk. Paus Franciscus zelf wordt "veel kracht, wijsheid en liefde" toegewenst bij het vervullen van zijn "veeleisende taak".  
13.45 uur: Bergoglio krijgt kritiek over zijn beleid ten tijde van de junta 
 
De verkiezing van Bergoglio zorgde bij de Argentijnen voor een hoop feestgewoel. Al was niet iedereen even enthousiast. Voor 
veel Argentijnen doet de verkiezing van Bergoglio als paus Franciscus denken aan het regime van Jorge Videla en Roberto 
Viola.  
 
Tussen 1976 en 1983 pleegde het Argentijnse regime verschillende misdaden tegen de menselijkheid. Bergoglio leidde toen de 
jezuïeten van Argentinië. De kerk zou weinig weerstand geboden hebben tegen de junta en zou zich niet openlijk verzet hebben 
tegen de bloeddorstige daden van het regime, zoals moorden en ontvoeringen.  
 
Intussen circuleren er al foto’s van de paus samen met Videla. De Argentijnse journalist Horacio Verbitsky schreef in 2005 over 
de relatie tussen kerk en junta ten tijde van Videla’s regime. Hij beschuldigde Bergoglio van medeplichtigheid aan ontvoering 
van twee jezuïetenpaters. Zij werden in 1976 door de marine opgesloten omdat ze mensen uit de arme wijken in Buenos Aires 
ondersteunden.  
 
Bergoglio wil niet op de beschuldigingen reageren, maar meent wel dat hij tijdens het regime verschillende mensen heeft 
geholpen met ontsnappen en onderduiken.  
12.36 uur: Kardinaal Danneels tevreden met keuze voor Bergoglio 
 
Kardinaal Godfried Danneels is er niet over verbaasd dat de keuze voor de nieuwe paus op Jorge Mario Bergoglio gevallen is. 
Hij liet uitschijnen dat de Argentijn zijn eerste keuze was.  
 
"Ik zou liegen mocht ik zeggen dat ik niet gelukkig ben. Hij is een zeer bekwame man", zei de kardinaal op een persconferentie 
op het Belgische Pauselijk College in Rome.  
 
Het verbaasde Danneels wel dat het conclaaf zo kort duurde. Maar de keuze voor de Argentijn Bergoglio is niet verrassend, 
aldus de kardinaal. Hij was al in de running bij het vorige conclaaf (in 2005).  
 
Danneels gaf zijn enthousiasme te kennen over de keuze van de 115 kardinalen. Paus Bergoglio is een man "met veel 
diepgang", "erg nederig en heel ernstig", zei hij. Het is een man die op de achtergrond blijft maar veel invloed heeft wanneer 
men contact met hem heeft. "Men moet geen show verwachten, hij blijft zichzelf."  
Over de naam van de nieuwe paus zei de Belgische kardinaal: "Het eerste wat Franciscus van Christus hoorde toen hij in San 
Damiano bij een vervallen kerk stond, was: bouw mijn kerk weer op. En ik denk dat dát de opgave is van deze tijd".  
 
De nieuwe paus moet de Kerk vernieuwen, meent Danneels. Hij vindt de leeftijd van Franciscus, 76 jaar, geen probleem. "Ik 
vergelijk hem met Johannes XXIII. Die was ouder en bracht een omwenteling teweeg in de Kerk."  
 
11.45 uur 'Hoop op vernieuwing in de Kerk' 
 
Broeder Aloïs, de prior van de internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap in het Franse Taizé, ziet in de 
eerste woorden van de nieuwe paus tekenen voor hoop op vernieuwing in de Kerk. "Wij hadden op vernieuwen gehoopt en die 
is er gekomen", stelt de prior.  
 
11.07 uur: 'Paus moet zijn wil tot hervormen bewijzen' 
 
De kersverse paus Franciscus krijgt van de gerenommeerde Zwitserse theoloog Hans Küng geen lofbetuigingen vooraf. 
Volgens Küng is de hamvraag wat de houding van de paus zal zijn tegenover hervormingen. "Voert hij eindelijk de 
hervormingen in de Kerk door, die gedurende decennia onder zijn voorgangers op zich laten wachten hebben? Of gaat hij in 
wezen zo door zoals dat nu het geval is? "  
 
Trekt Franciscus de hervormingen naar zich toe, dan zal hij op de brede goedkeuring van de katholieken kunnen rekenen, aldus 
de Zwitserse theoloog. Zet hij echter de conservatieve lijn van Johannes Paulus II en Benedictus XVI voort, dan zal dat in de 
Kerk "hervormingen van onderuit uitlokken, ook zonder goedkeuring van de hiërarchie en zelfs vaak tegen de 
verijdelingspogingen van de hiërarchie in", aldus de 84-jarige Küng.  
 
De theoloog roept de bisschoppen en de katholieken sinds jaren op tot ongehoorzaamheid tegen de koers van de Curie. Küng 
was peritus (deskundige) tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), maar verloor zijn leerbevoegdheid aan de 
universiteit van Tübingen in 1980 na kritische studies over de katholieke leer, met name over het celibaat, anticonceptie en 
abortus.  
10.29 uur Paus was niet voorbestemd voor een leven als geestelijke 
 
Paus Franciscus was niet voorbestemd voor een leven als geestelijke, in tegenstelling tot zijn voorganger Joseph Ratzinger, die 
al snel het priesterseminarie introk. Hij had eerder een late roeping. Bergoglio werd in 1936 geboren, maar werd pas in 1969 
ingewijd als jezuïetenpriester, toen hij 33 was.  
 



Lees ook: 20 weetjes over paus Franciscus 
 

 http://www.knack.be/nieuws/buitenland/paus-franciscus-in-20-weetjes/article-4000262177551.htm 

 
 

Paus Franciscus in 20 weetjes 

donderdag 14 maart 2013 om 10u29  
Hij komt uit Argentinië, wordt de 266ste paus van de katholieke kerk en draagt een bril. Maar wat hoort u nog te weten over 
Jorge Mario Bergoglio, sinds de magische woorden ‘habemus papam’ beter bekend als paus Franciscus? 

 
© Reuters  

ZIE OOK  

• Populairste pausennamen 

Bergoglio klinkt niet bijster Spaans als achternaam, en dat heeft zo zijn reden. Jorge Mario Bergoglio is van Italiaanse afkomst. 
Zijn ouders Mario Jose Bergoglio en Regina Maria Sivori zijn Italiaanse immigranten die hun geluk gingen beproeven op het 
Zuid-Amerikaanse eiland.  
 
Paus Franciscus was niet voorbestemd voor een leven als geestelijke, in tegenstelling tot zijn voorganger Joseph Ratzinger, die 
al snel het priesterseminarie introk. Hij had eerder een late roeping. Bergoglio werd in 1936 geboren, maar werd pas in 1969 
ingewijd als jezuïetenpriester, toen hij 33 was.  
 
Bergoglio is chemicus van opleiding. Hij volgde de studie aan de universiteit van Buenos Aires. Later behaalde hij nog een extra 
graad wijsbegeerte in San Miguel. In de jaren rond zijn priesterwijding studeerde hij bovendien nog eens theologie. Hij werkte 
aan verschillende universiteiten als docent.  
 
De nieuwe paus doet het met één long. Als tiener leed hij aan zware ademhalingsproblemen, waarna beslist werd om de zieke 
long te verwijderen. De man leeft intussen al 50 jaar zonder long.  
 
Franciscus is een bescheiden man. Hoewel hij als kardinaal in Argentinië recht heeft op een wagen met chauffeur, besliste hij 
om toch al zijn verplaatsingen met het openbaar vervoer te doen.  
 
En als bescheiden man, stelt hij zich tevreden met een erg bescheiden woonruimte. Een bisschoppelijk paleis was voor 
Bergoglio in Buenos Aires niet nodig. Hij woonde op een klein flatje boven zijn kardinalenkantoor. Hij kookt zijn eigen potje.  
 
Franciscus is de eerste niet-Europese paus in de geschiedenis. Bovendien is hij de eerste jezuïet die een plekje op de heilige 
stoel verovert.  
 
Franciscus is, net als Joseph Ratzinger, een ongelofelijke talenknobbel. Spaans, Duits en Italiaans zijn voor de man absoluut 
geen probleem. Hoe het staat met zijn Kerklatijn, zal snel blijken.  
 
Bergoglio heeft een hart voor de armen. Hij vroeg de Argentijnen alvast om niet massaal af te zakken naar de Italiaanse 
hoofdstad, indien hij tot paus verkozen zou worden. Hij wil liever dat ze hun geld aan de armen schenken, in plaats van het te 



besteden aan dure vliegtuigtickets richting Europa. Hij maakt af en toe een uitstapje naar krottendorpen om er samen met de 
minderbedeelden een maaltijd te bereiden.  
 
Bergoglio koos voor de naam Franciscus (en niet Franciscus I, zo wil hij pas genoemd worden als er een Franciscus II komt, 
red.). Hij verwijst daarmee naar de heilige Franciscus van Assisi en naar Franciscus Xaverius, de oprichter van de 
jezuïetenorde.  
 
Hij is de eerste paus sinds Johannes Paulus I in 1978 die voor een nieuwe naam koos. Al trok die twee reeds bestaande 
pausennamen samen. Paus Lando in 913 was voor Franciscus de laatste die echt voor een unieke naam koos.  
 
Hij heeft al een boek geschreven, in het Spaans, met de klinkende titel ‘Sobre el Cielo y la Tierra’ (‘Op Hemel en Aarde, red.). 
Het boek valt te verkrijgen in de Kindlestore van Amazon.  
 
Hij heeft enigszins conservatieve opvattingen. Ook de nieuwe paus zal geen lans breken voor holebi’s. Hij noemde adoptie door 
een homo-koppel een vorm van kindermishandeling.  
 
Over het gebruik van condooms valt dan wel weer te praten, meent Bergoglio. Het is “toegestaan” om infecties te vermijden, 
maar ook enkel en alleen dan.  
 
De nieuwe bezetter van de Heilige Stoel steunt ook de ‘pro-life-movement’. Over euthanasie en abortus kan voor Bergoglio niet 
gesproken worden.  
 
In 2001 ging hij wel in een ziekenhuis in Argentinië de voeten wassen en kussen van aidspatiënten.  
 
Bovendien kregen Argentijnse priesters die de kinderen van alleenstaande moeders weigerden te dopen een stevige sneer uit 
de pan van de kersverse kerkvorst toen hij nog bisschop was.  
 
Tijdens het vorige conclaaf, in 2005, waarop Joseph Ratzinger werd verkozen tot Benedictus XVI, zou Bergoglio de nummer 
twee geweest zijn. Uit het geheime dagboek van een aanwezig kardinaal dat later in het Italiaanse tijdschrift Limes werd 
gepubliceerd, zou Bergoglio in een eerste ronde 10, bij de tweede 35, in de derde stemming 40 en bij de laatste beslissende 
ronde 26 stemmen gehaald hebben.  
 
Zijn officiële inauguratie volgt op 19 maart, de feestdag van de Heilige Jozef. De enige echte pauselijke vissersring om brieven 
mee te verzegelen ontvangt hij op die dag.  
 
Volgens verschillende bronnen had Bergoglio banden met de militaire junta in zijn land onder het beleid van Jorge Videla. Hij 
stond aan het hoofd van de Argentijnse jezuïeten toen de kerk in zijn land de steun gaf aan Videla. Volgens sommigen heeft hij 
zelfs de hand in de verdwijning (lees: ontvoering) van twee jezuïetenpriesters. (EA) 

 
 

 

 

 



http://www.knack.be/nieuws/buitenland/walter-pauli-naamkeuze-franciscus-is-uitstekend-signaal/article-4000261915557.htm 

 

Walter Pauli: 'Naamkeuze Franciscus is uitstekend signaal' 

 

Walter Pauli 

woensdag 13 maart 2013 om 21u20  

We moeten er niet minnetjes over doen: de verkiezing van de Argentijnse kardinaal Bergoglio heeft alles om 'historisch' te zijn. 

 

© Reuters  

 
Ten eerste - en dat blijft een kantelpunt, of men het wil of niet - hij is de eerste niet-Europeaan ooit. Dat is sowieso een mijlpaal, 
een merkteken.  
 
Ten tweede: zijn naam. Franciscus I. Dat is een onmogelijk fout te interpreteren verwijzing naar de heilige Franciscus. En niet in 
zijn functie van de stichter van de franciscanen en nog wat afgeleide orden, maar wegens de uitzonderlijke rol die Franciscus in 
zijn tijd speelde: ook toen waarschuwde die de paus en zijn hofhouding voor een te decadente levenshouding die niet strookte 
met de katholieke moraal. De naam is een signaal dat Bergoglio wil breken met een recent verleden, zelfs een smerig heden.  
Daarnaast is het ook opmerkelijk dat Bergoglio als jezuïet de naam van Franciscus aanneemt. Zo neemt iemand van de 
grootste orde binnen de kerk de naam aan van iemand van de tweede grootste orde. Dit wijst erop dat deze paus bijzonder 
empathisch is.  
Compromiskandidaat 
 
Tegelijk is hij een compromiskandidaat: hij is een Argentijn, maar heeft zoals zoveel landgenoten Italiaans bloed. Misschien was 
dat nodig voor zijn verkiezing, want de voorbije weken hebben verschillende Italiaanse kardinalen laten verstaan dat de "tijd nog 
niet rijp is" voor een niet-Europese paus. Versta: ze wilden geen Afrikaan, geen Aziaat. Maar wat konden ze hebben tegen een 
Argentijn die eruit ziet als een Italiaan, van Italiaanse afkomst is en jarenlang heeft gewerkt in het Vaticaan, dus in Rome? 
Weinig. Eerlijk: niets.  
 
Natuurlijk is Bergoglio 'geromaniseerd'. Hoewel zijn naam en zijn afkomst Anders en Historisch zijn, zijn een aantal van zijn 
standpunten dat niet. Hij sprak zich uit tegen abortus, tegen euthanasie, en terwijl hij over homo's geen hardliner is (tenminste 
niet naar Vaticaanse normen) is hij resoluut tegen het homohuwelijk of tegen adoptie door homo's. Bovendien was hij in de 
jaren 70 geen vijand van het militaire regime in Argentinië. (Iets wat de vader van de toekomstige Nederlandse koningin Maxima 
ook kwalijk wordt genomen)  
 
Ongetwijfeld hebben zijn ethische standpunten dus meegespeeld in zijn keuze. Hij belichaamt een aantal veranderingen - maar 
dan innovaties die sowieso te aanvaarden waren, zoals het feit dat de meeste katholieke gelovigen niet meer in Europa leven, 
maar in wat nog altijd 'de Derde Wereld' heet. Latijns-Amerika voorop.  
 



Naamkeuze is uitstekend signaal  
 
Bergoglio is nochtans al 76 jaar. Het zou dus kunnen betekenen dat hij de tweede overgangspaus op rij is. Dat het voor de 
tweede keer op rij in minder dan tien jaar wachten is op de echte leider om de kerk te vernieuwen, te versterken en te 
oriënteren. Maar een halve eeuw terug dacht men ook dat de 76-jarige Johannes XXIII een overgangspaus was. Niet de leeftijd 
telt, maar de ingesteldheid of - 'modern, gezegd - de ambitie.  
 
In dat geval is de naamkeuze een uitstekend signaal: een Franciscus zou toch een paus moeten zijn die aandacht heeft voor 
armen, die zich verzet tegen corruptie, tegen alles wat de evangelische boodschap van de kerk bezoedelt. De naam is er (en 
laten we eerlijk zijn: ook de snelheid van zijn verkiezing. Er zullen nog spannende boeken geschreven worden hoe dit conclaaf 
de rechtstreekse opvolger is van dat van 2005, toen Ratzinger gekozen werd tot Benedictus XVI en Bergoglio volgens 
uiteenlopende bronnen al een veertigtal stemmen haalde. Het lijken dus tweeling-conclaven, precies zoals het eerste van 1978 
(Albino Luciano werd Johannes-Paulus I) samenhangt met het tweede van dat jaar (Karol Wojtyla werd Johannes-Paulus II).  
 
Zoals dat altijd is: elke gekozen paus krijgt het voordeel van de twijfel. Deze heeft bovendien de innovatie van de geschiedenis; 
de eerste kardinaal uit de Derde Wereld. (En ook, maar dat is speculatie voor de volgende dagen: een jezuïet op de troon van 
Petrus!) De eerste paus die een naam kiest die een programma belooft dat hij zal uitmesten wat fout was. En nu moet hij zich 
maar bewijzen. De tijd van kardinaal Bergoglio is voorbij. De era van de eerste paus Franciscus is aangebroken. 
Walter Pauli 

 
 

 

 


