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OVER SOLIDARITEIT EN LEVEN IN EEN GOUDEN KOOI 

Onze vriend 
in Rome 

We kenden iemand die iemand kende met connecties in het Vaticaan. 
Na een halfjaar volgde witte rook. Journalist Stijn Fens en Jan-Willem Wits, 
voormalig voorlichter van de Nederlandse bisschoppen, vlogen samen met 

Straatnieuws-verkoper Mare en fotograaf Frank Dries naar Rome voor 
een gesprek met de plaatsbekleder van Christus. 

TEKST STIJN FENS, OAN-WILLEM WITS FOTOGRAFIE FRANK DRIES 



eel te vroeg melden we ons bij de dienstingang van 
het Vaticaan, links van de Sint-Pieter. De Zwitserse 
gardisten weten dat we komen en laten ons door. 

We moeten naar Casa Santa Marta, want daar woont paus 
Franciscus. Dat Casa Santa Marta is waarschijnlijk het meest 
bijzondere driesterrenhotel ter wereld. Een groot wit gebouw, 
waar kardinalen en bisschoppen slapen die in het Vaticaan 
werken of op bezoek zijn, maar het is ook de verblijfplaats 
van de kardinalen tijdens een pausverkiezing. 

Ook hier weten ze van onze komst. Twee dames aan een 
balie, zoals je die in ieder hotel aantreft, wijzen vriendelijk 
op een zijdeur. De spreekkamer is al in gereedheid gebracht: 
een redelijk grote ruimte met een bureau, een 'zitje' en wat 
tafels - het doordeweekse ontvangstvertrek van de paus. En 
dan begint het wachten. Mare, de verkoper van Straatnieuws, 
is nog het meest rustig van ons allemaal en wacht in een stoel 
op wat komen gaat. 

Dan meldt zich plotseling de hoffotograaf van het Vaticaan: 
'De paus komt eraan', fluistert hij ons toe. En voor we het weten 
loopt hij de ontvangstruimte binnen: paus Franciscus, de leider 
van ruim 1,2 miljard katholieken. Hij heeft een grote witte 
envelop bij zich. 'Ga zitten vrienden', zegt hij met een vriendelijk 
handgebaar. 'Wat fijn dat jullie er zijn.' De paus maakt een kalme 
en vriendelijke indruk, maar tegelijkertijd is hij energiek en alert. 
Als we allemaal zitten, verontschuldigt hij zich voor het feit dat 
hij geen Nederlands spreekt. We vergeven hem ter plekke. 

In onze interviews vragen wij altijd als eerste om een 
beeld te schetsen van de straat waarin de geïnterviewde 
is opgegroeid. Welke herinneringen heeft u hieraan? 
'Ik heb vanaf mijn eerste tot ik naar het seminarie ging, in 
dezelfde straat gewoond. Die lag in een eenvoudige wijk van 
Buenos Aires, het waren allemaal lage huizen. Vlak bij ons huis 
was een pleintje, waar we voetbalden. Ik herinner me hoe ik 
thuis wegglipte om na school met jongens te gaan voetballen. 
Mijn vader werkte in een fabriek op honderd meter van ons 
huis. Hij was daar boekhouder. Mijn grootouders woonden vijf
tig meter van ons vandaan. Alles dicht bij elkaar dus. Ook weet 
ik de namen van de mensen nog. Als priester heb ik er velen 
bezocht om ze bij te staan en het sacrament voor de zieken toe 
te dienen. Ze belden me op en ik ging naar ze toe omdat ik ze 
graag mocht. Dit is het eerste wat er in mij opkomt.' 

Voetbalde u zelf ook? 
'Ja.' 

En was u goed? 
'Nee, in Buenos Aires noemden ze jongens die voetbalden 
zoals ik "pata dura", dat wi l zeggen "met twee linkerbenen". 
Maar ik deed mee en ik was vaak keeper.' 

Waar komt uw engagement met het lot van de daklozen, 
ontheemden en vluchtelingen vandaan? Heeft dat te maken 
met een specifieke gebeurtenis in uw persoonlijk leven? 
'Ja, ik denk aan veel dingen. Ik herinner me nog goed de 
vrouw die drie keer per week bij ons thuis kwam om mijn 

moeder te helpen. Ze hielp bijvoorbeeld met de was. Zij had 
zelf twee kinderen en de familie was Italiaans, ze kwamen uit 
Sicilië en hadden daar de oorlog meegemaakt. Ze waren heel 
arm, maar het waren zulke goede mensen. Die vrouw ben ik 
nooit vergeten. Ik was getroffen door haar armoede. Wijzelf 
waren niet rijk, we konden de eindjes aan elkaar knopen, maar 
meer ook niet. We hadden geen auto, gingen niet op vakantie 
of zo. Maar zij kwam veel tekort. Wij hadden genoeg en mijn 
moeder gaf haar wat wij konden missen. 

'DE KERK WIL ALLE MENSEN 
OMHELZEN EN ZEGGEN DAT 
IEDEREEN RECHT HEEFT OP 
EEN DAK BOVEN ZIJN HOOFD' 

Zij is teruggegaan naar Italië, maar later weer naar Argentinië 
teruggekomen. Ik heb haar weer ontmoet toen ik aarts
bisschop van Buenos Aires was, zij was toen negentig jaar. We 
zijn elkaar blijven zien tot haar dood, op haar drieënnegentig-
ste. Op een dag heeft ze mij een medaille van het Heilig Hart 
van Jezus gegeven die ik nog elke dag bij me draag. Die 
medaille, die voor mij ook een herinnering is, doet me heel 
erg goed. Wilt u 'm zien?' Het kost even moeite, maar uitein
delijk haalt de paus de medaille tevoorschijn. Die is helemaal 
verkleurd najaren van dragen. 

'Zo denk ik elke dag aan haar en hoe zij onder haar armoede 
heeft geleden. En ik denk aan alle anderen die hebben gele
den. Ik draag 'm en ik betrek 'm bij mijn gebeden.' 

Wat is de boodschap van de kerk voor daklozen? En wat 
betekent die boodschap van de kerk voor de daklozen 
concreet? 

'Ik denk aan twee dingen. Allereerst is Jezus als een dakloze 
ter wereld gekomen, een arme dakloze. En in de tweede plaats 
wi l de kerk alle mensen omhelzen en zeggen dat iedereen 
recht heeft op een dak boven zijn hoofd. In de kerkelijke volks
bewegingen werken wij met wat we in het Spaans wel de drie 
t's noemen: trabajo (werk), techo (dak) en tierra (grond). De 
kerk verkondigt dat ieder persoon recht heeft op deze drie t's.' 

U vraagt en krijgt regelmatig aandacht in de media voor 
kwetsbare groepen, zoals de daklozen en de vluchtelingen. 
Bent u niet bang dat er een zekere moeheid bij de media en 
in de samenleving zal ontstaan? 
'Als we weer over een thema praten dat ons niet aanstaat 
- en waar we het niet graag over hebben - kennen we allemaal 
de neiging om te zeggen: "Laten we hier toch over ophouden, 
het wordt vervelend zo." Ik weet dat dit gevoel bestaat, maar ik 
ben er niet bang voor. Ik moet de waarheid blijven verkondigen 
en uitleggen hoe de dingen in elkaar zitten.' 



Dat voelt u als uw plicht? 
'Ja, dat is mijn plicht. Maar ik voel het ook van binnen. Het is 
geen gebod. We moeten het eigenlijk allemaal doen.' 

Hoe kan de kerk, als zij over dit soort onderwerpen spreekt, 
enerzijds invloed uitoefenen op het maatschappelijk debat 
en anderzijds voorkomen dat zij misbruikt wordt door 
de politiek? 
'Er zijn wegen waardoor je op dit punt de fout in kunt gaan. 
Ik zie twee vormen van verleiding. De kerk moet de waarheid 
verkondigen, maar ook getuigenis zijn: getuigenis van 
armoede. Een gelovige die het over armoede en over daklozen 
heeft, kan niet tegelijkertijd het leven van een farao leiden. 
De andere verleiding heeft te maken met het sluiten van 
akkoorden met regeringen. Je kunt die akkoorden sluiten, 
maar ze moeten helder en transparant zijn. Bijvoorbeeld: wij 
beheren het gebouw waar we nu zijn en de uitgaven worden 
gecontroleerd om corruptie te voorkomen. De verleiding van 
corruptie is altijd aanwezig, zowel in de politiek als in de kerk. 
Ik weet nog dat ik met veel verdriet heb moeten zien hoe 
mensen, toen Argentinië tijdens de juntajaren in oorlog was 
met Groot-Brittannië over de Falklandeilanden, spullen 
doneerden die vervolgens mee naar huis werden genomen 
door degenen die ze moesten distribueren. Overal en altijd 
ligt het gevaar van corruptie op de loer. Ik heb er eens over 
gesproken met een Argentijnse minister, een eerlijke man. 
Hij is ooit opgestapt omdat hij voor zijn geweten sommige 
wat duistere zaken niet meer kon verantwoorden. Ik heb hem 
gevraagd: als jullie hulpgoederen sturen - kleren, voedsel of 
geld voor de armen of behoeftigen - , hoeveel daarvan komt 
dan daadwerkelijk aan? Hij antwoordde: vijfendertig procent. 
Dat betekent dat vijfenzestig procent niet aankomt. Dat is nu 
corruptie: een stukje voor mij en nog een stukje voor mij. ' 

'SOMMIGE MENSEN HEBBEN 
MIJ EEN COMMUNIST 
GENOEMD. MAAR DAT IS 
INMIDDELS EEN BEETJE EEN 
OUDERWETSE TERM' 

Heeft u het gevoel datu in de tweeënhalf jaar dat u nu 
paus bent een mentaliteitsverandering heeft kunnen 
bewerkstelligen, bijvoorbeeld in de politiek? 
'Dat zou ik niet weten. Wat ik wel weet is dat sommige mensen 
mij een communist hebben genoemd. Maar dat is inmiddels 
een beetje een ouderwetse term {lacht). Misschien gebruiken 
ze tegenwoordig andere woorden als ze het over mij hebben...' 

Marxist of socialist... 
'Dat hebben ze allemaal over me gezegd.' 



Daklozen hebben veel financiële zorgen maar koesteren 
soms hun vrijheid als een grote rijkdom. Uzelf heeft geen 
enkele materiële zorg maar wordt door sommigen gezien 
als een gevangene in het Vaticaan, zonder persoonlijke 
vrijheid. Zou u wel eens een dakloze willen zijn? 
'Ik moet denken aan een roman van de Amerikaanse schrijver 
Mark Twain, De prins en de bedelaar. Je kunt wel elke dag te 
eten hebben, een bed hebben om in te slapen en een bureau 
om aan te werken, terwij l het je aan niets ontbreekt en je ook 
vrienden hebt, maar toch kun je dan, zoals die prins van 
Mark Twain, in een gouden kooi leven.' 

Voelt u zich wel vrij in het Vaticaan? 
'Twee dagen nadat ik tot paus gekozen werd, ben ik - zoals 
dat officieel heet - bezit gaan nemen van het pauselijk appar
tement in het Apostolisch Paleis. Dat is geen luxueus apparte
ment. Maar het is groot, echt groot. Toen ik het gezien had, 
leek het mij net een omgekeerde trechter: groot, maar met 
een kleine deur. Dat betekende dat ik geïsoleerd zou raken. 
Toen dacht ik: ik kan hier alleen al niet wonen vanwege 
mentale redenen. Het zou slecht voor me zijn. 
Het leek misschien aanvankelijk een vreemd idee, maar ik heb 
gevraagd of ik hier kon blijven wonen, in Santa Marta. Dat is 
goed voor mij, want hier voel ik me vrij. Ik gebruik de maal
tijden in de eetzaal waar iedereen komt. En als ik aan de 
vroege kant ben, eet ik met het personeel. Ik ontmoet er 
mensen, groet ze, en dat zorgt ervoor dat deze gouden kooi 
voor mij wat minder een kooi is. Maar ik mis de straat.' 

Heilige Vader, Mare had het idee om u uit te nodigen een 
pizza met ons te eten. Wat dacht u ervan? 
'Ik zou het graag doen, maar ik geloof niet dat het ons zou 
lukken. Het moment dat ik hier de deur uit loop komen de 
mensen op me af. Laatst ben ik de stad in gegaan om de 
glazen van mijn bril te laten vervangen. Het was zeven uur in 
de avond. Het was niet druk op straat. We zijn naar de opticien 
gereden en ik ben uit de auto gestapt. Op dat moment zag 
een vrouw mij en die riep: "Kijk, daar heb je de paus." 
Vervolgens stond ik binnen en alle mensen buiten.' 

'MAALTIJDEN IN DE EETZAAL 
ZORGEN DAT MIJN GOUDEN 
KOOI WAT MINDER EEN KOOI 
IS. MAAR IK MIS DE STRAAT.' 

Mist u het contact met de mensen? 
'Nee, want de mensen komen hierheen. Elke woensdag ben ik 
op het plein voor de algemene audiëntie, soms bezoek ik een 
parochie: ik sta in contact met de mensen. Gisteren waren 
hier in de grote audiëntiehal meer dan vijfduizend Roma-
zigeuners op bezoek.' 



J e kunt zien datu geniet van die wekelijkse rondrit over het 
Sint-Pietersplein... 
'Dat klopt ja, dat klopt...' 

Uw naamgever Sint-Franciscus van Assisi koos voor radicale 
armoede en verkocht zelfs zijn evangelieboek. Voelt u 
als paus en bisschop van Rome wel eens de druk om de 
schatten van de kerk te verkopen? 
'Dat is een makkelijke vraag. Het zijn geen schatten van de 
kerk, het zijn schatten van de gehele mensheid. Ik kan bijvoor
beeld niet morgen zeggen dat ik de Piëta van Michelangelo te 
koop zet, want die is niet van de kerk. Het beeld staat in een 
kerk, maar het is van iedereen. Dat geldt voor alle schatten 
van de kerk. Maar we zijn wel begonnen met de verkoop van 
cadeaus en andere voorwerpen die ik gekregen heb. De 
opbrengst daarvan gaat naar monseigneur Krajewski, die mijn 
liefdadigheidsprojecten coördineert . En dan hebben we nog 
de loterij. We hebben al verschillende auto's verkocht of weg 
geven via die loterij. We hebben spullen in bezit die we kun 
nen verkopen en dat doen we ook.' 

Bent u zich ervan bewust dat de rijkdom van de kerk ook 
dergelijke verwachtingen oproept? 
'Jazeker. Als we een catalogus zouden samenstellen van de 
ri jkdommen van de kerk, dan zou je denken dat de kerk heel 
rijk is. Toen in 1929 het Verdrag van Lateranen werd gesloten 
over de Romeinse kwestie [hierin werd erkend dat de paus 
recht had op een eigen staat, red.], bood de Italiaanse rege
ring de kerk een groot park aan. De toenmalige paus, Pius XI, 
zei toen: "Nee, ik wi l alleen een gebied van een halve vier
kante kilometer om zo de onafhankelijkheid van de kerk te 
waarborgen." Dat principe gaat tegenwoordig nog steeds op. 

Ja, de kerk bezit veel onroerend goed, maar dat gebruiken we 
om de structuur van de kerk in stand te houden en o m veel 
goede werken te doen in landen waar dat nodig is: zieken
huizen, scholen. 

Gisteren heb ik bijvoorbeeld gevraagd om vijftigduizend euro 
naar Congo te sturen om drie scholen te kunnen bouwen in 
arme dorpen. Onderwijs is belangrijk voor kinderen. Dus ben 
ik hier naar de bevoegde instantie gegaan om het verzoek te 
doen en het geld is vervolgens overgemaakt.' 

Laten we het eens over Nederland hebben: bent u wel eens 
in ons land geweest? 
'Een keer maar, toen ik nog hoofd was van de Argentijnse 
jezuïeten [de kloosterorde waar de paus toe behoort, red.]. 
Ik was op doorreis en ben onder meer in Wijchen geweest, 
omdat daar het noviciaat [proeftijd, red.] van de jezuïeten was. 
Ik ben ook anderhalve dag in Amsterdam geweest, waar ik een 
huis van onze orde heb bezocht. Maar van het culturele leven 
heb ik niets meegekregen, daarvoor had ik te weinig ti jd. ' 

Misschien is het daarom een goed idee als de Nederlandse 
daklozen u zouden uitnodigen voor een bezoek aan ons 
land. Hoe zou u daar tegenoverstaan. Heilige Vader? 
'De deur is niet gesloten en het is niet onmogelijk. ' 

Dus als er een dergelijk verzoek zou komen, zou uhet 
overwegen? 
'Dan zou ik het overwegen. En nu Nederland een Argentijnse 
koningin heeft [lacht), wie weet...' 

Heeft u een boodschap voor de daklozen in Nederland? 
'Ik ken de daklozen van Nederland niet goed. Volgens mij is 
Nederland een ontwikkeld land met heet veel mogelijkheden. 
Ik zou de daklozen daar willen vragen om te blijven strijden voor 
de drie t's: werk, een dak boven het hoofd en een stukje grond.' 

Aan het eind van het gesprek wil Mare nog een aantal dingen 
weten. 

Droomde de paus er bijvoorbeeld als klein jongetje al van 
om paus te worden? 
'Ik ga u iets bekennen. Toen ik klein was, waren er bij ons geen 
winkels waar je dingen kon kopen. Er was wel een markt met 
een slager, een groenteboer, noem maar op. Samen met mijn 
moeder en mijn oma deed ik daar boodschappen. Ik was nog 
klein, een jaar of vier. Toen hebben ze me eens gevraagd: wat 
wi l je later worden als je groot bent? Ik antwoordde.' slager!' 

'DE VERLEIDING VAN 
CORRUPTIE IS ALTIJD 
AANWEZIG, ZOWEL IN DE 
POLITIEK ALS IN DE KERK'' 

Voor veel mensen was u tot 13 maart 2013 een onbekende. 
Vervolgens werd u van het ene op het andere moment 
wereldberoemd. Hoe bent u daarmee omgegaan? 
'Het is me overkomen en ik had het niet verwacht. Ik heb 
nooit mijn rust verloren, dankzij de genade van God. Ik denk 
niet zoveel aan het feit dat ik beroemd ben. Ik zeg tegen 
mezelf: "Nu heb je een belangrijke baan, maar over tien jaar 
kent niemand je meer.'" Hij moet weer lachen. 'Weet u, er zijn 
twee soorten beroemdheid: die van de 'groten der aarde' 



zoals Madame Curie [won twee keer de Nobelprijs, red.] en 
daarnaast heb je de roem van ijdeltuiten. Maar die laatste lijkt 
nog het meest op een zeepbel.' 

Dus u zegt eigenlijk: nu ik hier ben, moet ik dit werk zo goed 
mogelijk doen tot ik er niet meer toe in staat ben? 
'Ja.' 

Heilige Vader, kunt u zich een wereld zonder armen 
voorstellen? 
'Ik zou graag een wereld zonder armen zien. Daar moeten 
we voor vechten. Maar ik ben ook gelovig en ik weet dat de 
zonde in ons schuilt. De menselijke inhaligheid is van alle 
tijden, net als het gebrek aan solidariteit en het egoïsme dat 
mensen arm maakt. Daarom is het moeil i jkje een wereld zon
der armen voor te stellen. Als je denkt aan kinderen die uit 
gebuit worden voor dwangarbeid, of kinderen die seksueel 
misbruikt worden.. . En er is nog een andere vorm van uitbui 
t ing: kinderen doden om hun organen weg te nemen en te 
verkopen. Het wegnemen van organen bij kinderen is ook 

inhaligheid. Dus ik weet niet of een wereld zonder armen er 
ooit komt. Maar we moeten er altijd voor blijven strijden. 
Altijd weer, altijd weer...' 
En dan zijn we klaar. We bedanken de paus voor het interview. 
Hij bedankt ons ook en zegt dat hij genoten heeft van het 
gesprek. Dan pakt hij de witte envelop die de hele tijd naast 
hem op de bank heeft gelegen en haalt er voor ieder van ons 
een rozenkrans uit. Er worden nog foto's gemaakt en dan 
neemt paus Franciscus afscheid. Even rustig als hij kwam, 
loopt hij de deur weer uit. 

Met dank aan BISS-Magazin München, Jaider Chantre, Aart 
Heering, Patrick Kuipers, Berengaria Liedmeier, Bas de Meijer 
en Roderick Vonhögen. 
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Het was een poos geleden, ik denk eerlijk gezegd wel een maand of drie, het zouden 
er met hetzelfde gemak vijf of zes kunnen zijn, maar net kwam ik de meneer van 
nummer zes eindelijk weer eens tegen. Hij was z'n hondje aan het uitlaten en toen 
ik met 'm aan de praat raakte - het ging over het halsbandje van dat hondje, dat 
met lintjes versierd was, en ik wilde graag weten of het hondje jarig was, wat overi 
gens niet het geval bleek te zijn; de door z'n dochter gefrutselde versiering was een 
restantje dierendag - zag ik onmiddelli jk dat z'n tanden nog ietsje waren gegroeid. 
Toen ik dat eenmaal had verwerkt, vroeg ik de meneer hoe het met het werk zat. 
Daar ging het, ik zal het maar meteen zeggen, nog steeds niet zo goed mee. Hij had 
een tijdje in Duitsland gezeten, gedetacheerd, een tijdje in Amsterdam en heel even
tjes in Middelburg, maar al met al werkte hij vaker niet dan wel . 
'Ik ben aan de goden overgeleverd', zei hij precies op het moment dat z'n hondje het 
aan de stok kreeg met een voorbij huppelende poes. 
'Ja, maar dat zijn we eigenlijk allemaal hè', zei ik en dat vond ik, zeker voor mijn 
doen, best wijs klinken. Toen wensten we elkaar een prettig en zonnig weekend en 
gingen ieder ons weegs. 
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