
NOG EVEN DIT HET WEER

‘Buona sera!
Ze hebben er
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Nieuwe serie over
plattelandsfenomeen

Grote onbekende brengt
duizenden in vervoering

door onze correspondenten
Eelco van der Linden en Simon van Woerden

VATICAANSTAD/BUENOS AIRES – Het Sint-
Pietersplein explodeerde van vreugde
toen er witte rook uit de Sixtijnse Kapel
kwam. De duizenden die zich woensdaga-
vond in de regen op het plein hadden ver-
zameld braken uit in gejuich, zwaaiden
met vlaggen en riepen: ‘Leve de paus’.
De nieuwe paus is de Argentijnse kardi-
naal Jorge Mario Bergoglio (76). Onder de
naam Franciscus I betrad hij het balkon.
Anders dan bij de vorige pausverkiezing
was het dit keer snel duidelijk dat er een
nieuwe paus was gekozen.

Met Franciscus I is voor het eerst in 1.272
jaar iemand tot paus gekozen die niet uit
Europa afkomstig is. De laatste niet-Euro-
pese paus was de uit Syrië afkomstige Gre-
gorius III, die in 741 overleed. Bergoglio is
ook de eerste Jezuïet die paus is geworden
en de eerste pater (lid van een religieuze
orde of congregatie) sinds Gregorius XVI
(1831-1846).
De kerk kiest met Bergoglio uitdrukkelijk
opnieuw voor een oudere paus. Hoewel
Sint Franciscus een van de populairste ka-
tholieke heiligen is, heeft nog nooit een
paus zich naar hem genoemd. Volgens de
officiële lijst van het Vaticaan is hij de
266e paus in de geschiedenis van de

Rooms-Katholieke Kerk.
In zijn geboorteland Argentinië verzamel-
den gelovigen zich bij de kathedraal van
Buenos Aires. Velen hadden hem van na-
bij meegemaakt. Miguel (59 jaar) kende
zijn loopbaan goed. „Het is een erg goed
persoon. Hij verdedigde rechtvaardigheid,
vocht tegen armoede en zei waar het op
stond als er onjuiste maatregelen geno-
men werden. Ik heb hem vaak in de mis
gezien, een erg goeie bisschop ook.”
Ook Luis Miranda (78) is enthousiast:
„Een intelligente man. Hij kan de kerk hel-
pen. Het wordt een mooi feest vanavond,
dit zie je niet elke dag! Ik ga ook vieren, ja,
met een lekker glas Fernet.”
De nieuwe Argentijnse paus Franciscus I
houdt van tango en van voetbal. Hij is een
supporter van de voetbalclub San Lorenzo
de Almagro uit de hoofdstad Buenos Ai-
res. Hoewel hij een goede gezondheid ge-
niet, heeft hij wel regelmatig problemen
met zijn ademhaling. Hij heeft na een chi-
rurgische ingreep nog maar één long.

Nieuwe paus uit Argentinië begroet de
duizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein
in het Italiaans: ‘Buona sera’.
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