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WIJCHEN – Messi en Máxima ken-
de hij, maar van hun landgenoot
Jorge Mario Bergoglio had ook de
franciscaner pater Wouter Heuft
nog niet gehoord. Heuft was
woensdagavond ‘op pastoraal be-
zoek’ toen hij tot zijn grote verba-
zing hoorde dat een jezuïet paus
wordt. Die verbazing groeide
toen hij de naam vernam die de
paus had aangenomen: Francis-
cus. „Ik heb ter plekke een soort
receptie gehouden. Iedereen wil-
de mij feliciteren.”
Wouter Heuft is 82 jaar en 60 jaar
franciscaan. Hij leeft naar de be-
ginselen van Franciscus van Assi-
si, die eind twaalfde eeuw in Ita-
lië leefde en een sober en dienst-
baar leven predikte. Met elf mede-
broeders woont Heuft in een com-
plex in Wijchen.
Zijn kamertje heeft een rooms
odeur, vol kaarsen, afbeeldingen
van Maria en kasten vol gebeds-
boeken. Als enige van de groep is
hij nog actief als pastoor, in het
dorp Deest. „Het franciscane zit
in de gewoonste dingen. Een broe-
der hier zorgt voor de maaltijd.
Hij zorgt dat we ruim te eten heb-
ben. Wij zeggen dan: we hebben
het hier maar goed. We realiseren
ons dat er veel mensen zijn die
het heel anders hebben. Dat besef

is ook franciscaans.”
Hij was de laatste fulltime lesge-
vende franciscaan van Nederland.
In de zestig jaar dat hij deel uit-
maakt van de orde zag hij Neder-
land ontkerkelijken en zijn orde
slinken. „Toen ik intrad, was ik
een van de 1.400. Nu nog een van
de 140. De orde zal helemaal uit
Nederland verdwijnen. Maar el-
ders groeit ze wel.”
Heuft is een bekende figuur in
het land van Maas en Waal, waar
hij hele generaties jongeren gods-
dienstonderwijs gaf. Altijd loopt
hij in zijn bruine pij rond, dichtge-
knoopt met een wit koord. „Er
zijn medebroeders die zeggen: dat
moet je niet doen. Franciscus
heeft de eenvoud bedoeld. Maar
dat kan ook een overall zijn, of
vrijetijdskleding. Maar dit is wat
ik wil zijn: herkenbaar, als francis-
caan.”
Heuft werd als jongen van zes, ze-
ven jaar al gegrepen door het ge-
dachtegoed van Franciscus van As-
sisi. Hij woonde in Amsterdam
waar zijn ouders, zeer vrome ka-
tholieken, een beeldje van de hei-
lige Antonius aanbaden. Hij las er
over en ontmoette een francisca-
ner pater. „Het waren de eerste
bouwstenen van mijn roeping.”
Op zijn zestiende ging hij naar
het Franciscaner college in Ven-
ray. Zes jaar later trad hij in de or-
de in. „Franciscanen tref je in alle
geledingen: van politici tot ker-
misklanten. Een verschil met de
jezuïeten die je vooral in de we-
tenschap en vorming ziet.”
Fransiscanen behoren verder tot
de zogeheten bedelorden en de je-
zuïeten niet. Die leven zelfs niet
altijd in kloosters. Franciscanen
en jezuïeten delen het feit dat ze
hulp verlenen aan armen en zie-
ken. Jezuïeten betrachten voorts
absolute gehoorzaamheid aan de
paus en vallen niet onder een bis-
schop.

Heuft denkt dat de paus, net als
hij, gefascineerd is door de ideeën
van Franciscus van Assisi. „Ik
denk niet dat hij nu ineens van je-
zuïet franciscaan wordt. Maar de
figuur Franciscus boeit hem, zo-
als die mij boeit. Franciscus ziet
de natuur als Gods schepping. Hij
ziet de planten, de dieren, de men-
sen als broertjes en zusjes van
elkaar. Zij zijn allemaal schepse-
len van God. Het besef dat je

door Simon van Woerden

BUENOS AIRES – Argentijnse gelovi-
gen stroomden donderdag in drom-
men de kathedraal van Buenos Ai-
res binnen, om te vieren dat hún
aartsbisschop, Jorge Mario Bergog-
lio, als paus Franciscus door het le-
ven gaat. De eerste Latijns-Ameri-
kaanse paus ooit.

De jubelende reacties gingen ech-
ter meteen vergezeld van kriti-
sche vragen. Want welke rol speel-
de de nieuwe katholieke leider
precies tijdens de militaire dicta-
tuur van 1976 tot 1983, die in Ar-
gentinië tijdens de zogeheten Vui-
le Oorlog verantwoordelijk was
voor naar schatting 30.000 ‘ver-
dwijningen’ - een eufemisme
voor ontvoering, marteling en exe-

cutie van politieke tegenstanders?
De vraag is des te prangender om-
dat in Argentinië momenteel een
megaproces (Megacausa ESMA)
loopt over de misdaden tegen de
menselijkheid tijdens de Vuile
Oorlog.
Bergoglio’s naam is verbonden
aan die periode omdat hij destijds
de leider was van de jezuïetenor-
de in Argentinië, een belangrijke
orde binnen de katholieke kerk.
Hoewel het Argentijnse katholicis-
me als geheel openlijk zijn steun
gaf aan het militaire bewind, be-
stond er onder gewone priesters
veel weerstand tegen de junta. Ve-
len van hen ‘verdwenen’ tijdens
de dictatuur. De Argentijnse Or-
lando Yorio en Hongaarse Francis-
co (Franz) Jalics hoorden tot die
weerspannige priesters. De twee

jezuïeten waren sociaal erg betrok-
ken en predikten in de sloppen-
wijken van Buenos Aires de be-
vrijdingstheologie, destijds sterk
in opkomst. De principes daar-
van, onder meer de bevrijding
van sociaal, economisch en poli-
tiek onrecht voor de armen, wa-
ren in de ogen van de rechtse dic-
tatuur socialistisch – en dus ver-
dacht.
Bergoglio, zelf geen aanhanger
van de bevrijdingsdoctrine, zou
zich in 1976 als hoofd van de je-
zuïeten hebben gedistantieerd
van het werk van de twee paters
en hen zo praktisch vogelvrij heb-
ben verklaard. Enkele dagen later
verdwenen Yorio en Jalics, om vijf
maanden later gemarteld, gedro-
geerd, halfnaakt maar levend te-
rug te worden gevonden.

ARNHEM – Minister Lodewijk As-
scher van Sociale Zaken gaat bin-
nenkort praten met de bedreigde
jongerenwerker uit de Arnhemse
wijk ’t Broek.
De jongerenwerker moest on-
langs enkele dagen onderduiken,
nadat hij afstand had genomen
van antisemitische opmerkingen
van Turkse jongeren. Hij is alweer
teruggekeerd in zijn woonwijk,
maar durft zich uit angst voor re-
pressailes niet meer op straat te
vertonen. Hij maakt zich grote
zorgen over zijn toekomst.
Het gebaar van minister Asscher
beschouwt hij als een ‘blijk van
ondersteuning’. Hij weet niet wat
hij ervan moet verwachten.
Het ministerie van Sociale Zaken
wil op korte termijn praten met
het landelijke Inspraak Orgaan
Turken en het CIDI (Centrum Do-
cumentatie en Informatie over Is-
raël) over anti-Joodse uitspraken
onder jonge allochtonen. De Turk-
se jongeren uit de wijk ’t Broek
zeiden vorige maand in een
tv-programma dat ze de Holo-
caust goedkeuren en Joden haten.
Asscher noemde woensdag in een
brief aan de Kamer deze uitlatin-
gen schokkend en verwerpelijk.
„Temeer omdat zij aangeven dat
andere jongeren waar zij mee om-
gaan er ook zo over denken”, al-

dus de bewindsman. Ook de Ka-
mer toonde zich geschokt.
Asscher vindt de uitspraken welis-
waar onaanvaardbaar, maar niet
verrassend, zei hij. Het is volgens
hem bekend dat Jodenhaat vaker
voorkomt bij moslims. In zijn
brief aan de Kamer legde hij een
verband met de solidariteit die
moslimjongeren in Nederland
voelen met moslims elders in de
wereld. Die leidt vervolgens tot
vijandigheid tegen groepen in de
Nederlandse samenleving.
Aandacht op scholen voor de
Tweede Wereldoorlog werd van
diverse kanten aangedragen als
mogelijkheid om de Turkse jonge-
ren van mening te doen verande-
ren. In deze krant gaven meerdere
deskundigen aan dat dit al ge-
beurt en dat het probleem breder
ligt. Asscher is het daarmee eens.
„Het probleem is juist dat de jon-
geren heel goed op hoogte zijn
over de Holocaust, maar dat ze
die schaamteloos goedkeuren. Al-
leen lespakketten over de Tweede
Wereldoorlog zorgen dus niet
voor een oplossing”, zei de minis-
ter.
Naar de achtergronden en oorza-
ken van antisemitisme loopt een
aantal onderzoeken. Op basis van
de uitkomsten beslist het kabinet
over nadere acties.

Het besef dat je
niet de koning van
de natuur bent,
leidt tot soberheid,
tot eenvoud
Franciscaan Wouter Heuft

Toos en Henk door Paul Kusters

Een dienstbaar
Franciscus I laat zich inspireren door
Franciscus van Assisi. Pater Heuft
draagt die sobere leer al 60 jaar uit.

Hielp Bergoglio slachtoffers in Vuile

“

FRANCISCUS I

Minister Asscher
wil gesprek met
jongerenwerker
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Woensdag-
avond zat
ik niet
thuis naar
de televisie

te kijken, ik was erg onderweg
en werd via sms’jes op de hoog-
te gehouden. Het eerste was
simpel: ‘Rook.’
Het is opvallend dat een nieu-
we paus ons zo bezighield de
afgelopen weken. Meer dan
ooit. Het komt slechts ten dele
uit religieuze belangstelling
voort. Nee, het is De Gebeurte-
nis. Niet lang daarna: ‘Argen-
tijn.’ Gek dat ik meteen denk:
leuk voor Máxima. Slaat ner-
gens op. Vervolgens flitst door
me heen: linke soep. En dan
denk ik aan de vader van Máxi-
ma. Heeft deze misschien paus
ook?
Verder vraag ik me af of Henk
Wijngaard al een nieuw lied
klaar heeft: ‘Er kwam rook uit
de pijp, ja, het is een Argentijn.’
Nieuwe sms: ‘Hij lacht nooit.’
Dat komt vaker voor in die
kringen, weet ik, maar het is
wel lastig. Ik ben blij dat ik
geen mensen ken die nooit la-
chen, want die kunnen het le-
ven log maken. Ah, nieuw be-
richt: ‘Maar vanavond wel!’ Ge-
lukkig.
Je hoort de hele tijd kardinalen
ernstig beweren dat het eigen-
lijk niet te doen is, paus zijn,
maar ik kan me ook voorstel-
len dat je toch enige blijdschap
voelt. En dan: ‘Hij heeft goeden-
avond gezegd!’ Als ik na mid-
dernacht thuiskom en wat her-
halingen van de avondprogram-
ma’s zie, merk ik dat dat ‘goe-
denavond’ heel wat heeft losge-
maakt. Het geeft ‘een bepaalde
sfeer’ weer. Het is een typering
waarmee ik nooit iets kan: ál-
les heeft een bepaalde sfeer.
Het ‘goedenavond’ moet ook
iets zeggen over de menselijk-
heid (?) van de nieuwe paus. Ik
ben ervoor het als een vriende-
lijk woord te beschouwen.
Daar begint alles mee.

COLUMN

maar een onderdeel van de na-
tuur bent, en niet de koning er-
van, leidt tot soberheid, tot een-
voud, tot zorg voor de schepping.
Tot verantwoordelijkheids-
gevoel.”
Heuft is geen liefhebber van de
huidige koers van het Vaticaan.
Die is hem te scherp, te veroorde-
lend. Heuft is geen tegenstander
van euthanasie. „De mens hangt
van zonde en fouten aan elkaar.

En wij als priesters bieden de ver-
lossing. Maar nu accepteert de
kerk de zonde niet meer. De brug
van de zonde naar het ideaal kun-
nen wij niet meer slaan. De reac-
tie van de kerk op aids in Afrika
vind ik afschuwelijk. Waarom
niet voorbehoedsmiddelen geac-
cepteerd, als tussenfase? Nu zijn
zoveel onschuldige kinderen geof-
ferd. Ik heb daar grote moeite
mee.”

Hij hoopt dat de nieuwe paus een
nieuwe koers vaart. „Hij moet
meegevoel hebben, met de zor-
gen, het verdriet en de vreugde
van de mensen. En een sterke lei-
der zijn die een einde maakt aan
de onmin in het Vaticaan.”
De eerste tekenen vindt hij hoop-
vol. „Ik heb vier, vijf pausen mee-
gemaakt. Nog nooit maakte ik
een paus mee die zei: ‘Goeden-
avond, bidden jullie voor mij, dan

bid ik voor jullie’. Hij bad een
Weesgegroetje en een Onze Va-
der, juist de gebeden die iedere ge-
lovige kent. Voor mij was dat een
uiting van zijn eenvoud.”

VATICAANSTAD – De Rooms-Katho-
lieke Kerk moet dichtbij zijn wor-
tels blijven en moderne verlokkin-
gen weerstaan. Dat zei de 76-jari-
ge paus Franciscus I donderdag tij-
dens een mis in de Sixtijnse kapel,
de eerste die hij opdroeg als paus.
Als de kerk zijn werkelijke missie
vergeet, dan wordt het niet meer
dan een ‘meelevende’ hulporgani-
satie, waarschuwde de Argentijn.
De kerk moet zich meer richten
op het evangelie van Jezus Chris-
tus. „Wij kunnen lopen zo veel
we willen, we kunnen veel din-
gen bouwen, maar als we niet het
woord van Jezus Christus verkon-
digen, is er iets verkeerd.”

Naast dit specifieke geval zou de
nieuwe paus goed op de hoogte
zijn geweest van de algemene ka-
tholieke betrokkenheid bij het mi-
litaire schrikbewind. Horacio Ver-
bitsky, een bekende Argentijnse
onderzoeksjournalist en in de ja-
ren zevetig lid van de communis-
tische guerrillaclub Los Montone-
ros, is een van de belangrijkste cri-
ticasters van katholieke steun aan
de dictatuur. Volgens Verbitsky
vertelde Bergoglio hem in 1999
dat hij had geweten van verhoren

en martelingen door de Argentijn-
se marine, die plaatsvonden op
een eiland dat de katholieke kerk
aan de marine had verkocht. Ber-
goglio ontkende dit in 2010 toen
hij getuigde in de Megacausa.
In de zaak van Yorio en Jalics
heeft Bergoglio ook een afwijken-
de visie op de feiten. Tegenover
journalist en biograaf Sergio Ru-
bin verklaarde de geestelijk leider
dat hij juist veel moeite had ge-
daan om de twee weer vrij te krij-
gen. Zo zou hij onder meer de
huispriester van dictator Jorge Vi-
dela ervan hebben overtuigd ziek-
te te veinzen, zodat Bergoglio
hem eenmalig kon vervangen en
zo Videla kon vragen Yorio en Ja-
lics te laten gaan. Daarnaast hielp
de nieuwe paus volgens Rubin re-
gelmatig mensen onder te duiken

op kerkelijk grondgebied en gaf
hij een man die erg op Bergoglio
leek zijn identiteitspapieren om
Argentinië te kunnen ontvluch-
ten. „Ik deed wat ik kon, gegeven
mijn leeftijd en de beperkte con-
tacten die ik had, om ontvoerde
mensen te verdedigen”, zegt Ber-
goglio in Rubins boek De Jezuïet.
Mensenrechtenadvocate Myriam
Bregman startte in 2005 een
rechtszaak tegen de nieuwe paus
voor diens betrokkenheid bij de
tijdelijke verdwijning van pries-
ters Yorio en Jalics. Volgens Breg-
man is het verweer ‘toch ook din-
gen goed te hebben gedaan’ veel
te zwak. De kerk wist vanaf het
begin dat de regering burgers ont-
voerde, martelde en vermoordde
en bleef het regime niettemin
openlijk steunen, zegt zij.

De jubelende reacties
in Buenos Aires gingen
meteen vergezeld
van kritische vragen
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Belachelijk dat voetballers min-
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Franciscus I alleen maar beter
worden.
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" Heuft was blij verrast door de
naam van de nieuwe paus. Heuft
behoort tot de laatste der francis-
canen in Nederland, van wie er
nog 140 zijn.
foto Eveline van Elk

Thomas Verbogt


