
Mijn ervaring is anders 

 

 
In het Brabants Dagblad van 14 maart met reacties van lezers op de keuze van paus 
Franciscus werd de reactie  vanuit de San Salvator in Beweging ingeleid met: ‘die zich van de 
moederkerk heeft afgescheiden’.  
Mijn ervaring is anders. Ik heb mij juist aangesloten bij de mensen van de San Salvator uit 
solidariteit met hen, omdat zíj door vertegenwoordigers van de moederkerk pijnlijk 
gescheiden werden van hun kerk, die hen zeer dierbaar was. Gelukkig heeft het vaderhuis 
veel plaatsen van inwoning en gelukkig gingen er andere deuren open zonder dat de band  
met de moederkerk werd verbroken.  
We zijn nog steeds een gemeenschap van gedoopten, die van harte samenkomt rond het 
Woord en samen deelt en viert in zijn Naam. En er is gezegd: ‘Ik ben waar twee of drie in 
mijn Naam samenzijn’. En zijn er ieder weekend veel meer samen.  
Ik heb mij afgevraagd, hoe onze nieuwe paus deze situatie zou beoordelen en mijn hoop 
gevestigd op hem. Het heeft mij ontroerd, dat zijn eerste zegen bestemd was voor álle 
mensen van goede wil, overal ter wereld. Inclusief, geen uitsluiting. Ook dat hij bij zijn eerste 
verschijnen, alle opschik, die hem boven anderen onderscheidde, achterwege liet.  
Ik denk, dat hij bij zijn inhuldiging alle kardinalen en hoogwaardigheidsbekleders het liefst 
gekleed zou hebben gezien in een eenvoudige pij.  De kleine spaarders op Cyprus zouden het 
als een blijk van medeleven hebben opgevat en ook  anderen voor wie de glamour en glitter 
schril afsteekt tegen hun schrijnende situaties. Maar ik begrijp, dat niet ineens de mijters 
kunnen worden opgeborgen.  
Veel mensen hebben hun hoop gevestigd op deze paus. Zo in dagblad Trouw van18 maart: 
’Franciscus is een paus, die zendt en ontvangt. Daarmee gaat hij dwars in tegen het beeld 
van de kerk, die alleen regels uitvaardigt en geen signalen wil ontvangen’.  
Hij treedt daarmee in het voetspoor van Jezus, die in discussies met Farizeeën steeds 
benadrukte, dat het om de inhoud gaat en niet om de vorm. En het Brabants Dagblad vult 
aan: ’Hij kan geschiedenis schrijven door al die eigenschappen te gebruiken om de kerk te 
vernieuwen en menselijker te maken’. Niet uit te sluiten, maar te omarmen. Om armen. Dat 
hoop ik zo…… 

 

 

José Vos. 


