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voor een nieuwe paus

Habemus Papam!

 
In dit dossier kom je heel wat te weten over het verkiezen van een nieuwe paus.  
Wat gebeurt er als de paus overlijdt of aftreedt? Wie was de eerste paus van de rooms-katholieke 
Kerk? Hoe verloopt de verkiezing? Wat is een conclaaf? Vanwaar komt de witte rook? Welke taken 
krijgt de paus? Enkele weetjes over de  Zwitserse wacht ...

Witte rook voor een nieuwe paus
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Paus Benedictus XVI treedt af. Hij voelt zich naar eigen zeggen te 
oud en te moe om zijn ambt verder te kunnen uitoefenen. Het is 
echter al zo’n 600 jaar geleden dat een paus aftrad. De laatste was 
Gregorius XII in 1415. 

Meestal blijft de paus in z’n ambt tot wanneer hij overlijdt.

Wanneer dit gebeurt, treedt de kardinaal die aan het hoofd 
staat van de Apostolische Kamer naar voor. Ze noemen hem de 
camerlengo.

De Apostolische Kamer is een oude instelling en zorgt ervoor dat 
straks een nieuwe paus wordt verkozen.

Vroeger
De camerlengo stelt de dood van de paus vast in aanwezigheid van enkele personen.

 
Hij neemt de witte sluier van de overleden paus weg. Vervolgens slaat hij 
driemaal met een zilveren hamertje op het hoofd van de overledene. Bij elke tik 
roept hij de doopnaam van de paus en vraagt hij of de paus slaapt. 
Dan zegt hij: ‘Papa vere mortuus est.’ (De paus is werkelijk dood.) 
 
 
 

Verzegelen
De camerlengo verzegelt de werkkamer en het bureau van de paus. Na de begrafenis komen er ook 
zegels op het appartement van de paus tot de nieuwe paus is gekend. 

Begrafenis
Na het overlijden van de paus houden de kardinalen gedurende negen dagen de begrafenisriten voor 
de zielenrust. De paus ligt ondertussen opgebaard in pontificale gewaden. 
De uitvaartplechtigheid krijgt heel wat aandacht van de media. 

Laatste rustplaats
Wanneer de begrafenisplechtigheid achter de rug is, krijgt de overleden paus een plaats in de crypte 
van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.

De paus treedt af of overlijdt, wat nu?

De camerlengo stelt de dood 
vast van paus Leo XIII.
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Petrus, de eerste paus van de Kerk

De heilige Petrus wordt meestal afgebeeld met sleutels in de hand. 
(Standbeeld van Arnolfo di Cambio (13e eeuw), St.-Pietersbasiliek)

Petrus is de eerste paus van de rooms-katholieke Kerk. Hij speelt een 
belangrijke rol na de Hemelvaart van Jezus en na Pinksteren. 
Als woordvoerder van de christenen leidt hij de gesprekken met de joden. 
Op een dag wordt Petrus gearresteerd omdat hij – net als Jezus – een lamme 
geneest. 

Petrus houdt vol. Als hij vrijkomt, trekt hij naar Galilea en Samaria. Hij geeft de Blijde Boodschap van 
Jezus door. Petrus vertelt, onderricht, doopt … 
Wellicht sterft Petrus in Rome tussen 64 en 68 na Christus. Ook hij komt op het kruis terecht. 
Het verhaal doet de ronde dat hij vraagt om ondersteboven te mogen sterven. Petrus vindt zichzelf 
niet waardig om op dezelfde manier als Jezus de kruisdood te ondergaan.

 

De kruisiging van Petrus, Caravaggio, ca. 1601

Petrus is de eerste bisschop van Rome en meteen ook de eerste 
paus van de Kerk.

 
 

In Rome prijkt de Sint-Pietersbasiliek torenhoog 
boven de omgeving uit.

Graf van de heilige Petrus
De Sint-Pietersbasiliek is gebouwd op het graf van de heilige Petrus. Elke dag bezoeken gelovigen de 
relieken van Petrus.

  

 

 
Op het graf staat het beroemde baldakijn van Bernini. 
 Het graf van de heilige Petrus.
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Sleutels
Het is Jezus zelf die zijn Kerk toevertrouwt aan Petrus. 
Op een dag zegt Jezus: ‘Ik zal jou de sleutels van het koninkrijk geven.’ (Naar Matteüs 16, 19) 
Die sleutels moeten dienen om het Rijk van God toegankelijk te maken voor de gelovigen. 
Petrus en zijn opvolgers nemen die verantwoordelijkheid op zich. Vandaar dat op de wapenschilden 
van de paus en van het Vaticaan dezelfde sleutels te zien zijn als die op de beelden van Petrus. 

 

Hersenbreker 1 
Tegengestelden 
Noteer de tegengestelden in het rooster. 
Wat lees je onder de pijl?

traag  . . . fout  . . . . .

laatst    . . . . . wild     . . .

luid   . . . . weinig    . . . .

lang  . . . . vuil    . . .

goedkoop   . . . . uit    . . 

dom    . . . . arm     . . .

boven     . . . . .

dun    . . . zwart   . . .

slecht  . . . . zwak     . . . . .

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
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Het conclaaf

Start van het conclaaf
Het verkiezen van een nieuwe paus is een grootse gebeurtenis. 
De kardinaal-kiezers zonderen zich af in een conclaaf (afgeleid van het Latijnse ‘cum clave’, met de 
sleutel). Van over de hele wereld reizen ze af naar Rome. 
Honderden perslui haasten zich eveneens naar Vaticaanstad. De hele wereld zal de verkiezing op de 
voet volgen.

Als het moet, wachten de aanwezige kardinaal-kiezers vijftien dagen op de afwezigen. 
Om ernstige redenen kunnen ze het begin van de verkiezing nog vijf dagen uitstellen. 

Wie kiest?
Alleen de kardinalen mogen hun stem uitbrengen. De kardinalen die de leeftijd van tachtig jaar 
bereiken, kunnen niet meer kiezen. 
Er is evenwel een norm: het aantal kardinalen dat mag kiezen is beperkt tot 120. 

Waar?
Het conclaaf voor de verkiezing van een nieuwe paus grijpt plaats in Vaticaanstad. De zones en de 
gebouwen zijn afgesloten. De kardinalen beschikken over een slaapruimte, een refter en plaatsen om 
te praten en uiteindelijk te kiezen.

Veelal vindt de verkiezing zelf plaats in de Sixtijnse kapel, onder het ‘Laatste Oordeel’ van 
Michelangelo.                    

 
Geheimhouding 
De plaatsen zijn afgesloten van de buitenwereld. De kardinaal-
kiezers weten dat ze tijdens het conclaaf geen contact mogen 
hebben met buitenstaanders. 
Kranten, tijdschriften, radio, televisie, gsm, internet, Facebook, 
Twitter ... zijn verboden.

Tot in 1978 logeren de kardinalen tijdens het conclaaf in houten chambrettes. In de piepkleine kamer 
staan een bed, een wastafel, een schrijftafel en een stoel.

Zegt de Belgische kardinaal Suenens: ‘Mijn kamer is net een bakoven … Om een beetje verse lucht te 
happen, duw ik – al mag dat niet – een raampje open. Als ik naar het toilet wil, moet ik eerst door een 
kamer van een andere kardinaal. Sommige kardinalen gebruiken zelfs een nachtemmer.’

Vandaag de dag logeren de kardinalen in een hotel. Elke kamer heeft een eigen bad, maar er is geen 
telefoon, geen internetverbinding, evenmin een radio of televisie. 
De ramen kunnen niet open en zijn geblindeerd.

De kardinalen worden in een pendelbusje naar de Sixtijnse kapel 
gebracht.

Een chambrette
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Weetjes
Het langste conclaaf grijpt plaats in 1268. 
Het duurt twee jaar, negen maanden en twee dagen. 
De mensen zijn het lange wachten beu en beginnen het dak boven het kieslokaal af te breken. 
Pas dan gaat het vlug: de nieuwe paus is Gregorius X.

Het kortste conclaaf? Op 31 oktober 1503 trekken de kiesgerechtigden zich terug. Al na enkele uren 
is de nieuwe paus bekend: paus Julius II.

Hersenbreker 2
Roosters 
Schuif ofwel rooster B of rooster C over rooster A. 
Wat lees je?

A

L A E L L G E E N N I N

D E O K O A R W D I N A

L N E E N T N D E O S E

D M F E E N T D E S E L

A A N N D E E P A U S B

V E R K K I E I Z I N G

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

 
B 

C 

Wie kiest ... 
verliest!
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Samenkomen
De eerste dag van het samenzijn begint met een eucharistieviering. 
Na de middag trekken de kardinalen hun koorkledij aan. 
Ze stappen in processie naar de Sixtijnse kapel en zingen het lied Veni, Creator Spiritus. In deze 
hymne vragen ze de heilige Geest om bijstand.

In de Sixtijnse kapel leggen de kardinalen met de hand op het evangeliënboek de eed af waarmee ze 
geheimhouding beloven. 

 

 

Na het afleggen van de eed roept de ceremoniemeester ‘Extra omnes’. Hiermee vraagt hij allen die 
niet tot het conclaaf behoren, te willen opstappen.

 

De kardinaal-kiezers krijgen een moment dat ze kunnen mediteren. Ze bidden de voorgeschreven 
gebeden en als er geen vragen meer zijn over de conclaafregels, begint de verkiezing.

Foto: www.rkk.nl

Foto: www.katholiek.org
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Verkiezing

Rituelen

Stembiljet, 1549

                       Stembiljet, 1903

Het stembiljet is rechthoekig. Meestal zijn de woorden ‘Eligio in Summum Pontificem …’  
(Ik kies tot paus …) voorgedrukt.

Er mag slechts één naam ingevuld worden. Het stembiljet wordt tweemaal geplooid. 
Tijdens de stemming blijven alleen de kardinaal-kiezers in de Sixtijnse kapel.

Bij lottrekking worden negen kardinaal-kiezers aangewezen om een bepaalde functie op zich te 
nemen. 
Drie treden op als stemopnemer of teller.  
Drie anderen halen de stemmen van de eventuele zieken op. 
Drie kardinalen controleren en zien toe of de stemming vlekkeloos verloopt.

Drie fases

De stemming gebeurt in drie fases: de voorbereidende, de eigenlijke en de afhandeling van de 
stemming.

Fase 1: De voorbereiding 
•	De	stembiljetten	worden	verdeeld. 
•	De	lottrekking	van	negen	kardinaal-kiezers	die	een	functie	zullen	vervullen.

Fase 2: De stemming 
De kardinalen vullen het stembiljet in, 
vouwen het en zullen een voor een naar 
voren komen. 
Op het altaar staat een urne, bedekt met een 
schaal. Aan het altaar zitten de tellers.
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Het  Laatste Oordeel

Vooraleer de kardinaal-kiezers tijdens 
de stemronde een naam opschrijven, 
bidden zij tot de heilige Geest. 
Iedereen denkt na en vraagt zich af – 
met hulp van de geest van God – wie 
het meest geschikt is om Jezus op te 
volgen. 
Johannes Paulus II vraagt in zijn 
testament om vooraleer te stemmen, 
het kunstwerk Het Laatste Oordeel van 
Michelangelo te aanschouwen. 
Het schilderij geeft Het Laatste Oordeel 
weer: de zielen van de overledenen 
komen samen om van Christus te 
vernemen of ze al of niet welkom zijn in 
het paradijs.

 
 
 

Het Laatste Oordeel, Michelangelo, 1535-1541

Michelangelo
Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564) is een Italiaans 
beeldhouwer, schilder, architect en dichter uit de Renaissance. 
Hij staat bekend als een van de grootste kunstenaars ooit. 
In 1535 begint hij aan het fresco ‘Het Laatste Oordeel’. Het 
kunstwerk meet 13,7 bij 12,2 meter en siert de achterwand van 
de Sixtijnse kapel. Pas in 1541 beëindigt hij het werk.

Portret van Michelangelo door de Italiaanse schilder Venusti (1535)
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Voor het altaar houdt de kardinaal het stembiljet omhoog en legt hij de eed af. Vervolgens legt hij het 
stembiljet op de schaal en deponeert het in de urne. De kardinaal maakt een buiging voor het altaar 
en keert naar zijn plaats terug.

Eens alle stembiljetten zich in de urne bevinden, schudt de eerste teller de urne verschillende keren 
om de biljetten door elkaar te halen.

Een andere teller telt de biljetten door die een voor een uit de urne te halen en de biljetten in een lege 
vaas te leggen.

Als het aantal biljetten niet overeenstemt met het aantal kiezers, moeten de biljetten verbrand 
worden. Er volgt onmiddellijk een nieuwe stemming.

Als het aantal biljetten klopt, gaat de teller over tot de telling van de stemmen.

De drie tellers nemen plaats aan een tafel voor het altaar. De eerste teller neemt het stembiljet, 
vouwt het open en leest de naam van de gekozene.

De eerste teller geeft het briefje aan de tweede teller. Ook hij leest de naam hardop. Vervolgens 
krijgt de derde teller het stembiljet in handen. Ook hij leest de naam hardop en schrijft meteen de 
voorgelezen naam op.

Na het voorlezen worden de verschillende namen genoteerd op een blad. De derde teller prikt 
vervolgens een naald met draad door de stembiljetten, daar waar het woord ‘Eligio’ staat.

De teller knoopt de twee uiteinden vast. De stembiljetten komen in een vaas terecht of de teller legt 
ze op de hoek van de tafel.

Fase 3: De afhandeling 
De tellers tellen de behaalde stemmen. Behaalt iemand tweederde van de stemmen, dan is de 
nieuwe paus bekend. Is dit niet het geval, dan volgt er een nieuwe stemming.

De drie controleurs controleren zowel de stembiljetten als de overzichten.

Na de controle verlaten de kardinaal-kiezers de Sixtijnse kapel.
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Witte of ... zwarte rook

Verbranden van stembiljetten
De secretaris neemt de taak op zich om de persoonlijke aantekeningen van de kardinalen, alsook de 
stembrieven te verbranden.

Volgt er een tweede stemming, dan gaan de stembrieven samen met die van de tweede ronde op in 
de vlammen. De kardinalen moeten de eed niet opnieuw afleggen.

De menigte die op het Sint-Pietersplein met spanning toekijkt, kan indrukwekkend groot zijn.

Alle blikken richten zich op de lange, smalle schoorsteen die boven de Sixtijnse kapel uitsteekt.

Zwarte rook? Er is nog geen nieuwe paus. 
De rook is afkomstig van het verbranden van de stembrieven. Om zwarte rook te bekomen, voegt de 
verantwoordelijke nat stro of een chemische stof toe aan het vuur van de verbrande stembrieven.

Soms kleurt de witte rook nogal grijs. Om elke twijfel weg te nemen, luiden nu ook de klokken.

11



Witte rook voor een nieuWe paus

dossier

Habemus Papam

Eens de nieuwe paus is bekend, moet hij antwoorden op de vraag of hij het pausschap aanvaardt.

Vervolgens moet hij zijn pausnaam kenbaar maken.

Eens de keuze aanvaard, brengt de secretaris een schaaltje waarop het pauselijk hoofddeksel, de 
witte kalot, ligt. 

Een drietal witte togen liggen klaar in de sacristie. De 
paus trekt de meest passende aan.

De kardinalen bewijzen de nieuwe paus de hem 
toekomende eer en beloven gehoorzaamheid.

De menigte op het Sint-Pietersplein groeit aan. Een 
verantwoordelijke verschijnt op het balkon en zegt 
‘Habemus Papam’. Meteen vertelt hij aan de menigte en 
aan de wereld dat er een nieuwe paus is en maakt hij de 
naam bekend. 

Urbi et Orbi
Uiteindelijk verschijnt de nieuwe paus op het balkon. 
Voor het eerst geeft de paus de apostolische zegen Urbi et Orbi, met als betekenis ‘aan de stad 
(Rome) en aan de (gehele) wereld’.

Een kalot
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Hersenbreker 3
Het is maar een woord 
Over welk begrip gaat het?

1 Is afgeleid van ‘cum clave’:

����������������������������������������������������������������������������������� 
 
2 Hier grijpt de pausverkiezing plaats:

����������������������������������������������������������������������������������� 
 
3 Groots kunstenaar die o.a. Het Laatste Oordeel schilderde:

����������������������������������������������������������������������������������� 
 
4 Afgeschermd deel van een slaapzaal:

����������������������������������������������������������������������������������� 
 
5 Hymne waarin de heilige Geest om bijstand wordt gevraagd:

����������������������������������������������������������������������������������� 
 
6 Uitspraak waarmee iedereen die niet tot het conclaaf behoort, moet opstappen:

����������������������������������������������������������������������������������� 
 
7 Kunstwerk dat de kardinaal-kiezers moet inspireren:

����������������������������������������������������������������������������������� 
 
8 Wat gebeurt er met de stembiljetten?

����������������������������������������������������������������������������������� 
 
9 Kan een verkozene het pausschap weigeren?

����������������������������������������������������������������������������������� 
 

13



Witte rook voor een nieuWe paus

dossier

Pausnaam

Eens de nieuwe paus zijn ambt aanvaardt, kiest hij zijn pausnaam.

Veelal zit er een betekenis achter de pausnaam. Populaire pausnamen 
zijn Johannes (23), Gregorius (16), Benedictus (16), Clemens (14), 
Innocentius (13), Leo (13), Pius (12) …

De eerste paus die zijn eigen naam kiest, is Johannes II (533).

De nieuwe naam staat symbool voor het nieuwe leven dat de paus begint. 
Meestal verwijst de pausnaam naar het werk van die voorganger.

Wellicht krijgen de katholieken nooit een Petrus II. Geen enkele paus wil 
zich immers meten met de allereerste paus. 

Weetje 
Benedictus is de stichter van de grootste monnikenorde, de 
benedictijnen. Benedictus leeft in Italië tussen 480 en 537.

Taken van de paus
De paus heeft drie belangrijke taken.

1 Hij is het hoofd van de katholieke Kerk. Over de hele wereld vervult de paus de taak van geestelijk  
 leider van alle rooms-katholieken.

2 Als staatshoofd van Vaticaanstad bezoekt de paus al eens een land. Deze functie komt goed van pas  
 tijdens een bezoek aan een land met weinig rooms-katholieke gelovigen. Als staatshoofd is de paus  
 ook in die landen welkom.

3 De paus is ook bisschop van Rome. Het bisdom telt 334 parochies.

H. Benedictus
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Zwitserse Wacht

Al meer dan 500 jaar staat de Zwitserse Wacht ten dienste van het Vaticaan. 
De Zwitserse Garde valt op door het kleurrijke uniform, de hellebaarden en de stijve houding.

In 1506 richt paus Julius II het korps op. Hij neemt 150 Zwitserse soldaten in dienst. Paus Julius II 
kiest voor hen omwille van hun onvoorwaardelijke trouw.

Hevige strijd 
6 mei 1527. Keizer Karel valt Rome aan. Tijdens de verdediging vinden 147 Zwitserse soldaten het 
leven. Zij willen paus Clemens VII in veiligheid brengen.

Nog altijd vindt de eedaflegging van de nieuwe rekruten plaats op 6 mei.

Vandaag de dag 
Tegenwoordig telt het korps 110 soldaten. 
Dit zijn de voorwaarden: 
- man 
- Zwitser zijn 
- katholiek 
- tussen de 19 en de 30 
- minstens 1m75 groot zijn 
- niet gehuwd

Toeristische attractie 
De Zwitserse Garde is gekend om het uniform met blauwe-rode-gele motieven. 
Dit uniform dragen ze alleen tijdens de hoogmis samen met een hellebaard en een helm met rode veren. 
Op andere momenten dragen de soldaten een eenvoudiger blauw uniform.

Goed om te weten 
In de broekspijpen zit een automatisch wapen. De Zwitserse Wacht wordt ook getraind in het gebruik 
van zwaard en hellebaard.
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Hersenbreker 4
Kruisende woorden 
Breng je de letters uit de genummerde hokjes over naar het rooster, dan vorm je meteen een nieuw 
woord.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
1 7

2
6

3

4
9 5

5
3

6

7
2 8

8
4

Horizontaal 
1 Hoofd van de katholieke Kerk – Kleur kalot. 
2 En dergelijke – Meisjesnaam. 
3 Kroon van de paus. 
4 Verblijfplaats van de paus – Deel van een schip. 
5 Universele Sectie-eenheid – Hierin komen de stembrieven terecht. 
6 Na Christus. 
7 Muzieknoot – In advertenties: zoek. 
8 Petrus wordt ermee voorgesteld.

Verticaal 
1 Eerste paus. 
2 Tot ziens – Reeds. 
3 Slotwoord gebed. 
4 Aanspreektitel voor de koning – Nogal straf. 
5 Deel van een schip – Filmfiguurtje. 
6 Weekend – Binnenkort. 
7 In elkaar – Zeeland. 
8 Overdreven – Gebedshuis.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Oplossing Hersenbrekers

Hersenbreker 1
Tegengestelden 
 •	rap	–	eerst	–	stil	–	kort	–	duur	–	slim	–	dik	–	goed	–	juist	–	tam	–	veel	–	net	–	in	–	rijk	–	onder	–	wit	 
  – sterk 
	 •	Petrus,	de	steenrots

Hersenbreker 2
Roosters 
 •	rooster	C 
	 •	Alleen	de	kardinalen	nemen	deel	aan	de	pausverkiezing.

Hersenbreker 3
Het is maar een woord 
 1 conclaaf 
 2 Sixtijnse kapel 
 3 Michelangelo 
 4 chambrette 
 5 Veni, Creator Spiritus 
 6 Extra omnes 
 7 het Laatste Oordeel 
 8 verbranden 
 9 ja

Hersenbreker 4
Kruisende woorden

P A U S W I T

E D I R E N E

T I A R  A E

R O M E D E K

U S E U R N E

S N C A R

 A R E Z K

S L E U T E L
 
•	pauskeuze
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