HET GENERAAL KAPITTEL IN ROME

Waarschijnlijk valt deze Doortocht in uw brievenbus als in Rome het Generaal Kapittel
van het CIOFS plaatsvindt. Dat Generaal Kapittel wordt namelijk gehouden van 13 t/m
21 november. Een mooie gelegenheid om daar wat nader op in te gaan, want wat betekenen die termen en afkortingen eigenlijk?

Het woord kapittel heeft volgens Van Dale de volgende betekenis: ‘een kapittel is de
vergadering van de afgevaardigden van een orde om gezamenlijk te waken over de belangen van de orde’.

Het bijvoeglijk naamwoord generaal betekent: ‘algemeen’. In samenhang met het woord
vergadering of kapittel betekent het dus dat het gaat om een vergadering van álle afgevaardigden en niet van maar een deel van de afgevaardigden.

CIOFS is de afkorting van: ‘Consilium Internationale Ordo Franciscanus Saecularis’. De
laatste vier woorden spreken voor zich, maar wat betekent consilium? Dat woord komt
uit het Latijn en betekent: ‘raadsvergadering’ of ‘bestuursvergadering’. Het CIOFS is
dus het internationale bestuur van de wereldwijde OFS. Dat CIOFS wordt gevormd door
de afgevaardigden van alle landelijke broederschappen. In het Nederlands noemen we
die afgevaardigde: internationaal vertegenwoordiger (het lid van het landelijk bestuur
dat Nederland vertegenwoordigt in het buitenland). In het Engels heeft die functie de
naam van international councilor, waarbij het lidmaatschap van dat internationale bestuur meer benadrukt wordt. Councilor (kan zowel met één ’l’ als met twee worden geschreven) betekent immers ‘lid van de council’ en council betekent ‘bestuur’. Het woord
council komt van het woord ‘consilium’ (zie hierboven).

Het Generaal Kapittel is dus de vergadering van het internationale bestuur van de OFS.
Deze vergadering vindt iedere drie jaar plaats. Het vorige Generaal Kapittel vond in
2017 plaats, maar, zoals ons landelijk kapittel en de kapittels van de plaatselijke broederschappen, moest ook het Generaal Kapittel vorig jaar worden uitgesteld vanwege
de Covid-19 pandemie. Ook nu is het nog de vraag of de international councilors van
die landen, waar de vaccinatiegraad veel lager ligt dan in de westerse landen, allemaal
kunnen komen.

Op zo’n kapittel zijn er een aantal programmapunten die altijd terugkomen, zoals o.a.
verantwoording afleggen over de afgelopen periode en daarover in gesprek gaan, zowel
inhoudelijk als op financieel gebied. Maar ook (zeker zo belangrijk) het beleid uitzetten
voor de komende jaren. En eens in de zes jaar (dus niet iéder Generaal Kapittel, maar
om en om wel en niet) wordt een nieuw presidium gekozen. Het presidium, of in het Engels presidency, is een soort ‘dagelijks bestuur’ van het CIOFS. Het bestaat uit 16 mensen, waarvan er negen gekozen worden tijdens een Generaal Kapittel. De andere leden
van het presidium worden benoemd. De gekozen leden zijn de generaal minister, de
generaal viceminister en de zeven bestuursleden (councilors), die ieder de contact16

het presidium

persoon zijn voor een bepaalde regio in de wereld. De vertegenwoordiger van de YouFra
(een gemeenschap van franciscaanse jongeren, die nauwe banden heeft met het
CIOFS) wordt door de YouFra zelf aangesteld, de vier internationaal geestelijk assistenten worden door hun eigen orde benoemd en de secretaris en penningmeester zijn
eveneens benoemde functies.

Zo’n verkiezing moet ook dit jaar weer gaan plaatsvinden. Aan alle landelijke besturen
is gevraagd geschikte mensen te nomineren voor deze functies. Naast de bovengenoemde vaste onderdelen komen er ook voorstellen voor wijziging van de internationale
statuten aan de orde. En dit keer staat er ook een audiëntie bij paus Franciscus op de
agenda. Als je naar de agenda kijkt worden het acht goed gevulde dagen.

We zullen proberen in Rome iedere dag even een klein artikeltje te schrijven voor op
onze website om jullie op de hoogte te houden.
Michel Versteegh ofs
internationaal vertegenwoordiger
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