Het Generaal kapittel in Rome
Dag 5
Vandaag begint anders dan de andere dagen. En dat heeft er niets
mee te maken dat we als internationale OFS zonder Presidium zijn,
nadat zij gisteravond officieel hun taak hebben neergelegd. Zij hebben de afgelopen dagen verantwoording afgelegd over de afgelopen zes jaar en het verslag daarover is door het Generaal Kapittel
goedgekeurd. Als teken van het neerleggen van hun taak overhandigt Tibor het kistje met het
stempel van de Generaal Minister aan de voorzitter van de verkiezingen. Vandaag gaan we een
nieuw Presidium (of Presidency) kiezen. We starten om 07.30 uur zonder eucharistieviering, maar
met alleen de lauden (het ochtendgebed van de getijden). De reden is dat we later vandaag de
eucharistieviering zullen hebben waarin de verkiezing van het nieuwe Presidium liturgisch wordt
bevestigd.
Die verkiezingen worden voorgezeten door father Massimo Fusarelli, de Generaal Minister van de
minderbroeders franciscanen. Hij doet dit namens de vier Generaal Ministers. Father Massimo haalt
in zijn openingspraatje de toespraak van de paus van eergisteren aan, waarin de paus ons uitnodigde
om de wereld in te gaan om daar het teken te zijn van God.
De sessie van de verkiezingen begint weer met de zogenaamde ‘roll call’, het voorlezen van de
namen van de aanwezigen, die dan ieder voor zich bevestigen dat ze er zijn. Dat wordt na iedere
pauze weer herhaald. We zijn met 56 stemgerechtigden hier op het kapittel aanwezig, want de
geestelijk assistenten (4) mogen bij deze verkiezing niet stemmen en een van de leden van het
uitgaande Presidium is gisteravond laat nog aangekomen.
Dan worden de genomineerden nogmaals kort genoemd, nadat ze gisteravond vrij uitgebreid zijn
voorgesteld. Doordat wat mensen zich hebben teruggetrokken en anderen weer genomineerd zijn
gaan we de verkiezing in met 3 kandidaten voor Generaal Minister, 4 voor Vice-Generaal Minister en
21 voor councilor. We kiezen eerst de nieuwe Generaal Minister, dan de Vice-Generaal Minister en
dan de councilors.
− Generaal Minister: Tibor Kauser
uit Hongarije wordt opnieuw
gekozen als Generaal Minister (40
van de 56 stemmen).
− Vice-Generaal Minister: er zijn
drie stemrondes nodig voordat
een van de kandidaten de
meerderheid van stemmen heeft
en dat is Mary Stronach uit de
Verenigde Staten (30 van de 56
stemmen). Mary is al jaren een
van de tolken bij dit soort internationale gebeurtenissen van
het CIOFS en spreekt meerdere talen vloeiend.
Dan worden uit de 21 genomineerden de councilors gekozen. We
doen dat per gebied van de wereld waarvoor zij de
verantwoordelijkheid krijgen. Daarbij wordt uiteraard uitgegaan van
de nieuwe indeling, zoals die gisteren door het kapittel is
aangenomen. Per gebied kunnen we uit alle genomineerden kiezen,
maar in de lijst wordt wel aangegeven wie er in het betreffende
gebied woonachtig zijn. Zodra iemand gekozen is, wordt zijn/haar
naam natuurlijk uit de lijst van nog verkiesbare kandidaten gehaald.
− Azië en Oceanië: er zijn twee kandidaten in dit gebied
woonachtig. Het gebied bestaat uit 18 landen met OFS-

aanwezigheid. In de eerste ronde wordt Francis Park uit Korea gekozen als councilor (41 van de
55 stemmen / er was één stemgerechtigde afwezig).
− Franstalig Afrika en de eilanden: in dit gebied woont maar
één van de genomineerden. Het gebied heeft 16 landen met
OFS-broederschappen. Maar er zijn diverse andere
kandidaten die aangegeven hebben het Frans goed te
beheersen. In de eerste ronde wordt Adolph Assagba uit Togo
gekozen in het Presidium. Hij wordt gekozen met 39 van de
56 stemmen. Omdat hij niet op het kapittel aanwezig is, moet
hij de verkiezing telefonisch accepteren.
− Engels-Portugees Afrika:
hier wonen drie kandidaten. Het gebied beslaat
18 landen met OFS-broederschappen. In de eerste
ronde bereikt geen van de
kandidaten de absolute
meerderheid. In de tweede ronde
wordt Emerenciana
Chinyama uit Zimbabwe met 31
van de 56 stemmen
gekozen tot Presidency
councilor. Zij aanvaardt
deze keuze via de telefoon.
− Noord-Europa: dit is, na de wijziging van aandachtsgebieden,
de regio geworden met de meeste landen: 22! Er wonen vier
kandidaten. Ook onze eigen Mariette Fleur is kandidaat voor
Presidency councilor voor deze regio. In de eerste ronde
wordt geen absolute meerderheid behaald. Er worden maar
liefst op acht verschillende kandidaten stemmen uitgebracht.
In de tweede ronde haalt Dina Shabalina uit Oekraïne de
meerderheid met 36 van de 56 stemmen.
− Zuid-Europa en het Midden-Oosten: tot deze regio behoren
17 landen. Zes kandidaten van de totale lijst van genomineerden wonen in deze regio. Er zijn drie stemronden nodig
voordat Noemi Riccardi uit Italië met 30 stemmen wordt
gekozen.
− Noord- en Midden-Amerika: hier behoren 11 landen met
OFS-broederschappen toe.
Vier kandidaten wonen hier,
maar bij ieder gebied wordt
er duidelijk óók op kandidaten gestemd, die helemaal
niet in die regio wonen. Er
zijn drie stemrondes nodig
voordat Anna Maria Raffo
Laos uit Peru met 28 stemmen
(in de derde stemronde is de
relatieve meerderheid
voldoende) is gekozen.
− Zuid-Amerika: in deze regio gaat het om 11 landen. Een van
de kandidaten komt uit deze regio. In de eerste ronde wordt
Silvia Diana uit Argentinië met 43 van de 56 stemmen
gekozen.
Naast de Generaal Minister, de Vice-Generaal Minister en
councilors kent het Presidium ook een vertegenwoordiger van de
YouFra. Ook de vier internationaal geestelijke assistenten maken
deel uit van het Presidium. Zij worden niet gekozen, maar aange-

steld door hun Generaal Minister. De YouFra heeft maar één kandidaat naar voren geschoven. Maar
volgens kerkelijk recht moet er een stemming plaatsvinden.
− YouFra: Luis Felix Chocojay uit Guatemala wordt gekozen met 55
van de 56 stemmen.
Nadat het verkiezingsdeel van deze dag is afgesloten, worden de leden
van het Presidium in de nieuwe samenstelling gefeliciteerd. Er worden
foto’s gemaakt. Onderaan dit artikel staat een samengestelde foto van
alle leden van het Presidium, zoals dit geprojecteerd werd tijdens het
kapittel.
De eucharistieviering waarin het nieuwe Presidium werd geïnstalleerd
vindt plaats in de basiliek van Sint Sebastiaan. Het kistje met de stempel werd aan de nieuw-gekozen
Generaal Minister overhandigd.
Tegen 21.00 uur keren we terug in het Seraficum waar een feestmaaltijd op ons wacht in verband
met het feest van Elisabeth van Thüringen en de verkiezing van het nieuwe Presidium.
Vrede en alle goeds uit Rome,
Michel Versteegh
internationaal vertegenwoordiger

