Tweejaarlijks verslag 2019-2020

Mei 2021

Voorwoord
Het Franciscaans Studiecentrum presenteert voor zijn rela@es en zijn achterban periodiek
een beeld van zijn ac@viteiten. Dit tweejaarlijks verslag bestrijkt de periode van de jaren
2019 en 2020.
Het FSC heeF sedert zijn oprich@ng in 1984 tot doel het verrichten van wetenschappelijk
onderzoek van en het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs in de spiritualiteit van
Franciscus en Clara van Assisi en hun erfgenamen met bijzondere aandacht voor de
Nederlanden alsmede de verspreiding van de aldus verworven kennis.
Het gaat bij het FSC om de franciscaanse theologie, spiritualiteit en geschiedenis. Onderzoek
en onderwijs van het FSC in franciscaanse bronnen en tradi@es dienen de academische
gemeenschap, kerkelijke en maatschappelijke bewegingen die zijn terug te voeren op
Franciscus en Clara van Assisi, kerkelijke gemeenschappen en de samenleving in het
algemeen. Het FSC belicht actuele vraagstukken vanuit franciscaans perspec@ef. Resultaten
van het wetenschappelijk onderzoek worden aan verschillende doelgroepen aangeboden:
academici, deskundigen op het terrein van de franciscaanse theologie, spiritualiteit en
geschiedenis, franciscaanse gemeenschappen, kerken en andere geïnteresseerde
collec@viteiten en personen. Het FSC heeF een onderwijsaanbod voor universitaire
studenten en een onderwijs- en vormingsaanbod voor groepen die belangstelling hebben
voor de franciscaanse theologie, spiritualiteit en geschiedenis
Het FSC werkt op basis van een overeenkomst nauw samen met Tilburg School of Catholic
Theology (TST) van Tilburg University (TiU). Aan deze universiteit is vanwege het FSC een
bijzondere leerstoel verbonden in de Franciscaanse spiritualiteit, theologie en geschiedenis.
Visiedocument
In 2018 hebben bestuur en staf van het FSC een visiedocument ontwikkeld en vastgesteld,
waarin het FSC zich als zichtbaar ins@tuut richt op samenwerking met zijn wetenschappelijke
respec@evelijk franciscaanse, kerkelijke en maatschappelijke achterban. Daarbij zijn vooral de
thema’s duurzaamheid, leiderschap, zorg en armoede centraal gesteld. Ook in de jaren 2019
en 2020 beoogde het FSC langs die lijnen de franciscaanse spiritualiteit te brengen waar zij
hoort, als bron van het goede leven.
Ter ﬁnanciering van het FSC is in 2002 de s@ch@ng Steunfonds FSC in het leven geroepen met
een vermogen dat op basis van de huidige raming kan voorzien in de ﬁnanciering van het FSC
tot 2025. Die raming gaat er echter vanuit dat het FSC zelf ook uit verschillende andere
bronnen ‘eigen’ inkomsten verwerF, in de vorm van detachering, giFen en projectsubsidies.
Het bestuur maakt in dit verband met grote dank en erkentelijkheid melding van de steun
die het FSC van Tilburg School of Catholic Theology van Tilburg University ontvangt. Voor
haar ontwikkeling levert het FSC zijn bijdrage in wetenschappelijk onderzoek en academisch
onderwijs.
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Benoeming hoogleraar
In de periode 2019-2020 is gezocht naar een bijzonder hoogleraar Franciscaanse
spiritualiteit, theologie en geschiedenis aan Tilburg University. De beoogde hoogleraar is
weliswaar benoemd, maar zal zich pas mogen presenteren na het nihil obstat van de Heilige
Stoel.
Bestuur
In 2019 is Archibald van Wieringen, hoogleraar Oude Testament, namens de TST toegetreden
tot het bestuur, en Wim Pot namens de kapucijnen. In 2020 is Michel Versteegh toegetreden
tot het bestuur namens de minderbroeders franciscanen, en gekozen tot voorzi\er. Jan van
den Eijnden en Wim Pot hebben zich bereid getoond de rol van secretaris respec@evelijk
penningmeester op zich te nemen.
In zijn periodieke vergaderingen bespreekt het bestuur plannen voor en resultaten van het
onderzoek en onderwijsprogramma’s in de franciscaanse spiritualiteit, theologie en
geschiedenis alsmede de ac@viteiten op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening
van de staﬂeden; publica@es en lezingen van de staﬂeden krijgen eveneens bestuurlijke
aandacht. In 2020 zijn die vergaderingen helaas erns@g bemoeilijkt door de pandemie en de
daaruit volgende restric@es. In december 2020 heeF het bestuur alleen ‘en pe@t comité’
vergaderd, d.w.z. voorzi\er, secretaris en penningmeester in het bijzijn van de directeur.
Dezelfde pandemie is er ook de oorzaak van dat het FSC nog geen oﬃcieel afscheid heeF
kunnen nemen van zijn vorige voorzi\er Bert de Jong.
Het bestuur legt u deze brochure gaarne voor in de verwach@ng dat kennisname ervan uw
belangstelling voor het Franciscaans Studiecentrum opwekt en uw betrokkenheid versterkt.

Utrecht, mei 2021
Het bestuur van het Franciscaans Studiecentrum,
Dr. M. Versteegh,
voorzi\er
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1. Organisa/e
Het bestuur
De samenstelling van het bestuur was in de verslagperiode als volgt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. E.P. de Jong / Dr. M. Versteegh (tot / vanaf 1 april 2020), voorzi7er
Dr. J.G.J. van den Eijnden ofm, vanuit de minderbroeders franciscanen, secretaris
Drs. W. Pot ofm, vanuit de minderbroeders kapucijnen, penningmeester
Zr. drs. A. Martens, franciscanes van E\en
Drs. A. Jansen ofm, vanuit de Vlaamse custodie
Br. C. van den Muijsenberg ofmcap, vanuit de minderbroeders kapucijnen
Br. M. van Kooten ofmconv, vanuit de minderbroeders conventuelen
Prof. Dr. A.L.H.M. van Wieringen, vanwege Tilburg School of Catholic Theology
(TST)

De staf
De staf bestaat uit de volgende leden:
• Dr. Willem Marie Speelman (1.0 Fe), directeur van het FSC, lid van het
departement Prak@sche Theologie en Religiewetenschappen van de TST. Sinds
2020 is hij voor 0,05 Fe aangesteld bij de TST, en dus voor 0,95 Fe bij het FSC.
• Dr. Krijn Pansters (1.0 Fe), stafmedewerker, lid van het departement
Bijbelwetenschap en Kerkgeschiedenis (2019) en is tevens lid van het
departement Systema@sche Theologie en Filosoﬁe (2020). In 2019 was hij voor
0,2 Fe aangesteld bij de TST, en dus voor 0,8 Fe bij het FSC.

Het project Het Goede Leven
De oorspronkelijke taak van het FSC was om de franciscaanse spiritualiteit op de
universiteit aanwezig te laten zijn in onderzoek en onderwijs, en zo een eigen
franciscaanse inbreng te garanderen. Het in februari 2011 ingeze\e project ‘Toekomst
FSC’ – later Het Goede Leven – is gericht op een drievoudige doelgroep: academie,
achterban en samenleving, en probeert actuele thema’s in franciscaans perspec@ef te
beschouwen.
In 2019-2020 zijn de volgende ac@epunten van het project Het Goede Leven gerealiseerd:
• Nederlands- en Engelstalige boeken en ar@kelen over duurzaamheid, zorg,
leiderschap en armoede
• website h\ps://forumfranciscanum.org, naast de bestaande www.franciscaansstudiecentrum.nl
• blog h\ps://www.franciscanconnec@ons.com/
• de contacten met personen en organisa@es op de vier werkvelden zijn versterkt
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•
•
•

•
•
•

contacten met andere spirituele ins@tuten, onder meer door de gezamenlijke
organisa@e van studiedagen
versteviging van contacten met de TST, de TiU en interna@onale
onderzoeksinstellingen
de organisa@e van een studiedag over duurzaamheid (12-13 maart 2020), die
echter op het allerlaatste moment moest worden afgezegd vanwege de
coronacrisis.
hallaarlijkse planning, urenbegro@ng en evalua@e vaste stafmedewerkers
voortzemng van het project Kenniskring Franciscaans Studiecentrum
lancering van het project Leerkring Franciscaans Studiecentrum, die echter
vanwege de coronacrisis niet kon worden uitgewerkt in de ontmoe@ngen

Contacten met de franciscaanse achterban
Willem Marie Speelman heeF in de verslagperiode de contacten verstevigd met de
minderbroeders franciscanen, de minderbroeders conventuelen, de minderbroeders
kapucijnen, onder meer door het begeleiden van bezinningsdagen; verder heeF hij
enkele keren de franciscanen en de kapucijnen in Vlaanderen bezocht. Hij werkte onder
meer mee met de opzet van het belevingscentrum in Meersel-Dreef, dat in 2019 van start
is gegaan. Hij gaf lezingen en bezinningsdagen voor de franciscanessen in Roosendaal,
Dongen, E\en-Leur, Oirschot en Veghel.
Hij gaf een lezing op een inspira@edag van de Franciscaanse Beweging en schreef in
Franciscaans Maandblad.
Hij is voorzi\er van de Commissie Vorming van de OFS, en begeleide enkele
bezinningsdagen. De kadercursus Franciscaans Leraarschap is in januari 2020 door acht
deelnemers met goed gevolg afgesloten.
In opdracht van en in samenwerking met de Vlaamse TAU heeF hij een kadercursus Via
TAU in Vlaanderen opgezet, die in november 2020 van start is gegaan (vanwege de
pandemie enkel online). De staﬂeden doceren beiden in deze cursus.

Contacten met de TiU, TST en Luce
In de periode 2019-2020 was K. Pansters voor 0,2 Fe aangesteld aan de TST, dit in
verband met zijn onderzoeksaanvraag Peace and All Good: Concern for the Common
Good as Moral Method (afgewezen). In 2020 werd W.M. Speelman voor 0,05 Fe
aangesteld aan de TST.
W.M. Speelman werkte mee aan een aantal gezamenlijke projecten van de TST: Vragen
staat vrij. Over vragen stellen als methode in oude en nieuwe wijsheidstradiKes (Berne
Media/Halewijn, 2020), De hardnekkige aanwezigheid van het Christendom (Utrechtse
Studies XXII (Parthenon, 2020), Models of Teaching en The Apostle’s Creed: Born from the
Virgin Mary. Hij werkte mee aan een bundel van Luce: Helende zorg. Een geïnspireerd
perspecKef op gezondheid en zorg (Berne Media 2019). Hij was in deze periode tutor
voor bachelorstudenten en voorzi\er van de Opleidingscommissie van de TST en lid van
de Research CollaboraKon Group van het Case Studies Project van de TST i.s.m. de PThU.
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Ten slo\e heeF hij samen met Anthony Nwachukwu gewerkt aan een PhD project The
Reign of Poverty in Nigeria, dat in oktober 2020 van start is gegaan.
Krijn Pansters organiseerde samen met Luce een driedaagse cursus ecologische ethiek in
het voorjaar 2020 te Megen. Hij onderhoudt contacten met het Thomas Ins@tuut over
een gezamenlijk congres in 2022 over Moral Conversion.

Contact met de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Utrecht
Het FSC draagt bij aan de aanschaf en het onderhoud van de Franciscaanse Bibliotheek
van de collec@e Thomaasse (Universiteitsbibliotheek Utrecht), en stelde daarvoor tot
2020 € 2630 beschikbaar. In 2020 stopte deze bijdrage vanuit het FSC. Krijn Pansters
leverde de jaarlijkse wensenlijst van het FSC aan de UB.

Contacten met zusterins/tuten
Willem Marie Speelman gaf een lezing bij de presenta@e van een boek van Theo van der
Zee van het Titus Brandsma Ins@tuut. Voor het KNR project Franciscaanse
Leergemeenschap onderhield hij contact met Theo van der Zee en Erik Kerkhoﬀ van
Verus.
Willem Marie Speelman heeF contact opgenomen met verschillende
Franciscanessencongrega@es en de KNR met het oog op meer structurele subsidiering.
Samen met de voorzi\er FSC, Michel Versteegh, heeF hij verschillende congrega@es
bezocht. Met slechts een daarvan, de zusters van Veghel, wordt gewerkt aan structurele
samenwerking waaruit hopelijk subsidie voortvloeit.
Krijn Pansters nam deel aan het hallaarlijkse overleg van de Werkgroep Overleg
InsKtuten van de KNR. Hij werkte aan een nieuw KNR project, een Nederlandstalige blog
Franciscaans.nu.

Interna/onale contacten
Willem Marie Speelman schreef een bijdrage in de bundel van de Fachstelle
Franziskanische Forschung ge@teld Der Sultan und der Heilige: Islamisch-Christliche
PerspekKven auf die Begegnung des hl. Franziskus mit Sultan al-Kamil (1219-2019) die in
2021 verschijnt bij LIT Verlag in Münster. Verder nam hij deel aan de European
Theologians Congress Hope (Bra@slava, 27-31 augustus, 2019).
Krijn Pansters ini@eerde een samenwerking met het Franciscan InsKtute in St.
Bonaventure in de franciscaanse blog Franciscan ConnecKons en onderhoudt deze blog.
Beide stafmedewerkers namen deel aan het Interna@onaal congres The Franciscan
heritage, Durham (UK) November 4-8, 2019, en waren uitgenodigd op een Congress of
OFM Study Centers van de Uﬃcio Segretaria Generale Formazione Studi in Rome (dat
vanwege de pandemie tot nader order uitgesteld werd).
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2. Onderzoek
In het kader van het thema zorg heeF W.M. Speelman zijn narra@eve methode in
verschillende publica@es verder uitgewerkt, waarbij hij op gecontroleerde wijze
franciscaanse en hedendaagse verhalen met elkaar in dialoog brengt.
In het kader van het thema armoede schreef hij samen met Anthony Nwachukwu een PhD
project The Reign of Poverty in Nigeria, waarin ook de narra@eve methode wordt gebruikt.
Verder publiceerde hij over het thema armoede en sprak hij op een congres over de
economie van de hoop in Bra@slava.
In het kader van het thema leiderschap redigeerde hij het boek Volg de Liefde. Leiderschap in
het licht van Franciscus en Clara van Assisi (Parthenon 2020), schreef hij ar@kelen en gaf hij
lezingen.
Hij schreef een hoofdstuk over franciscaanse duurzaamheid in Krijn Pansters (red.),
Duurzame duurzaamheid (Eburon 2020), en een ar@kel.
Ten slo\e deed hij onderzoek naar het goede leven in de visie van jongeren.
K. Pansters heeF onderzoek gedaan naar Moral Conversion: From Bad to Good. In het kader
van het thema duurzaamheid organiseerde hij een tweedaagse congres en redigeerde hij het
boek Duurzame duurzaamheid. Ecologische bekering en betrokkenheid (Eburon 2020), en
ontwikkelde hij de driedaagse cursus Ecologische ethiek (Megen, voorjaar 2020). In het kader
van het thema leiderschap schreef hij ar@kelen en ini@eerde hij een vormingscursus, die
echter vanwege de pandemie is uitgesteld.
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3. Onderwijs
De colleges die het FSC verzorgde waren:

BA Inleiding spiritualiteit
Het FSC verzorgt het bachelorcollege Inleiding in de spiritualiteit (3 ECTS). Dit college
wordt aan de eerstejaars zowel in Utrecht als in Tilburg aangeboden. In de verslagperiode
werd het college in Utrecht verzorgd door Krijn Pansters (19 studenten in 2019; 10 in
2020), en in Tilburg door Willem Marie Speelman (7 studenten in 2019; 13 in 2020).

MA-ULO Jongerencultuur en spiritualiteit
In het kader van de Universitaire Lerarenopleiding verzorgde Willem Marie Speelman
met Monique van Dijk het vak Jongerencultuur en spiritualiteit (6 ECTS): in 2019 namen 4
en in 2020 geen studenten deel aan deze cursus.

MA Mystagogie en spiritualiteit
Willem Marie Speelman gaf het mastercollege Mystagogie en spiritualiteit (in 2019 7
studenten, in 2020 8 studenten).

MA keuzevak Franciscaanse spiritualiteit
De cursus Franciscaanse spiritualiteit Het goede leven: franciscaanse spiritualiteit over
duurzaamheid, zorg en leiderschap (6 ECTS) is een tweejaarlijkse mastercursus in de vrije
ruimte. In 2019 stond de cursus niet op het rooster, maar vanwege belangstelling van
verschillende studenten is hij toch doorgegaan: in 2019 7 studenten, in 2020 5 studenten.

MA Colleges Lichamelijke Spiritualiteit
In het kader van de pastorale vorming van theologiestudenten verzorgt W.M. Speelman
ieder jaar tweemaal een dag over Lichamelijke Spiritualiteit in Tilburg (in 2019 waren er 5
studenten, in 2020 6 studenten).
MA European history
K. Pansters verzorgde een reeks hoorcolleges en een seminar European History: PoliKcs
and Culture bij de opleiding Liberal Arts and Sciences (LAS) aan de TiU. Hij was daar ook
coördinator middeleeuwen van het college ‘European History: Poli@cs and Culture’, nam
deel aan het Resilience Project (2019) en aan de examencommissie van LAS (2019-2020).

Scrip/e- en promo/ebegeleiding
W.M. Speelman
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•
•

lid promo@ecommissie Esther van der Vate, ‘In Godt’. Een fraseologisch onderzoek
naar de oraKviteit van Maria Petyt (december 2019)
beoordelaar van de MA thesis Iris Adriaans, De spirituele competenKe in de klas.
Een onderzoek naar de invulling en werkbaarheid van de spirituele competenKe in
het vak godsdienst-levensbeschouwing voor de bovenbouw havo/vwo (afgerond
december 2020)

K. Pansters
• lid promo@ecommissie Esther van der Vate, ‘In Godt’. Een fraseologisch onderzoek
naar de oraKviteit van Maria Petyt (december 2019)
• co-promotor Arthur Prakken, Accademia Romana (verdediging 2022)
• beoordelaar van de BA thesis Lucas Brinkhuis, Laudato Si’ en de Nederlandse
poliKek (mei 2020)

Gastcolleges
Willem Marie Speelman gaf een aantal online gastcolleges: Theologie en de roep om
nabijheid (16 april 2020), Poverty as a problem and as a mystery: theology as a proper
approach to wicked problems (2 december 2020), Companionship: onze relaKes met
moeder aarde, met Vader God, en met elkaar (2 december 2020).

Studiedagen
De geplande tweedaagse studiedag Duurzame duurzaamheid van 12-13 maart 2020 kon
vanwege de pandemie geen doorgang vinden.

Cursussen
In de cursus Franciscaans Leraarschap verzorgde Willem Marie Speelman de lessen over
Franciscaanse liturgie, Franciscaanse presen@e in de samenleving en de Regel van de
OFS. Ook begeleidde hij twee eindwerkstukken.
In het najaar van 2020 star\e een nieuwe franciscaanse kadercursus, Via Tau, vanwege
de pandemie online. Willem Marie Speelman werkte mee aan de organisa@e. Beide
stafmedewerkers namen deel als docenten. Willem Marie Speelman verzorgde de lessen
over de Franciscaanse leefregels, de eigen leefregel, Franciscaanse presen@e in de
samenleving, en het Testament als mystagogisch document. Krijn Pansters nam de lessen
over Franciscaanse geschiedenis voor zijn rekening.
Willem Marie Speelman nam deel aan de organisa@e van de jaarlijkse Pax et Bonumdagen in Megen. Verder gaf hij bezinningsdagen en lezingen voor de zusters
Franciscanessen in Roosendaal, Dongen, E\en-Leur, Oirschot en Veghel.

Eigen vorming
Krijn Pansters promoveerde op 10 januari 2019 tot doctor in de godgeleerdheid in
Leuven op het proefschiF Spiritual Morality. The Religious Orders and the Virtues,
1050-1300.
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Dienstverlening
De taak zich te proﬁleren door diensten te verlenen buiten de academische wereld en zo
het draagvlak te versterken, wordt door de staf van het FSC voornamelijk vervuld door
middel van lezingen, workshops en bezinningsdagen. Er kwamen vragen van parochies,
protestantse gemeenten en religieuze gemeenschappen.
Lidmaatschappen en vertegenwoordiging
Willem Marie Speelman is redac@elid van Franciscaans Leven, lid van het
Thijmgenootschap, afdeling Katholieke Theologie en van de European Society for Catholic
Theology.
Krijn Pansters is redac@elid van The Medieval Low Countries, en is lid van de redac@eraad
van Studia Cartusiana. Hij is voorzi\er van de InternaKonale Gesellschab für
Theologische MediävisKk, lid van de Medieval Academy of America en lid van de
hoofdredac@e van de reeks Middeleeuwse MonasKeke Teksten.
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4. Publica/es
Onderstaande publica@elijst geeF inzicht in de wetenschappelijke resultaten van het
onderzoek van het FSC.

Wetenschappelijk
W.M. Speelman, In de voetsporen van Hem, die nagenoeg geen voetafdruk had. Een
franciscaanse respons op de ecologische voetafdruk, in K. Pansters (red.), Duurzame
duurzaamheid. Ecologische bekering en betrokkenheid. Eburon, 2020, 101-118.
W.M. Speelman (red.), Volg de Liefde. Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van
Assisi. Almere: Parthenon, 2020. 266 pp. (Utrechtse Studies XXII)
W.M. Speelman, Sicut Mater. Het spirituele leiderschap van Franciscus van Assisi, in Willem
Marie Speelman (red.), Volg de Liefde. Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara
van Assisi. Almere: Parthenon, 2020, 222-242. (Utrechtse Studies XXII)
Franciscus heeF afstand genomen van alle vormen van vaderlijk leiderschap.
Omdat er toch leiderschap van hem verlangd werd koos hij voor de moeder als
model. Dit werkte echter alleen in zoverre de broederschap klein en homogeen
was; toen zij sterk groeide en heterogeen werd was een ander leiderschap nodig.
Aan de hand van een analyse van de brief aan broeder Leo, en met verwijzing naar
andere bronnen, worden Franciscus’ roeping, zijn broederschap en zijn moederlijk
leiderschap onderzocht. Daaruit blijkt dat Franciscus als moeder de broeders van
de buitenwereld afschermt en zo de ruimte geeF te doen wat zij hebben te doen,
hen lieweeF en tot zelfstandige kinderen opvoedt, om hen naar de Vader te
leiden van wie zij erfgenamen zijn. Het moederlijk leiderschap lijkt echter vooral
een voorbeeld: een gebaar om voor iedere broeder en zuster een lege troon in te
ruimen, die voor God alleen is, maar waarmee de individuele ziel zich kan
verbinden. Het model van een vader als leider kon Franciscus, hoewel door Clara
steevast ‘vader’ genoemd, niet echt tonen.

W.M. Speelman, Inleiding, in Willem Marie Speelman (red.), Volg de Liefde. Leiderschap in
het licht van Franciscus en Clara van Assisi. Almere: Parthenon, 2020, 7-13. (Utrechtse
Studies XXII)
W.M. Speelman, Dialogische ruimte: een narra@eve benadering van de spiritualiteit in de
zorg, in S. Goyvaerts, K. De Groot, J. Pieper (red.), De hardnekkige aanwezigheid van
het Christendom (Utrechtse Studies XXII). Almere: Parthenon, 2020, 116-135.
Als de mens geconfronteerd wordt met de kwetsbaarheid van zijn of haar leven is
er een betrouwbare gesprekspartner nodig. De kwetsuur raakt namelijk niet
alleen het eigen lichaam, maar ook het eigen zelf en de manier waarop deze mens
in de wereld staat. Behalve het lichaam moet ook het zelf worden hersteld, en dat
doet hij of zij in een verhaal en een leven waarin de gebleken kwetsbaarheid een
plaats heeF gekregen. De gezondheidszorg dient de pa@ënt daartoe de
gelegenheid te bieden. Maar de gezondheidszorg is vaak een reis langs ingrijpende
gebeurtenissen van ziekte, huisarts, ambulance, ziekenhuis, allerlei mensen aan
het bed en aan je lijf, ingreep, herstel, ontslag en revalida@e, die de pa@ënt in één
betekenisvolle lijn moet zien te va\en. Hoe kan een mens in een dergelijke
maalstroom opnieuw omgevormd worden tot een leven dat weer door het zelf

geleid wordt? In zo’n situa@e kan een geestelijk verzorger een rol van betekenis
spelen. Voor het herstel van het zelf is namelijk een dialogische ruimte nodig, die
met behulp van de geestelijk verzorger kan worden ingesteld en ingericht. Die
dialogische ruimte staat open voor God, die al dan niet direct en al dan niet
gelovig kan worden aangesproken. Ik hoef niet in uw bestaan te geloven buiten
deze ruimte; het aanspreken van u alleen al biedt mij de gelegenheid tot mezelf te
komen. Zoals een mys@cus eens God hoorde zeggen: “In jouw roepen ben ik.” De
vraag is nu hoe dit ‘andere’ genezingsproces – die van het zelf – kan worden
bevorderd, en hoe deze dialogische ruimte kan worden ingesteld en ingericht. De
conclusie is dat zo’n ruimte wordt ingesteld door een tegenover, die aandach@g
luistert naar het verhaal van de gekwetste, en een voorbeeld, waar de gekwetste
zich aan spiegelen kan. De geestelijk verzorger kan zich inze\en voor de instelling
en bewaking van zo’n dialogische ruimte, in ontmoe@ng, gebed en ritueel.

W.M. Speelman, Pope Francis and Francis of Assisi: Men of Gesture, in Franciscan Studies 78
(2020) 275-288.
W.M. Speelman, ‘Wat wilt U dat ik doen zal?’ Franciscus van Assisi en zijn vraag naar het
eeuwigheidsleven, in A. Van Wieringen, B. Koet (red.), Vragen staat vrij. Over vragen
stellen als methode in oude en nieuwe wijsheidstradiKes. Berne Media/Halewijn,
2020, 162-178.
W.M. Speelman, The Franciscan Usus Pauper as a Prac@ce of an Economy of Hope, in Milos
Lichner (ed.), Hope: Where Does Our Hope Lie? Interna@onal Congress of the
European Society for Catholic Theology (August 2019 – Bra@slava, Slovakia). Wien: Lit
Verlag, 2020, 379-393.
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