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DECREET
De Congregatie van het allerheiligst Lijden van
onze Heer Jezus Christus, die haar generalaat heeft
in deze historische stad, heeft tot specifiek doel de herinnering aan het lijden van Christus levend te houden
en te bevorderen door haar leven en apostolaat, in het
bijzonder door de dienst van de prediking. Dit doel,
bekrachtigd door een speciale gelofte, inspireert heel
de religieuze toewijding van de leden en geeft eenheid
aan hun leven en werk.
De generale overste heeft aan de heilige Stoel het
verzoek gericht om de constituties goed te keuren, die
in overeenstemming met de geest van het Tweede Vaticaans Concilie en de Codex van het kerkelijk recht
zijn opgesteld na een uitgebreide studie door het generaal kapittel.
Na de mening gehoord te hebben van haar consultoren en van eerdere onderzoekscommissies en na enkele veranderingen te hebben aangebracht in de Latijnse tekst van deze constituties, waarvan een copie
wordt bewaard in haar archieven, keurt deze Heilige
Congregatie voor de Religieuzen en de Seculiere Instituten deze constituties goed en bekrachtigt ze door
middel van dit decreet, overeenkomstig de voorschriften van de wet.
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Vóór deze constituties dient de volledige Regel van
St. Paulus van het Kruis, plechtig goedgekeurd door
Pius VI in 1775, gepubliceerd te worden. Deze Regel
heeft zijn eigen kracht en waarde voor het verstaan
van de oorspronkelijke inspiratie en bedoeling van de
Vader en Stichter en dient steeds in ere te worden gehouden door de religieuzen van het Lijden van
Christus.
De voetstappen van hun Stichter volgend en in gemeenschap samenlevend, zullen de Passionisten hun
leven vorm geven volgens het bijzonder karakter van
hun instituut met zijn armoede, gebed en afzondering
en hun leven tot volmaaktheid trachten te brengen.
Mogen zij, getrouw het erfgoed van St. Paulus van het
Kruis bewarend, steeds edelmoediger de zending vervullen, die hun door de kerk werd toevertrouwd.
Andersluidende bepalingen, van welke aard dan
ook, hebben geen kracht.
·
Rome, 2 maart 1984, op het feest van de Plechtige
Herdenking van het Lijden van onze Heer Jezus
Christus en in het jubileumjaar van onze verlossing.
E. Kard. Pironio, prefect
Augustin Mayer, secretaris
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HOOFDSTUK I
Over het doel van de Congregatie

Het doel van deze congregatie is hetzelfde als dat
wat ieder christen, maar vooral een geestelijke moet
nastreven : het getrouw vervullen van Gods geboden
en van de evangelische raden naar de maat van ieders
krachten en de eisen van zijn staat. Daarom moeten
de leden van deze arme en geringe congregatie op de
eerste plaats voor hun eigen geestelijk heil zorg dragen en dat nastreven op de wijze, door deze constituties voorgeschreven. Vervolgens zullen zij zich ijverig
op de plichten van de naastenliefde toeleggen en doen
wat zij naar de omstandigheden van tijd en plaats nodig oordelen tot Gods meerdere eer en hun eigen
geestelijke vooruitgang. Dit tweevoudig doel mag
nooit worden uitgewist uit hun geest of hart. Een van
de voornaamste plichten van onze congregatie bestaat
hierin, dat wij niet alleen voor ons zelf bidden om
door de liefde met God verenigd te worden, maar ook
onze medemensen tot die vereniging brengen door hen
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op de meest praktische en eenvoudige wijze te onderrichten. Daarom zullen de kloosterlingen, die tot zo'n
belangrijk werk in staat worden geacht, zowel in de
volksmissies als in andere geestelijke oefeningen, het
volk door hun toespraken tot de vrome overweging
brengen van de geheimen, het lijden en de dood van
onze Heer Jezus Christus, uit Wie ons als uit een bron
alle goed toevloeit. Dit kan in de missie na de preek
gedaan worden of op een andere geschikte plaats of
tijd, vooral in de biechtstoel en bij andere voorkomende gelegenheden. Deze vruchtbare en heilzame gedachte is immers bij uitstek geschikt om het menselijk hart van het kwaad af te houden en het te brengen tot de christelijke volmaaktheid, waarnaar wij
streven.

HOOFDSTUK II
Over de plaats waar de huizen van de congregatie
gebouwd mogen worden

Onze kloosters, die afzonderingen genoemd worden, zullen op afgelegen plaatsen, zo behoorlijk en
passend mogelijk gebouwd worden. Zij moeten alle
arm zijn, overeenkomstig de voorschriften van de
constituties. In eenzelfde bisdom kunnen er één of
meer gebouwd worden, met voldoende afstand van
elkaar, naar het oordeel en goedvinden van de plaatselijke ordinarius en van de overste van de congregatie, die met de gepaste eerbied en inschikkelijkheid
aan het verlangen van de ordinarius tegemoet zal
komen.
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HOOFDSTUK III
Over de bouw en de inrichting
van kerk en klooster

De kerk zal van een middelmatige grootte zijn. Alles zal net en behoorlijk ingericht worden en in overeenstemming zijn met de luister van de heilige plaats.
De cellen van het dormitorium zullen niet groter zijn
dan twaalf palmen in de lengte en de breedte. De gang
in het dormitorium zal niet breder zijn dan acht palmen. De werkplaatsen zullen aangepast zijn aan het
aantal kloosterlingen. Zo ook de refter. Heel het gebouw met zijn onderafdelingen zal het stempel van de
armoede en van de kloosterlijke eenvoud dragen.
Wanneer ons echter een bestaand kerkgebouw of
klooster wordt aangeboden, mag men ze aanvaarden,
ook al wijken ze van bovengenoemde voorschriften
af. De kloosters zullen op afgelegen plaatsen gebouwd
worden, opdat de vrome kloosterlingen, na hun
apostolisch werk voor Gods eer en het heil van de zielen volbracht te hebben, zich van de omgang van de
mensen en de drukte van de wereld kunnen afzonderen, en daar uitsluitend op hun geestelijk welzijn bedacht, door gebeden, vasten en andere oefeningen van
godsvrucht, steeds meer toenemen in de liefde tot
God. Daardoor zullen zij, zelf groeiend in de christelijke deugden, meer bereid en beter in staat zijn om
de rijke vruchten te plukken van het woord Gods, dat
zij verkondigen, terwijl zij naar best vermogen overal de godsvrucht tot en de dankbare herinnering aan
Christus' lijden zullen bevorderen.
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HOOFDSTUK IV
Over hetgeen gedaan moet worden voordat iemand
in de congregatie wordt opgenomen
Voordat iemand in de congregatie wordt opgenomen, moet hij eerst nagaan of God hem tot deze levensstaat roept. Hij zal hierin met rijp beraad te werk
gaan, door te bidden, te vasten en veelvuldig tot de
Sacramenten te naderen. Hij zal zich uit de dingen van
de wereld terugtrekken, de raad inwinnen van zijn
biechtvader of geestelijke leidsman en van anderen,
die hij geschikt acht hem voor te lichten in zo'n belangrijke beslissing. Hij zal zich afvragen, onderzoeken en afwegen, of hij voor de eer van God, voor het
heil van zijn eigen ziel en de zaligheid van anderen
werkelijk bereid is veel te lijden, bespot en veracht te
worden, graag verdriet en kwellingen te verdragen.
Hierover vooral moet hij door de algemene overste
van de congregatie of de provinciaal ondervraagd
worden. Kunnèn zij dit niet zelf doen, dan zullen zij
met overleg een ander aanwijzen, die deze taak van
hen overneemt. Wanneer dit onderzoek is afgelopen,
zal hij zijn privé-aangelegenheden regelen, zijn schulden betalen en alles doen wat nodig is, opdat hem niets
meer in de weg staat.

HOOFDSTUK V
Over de kleding van de kloosterlingen
De kleding van de kloosterlingen zal bestaan uit een
zwart habijt, van grove stof, uit gewone wol geweven,
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en een mantel van dezelfde kleur, die tot de knieën afhangt. Beide kledingstukken zullen voorzien zijn van
een kraag zoals reguliere geestelijken die gewoonlijk
hebben. Zij zullen de kruin dragen volgens de vorm,
bepaald door het concilie van Palentia, met inachtneming van de verschillende wijdingen. In de wintertijd mag men, met verlof van de overste, een ander
kort wollen onderkleed dragen. Een leren riem zal het
bovenkleed omsluiten. Op de linkerzijde van het kleed
en van de mantel zal de allerheiligste naam van Jezus
Christus worden aangebracht met de titel van het heilzaam lijden. Dit opschrift zal in witte letters in een
kleine hartvormige figuur getekend staan met daarboven een kruis eveneens in het wit. De kloosterlingen mogen dit teken van heil slechts dragen, als ze hun
proefjaar beëindigd hebben. Ter onderscheiding van
fraters en priesters zullen de broeders alleen op het habijt en niet op de mantel dit heilig teken dragen. De
kloosterlingen zullen geen schoenen dragen, maar genoegen nemen met sandalen. Een armoedige hoed zal
hun hoofdbedekking zijn. Thuis zullen alle kloosterlingen een mutsje, gewoonlijk «kalot» genaamd, dragen, dat armoedig zal zijn, eenvoudig en aangepast
aan een religieus. De priesters en fraters kunnen ook
de zogenaamde priesterbonnet dragen. In de kerk zal
men blootshoofds blijven. Het gebruik van de kalot
is evenwel toegestaan aan wie ziekelijk of kaalhoofdig is. Onder het habijt zal men een wollen hemd en
een onderbroek van gewoon textiel dragen. Wanneer
men zich echter aan apostolisch werk wijdt of op reis
is, mag men een linnen hemd dragen om het transpireren tegen te gaan.
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HOOFDSTUK VI
Wat moet gebeuren voordat
de novicen aangenomen worden
Degenen, die in de congregatie opgenomen willen
worden, moeten rechtsgeldige getuigschriften overleggen, waaruit blijkt dat zij niet alleen het heilig doopsel hebben ontvangen, maar ook, dat zij van onberispelijke levenswandel en goed zedelijk gedrag zijn,
en indien zij zich als student aanmelden, dat zij voldoende wetenschappelijk onderlegd zijn. Zij moeten
tevens bewijzen dat zij door geen plichten van staat
gebonden zijn, een goede naam genieten, en voor geen
enkel misdrijf in staat van beschuldiging gesteld zijn.
Zonder deze getuigschriften, die in het archief van het
noviciaat bewaard moeten blijven, zal niemand aanvaard worden, al is hij overigens goed bekend. Verder
zal het de oversten vrijstaan nog andere getuigschriften te vragen, die ze nuttig achten. In hetzelfde archief
zullen de andere bescheiden van het huis bewaard worden en zullen vooral twee registers aanwezig zijn: in
het ene worden de naam, de voornaam en de geboorteplaats genoteerd van degene die in onze congregatie intreden, en de dag van hun inkleding, in het tweede de dag van hun professie, volgens voorschrift van
de apostolische constituties. In de congregatie zal niemand opgenomen worden, die ouder is dan vijf en
twintig jaar of voorheen het kleed van een ander instituut gedragen heeft, tenzij iemand om zijn uitmuntende deugd van die regel verdient ontslagen te worden. Dit kan echter niet gebeuren zonder een speciaal
verlof van de generale overste, van wie deze aspiranten
een uitdrukkelijk, schriftelijk bewijs nodig hebben.

f•·•
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Afgezien van dit geval zal men doorgaans jeugdige
aspiranten in de congregatie opnemen. Deze laten zich
gemakkelijker leiden en passen zich beter aan de gebruiken van de congregatie aan en laten zich gewilliger vormen naar de voorschriften van de constituties
en regels.
De provinciaal mag niet méér novicen aannemen
dan het aantal dat elk jaar door de generaal kan worden vastgesteld. Nadat de aspirant door de provinciaal
is aangenomen, zal hij voor de inkleding enige tijd in
burgerkleren onder ons doorbrengen; de duur van
van die tijd wordt aan het oordeel en goeddunken van
de overste en de ouderen van het noviciaatshuis overgelaten. Inmiddels zal ook de postulant alles doen wat
de andere plegen te doen. Men zal zijn deugd dan door
oefeningen van nederigheid op de proef stellen. Hij
zal de afwas doen, in de keuken helpen, het huis vegen en blijk geven van christelijke nederigheid en geduld. Daarom zal hij in het openbaar berispt worden,
vooral in de refter, soms op de grond eten en andere
oefeningen van nederigheid en versterving volbrengen, volgens het goedvinden van de overste. Zodoende zal men gemakkelijk kunnen vaststellen of hij de
zelfverloochening werkelijk liefheeft, of hij aan zichzelf en aan de wereld is afgestorven: om alleen voor
God, in God en door God te leven, en zijn leven graag
te verbergen in Christus, die voor ons tot de schande
van de mensen en het uitschot van het volk wilde worden, waardoor Hij ons het meest volmaakte voorbeeld
van alle deugden gaf. Men dient geen aanzien des persoons te kennen: die van adellijke familie is, moet
strenger en langer op de proef worden gesteld. De beproeving zal evenwel met hartelijke liefde en wijze
voorzichtigheid gepaard gaan. Wanneer dit alles voor-

l
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spoedig is verlopen, zal het kapittel bijeengeroepen
worden. In dit kapittel zal iedereen in volle vrijheid
zijn stem uitbrengen en oordelen of degene, die in de
congregatie opgenomen wenst te worden, aangenomen wordt of afgewezen. Wanneer hij is goedgekeurd
en aangenomen, zal hij een tiendaagse retraite houden en zich op vrome overwegingen toeleggen. Zodoende zal hij, steeds meer onderricht en nauwer met
God verbonden, beter in staat zijn om het offer van
zichzelf te brengen.

HOOFDSTUK VII
Over het ceremonieel
van de inkleding in de congregatie

Nadat de hele kloosterfamilie in de kerk is samengekomen, zal degene die met het habijt bekleed gaat
worden, in zijn gewone kleren verschijnen. De plaatselijke overste zal een toespraak houden, waarin hij
de postulant aanspoort alles met vreugde voor
Christus te verdragen en aantoont hoe groot de schat
van de onvergankelijke goederen is, die Christus zijn
ware volgelingen schenkt. Hij zal de aanwezige novice bekleden met het habijt, nadat hij dit volgens de
gebruikelijke rite van onze moeder de kerk gezegend
heeft. Daarna legt hij hem een kruis op de schouders
en een kroon van doornen op het hoofd, terwijl hij
respectievelijk de woorden zegt: «Ontvang, dierbare
broeder, het kruis van onze Heer Jezus Christus, verloochen uzelf om met Hem deelachtig te worden aan
het eeuwig leven. Arnen.»
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«Ontvang, dierbare broeder, de doornenkroon van
Christus de Heer, verneder u onder de machtige hand
van God en wees om God aan alle schepselen onderdanig. Amen.» Na afloop van de ceremonie zullen de
overste en de medebroeders de novice de vredeskus geven en door hun blij gezicht zullen ze hem aansporen
om met een opgewekt gemoed het kruis van Christus
te dragen. Daarna zal de novice op zijn kamer zijn wereldlijke onderkleren afleggen en het wollen hemd en
de onderbroek aantrekken.

HOOFDSTUK VIII
Over de verkiezing en de taak
van de magister van de novicen

Wanneer de magister van de novicen buiten het kapittel aangesteld moet worden, zal hij door de generaal, of in de provincies door de provinciaal en zijn
consultoren met goedkeuring van de generaal gekozen worden. Hij zal na zijn professie tenminste tien
jaar op loffelijke wijze in de congregatie hebben doorgebracht en tenminste in zijn vijfendertigste jaar zijn.
Hij zal uitmunten door kennis van het geestelijk leven, door wijsheid en goedheid om voor zo'n belangrijk ambt berekend te zijn. Hij zal de novicen vormen
naar onze gewoonten en gebruiken, hun het gebed leren en de bedrieglijke listen van de duivel en de gevaren in het geestelijk leven blootleggen, opdat zij veilig en ongehinderd de Heer dienen. Hij zal zich bescheiden, vroom en wijs gedragen, in alles met liefde
te werk gaan, vooral wanneer hij de novicen moet
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vermanen of terechtwijzen. Degenen, die een fout begaan, zal hij met zachtmoedigheid en voorzichtigheid
vermanen en vaderlijk bestraffen in verhouding tot
het bedreven kwaad. Op deze wijze zal hij de dwalenden gemakkelijk tot beterschap brengen en zullen de
fouten uitgeboet worden. Zo zal hij de hoogachting
voor zijn persoon handhaven en redelijk blijven in zijn
oordeel. Met veel zorg zal hij aan degenen, die hij te
vormen krijgt, een nauwkeurige kennis van het instituut bijbrengen. Hij zal hun de geest van de congregatie uiteenzetten en hun haar doel inprenten, opdat
de novicen dezelfde weg inslaan, die de anderen bewandelen en op heilige wijze volbrengen, wat de geprofesten reeds doen. Hij zal hun vooral het veelvuldig gebed, de gestage beoefening van de kloosterlijke deugden en de zelfverloochening aanbevelen. Hij
zal ervoor zorgen, dat iedereen zijn gebreken en fouten in de refter openlijk bekend maakt. Waar het te
pas komt, zal hij de novicen berispen, vermanen, vernederen en hen aansporen zich de nederigheid eigen
te maken. Hij zal hen dikwijls eenvoudig en alledaags
werk laten doen, opdat ze als overwinnaars van zichzelf, aan hun kwade begeerten en verlangens kunnen
weerstaan. De magister zal al zijn bevelen met omzichtigheid en goedheid geven, zijn leerlingen niet zozeer
door zijn woorden als wel door zijn voorbeeld onderwijzen, leiden en vormen. Hij zal hun Ieren de inwendige ingetogenheid te bewaren, zowel wanneer zij alleen zijn als in het bijzijn van anderen en hun ogen,
tong en andere zintuigen te beheersen. Zo kunnen zij
gemakkelijker de innerlijke rust verwerven en, bevrijd
van alle ongeregelde neigingen, hun hart tot hogere
en goddelijke dingen verheffen, de deugden van Jezus Christus gestalte geven en van Zijn geest leven.

··--·-·»

~

Regels en Constituties 1775

<<

,.tAtTS_ ce·aw

19

Buiten de vastgestelde tijd zullen de novicen niet met
elkaar praten. De magister zal niet toestaan dat ze met
anderen spreken en veel minder nog met mensen van
buiten het klooster, ook niet met hun bloedverwanten. Wanneer een gegronde reden dit echter vereist, zal
hijzelf of zijn socius daarbij tegenwoordig zijn, opdat de novicen zich bescheiden en voorzichtig gedragen en zij niet langer dan nodig opgehouden worden.
Na met enkele woorden aan hun plicht voldaan te hebben, zullen ze zich aanstonds verwijderen en hun geest
op God richten. De magister moet ervoor zorgen dat
de novicen hun werk met zorg en een zuivere geest verrichten. Hun vurigheid van hart moet steeds gepaard
gaan met een zuivere bedoeling. Zij zullen alles zó
doen dat zij de tegenwoordigheid van God indachtig
blijven en eerlijk proberen Hem alleen te behagen. De
magister zal zich inspannen om de novicen volgens de
geest van hun roeping te doen leven. De ondervinding
heeft immers bewezen dat het welzijn van heel de congregatie afhangt van de goede vorming van de novicen. Om hierin beter te slagen zal de magister niet op
zijn eigen kracht vertrouwen en al zijn hoop stellen
op God, van Hem in het gebed het nodige licht afsmeken en de deugden, die hij van anderen verlangt, eerst
door eigen gedrag uitbeelden. Hij zal de novicen alleen in geval van noodzaak brieven laten schrijven en
erop toezien dat niets gebeurt wat vreemd is aan ons
heilig instituut of dat kan schaden. De magister van
de novicen of zijn socius zal drie of vier maal per
week, voordat in het koor de sext gebeden wordt, een
gewetensonderzoek of een instructie geven, naargelang hij het nodig oordeelt voor de geestelijke vooruitgang van de novicen. Op de andere dagen zullen
de novicen vóór de geestelijke lezing het bijzonder
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gewetensonderzoek op hun cel houden. Elke dag, na
de gemeenschappelijke geestelijke lezing, zal de magister of de socius met de novicen processie houden
binnen het klooster, waarbij men beurtelings een derde deel van de rozenkrans bidt. Ook zullen zij op de
vastgestelde tijd een bezoek brengen bij het Allerheiligste en daar de voorgeschreven gebeden verrichten.
Na afloop hiervan zullen ze met de magister of de socius ter ontspanning naar buiten gaan. Als het weer
of de plaatselijke omstandigheden het niet toelaten,
zal er op een andere wijze, volgens goeddunken van
die overste, voor een behoorlijke ontspanning gezorgd
worden, maar altijd zó dat men steeds met nuttige dingen bezig is, die de religieuze geest en vroomheid niet
schaden. Omdat de novicen zich tijdens het proefjaar
heel bijzonder op het geestelijk leven moeten toeleggen, zal elke dag 's morgens na de meditatie en de heilige Mis en 's middags na het bidden van het rozenhoedje, minstens een half uur uitleg gegeven worden
van een of ander boek van de heilige Schrift, vooral
van het Nieuwe Testament. De novicen zullen zelf
hierover een vrome beschouwing of aantekening maken. De tijd, die na de gewone oefeningen overblijft,
zullen zij volgens goeddunken van de overste of de
magister graag in de eenzaamheid van de cel doorbrengen. De magister zal speciale aandacht besteden
aan de troost en de hulp van hen, die door droefheid,
bekoringen of gewetensangsten worden gekweld en
hun de nodige bemoediging schenken. Hierbij vooral zal hij liefde en voorzichtigheid aan de dag leggen
en z!ch vriendelijk en opgeruimd voordoen, opdat de
no~!cen, die onder innerlijk leed gebukt gaan, gemakkelijker de geheimen van hun hart blootleggen en, gerustgesteld door een doeltreffend middel, opgewekter
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verder gaan op de weg van de volmaaktheid. De novicen zullen de magister graag gehoorzamen. Zonder
zijn verlof en zegen zullen zij niets doen en het huis
niet verlaten. Voor hem zullen zij niets verborgen houden. Het licht en de vrome gevoelens, die zij tijdens
het gebed van God ontvangen, zullen zij eerlijk bekend maken. Ook zullen zij de bekoringen van de duivel blootleggen, hun neerslachtigheid, droefheid, tegenzin voor geestelijke dingen en dorheid openbaren.
Tenslotte zullen ze hun eigen gebreken eerlijk en onverbloemd bekend maken, elke verontschuldiging en
eigenliefde verafschuwend. Zij zullen er zich voor
wachten hierbij in hun plicht tekort te schieten, opdat zij niet, door de vijand van de christelijke deugd
bedrogen, de vrede en de gemoedsrust verliezen, een
tegenzin voor het religieuze leven opvatten en tenslotte
door eigen schuld het instituut verlaten. Dit laat God
veelal toe tot straf voor hun hoogmoedigheid en hun
nalatigheid in het kenbaar maken van hun inwendige
kwalen. Zo blijven ze van een geschikt geneesmiddel
verstoken en vallen af. De getrouwen daarentegen en
de voorzichtigen zal God, die de hovaardigen
weerstaat en de nederigen genade geeft, niet in de
steek laten, maar veeleer met talrijke gunsten overladen. Zij zullen de vrede bezitten en de hoogste deugden beoefenen. Kortom, gesteund door de goddelijke bijstand, zullen ze de ware heiligheid bereiken. In
elke provincie moet een klooster als noviciaatshuis
worden aangewezen. Het aanwijzen komt toe aan de
generale overste en zijn consultoren.
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HOOFDSTUK IX
Over het beproeven van de novicen
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De novicen zullen een vol jaar noviciaat doen. Na
afloop hiervan zullen ze de eenvoudige geloften van
gehoorzaamheid, vrijwillige armoede en zuiverheid
afleggen. Aan deze geloften zullen zij een vierde toevoegen, namelijk bij de gelovigen de herinnering aan
en de godsvrucht tot het levenbrengend lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus te bevorderen. Bij
de professie zal men de novicen het eerbiedwaardig
teken geven, waarover in het vijfde hoofdstuk werd
gesproken. Indien een van de medebroeders met eeuwige geloften ernstig tekort schiet en zich niet bekeren wil en zijn gedrag van die aard is, dat hij noodlottig wordt voor zichzelf en anderen, de algemene
vrede zou kunnen verstoren en op heel de congregatie een blaam werpen, dan mogen de oversten hem uit
de congregatie verwijderen, overeenkomstig de Constitutie «Supremi Apostolatus» van Clemens XIV
z.g. : opdat een ziek schaap, dat geen genezing wil, de
overigen niet besmet. Aan de anderen echter, die wettig de geloften hebben afgelegd, is het onder geen enkel voorwendsel geoorloofd uit eigen beweging uit de
congregatie te treden.
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HOOFDSTUK X
Over degenen, die tot de eenvoudige
geloften toegelaten worden

Voordat een novice tot de professie wordt toegelaten, moet men nauwkeurig onderzoeken of hij de
vaste wil heeft naar best vermogen de christelijke volmaaktheid na te streven, overeenkomstig de voorschriften en normen van onze constituties. Wanneer
hij een of ander tekort vertoont, mag hij toch toegelaten worden, zo hij maar geen blijk geeft van een
slechte of lichtzinnige geest of een koppig karakter en
hij ernstig aan zijn verbetering heeft gewerkt. Indien
hij zich aan een schandelijk vergrijp heeft schuldig gemaakt, zal hij onverbiddelijk worden uitgesloten. Alwie aan een ongeneeslijke ziekte lijdt, die hem het onderhouden van de constituties belet, zal eveneens uit
de gemeenschap gehouden worden. De novicen zullen daarom al hun verborgen lichaamsgebreken en
kwalen bekend maken. De professie derhalve van iemand, die zo'n ernstige, ongeneeslijke ziekte verborgen houdt, zal van geen waarde worden geacht, daar
het de stellige bedoeling en de vaste wil van de congregatie is dergelijke novicen niet onder het getal van
haar leden op te nemen, ja zelfs na hun professie uit
te sluiten, wanneer bedoelde ziekte ontdekt wordt.
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HOOFDSTUK XI
Over het ceremonieel
bij het afleggen van de eenvoudige geloften

!

Hij, die de eenvoudige geloften wil afleggen, moet
vooraf toegelaten zijn in een geheime en vrije stemming, niet alleen van de overste van het noviciaatshuis,
maar ook van heel het plaatselijk kapittel, bestaande uit de priesters en andere geprofeste medebroeders
met een wijding. Uitgesloten zijn hierbij de lekebroeders, ook al zijn ze geprofest, omdat zij geen stemrecht
hebben. Twee derde van de stemmen maken de aanneming canoniek geldig. Degene, die op deze wijze
werd goedgekeurd, zal zijn kloostergeloften mogen
uitspreken. Volgens een gebruik, eigen aan onze congregatie, zal men degene, die professie doet, een kruis
op de schouders leggen, een doornenkroon op het
hoofd plaatsen en hem het eerbiedwaardig teken met
de naam van Jezus op de borst hechten. Hierbij zal
een priester de Passie van onze Heer Jezus Christus
volgens het evangelie van St. Johannes aandachtig
voorlezen. Na de woorden «Hij gaf de geest», zal de
novice, volgens het formulier op het einde van dit
hoofdstuk, de geloften afleggen van gehoorzaamheid,
vrijwillige armoede en zuiverheid. Bovendien zal hij
de gelofte uitspreken om de herinnering aan en de verering van het lijden en de dood van onze Heer Jezus
Christus naar vermogen te bevorderen op de wijze
door deze constituties voorgeschreven. De plechtigheid zal besloten worden met een processie door de
kerk, terwijl de kloosterlingen op waardige en ernstige
wijze de psalm «Laudate Dominum de ccelis» zullen
zingen. De novicen zullen de geloften afleggen in de
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de handen van de generaal of de provinciaal of van
een ander, door een van hen gedelegeerd. «Ik, N.N.,
beloof door eenvoudige gelofte aan God en aan de
Maagd Maria, aan heel het hemels hof en aan u, vader, armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Bovendien beloof ik mij te beijveren om de devotie tot het
lijden van onze Heer Jezus Christus naar vermogen
te bevorderen in de harten van de gelovigen, volgens
de regels en constituties van de congregatie van de ongeschoeide geestelijken van het allerheiligste Kruis en
Lijden van onze Heer Jezus Christus. Amen».

HOOFDSTUK XII
Over het onderhouden van de geloften,
allereerst van de gehoorzaamheid

De gehoorzaamheid is als de grondsteen van heel
de volmaaktheid en hij, die werkelijk gehoorzaam is,
zal volgens het getuigenis van Salomon (Spreuken 21,
28) «van overwinning spreken». De leden van deze geringe congregatie zullen er daarom voor zorgen de gehoorzaamheid zowel in woorden als in daden te beoefenen. Hun gehoorzaamheid moet blind zijn. Allen zullen een geringe dunk van zichzelf hebben, graag
misprezen worden, en dit zelfs zoeken om gemakkelijker de kloosterlijke volmaaktheid te bereiken. Wanneer hun iets bevolen wordt, zullen ze onmiddellijk,
eenvoudig en graag gehoorzamen. Zij zullen· klaar
staan wanneer zij, op welke wijze dan ook, tot werkzaamheden of bedieningen worden geroepen. Zonder
medeweten van de overste zullen ze aan niemand
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brieven schrijven. De brieven met zijn toestemming
geschreven, zullen door hem verzegeld worden. De
binnenkomende brieven zullen naar hem gebracht
worden en het zal hem vrij staan ze te lezen en te overhandigen aan de geadresseerde. Brieven aangaande
zieleleiding, gezonden aan degenen die apostolische
missies geven, zal de overste niet lezen zonder noodzaak of een ernstige en gegronde reden. De brieven,
geschreven door of aan de hogere oversten, mogen
door niemand, die geen rechtsmacht over die superieuren heeft, gelezen of achtergehouden worden. Wat
meer is, de plaatselijke overste zal ze verzegelen in tegenwoordigheid van de kloosterlingen, die ze hem
aanbieden. Het staat iedereen overigens vrij zich in het
geheim tot bovenvermelde oversten te richten. Indien
een overste dit voorschrift op welke wijze dan ook zou
durven overtreden of deze vrijheid zou trachten te belemmeren, zal hij uit zijn ambt ontzet worden. De
kloosterlingen zullen tevreden zijn met het eten en de
drank, die tijdens de gemeenschappelijke maaltijd
worden opgediend. Buiten die maaltijd zullen ze niets
nemen zonder verlof van de overste. Hoe meer men
aan de begeerte toegeeft, hoe feller en erger men erdoor wordt gekweld. Wie volgens zijn eigen zin willeven, zal de vrede niet bezitten. De plaatselijke rector
zal ervoor zorgen de kloosterlingen met hartelijke liefde te besturen en te leiden en hij mag zich niet lastig
tonen in wat redelijk en billijk is. De gelofte van gehoorzaamheid, die wij afleggen, betreft op de eerste
plaats de paus, vervolgens de oversten van de congregatie, die rechtsmacht hebben, namelijk de generaal,
de provinciaal en de rector van het huis, alsmede ied_er andere overste, die door de generaal of de provinciaal wordt afgevaardigd. Vooral de bisschoppen en
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ordinarii, in wier diocees onze kloosters gebouwd zijn,
zal men tegemoetkomende bereidwilligheid en nederige dienstbaarheid betonen. Met plichtsgevoel en eerbied zal men proberen te voldoen aan de wensen, die
betrekking hebben op het heil van de hun toevertrouwde zielen. Wanneer zij de dienst van onze
kloosterlingen vragen om vanuit de geest van onze
congregatie te werken, zal de generaal of de provinciaal ervoor zorgen hun geschikt geachte werklieden
te zenden.

HOOFDSTUK XIII
Over de armoede

De armoede is de standaard, waaronder heel de
congregatie strijdt. Krachtens deze gelofte zal het ons
dus nooit geoorloofd zijn onroerende goederen, op
welke titel dan ook, te bezitten buiten de gronden behorend bij het klooster, zoals tuin, weide en bos,
bestemd voor eigen gebruik en om in cultuur gebracht
te worden. Wat er aan vruchten overblijft, mag nooit
verkocht worden. Verder mag men geen bepaald en
vast inkomen hebben, noch als gemeenschap, noch als
particulier persoon, tenzij in overeenstemming met de
apostolische Constitutie «Supremi Apostolatus».
leder kloosterling heeft echter het recht weer in het
genot van zijn goederen te treden, wanneer hij, volgens de ons speciaal toegekende apostolische Constitutie, de congregatie verlaat om in de wereld terug te
keren. Daarom zal men voor het afleggen van de eenvoudige geloften afstand doen van het vruchtgebruik

Î

--------------------------='~---28

1
1
1

i

1
1
1

Regels en Constituties 1775

van de goederen, die men in de wereld bezit, ten gunste
van een bloed- of aanverwant of van iemand anders,
naargelang de liefde en de godsvrucht het zullen aanraden. Indien men overlijdt, terwijl men deel uitmaakt
van de congregatie, zullen genoemde goederen en
rechten worden toegekend en afgestaan aan wie ze
rechtens toekomen, als er geen andere testamentaire
beschikking of schriftelijke verklaring bestaat. Krachtens voorschrift van de regel mogen de cellen van de
kloosterlingen niet zijn voorzien van kostbaar meubilair. Men mag er alleen het noodzakelijke houden
met verlof van de overste. Het is niemand geoorloofd,
zelfs de oversten niet, eetwaren of drank, van welke
aard dan ook, op zijn cel te hebben. Dergelijke dingen zullen op een geschikte plaats achter slot bewaard
worden, opdat de overste of iemand, door hem aangesteld, in de behoeften van de kloosterlingen kan
voorzien. Doorgaans zullen de kloosterlingen geen
aalmoezen vragen van deur tot deur. In de oogsttijd
van graan of druiven, van olijven of peulvruchten,
mag men echter in het eigen bisdom een inzameling
houden voor wat men nodig heeft. In andere diocesen is de toelating van de bisschop of ordinarius vereist. Andere zaken zal men niet inzamelen, tenzij met
toestemming van de generaal of de provinciaal. Het
geld, dat geschonken wordt voor de kerk, voor misintenties of voor andere vrome doeleinden, zal de overste of iemand, door hem aangesteld, in ontvangst nemen. Hij mag dit geld bewaren in een kas met dubbel
slot, waarvan één sleutel door de overste zelf wordt
gehouden en de andere door de vicaris en in diens afwezigheid door een aan te wijzen priester. De vicaris
of plaatsvervanger zal steeds aanwezig zijn, wanneer
de overste geld in de kas deponeert of er geld uitneemt.
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Het geld, dat nodig is voor de lopende uitgaven, zal
door de vicaris met goedvinden van de overste worden beheerd. Hiervan zal hij elke maand aan de rector rekenschap geven. Dit zal worden bijgeschreven in
het kasboek, waarin zowel de uitgaven als de inkomsten worden genoteerd en dat door beiden wordt
ondertekend. De rector van het huis zal geen buitengewone uitgaven doen, geen geld uitlenen en geen boeken van de bibliotheek zonder de instemming van het
plaatselijk kapittel. Indien een van dergelijke uitgaven het bedrag van tien kronen te boven gaat, is de
toestemming van de hogere overste vereist. Opdat echter alle huizen van de congregatie door een band van
onderlinge liefde verbonden blijven, zullen alle goederen van het ene huis het gemeenschappelijk bezit
van al de andere zijn, zodat de generaal of provinciaal,
volgens voorzichtigheid en noodwendigheid, in de
Heer kan beschikken over de goederen of het geld van
elk huis van de congregatie, tot steun van de andere
huizen. Het mag evenwel niet gaan over een zaak van
zeer grote waarde of over een zodanig bedrag, dat, volgens de pauselijke constituties, het verlof van de heilige Stoel nodig is. Daarom is het iedere plaatselijke
overste verboden iets, Op welke wijze dan ook, te verkopen zonder goedvinden en toestemming van genoemde oversten. Wanneer er dus iets overblijft, nadat al de huizen en kerken van de congregatie zijn
voorzien, zal het aan de armen geschonken worden.
Dit geldt vooral voor de vruchten van de tuin. Daar
men ze niet verkopen mag, zullen ze aan de armen of
ook aan de weldoeners gegeven worden. Stichtingen
van missen «ten eeuwigen dage» mag men nooit aanvaarden. Men mag echter dergelijke en andere bestelde missen celebreren en daarvoor een passend stipen-
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dium ontvangen. Iedere priester mag eenmaal per
week de heilige mis opdragen voor zichzelf of voor anderen zonder hiervoor echter een stipendium te ontvangen. Wanneer de kloosterlingen een lange reis
moeten ondernemen, mag de overste hun een zekere
som geld meegeven om in voorkomende behoeften of
noodwendigheden verstandig te gebruiken, met bescheidenheid en zuinigheid zoals armen past. Na afloop van de reis zal men aan de eigen overste rekenschap geven over het meegekregen geld. Niemand is
het geoorloofd zonder toestemming van de overste,
onder welk voorwendsel ook, een aalmoes voor zichzelf te vragen. Wat spontaan wordt geschonken, zullen ze aannemen voor het gemeenschappelijk onderhoud van de kloosterlingen. Allen moeten dit voorschrift van de congregatie stipt onderhouden. Waar
het te pas komt, zullen ze dit aan de weldoeners bekend maken om geen aanleiding tot teleurstelling of
vergissing te geven, zodat alles naar eer en geweten gebeurt in overeenstemming met de liefde en de ijver
voor de religieuze armoede. Indien iemand deze wet
vermetel overtreedt, zal hij berispt worden en gestraft
naar de mate van zijn schuld. Wat men op deze wijze
ontvangen heeft, moet aan de armen gegeven worden.
Het is immers zeker, dat in de congregatie de geest van
de religieuze volmaaktheid zal heersen, zolang liefde
en zorg voor de vrijwillige armoede ongerept gehandhaafd blijven. Is die geest echter uitgedoofd, dan zal
een onzinnige hebzucht alles in verwarring brengen
en de kracht van de heilige tucht en de ijver daarvoor
zullen verloren gaan.
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HOOFDSTUK XIV
Over de armoede, te onderhouden
in kerken en huizen van de congregatie

Aan de bouw van onze kerken zullen geen buitensporige uitgaven besteed worden. Zij zullen gekenmerkt worden door een gewijde sfeer en grote netheid.
Alles wat luxe en overdreven is of de godsvrucht kan
storen, moet afwezig zijn. De benodigdheden voor de
eredienst moeten proper, passend en in goede staat
zijn, en voorzover dit bij ons mogelijk is, in overeenstemming zijn met de waardigheid van de goddelijke diensten, vooral van het Misoffer. Goud, zilver
of kostbare sieraden, die de luister van waardigheid
van de eredienst verhogen, zijn evenwel niet verboden.
De cellen van het klooster zullen klein en eenvoudig
zijn en sober ingericht. Er mogen enige platen van
godsvruchtige aard hangen, maar niets van kostbaar
materiaal of rijke bewerking. Men mag er twee of drie
eenvoudige stoelen hebben en een houten tafel. Het
bed zal niet breder zijn dan vijf palmen, een gepaste
lengte hebben en zowat een palm boven de grond
staan. De schragen en het bovengedeelte zullen van
hout zijn. De matras en het hoofdkussen zullen met
stro gevuld zijn. De dekens zullen naar gelang het seizoen zijn, maar steeds in overeenstemming met de armoede. De ziekenzalen moeten ruim zijn en in verhouding staan met het aantal zieken. Ze moeten er fris uitzien en in alles praktisch en gerieflijk zijn ingericht.
De eetzaal moet armoedig zijn. De tafels en zitbanken zullen zonder versiering zijn en niet van kostbaar
hout. De servetten en tafellakens moeten van gewoon
linnen zijn, maar goed gemaakt en helder. Alle vaat-
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werk moet met de armoede in overeenstemming zijn.
De lepels en vorken zullen van hout of been zijn. In
de keuken moet alles met liefde en zindelijkheid klaar
gemaakt worden, zodat het eten de zintuigen en de
maag niet tegenstaat. Buiten de provisiekamer, waar
alle levensmiddelen voor de kloosterlingen bewaard
worden, zal er een andere kamer zijn, waar men alle
kledingstukken van de kloosterlingen en huishoudelijke benodigdheden opbergt. In de bibliotheek zullen behalve boeken ook pennen, schrijfpapier, inktkoker, scharen, pennemes en zegellak te vinden zijn, opdat de kloosterlingen in voorkomende gevallen hiervan gebruik kunnen maken. Wanneer de rector het
goedvindt, kunnen de kloosterlingen deze dingen en
andere benodigdheden zelf op de cel houden. Dit
geldt ook voor de boeken, die voor hen nuttig en soms
noodzakelijk zijn. De kloosterlingen zullen evenwel
hun deugd en hun verdiensten vermeerderen, wanneer
zij, telkens als ze iets nodig hebben, dit geknield als
een aalmoes aan de overste van het huis vragen. In alles zullen zij slechts dit ene nastreven : als ware navolgers van Jezus Christus arm te zijn in wil en daad. Om
dit te bereiken zal het goed zijn steeds het voorbeeld
van de goddelijke Verlosser voor ogen te houden, die
om ons in armoede geboren wilde worden, in gebrek
leefde en naakt aan het kruis stierf.
HOOFDSTUK XV
Over de zuiverheid

Omdat de zuiverheid de deugd van de engelen is,
zullen de kloosterlingen er met alle kracht naar streven
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door engelachtige zedigheid uit te munten. Om dit des
te gemakkelijker te bereiken zullen ze nederig aan hun
zinnelijke neigingen weerstand bieden, hun lichaam
versterven, volhardend bidden en in alles met voorzichtigheid te werk gaan. Zij zullen zich niet op eigen
krachten verlaten, maar hun onwankelbaar vertrouwen op God stellen en met vrees en beven hun eeuwig
heil nastreven. Zonder noodzaak zullen ze niet met
vrouwen spreken. Uit christelijke naastenliefde of om
een andere gegronde reden zullen ze dit thuis alleen
met toestemming van de overste doen. Buitenshuis
zullen ze deze toelating aan hun metgezel vragen en
zich dan van hun plicht kwijten in sobere woorden,
zedig, met neergeslagen ogen en gereserveerde houding. Moeten ze evenwel in een kamer met vrouwen
spreken, dan zal de deur openstaan, zodanig dat men
door zijn metgezel wel gezien, maar niet gehoord kan
worden. De kloosters van slotzusters zal men niet bezoeken, tenzij men erom gevraagd wordt om aan het
heil van de zielen te werken en met verlof van de overste. Wanneer men in het huis van weldoeners of vreemden verblijft, zal men een religieuze ernst en zedigheid
in acht nemen. Men zal niet te veel praten en zich onthouden van alles wat op de een of andere wijze de
geest van goddelijke dingen kan afbrengen. Men zal
veeleer spreken over wat nuttig is voor het zieleheil.
Men zal zijn zintuigen zorgvuldig bewaken en vooral
zijn ogen beheersen. Aan tafel zal men sober en matig zijn en intussen aan goddelijke dingen denken. De
kloosterlingen zullen een vrome en vurige godsvrucht
koesteren tot de onbevlekte Maagd Maria, haar verheven deugden trachten na te volgen en zich haar heilzame bescherming te midden van zoveel gevaren waardig maken.
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HOOFDSTUK XVI

Over de gelofte bij de gelovigen
de godsvrucht tot en de dankbare herinnering
aan het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus
te bevorderen
De kloosterlingen, die het woord Gods verkondigen inde apostolische missies, moeten al hun krachten inspannen om de gelovigen aan te sporen de heilige geheimen van het levenbrengend lijden en sterven
van onze Heer Jezus Christus te overwegen en er dikwijls met godsvrucht aan te denken. Dit zullen zij
vooral na de avondpreek doen. Bij die vrome overweging, die ten hoogste een half uur zal duren, zullen ze
zelf vóórmediteren. 's Morgens bij het katechetisch
onderricht zullen ze eveneens iets over dat zelfde onderwerp zeggen. Kort en duidelijk zullen ze een methode geven om die grote geheimen vroom en met
vrucht te overwegen. Zij zullen geen gelegenheid voorbij laten gaan om de mensen te leren dikwijls en blijvend te mediteren. Ongeletterden en minder ontwikkelden, die landarbeid verrichten en niet in staat zijn
om te mediteren, zal men door korte beschouwingen
ertoe brengen, hetzelfde te doen door van tijd tot tijd
vrome gevoelens te verwekken of door zogenaamde
schietgebeden. Om door deze opwekkingen tot het gewenste resultaat te komen, zal men zich van een praktische en eenvoudige methode bedienen, geschikt voor
deze mensen. Men zal hen aansporen elke dag iets
voor Jezus Christus te verdragen en hun duidelijk maken hoezeer men daartoe verplicht is, hoe verdienstelijk het is en welk een grote beloning men hierdoor verwerft. Men zal de bezwaren ontzenuwen en wegne-
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men. Ook in de biechtstoel zal men volgens omstandigheden van tijd, plaats en personen hetzelfde trachten te bereiken. De priesters, die niet voor de predikatie zijn bestemd, zullen langs een andere weg hetzelfde doel trachten te bereiken en gebruikmaken van
de gelegenheden, die zich voordoen, vooral bij het
biecht horen, het katechismusonderricht, de geestelijke conferenties of ander werk, dat zij ambtshalve
of bij gelegenheid verrichten. De kloosterlingen, die
niet voor deze bedieningen geroepen zijn, alsook de
lekebroeders zullen om aan hun plicht te voldoen dagelijks vroom en devoot vijf maal het Onze Vader en
Weesgegroet bidden ter herinnering aan en ter ere van
het lijden van onze Heer Jezus Christus. Zij zullen
Hem met aandrang bidden om hulp voor degenen, die
deze heilzame gewoonte verspreiden. De omstandigheden zelf zullen dikwijls andere mogelijkheden bieden om dit belangrijke werk te bevorderen en zo aan
hun vroom verlangen en aan hun ijver te voldoen, tot
groot voordeel van hun eigen zaligheid en voor het heil
van anderen. De liefde tot God is immers zeer vindingrijk en wordt niet zozeer bewezen door de woorden
als wel door de daden en voorbeelden van hem, die
liefheeft.

HOOFDSTUK XVII
Over de vastendagen in de congregatie

In de congregatie wordt geen enkele vastendag voorgeschreven, die op straffe van doodzonde verplicht,
tenzij de algemene vastendagen, door de Kerk aan de
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gelovigen opgelegd. Buiten de Advent en de Veertigdaagse Vasten zullen onze kloosterlingen ook nog drie
maal per week vasten: namelijk 's woendags, vrijdags en zaterdags. Van de regelvasten is men echter
ontslagen als op woensdag en zaterdag een verplichte feestdag valt of een feest van de heilige Maagd Maria, van de evangelisten, van de bekering van St. Paulus, van beide Stoelen van St. Petrus, van Kruisverheffing, van de patroon of titelheilige van de kerk, van
de kerkwijding en van St. Maria Magdalena, boetelinge. Op vrijdag zal men de vasten echter onderhouden.

HOOFDSTUK XVIII
Over de wijze, waarop men in de congregatie
de vasten moet onderhouden

De kloosterlingen zullen in de huizen van de congregatie geen vlees gebruiken tenzij om gezondheidsredenen. Het gebruik van eieren en melkspijzen is echter geoorloofd. Op de vastendagen zullen de kloosterlingen zich tevreden stellen met een bord soep en een
gerecht magere spijzen. Het staat de overste echter vrij
nog een bord groenten of fruit te laten opdienen. Op
de vrijdagen echter zal men 's middags slechts een
bord soep en een bord groenten opdienen, uitgezonderd wanneer op die dag een geboden feestdag of een
van de in het vorig hoofdstuk vermelde feestdagen
valt, en uitgezonderd op de vrijdag onder het octaaf
van Kerstmis, van Pasen en van Sacramentsdag. Op
de feestdagen en de donderdagen zullen er 's middags
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twee. gerechten opgediend worden;· de andere dagen
slechts één gerecht en één bord groenten. De overste
mag er echter fruit of kaas bijvoegen, als hij het gemakkelijk kan doen. Op de grote feestdagen worden
drie gerechten opgediend. De overste zal ervoor waken dat het eten met liefdevolle zorg wordt klaargemaakt, zodat in ieders behoefte op verstandige wijze
wordt voorzien. Daarom zal hij, wanneer de mogelijkheid zich voordoet, graag toestaan, wat hierboven
is aangegeven. Wanneer dit evenwel niet gebeurt, zullen de kloosterlingen niet klagen, maar op die dagen
vooral de deugd beoefenen en alles goed opnemen en
onder geen beding kwaadspreken van de overste. Wie
anders handelt, beledigt God en zal bovendien de verdiende straf krijgen. Brood en wijn zullen naar ieders
behoefte worden verstrekt. Op de vastendagen zal 's
avonds als collatie slechts één gerecht worden gegeven, in overeenstemming met de vasten. Buiten de
vastendagen zal een passend en eenvoudig avondmaal
worden opgediend. Om geen enkele reden of omstandigheid is het praten in de refter geoorloofd, zelfs niet
wanneer aanzienlijke gasten aanwezig zijn of een feest
gevierd wordt. Maar onder het eten zal steeds een
geestelijke lezing gehouden worden, behalve onder de
collatie van de vastendagen. Op reis zijn de kloosterlingen niet tot regel vasten gehouden. Wanneer zij bij
weldoeners ontvangen worden, zullen zij eerst de
evangelische zegen uitspreken met de woorden: «Vrede zij dit huis en al zijn bewoners» en daarna gebruiken wat hun wordt voorgezet. Zij zullen er evenwel
voor zorgen ook buiten het klooster de matigheid, soberheid en bescheidenheid te beoefenen. Zo zullen ze
des te gemakkelijker hun geest op God gericht houden en, terwijl zij hun vreugde vinden in de hemelse
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dingen, zullen ze gemakkelijker de aardse spijzen geringschatten en een stichtend voorbeeld zijn voor anderen. Men moet niet uit het oog verliezen dat de congregatie zich tot doel heeft gesteld behalve het onderhouden van de goddelijke geboden ook naar vermogen de evangelische raden te beleven. Om dit gemakkelijker te kunnen bereiken hebben de kloosterlingen
veelvuldig gebed, matigheid, nederigheid, lichamelijke versterving en zelfverloochening nodig. Dit zijn
zeer krachtige middelen om de geest tot God te verheffen en de listen van de duivel te verijdelen. Ofschoon onze vastendagen ons helemaal niet onder
doodzonde verplichten, moeten ze toch met evenveel
zorg en nauwgezetheid onderhouden worden, als waren ze ons door de kerk voorgeschreven. Daarom mag
een plaatselijke overste wel de een of ander om een gegronde reden van de vasten ontslaan, maar in geen geval mag hij de kloosterfamilie tegelijk van de regelvasten dispenseren, tenzij om dringende redenen, gewichtig genoeg voor dispensatie van de kerkelijke
vasten. Wie de geschriften van de heilige Vaders en
kerkleraren over het vasten leest, zal gemakkelijk begrijpen, hoe nuttig dit voor ziel en lichaam is. De heilige Basilius de Grote, de heilige Johannes Chrysostomus en de heilige Paus Leo spreken treffend over dit
onderwerp, Wij menen hieraan niets te moeten toevoegen om onze kloosterlingen van de vele voordelen
en grote verdiensten van deze heilzame praktijk te
overtuigen.

1
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HOOFDSTUK XIX
Over de andere geestelijke oefeningen
in de congregatie

In de loop van het jaar zal men na vijf uur slaap
's nachts opstaan om de lof des Heren te zingen. Het
goddelijk officie zal in het koor op een waardige en
devote toon gezongen worden. In het midden van ieder psalmvers zal men een behoorlijke pauze in acht
nemen, opdat men intussen de woorden, die men uitspreekt, kan overwegen en de overvloedige en zoete
vruchten kan plukken, die de heilige Schrift schenkt
aan hen, die niet alleen met de mond, maar ook met
geest en hart de psalmen zingen. Ten teken van onderdanigheid en eerbied tegenover God zal geheel het
goddelijk officie staande gebeden worden, behalve de
plechtig gezongen getijden. Terwijl de lessen van de
metten worden gelezen, mag men evenwel gaan zitten.
Vóór het begin van al de uren van het goddelijk officie zal men diep gebogen en vol eerbied zeggen: «In
nomine Jesu omne genu flectatur, ccelestium, terrestrium et infernorum, et omnis lingua confiteatur,
quia Dominus Jesus Christus in gloria est Dei Patris»
(In de naam van Jezus moet iedere knie zich buigen
in de hemel, op aarde en onder de aarde en iedere tong
belijden dat onze Heer Jezus Christus zetelt in de glorie van de Vader). Op de vastgestelde dagen wordt na
de metten de discipline genomen. Vervolgens zal men
van de eerste october tot de eerste april één uur en in
de rest van het jaar een half uur gezamenlijk meditatie doen. Gedurende deze tijd en ook tijdens het goddelijk officie mag niemand weggaan zonder toelating
van de overste. Daarna mag men zich in de wintertijd
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gaan warmen, terwijl men het «Benedicte omnia opera Domini Domino» bidt. Dan zal men naar de cel
gaan, waar men tot de priem blijft. Wanneer iemand
uit geest van vurigheid zijn gebed wil voortzetten, zal
hij hiervoor verlof aan de overste vragen, die, rekening
houdend met zijn toestand en deugd, dit niet zal weigeren. Na het nachtelijk gebed zal er van de eerste october tot de eerste april drie uur en de rest van het jaar
twee en een half uur rust zijn. Dan zullen de kloosterlingen weer opstaan om priem en terts te zingen en vervolgens wordt een uur meditatie gehouden. In die tijd
mag men de heilige Mis celebreren en bijwonen. De
priesters, die enig ambt in de congregatie vervullen,
mogen na een half uur meditatie de heilige Mis lezen.
Wanneer de tijd gekomen is, aangegeven op de rooster
waarop de orde van de oefeningen staat genoteerd, zal
men het laatste Misoffer vieren, waarbij alle kloosterlingen, die geen voldoende reden tot afwezigheid hebben, aanwezig zullen zijn. Vóór sext en noon en ook
vóór de completen zal men tot ontspanning van geest
en lichaam een half uur in stilzwijgen en eenzaamheid
doorbrengen. Na genoemde getijden in het koor gezongen te hebben zal men terstond aan tafel gaan. Op
de vastgestelde tijd zullen op dezelfde wijze de vespers
gebeden worden. Na een ogenblik van inkeer wordt
vervolgens ongeveer een kwartier geestelijke lezing gehouden. Nadat deze lezing geëindigd is, zal iedereen
zich naar de studie of het werk begeven. Na het bidden van de completen zullen de kloosterlingen een vol
uur meditatie houden. Wanneer men op reis is of wegens andere bezigheden buitenshuis verblijft, zal het
moeilijk zijn zoveel tijd aan de meditatie te besteden,
maar men zal toch geen dag voorbij laten gaan zonder tenminste één uur te mediteren. Hiervoor zal men
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de minst bezette tijd uitkiezen, bij voorkeur 's morgens, opdat men naderhand ongehinderd zijn reis kan
voortzetten of zijn werk kan verrichten. Onze
kloosterlingen dienen er met grote zorg voor te waken nooit het inwendig gebed te verzuimen om niet
door eigen schuld, beroofd van de grote genaden die
de meditatie brengt, bloot te staan aan ernstige kwalen, die meestal niet zo spoedig te genezen zijn. Alle
priesters worden dringend aangespoord vóór het vlekkeloos Misoffer hun geest in ingetogenheid te bewaren en zich op deze gewijde handeling nauwgezet voor
te bereiden. Zij zullen de rubrieken van de kerk trouw
en eerbiedig nakomen, de ceremoniën stichtend en
passend verrichten en door woord en handeling blijk
geven van hun vroomheid en godsvrucht. Na de heilige Mis zullen ze God de verschuldigde lof en dank
brengen en niet terstond tot andere bezigheden overgaan. Zodoende zullen zij uit het opdragen van de heilige Mis overvloedige vruchten plukken, hun hart
steeds meer van liefde tot God doen branden en tevens beter in staat en waardiger zijn de heilige handelingen te verrichten.

HOOFDSTUK XX
Wat de lekebroeders moeten doen

Terwijl de metten in het koor gebeden worden, zullen de lekebroeders het kroontje van onze Heer Jezus
Christus bidden, bestaande uit drie en dertig Onze Vaders, ter herinnering aan het allerheiligste leven, lijden en sterven van onze goddelijke Zaligmaker. Onder
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de priem zullen ze zeven maal het Onze Vader en het
Weesgegroet bidden ter herinnering aan de werken van
de Heer; onder de terts vijf maal om Zijn geseling te
gedenken, onder de sext drie maal ter gedachtenis aan
Zijn doornenkroning en bespotting en tenslotte bij de
noon drie maal ter herinnering aan de kruisiging,
doodstrijd en dood, die Hij voor ons wilde ondergaan. Tijdens de vespers zullen ze zeven maal het Onze
Vader en Weesgegroet bidden ter herinnering aan de
smarten van de heilige Maagd Maria en bij de completen vijf maal ter ere van de vijf wonden en de begrafenis van Christus. De broeders zullen zich evenals
de anderen op de meditatie toeleggen. Na het gebed
's morgens en het bijwonen van de heilige Mis zal ieder zich naar zijn werk begeven. Op alle feestdagen,
die niet onmiddellijk na elkaar volgen, zullen zij de
heilige communie ontvangen na vooraf hun geweten
gezuiverd te hebben door het heilig sacrament van de
biecht. Ook op de vrijdagen zullen zij tot de heilige
tafel naderen en in de vasten en de advent mogen zij
drie maal per week communiceren, tenzij hun geestelijke leider er anders over oordeelt. De broeders zullen met nauwgezetheid en zorg de hun opgelegde taak
vervullen en graag de lasten van de congregatie dragen. Zij zullen de priesters als bedienaren van God
eren. Zij zullen nederig en gehoorzaam zijn en de
kloosterlijke armoede liefhebben. De zaken van de
congregatie zullen zij met zorg behartigen als Gods
eigendom. Zij zullen bedenken dat die dingen hun ter
bewaring worden toevertrouwd en dat zij aan God
nauwgezet rekenschap moeten geven, indien iets door
hun schuld verloren gaat of bederft. Dikwijls zullen
zij over het doel van de congregatie nadenken en daarop hun streven en werken richten.
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HOOFDSTUK XXI
Over het gebed

De meditatie zal gewoonlijk gehouden worden over
de goddelijke eigenschappen en volmaaktheden, alsook over de geheimen van het leven, het lijden en de
dood van onze Heer Jezus Christus. Hieraan immers
ontleent de kloosterlijke volmaaktheid en heiligheid
haar krachtigste lessen en sterkste groei. Eenieder
dient zich in te spannen om God met een vurige liefde te beminnen en een levend, werkdadig en standvastig geloof aan te kweken. In alle omstandigheden
zullen de kloosterlingen aan Gods tegenwoordigheid
denken. Zo zullen zij ononderbroken bidden, gemakkelijk het kwaad vluchten en de deugd beoefenen. De
kloosterlingen zullen een grote godsvrucht koesteren
tot Jezus in het allerheiligst Sacrament. Zij zullen
Hem daar dikwijls bezoeken, Hem met de verschuldigde eerbied aanbidden en Hem onophoudelijk dank
brengen. Zij zullen ernaar verlangen dikwijls te communiceren en zich innig op geestelijke wijze met Jezus te verenigen, zodat hun hart door Hem geheel in
beslag wordt genomen, voor God alleen leeft en van
een vurige liefde brandt. De fraters zullen drie maal
per week communiceren en op alle niet op elkaar volgende feestdagen, naar het oordeel van de overste of
de geestelijke leidsman. Zij zullen dit doen met de
grootst mogelijke zuiverheid en heiligheid van leven
en zich door passende overwegingen, door vurige oefeningen van deugd, vooral van geloof, liefde en nederigheid, hierop voorbereiden. Na de heilige communie zullen ze met serafijnse vurigheid God dank brengen voor deze goddelijke weldaad en door een steeds
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volmaaktere levenswandel hun dankbaarheid tonen.
De heilige Maagd en Moeder Gods Maria zullen ze
met verschuldigde liefde vereren, haar tot hun voornaamste patrones kiezen, herhaaldelijk haar bittere
smarten bij het lijden en sterven van haar Zoon overwegen en de devotie tot haar door woord en voorbeeld
bevorderen.
HOOFDSTUK XXII
Over de studie

De tijd, door de rooster bepaald, zal men aan de
studie wijden en zij, die niet hoeven te studeren, zullen intussen de hun toevertrouwde taak uitoefenen.
Vervolgens zullen allen op hun cel geestelijke lezing
houden, die door het bijzonder gewetensonderzoek
wordt voorafgegaan. Men zal hiervoor de boeken gebruiken, die ieder het meest geschikt acht voor zijn
geestelijke vooruitgang, in overleg met zijn geestelijke leidsman. Na de vespers zal men zich, zoals 's morgens, op de studie toeleggen. In iedere provincie zullen een of meer studiehuizen worden opgericht, waar
de fraters zich aan de studie van de filosofie en de
theologie kunnen wijden, om zich te bekwamen voor
de zielzorg en naar best vermogen te kunnen werken
in de wijngaard des Heren. In de studiehuizen van de
congregatie zal men trouw de gezonde leer van de Engelachtige Leraar volgen en alle leraren zijn streng verplicht deze leer te doceren. De studie zal zes jaar bedragen, waarvan er vijf besteed zullen worden aan de
filosofie en theologie. De minder belangrijke vragen
zal men buiten beschouwing laten en nieuwigheden
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vermijden. Het zesde jaar zal men de heilige Schrift
en de heilige Vaders bestuderen. Intussen zal men, rekening houdend met personen en studie, hen bij gelegenheid het heilig ministerie laten uitoefenen, opdat men bij het eindexamen na dat laatste jaar beter
ieders verstandelijke ontwikkeling en bekwaamheid
kan onderscheiden en daarna iedereen volgens zijn geschiktheid kan bestemmen voor het dienstwerk tot
heil van de medemensen. Het eindexamen van de fraters wordt afgenomen door drie examinatoren, die gekozen worden door de generaal en zijn consultoren
in de provincie, waar hij resideert, en hij zelf of iemand door hem aangewezen zal erbij tegenwoordig
zijn. In de andere provincies komt de aanstelling van
de examinatoren toe aan de provinciaal en zijn raad
en hij zelf of iemand door hem benoemd zal het examen bijwonen. Behalve dit algemeen examen zal er op
het einde van elk studiejaar een ander examen plaatsvinden, af te nemen door twee op dezelfde wijze benoemde examinatoren, in tegenwoordigheid van de
rector van het huis, over de stof in de klas behandeld.
Zo zal men de bekwaamheid van ieder leren kennen
en met toestemming van de generaal, of de provinciaal
in de andere provincies, zullen bij stemming de meest
geschikten toegelaten worden om verder te gaan, terwijl de ongeschikten en nalatigen worden afgewezen.
In het studiehuis zal op de dagen, dat er les gegeven
wordt, de nachtelijke meditatie niet langer dan een
half uur duren; voor degenen, die zich aan de studie
wijden, geldt hetzelfde met betrekking tot de meditatie 's morgens en 's avonds. Met uitzondering van
de plechtige feestdagen en de vacantie zullen de lectoren, wanneer zij les geven, van het nachtkoor ontslagen zijn. Het overige zal geregeld worden overeen-
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komstig de beslissingen van de generaal of de provinciaal. De overste zal, naargelang de liefde ingeeft, met
vaderlijke goedheid ervoor zorgen, dat degenen die
zich aan de scholastieke studie wijden, een stuk brood
en een dronk wijn ter versterking nemen, voordat ze
met de studie beginnen. Opdat de ijver voor de volmaaktheid door een aanhoudende studie niet verslapt, wordt voorgeschreven, dat de studenten, evenals
de andere kloosterlingen in al de huizen van de congregatie, eens per jaar met vroomheid en vurigheid
een retraite houden van acht of tien dagen, op een geschikte tijd, door de overste te bepalen. De fraters mogen de heilige wijdingen niet ontvangen, tenzij ze vijf
jaar op loffelijke wijze in de congregatie hebben doorgebracht. Indien zij geen degelijke blijken van deugd
hebben gegeven, moet hun wijding volgens goeddunken van de provinciaal of de generaal worden uitgesteld. De fraters, die zich niet formeel op de studie
toeleggen, moeten met een bijzondere zorg gevormd
worden en onder strenge tucht staan. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toelating van de overste niet met de
kloosterlingen spreken. Zij mogen nergens heen gezonden worden, tenzij in een geval van dringende
noodzaak en dan nog slechts met een kloosterling van
beproefde deugd als gezel.
HOOFDSTUK XXIII
Hoe men het woord Gods moet verkondigen en
over de plichten van de missionarissen

Niemand van onze geringe congregatie mag zich bij
het verkondigen van Gods woord van zo'n verheven
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of opgesmukte taal bedienen, dat hij voor het gewone volk duister en minder verstaanbaar wordt. Men
zal integendeel het brood van Gods woord breken
voor de kleinen. Men zal klare en verstaanbare taal
gebruiken, opdat de preken hun uitwerking niet missen, maar door hun grotere vruchtbaarheid Gods glorie vermeerderen. Na de gelovigen gewezen te hebben
op de plicht en de wijze om Gods wet getrouw te ver- vullen, zullen ze hun vol toewijding leren, hoe ze in
het sacrament van de biecht op de juiste wijze hun geweten kunnen zuiveren en hoe ze eerbiedig en waardig de heilige eucharistie kunnen ontvangen. Zij zullen het volk met veel geduld onderrichten in de geheimen van het ware geloof. Aan de onverschilligen moeten ze meer zorg besteden, opdat dit werk, dat aan Jezus Christus zo welgevallig is, steeds overvloediger
vruchten voortbrengt op die verwaarloosde akker.
Vastenpreken zullen ze niet houden, maar dit werk aan
anderen overlaten. Zij zelf zullen zich inmiddels binnen het klooster op de dienst van God toeleggen. Zo
zullen ze groeien in liefde tot God en na Pasen met vernieuwde kracht de apostolische missies en andere gebruikelijke werkzaamheden van onze congregatie tot
heil van de medemensen kunnen hervatten. Wanneer
evenwel een gegronde reden dit vereist, mogen zij ook
tijdens de vasten de werken, eigen aan onze congregatie, uitoefenen. Zij zullen de gelovigen niet alleen
aansporen de geheimen van het leven, het lijden en de
dood van onze Heer Jezus Christus devoot te overwegen, maar hen daarin ook onderrichten en hun leren
zich de gewoonte van bidden eigen te maken. Tegelijk
zullen ze de noodlottige dwaling weerleggen van hen,
die beweren dat die meditatie alleen maar goed is voor
religieuzen en geestelijken. Zij zullen hun praktische

~
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vermaningen geven, hun leren vast op God te vertrouwen en erop wijzen dat onder het gebed de hemelse
verlichtingen niet zullen ontbreken, zodat zij steeds
beter de listen van de duivel en de verleiding van de
wereld, de wanstaltigheid van de zonde en daartegenover de schoonheid van de deugd Ieren inzien. Onze
kloosterlingen hebben ook de bijzondere plicht de gelovigen een vrome godsvrucht tot de Maagd en Moeder Gods bij te brengen en een gepaste eerbied voor
gewijde plaatsen en personen. In één woord: zij zullen ijverig alles doen wat, naar omstandigheden van
tijd, plaats en personen, tot groter heil van de gelovigen strekt en tegelijk de heersende misstanden en misbruiken met toegewijde ijver trachten uit te roeien.

HOOFDSTUK XXIV
Over de methode om apostolische missies te geven

Waar wij een methode willen geven om met vrucht
apostolische missies te preken, beginnen wij met de
getuigenis van de Apostel, dat allen niet dezelfde gaven van God ontvangen hebben. Daarom mag men
de taak om missies te geven alleen toevertrouwen aan
degenen, die door twee theologen van ons instituut,
aangesteld door de generaal of de provinciaal, voor
dat werk geschikt worden geacht. Door deze theologen dient eerst een onderzoek ingesteld te worden naar
hun genoegzame kennis. De preken en andere werken
moeten de betrokkennen hun op schrift ter inzage geven. Bovendien zullen zij, als bedoelde theologen dit
vragen, alles wat zij van plan zijn in het openbaar aan
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het volk te verkondigen, voor een afzonderlijk onderzoek en in vertrouwen aan hen voorleggen. Nooit zal
men op missie gaan zonder toelating van de generaal
of de provinciaal verkregen te hebben. Vóór alles vermanen wij onze kloosterlingen met alle ernst de heiligheid, het gewicht en het doel van hun dienstwerk
te overwegen en nooit iets na te laten, waardoor zij de
indruk wekken in hun plicht te kort te schieten, opdat zij het niet aan eigen schuld te wijten hebben, wanneer hun werk minder degelijk blijkt en minder
vruchtbaar voor het volk. Wij schrijven geen regels
voor aangaande de geestelijke oefeningen, die zo'n belangrijk werk moeten voorafgaan of vergezellen, omdat al onze religieuzen zich bij voorkeur en bestendig
hierop toeleggen in de eenzaamheid van ons instituut.
Zij zullen die toeleg tijdens het heilig dienstwerk zoveel mogelijk bewaren en tenminste een half uur meditatie doen, met godsvrucht het brevier bidden, waardig het heilig Misoffer opdragen, zich voor en na de
heilige Mis diep ingetogen houden, tenzij de noodzaak dit verhindert, kalm en voorzichtig nagaan wat
er gedaan moet worden en zorgen dat alles aan de heiligheid van hun bediening beantwoordt.

§ I
Wat de missionarissen moeten doen
voordat zij het klooster verlaten

Voordat zij het klooster verlaten om apostolische
missies te geven, zullen de daartoe aangewezen kloosterlingen, geknield voor het allerheiligst Sacrament,
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dit hoofdstuk van de constituties lezen en beloven het
te onderhouden, en zij zullen hiervan een afschrift
meenemen om dit bij het begin van iedere missie te
herlezen. Al hun vertrouwen zullen zij op God stellen, in de overtuiging dat de goddelijke genade hun
nooit zal ontbreken en zij te rechter tijd de nodige hulp
zullen ontvangen om in hun werk tot een goed resultaat te komen, als ze getrouw en nauwgezet de voorschriften van de congregatie onderhouden. De barmhartige en rechtvaardige God zal namelijk bewerken
wat Hij eertijds door de profeet Malachias aan zijn
getrouwe dienaren beloofd heeft: «Mijn verbond met
hem betekende leven en vrede; en Ik gaf hem vrees en
hij vreesde Mij en hij sidderde voor het aanschijn van
Mijn naam. De leer der waarheid was in zijn mond.
In vrede en oprechtheid wandelde hij met Mij en velen weerhield hij van het kwaad» (Mal. 2, 5).

§ II

Over de keuze van de predikanten
en de verdeling van de voornaamste werkzaamheden
tijdens de missie
Om een missie te geven zullen doorgaans twee paters aangewezen worden. Dit getal mag evenwel groter zijn, wanneer de noodzaak of de plaats dit vereist.
Een van hen, door de generaal of de provinciaal aangesteld, zal als overste fungeren, aan wie de metgezel
gehoorzaamheid zal beloven, voordat hij het klooster
verlaat. Deze belofte zal hij bij het begin van iedere
missie vernieuwen. Wanneer de missie begonnen is,
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zal men twee ernstige en geschikte mannen uitkiezen
om de onenigheden te vereffenen en enkele anderen
om de orde te handhaven onder het toestromende
volk. Indien het voorkomt, dat een van onze missionarissen geroepen wordt om geschillen bij te leggen
of vijanden te verzoenen, moet hij vreedzaam en verstandig te werk gaan. Hij zal steeds kalm blijven, zich
tegenover niemand onredelijk opwinden en zich om
geen enkele reden, hoe ernstig ook, kwaad maken.
Hardnekkige tegenwerking en moeilijkheden zal hij
met geduld en liefde trachten te overwinnen. Vol ijver zal hij de zaak niet slechts één, maar twee en drie
maal behandelen om in zijn opzet te slagen. Wanneer
zijn pogingen evenwel vruchteloos blijven, zal hij met
dezelfde gemoedsrust en zachtmoedigheid de
weerspannigen verlaten en God de zaak aanbevelen.

§ III
Over het voedsel dat men in de huizen
van de weldoeners mag gebruiken

Wanneer onze kloosterlingen op missie zijn, mogen
ze in de particuliere huizen van de weldoeners verblijven. Wat hun uit christelijke naastenliefde te eten
wordt aangeboden, zullen ze niet samen met anderen
gebruiken, behalve in geval van noodzaak, nooit echter met vrouwen. Onder de maaltijd zullen zij het stilzwijgen bewaren, tenzij de overste toestaat te spreken.
Na de maaltijd mogen zij een korte tijd recreatie houden. Indien er intussen iets aangaande de missie te regelen is, zal men dit in het kort en verstandig afhan-
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delen. Valt er iets voor, dat niet in orde is of anders
gebeurt dan bepaald werd, dan zal men zich daarover
niet kwaad maken, maar alles met geduld en nederigheid verdragen. Onze missionarissen zullen geen
gesprekken voeren met vrouwen bij haar thuis, hoe
vroom en ernstig van levenswandel zij ook zijn. Wanneer zij over geestelijke aangelegenheden wensen te
spreken en ze niet ziek zijn of door een geldige reden
verhinderd, moet men ze in de biechtstoel of op een
andere geschikte plaats in de kerk te woord staan. Ergens anders zal men ze niet bezoeken noch vertrouwelijk ontvangen. Men zal er zich nog veel meer voor
wachten ze liedjes te leren zingen.

§IV
Hoe de missionarissen met elkaar moeten omgaan

Tijdens de missie moeten de missionarissen zich bescheiden en voorzichtig gedragen. Zij zullen altijd
over nuttige dingen spreken, in het bijzonder over de
wijze waarop ze hun werk goed en onberispelijk kunnen doen. Zij zullen niet te veel praten en zich beheerst
gedragen. Indien iemand, ook al is het de overste van
de missie, een voorstel doet, moet hij bedachtzaam te
werk gaan en niet onmiddellijk een antwoord van zijn
medebroeder eisen, opdat deze de gelegenheid krijgt
erover na te denken en de nodige tijd om God de zaak
aan te bevelen. Wanneer degene, die de mening gevraagd heeft, een antwoord krijgt tegen zijn verlangen en verwachting in, dan dient hij dit geduldig te
verdragen en niet te laten merken dat hij teleurgesteld
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is. Als iemand bij de ander iets bemerkt dat verbeterd
of afgekeurd moet worden, zal hij hem broederlijk
vermanen, maar op een geschikte tijd, niet te haastig,
tenzij de misstap een ogenblikkelijk geneesmiddel eist.
's Avonds voordat men gaat slapen kan men de vermaning in zachtmoedigheid, vrede en bescheidenheid
geven, zonder dat er anderen bij zijn. Onder elkaar
zullen ze niet twisten, schelden of kwaad worden. Hij
die terecht gewezen wordt, zal geen verontschuldiging
zoeken, maar zich nederig en gewillig naar de vermaning schikken. In zijn gewetensonderzoek zal hij God
ootmoedig vergiffenis vragen en alles doen om zich
te beteren. Op een andere tijd zal men niet over fouten spreken en nergens over redetwisten, zelfs niet over
heilige zaken.

§V
Enkele vermaningen
die beslist onderhouden moeten worden

Indien de algoede en allerhoogste God aan de congregatie leden schenkt, die over een dergelijke kennis
beschikken, dat zij in staat worden geacht ketters te
overtuigen en dwalenden tot het ware geloof te brengen, zullen deze zich terstond naar de plaats begeven,
waar de Paus of de Congregatie «de Propaganda
Fide» hen zendt om aan het heil van de zielen te werken. Onze kloosterlingen moeten bovendien tegenover
de bisschoppen of de plaatselijke ordinarii, in wier
bisdommen we huizen hebben, eerbiedige bereidwilligheid tonen, telkens wanneer zij verzoeken om aan

rirn
'

54

Regels en Constituties 1775

het geestelijk heil van de hun toevertrouwde kudde te
werken. Dit zullen onze kloosterlingen doen door met
ijver en stichting volgens de voorschriften van het instituut apostolische missies te geven of de geestelijkheid, de kloosterzusters en het volk door geestelijke
oefeningen te onderrichten, op voorwaarde evenwel
dat zij hiertoe door de generaal of de provinciaal worden aangesteld. Deze moet zijn best doen missionarissen te zenden, die hij geschikt acht, telkens wanneer
de bisschop of de plaatselijke ordinarius erom vraagt.
Degenen, die door bovengenoemde oversten tot dit
heilig dienstwerk gekozen en uitgezonden worden,
moeten het bereidwillig en graag uitoefenen, of het nu
is in grote of kleine steden, in dorpen of gehuchten,
op eilanden of op arme, onaantrekkelijke plaatsen
met een ongunstig klimaat. In het bevel van de overste zullen zij de wil van God erkennen en zich des te
meer in Christus verheugen, naarmate zij in meer verwaarloosde en onaanzienlijke plaatsen aan het heil
van de zielen mogen arbeiden. Als ze te maken hebben met mensen, die hen dwarsbomen of tegenwerken, zullen ze de moed niet verliezen of zich opwinden, maar alles in stilte en geduld verdragen zonder
hierover in het minst ontstemd te zijn of te klagen.
Worden ze onvriendelijk ontvangen, minder behoorlijk behandeld of komt slechts een klein getal toehoorders op, dan zullen ze steeds eenzelfde kalmte en gemoedsrust bewaren. Op innemende en verstandige
wijze en met overtuigende argumenten zullen ze de
toehoorders opwekken de gelegenheid niet voorbij te
laten gaan om voor het heil van hun ziel te zorgen.
Kortom, zij zullen niet hun eigen belang zoeken, maar
dat van God. Als de drukte meerdere biechtvaders vereist, zullen ze dit op bescheiden wijze van de preek-
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stoel meedelen en om hulp in deze noodsituatie vragen. Als hun herhaaldelijk verzoek vruchteloos blijft,
zullen ze niet verder aandringen, maar in rust en vrede hun apostolisch werk voortzetten. Zij zullen niet
klagen noch uitvallen, wanneer men naar hun vermaningen niet luistert en er slechts weinigen tot het sacrament van de biecht naderen. Tevreden dat zij de gelovigen naar best vermogen hun plicht hebben voorgehouden, zullen zij zich nederig geheel aan Gods wil
onderwerpen. Wanneer de missionaris, die van de
preekstoel afkomt, te vermoeid is om terstond de
biecht van de toestromende menigte te horen, zal de
ander die last overnemen, totdat zijn confrater weer
op verhaal is gekomen. Alle onenigheid moeten zij
zorgvuldig vermijden, vooral in het bijzijn van anderen. Mogen zij, door één van hart en één van geest te
blijven, zich terecht op de woorden kunnen beroemen: «In het huis van God hebben we eendrachtig gewandeld en op alle plaatsen de goede geur van
Christus verspreid». Om hierin beter te kunnen slagen, zullen ze herhaaldelijk met elkaar overleggen wat
er gedaan moet worden. Hierbij moeten zij uiterst
voorzichtig te werk gaan en met waakzaamheid op alle eventualiteiten voorbereid zijn. De socius vooral
moet ervoor zorgen om alles wat nodig is voor de heilige bedieningen en oefeningen bijtijds in gereedheid
te brengen, opdat er niets ontbreekt en alles zonder
stoornis en in goede orde verloopt. Wanneer evenwel
ondanks de nodige zorg en voorzichtigheid het een of
ander minder goed slaagt, zal men niet klagen, maar
rustig die zaak aan God aanbevelen. Na afloop van
de missie zullen onze missionarissen bij geestelijken
of volk niet informeren of hun werkzaamheden bij de
mensen of de plaatselijke overheid in de smaak zijn
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gevallen, maar, tevreden met de afloop, zullen ze zich
ernstig op de nederigheid toeleggen en niets zoeken
dan de eer van God en het welzijn van de naaste.
Daags vóór hun vertrek zullen ze aan weldoeners nederig om een reisgezel vragen, met wie zij de volgende morgen vroeg op weg gaan. Zij zullen het gezelschap van anderen met opzet vermijden om de reis in
stilzwijgen te kunnen afleggen en des te gemakkelijker hun geest door overweging van de hemelse dingen
te verkwikken.

§ VI
Bij hun thuiskomst in het klooster
Zij, die van een missie thuiskomen, mogen met
goedvinden van de overste enige tijd rust genieten. De
overste zal deze werkers in de wijngaard des Heren met
bijzondere liefde omringen, opdat zij geestelijk en lichamelijk naar behoren op krachten kunnen komen.
De overste zal de kloosterlingen, die van een missie
terugkeren, niet zonder noodzaak naar naburige
plaatsen laten gaan, zelfs niet wanneer hij er dringend
om verzocht wordt. De kloosterlingen van hun kant
moeten zich naar de wil van de overste schikken en
graag thuis blijven. In de rust van het klooster zullen
zij zich toeleggen op vrome beschouwingen aan de
voeten van de gekruisigde Jezus Christus. Na zes of
acht dagen van bescheiden ontspanning tot herstel
van hun lichaamskrachten zullen ze de gewone kloosteroefeningen weer volgen. Niemand zal uitgaan zonder metgezel, die door de overste wordt aangewezen.
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HOOFDSTUK XXV
Over het stilzwijgen

's Avonds na de rozenkrans en de andere gebeden,
waarover we verder zullen spreken, zal met de bel het
silentium aangekondigd worden. Dit zal duren totdat
men de volgende morgen de voorgeschreven meditatie heeft gedaan en de heilige Mis heeft bijgewoond.
Het teken van het silentium zal eveneens worden gegeven na de middagrecreatie en dit silentium zal tot
aan de vespers duren. In deze tijd is het niemand geoorloofd te spreken. Mocht dit nodig zijn, dan zal
men het op gedempte toon doen. In de klas, in de keuken, in de tuin en op andere plaatsen, waar men voor
de kloosterfamilie werk moet verrichten, mag men de
rest van de dag op dezelfde wijze spreken over wat nodig is en terzake is, maar nooit over nutteloze of overbodige dingen. Wanneer men iemand moet roepen,
zal de daartoe aangewezen kloosterling dit met een
vastgesteld teken doen of de betrokkene gaan waarschuwen op de plaats, waar hij werkt. Een onafgebroken stilzwijgen zal men onderhouden in het koor, in
de refter en op het dormitorium. Op deze plaatsen zullen de kloosterlingen nooit spreken, tenzij in geval van
noodzaak. Buiten de overste en de vicaris is het niemand geoorloofd een ander op zijn cel te gaan bezoeken of met hem gesprekken te voeren. Als een
kloosterling ziek is, mag men hem echter bezoeken.
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HOOFDSTUK XXVI
Over de recreatie
Elke dag na het middag- en avondmaal of de collatie, die op de vastendagen het avondmaal vervangt,
wordt er gemeenschappelijke recreatie gehouden. De
kloosterlingen zullen dan bescheiden, opgewekt,
vriendelijk en bedachtzaam zijn en graag met het redelijk verlangen van anderen rekening houden. Zij
dienen zich van ongepaste geestigheden te onthouden,
niemand te krenken en niet te twisten ; zij zullen geschillen en onenigheden, in één woord alles wat de
broederlijke liefde zou kunnen schaden, vermijden.
Na middag- en avondmaal is er drie kwartier recreatie. Zij zal gemeenschappelijk gehouden worden door
de priesters en geprofeste broeders, opdat de onderlinge liefde bij allen steeds meer groeit en behouden
blijft. Indien fraters de geloften nog niet hebben afgelegd en hun studiejaren nog niet hebben voltooid,
dat wil zeggen zolang zij nog met de studie bezig zijn,
zullen ze van de anderen gescheiden blijven. De broeders zullen niet in de recreatie komen, voordat ze hun
werk in de keuken, in de refter of elders beëindigd hebben. Nooit zal men vreemden tot de gemeenschappelijke recreatie toelaten, tenzij men het verstandig vindt
wegens hun persoon, waardigheid of verdiensten van
deze regel af te wijken. In de zomer zal er tussen de
middagrecreatie en de vespers anderhalf uur, in de
winter ongeveer een uur verlopen. In die tijd zullen
allen zich op hun cel terugtrekken om er alleen te zijn
en te kunnen rusten. Eens per week zal er een conferentie over moraaltheologie zijn, waarbij iedereen bescheiden, met weinig woorden, zonder opwinding en
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getwist zijn mening zal geven over de behandelde
kwestie. Op alle feestdagen en donderdagen zal men
de tijd, die vóór de completen overblijft, in een bescheiden ontspanning doorbrengen volgens het goedvinden van de overste, zonder zich echter over te geven aan enig spel of andere vermakelijkheid, die de
geest verstrooit. Doorgaans zal men over nuttige zaken praten, die de liefde tot God versterken. Men zal
steeds indachtig blijven, dat deze recreaties alleen tot
ontspanning worden toegestaan en niet tot schade en
verkoeling van de geest van godsvrucht. Op de donderdagmorgen zal men zich op de studie toeleggen.
's Middags is men hiervan ontslagen. Op de feestdagen staat het allen vrij de voormiddag aan geestelijke oefeningen of geestelijke lectuur te besteden. De
tijd, die na de gemeenschappelijke oefeningen of bijzondere werken van naastenliefde overblijft, zal men
proberen godvruchtig door te brengen, het stilzwijgen te beminnen en de ledigheid te vluchten. Van de
vijftiende juni tot de vijftiende september zal wegens
de felle hitte de meditatie na de vespers plaats hebben
en zal de avondrecreatie een uur duren.
HOOFDSTUK XXVII
Hoe men zich in de refter moet gedragen
In de refter zal men de ingetogenheid en het stilzwijgen onderhouden, met neergeslagen ogen eten en aan
God denken. Om dit gemakkelijker en met meer
vrucht voor hun ziel te kunnen doen, zullen de kloosterlingen met vrome aandacht naar de lectuur luisteren. Zelfs onder het eten zullen ze zich naar best ver-
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mogen op nederigheid, versterving en overweging van
de goddelijke dingen toeleggen. De duur van de maaltijd wordt aan het oordeel van de overste overgelaten,
wiens taak en plicht het is op ieders behoeften te letten. Hij moet er vooral voor zorgen, dat niemand iets
tekort komt en alles in gepaste orde geschiedt. Niemand mag zijn plaats zonder noodzaak verlaten. Wie
eerder met eten klaar is, zal zich des gemakkelijker aan
vrome beschouwingen kunnen overgeven. Men zal
geen leken in de refter toelaten, behalve echter weldoeners of andere verdienstelijke personen, die men met
bijzondere liefde en voorkomendheid zal bejegenen.
HOOFDSTUK XXVIII
Over de verdeling van de werkzaamheden,
die de overste elke avond moet doen

Elke avond zal de overste de werkzaamheden voor
de volgende dag verdelen, opdat alles met orde en zorg
geschiedt. Na afloop van de recreatie zal de overste
al de verzamelde kloosterlingen tot verachting van de
wereld aansporen, tot ijver voor ons instituut en bovenal tot liefde voor God en voor elkaar. Daarna zal
hij hun de zegen geven.
HOOFDSTUK XXIX
Over de nachtrust

Na de zegen van de overste ontvangen te hebben,
zullen de kloosterlingen in de kerk of op een andere
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geschikte plaats het derde deel van de rozenkrans van
de heilige Maagd bidden met de gebruikelijke andere gebeden: het Onze Vader, het Weesgegroet, de antifoon van de onbevlekte ontvangenis van de maagd
Maria: «Tota pulchra es, Maria», de antifoon van de
aartsengel Michaël en van de titularis van het klooster
en tevens de psalm «De profundis» voor de overleden
weldoeners. Wanneer deze gebeden beëindigd zijn, zal
men het gewetensonderzoek doen en zal de overste allen met wijwater zegenen. Daarna wordt het teken van
het silentium gegeven. Dan zullen allen zich naar hun
cel begeven en voor het nachtkoor weer opstaan. Niemand zal het habijt afleggen. In bed zal men een zedige houding aannemen, aan de tegenwoordigheid
van God en Zijn heilige engelen denken en zijn geest
vrijhouden van alle hinderlijke gedachten en lastige
slapeloosheden om gemakkelijker en beter te kunnen
rusten. De duivel is immers gewoon alle listen aan te
wenden om Gods dienaren van hun slaap te beroven
en zodoende te verhinderen, dat zij zich op de vastgestelde tijd fris en vaardig aan de overweging van de
goddelijke dingen wijden. Wij moeten God dan ook
bidden alle kwaad van ons af te wenden en met het
heilzaam kruisteken moeten wij de boze vijand verdrijven, opdat hij ons niet zal schaden. Het staat de
overste vrij 's nachts de cellen af te gaan. Niemand
mag daarom zijn deur sluiten om de overste te beletten binnen te komen.
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HOOFDSTUK XXX
Over de verkiezing van de generale overste

Om de zes jaar moet de algemene overste, die generaal wordt genoemd, gekozen worden. Hij staat aan
het hoofd van de hele congregatie en bezit volledig
rechtsmacht zowel over de personen als over de
kloosters en kerken van de congregatie. Hij zal zelf al
de constituties onderhouden en allen door zijn voorbeeld in de kloosterlijke regeltucht voorgaan. Hij zal
visitatie houden in al de huizen en kerken van de congregatie en nagaan of de regels en constituties onderhouden worden. Door doeltreffende maatregelen zal
hij de misbruiken wegnemen en zorg dragen dat alles
goed en ordelijk verloopt. Aangezien de gezondheid
van de ledematen doorgaans vooral van het hoofd afhangt, moeten de kiezers hun uiterste best doen alle
menselijke beweegredenen ter zijde te stellen en diegene te kiezen, die zij het waardigst en meest geschikt
achten om het bestuur van de congregatie in handen
te nemen en haar met voorzichtigheid en nauwgezetheid te besturen. Daarom zullen ze zich niet alleen op
eigen inzicht en moeiten verlaten, maar door nederige gebeden aan God licht vragen. Daarom zal in al de
kerken van de congregatie gedurende drie dagen het
allerheiligst Sacrament ter openbare aanbidding worden uitgesteld, opdat de Heer door onze veelvuldige
gebeden eerder verleent wat wij Hem vragen. Om met
rijp beraad te werk te gaan in zo'n belangrijke zaak
zullen in het generaal kapittel alleen stemrecht hebben: de generaal, de provinciaals en hun respectieve
consultoren, de procurator-generaal en zij, die vroeger generaal geweest zijn. Deze mogen allen kiezen en
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gekozen worden. Voor het houden van dit generaal kapittel zal het voornaamste en meest geschikte klooster
worden aangewezen. Indien dit huis niet in staat is om
de onkosten te dragen, zullen de andere kloosters naar
evenredigheid hun deel bijdragen. Het generaal kapittel zal bijeengeroepen worden door een omzendbrief,
die tenminste drie maanden vooraf naar al de provinciaals gezonden moet worden, opdat deze hun consultoren en overige kloosterlingen hiervan op de hoogte brengen en men tevens tijdig de nodige schikkingen kan treffen, vooral wanneer een lange reis ondernomen moet worden. Degenen, die het kapittel bijeenroepen, dienen hiermee rekening te houden. Nadat alles op deze wijze geregeld is, zullen de kapitularissen op de vastgestelde dag in een daarvoor geschikte zaal samenkomen. Men zal de heilige Geest
aanroepen en daarna zal iedereen in het geheim en
schriftelijk zijn stem uitbrengen. Uit de stembus,
waarin ze werden verzameld, zullen de stembriefjes
te voorschijn worden gehaald door een kloosterling,
daartoe aangesteld, in tegenwoordigheid van twee
stemopnemers. Twee derde van de stemmen maken de
verkiezing canoniek. De verkiezing zal vervolgens
voorgelezen en afgekondigd worden en in de akten van
het kapittel vermeld. Degene, die aldus tot generaal
is gekozen, zal van allen de belofte van gehoorzaamheid ontvangen en men zal hem als de plaatsvervanger van Christus beschouwen. Onmiddellijk daarna
zullen allen naar de kerk gaan, waar het allerheiligste
Sacrament wordt uitgesteld en men God dank brengt
door het plechtig zingen van het «Te Deum laudamus». In hetzelfde kapittel en op dezelfde wijze zullen door de bovengenoemde kapitularissen de twee generale consultoren gekozen worden en daarna ook de
)
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procurator-generaal, die dezelfde hoedanigheden dienen te hebben als de generaal. Na de generaal zullen
zij iedereen in waardigheid voorgaan en aan hem alleen direct ondergeschikt zijn. De generaal zal geen
zaak van enig gewicht, die het bestuur van de congregatie betreft, ondernemen zonder de toestemming van
zijn consultoren, die in dergelijke zaken en in alle andere, die tot hun ambt behoren, een beslissende stem
hebben. Indien de generaal in de loop van de zes jaar
komt te overlijden of om een andere reden ophoudt
zijn ambt te vervullen, zal de eerste consultor het
bestuur van de congregatie overnemen en de tweede
consultor zal de functie van de eerste vervullen. In de
plaats van de laatste zal de vice-generaal met zijn consultor en de procurator uit de meest waardige paters
een andere consultor kiezen tot aan het volgend kapittel. Met het nodige onderscheid gelden dezelfde bepalingen, wanneer in een dergelijk geval een consultor vervangen moet worden. Indien het ambt van de
procurator-generaal openvalt, komt het eveneens aan
de generaal en zijn consultoren toe een plaatsvervanger aan te stellen. Bij ontstentenis van de generaal zal
de vice-generaal de congregatie besturen tot aan het
einde van het lopend triennium. Daarna zal het kapittel gehouden worden. Aan het hoofd van iedere
provincie wordt een provinciaal aangesteld, bijgestaan
door twee consultoren. De provinciaal zal elke drie
jaar door een omzendbrief, die bijtijds naar alle
kloosters van de provincie gezonden moet worden, het
provinciaal kapittel aankondigen, waartoe behalve de
provinciaal zelf en zijn consultoren, de rectors van de
huizen van de provincie worden uitgenodigd. Zij allen zijn stemgerechtigd tesamen met de magister van
de novicen, als het kapittel in het noviciaatshuis plaats
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vindt. Op de bovenvermelde wijze zal de provinciaal
gekozen worden en eveneens zijn consultoren, die in
zaken, die tot hun ambt behoren, een beslissende stem
hebben en na de provinciaal, aan wie ze direct ondergeschikt zijn, de waardigste plaats innemen. Vervolgens zullen de rectors van de verschillende huizen gekozen worden en ook de magister van de novicen. Dit
kapittel zal evenwel niet bijeengeroepen worden zonder de voorkennis van de generaal, die het in eigen persoon zal voorzitten of zich zal laten vervangen door
een afgevaardigde. De voorzitter heeft zelf ook stemrecht. Wanneer er iets met betrekking tot de provincie bepaald wordt, zullen de gemaakte decreten geen
kracht hebben, tenzij de generaal of de gedelegeerde
voorzitter ze goedkeurt. Het komt de provinciaal toe
in onze huizen en kerken de visitatie te houden. Om
een gegronde reden mag hij evenwel iemand anders
hiertoe afvaardigen. Het staat echter de generaal vrij
zelf deze visitatie te houden of zich door een ander
te laten vervangen. De generaal of de provinciaal komt
het toe de magister een socius toe te wijzen. Tevens zal
hij iedere rector een vicaris geven, die de rector vervangt, wanneer deze afwezig of verhinderd is, of terzijde staat, wanneer deze zijn hulp nodig heeft. Ingeval de magister niet in huis is, zal de vicaris de eerste
plaats na de rector bekleden. Indien de provinciaal
binnen de drie jaar, op welke wijze dan ook, komt te
ontbreken, zal zijn eerste consultor hem in het bestuur
van de provincie opvolgen. De generaal zal samen met
de vice-provinciaal en zijn consultor een tweede consultor kiezen. Ingeval een van de consultoren ontbreekt, zal een ander, door de generaal met de provinciaal en zijn consultor gekozen worden. Wanneer
een rector komt te ontbreken, zullen de provinciaal en
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zijn consultoren een ander kiezen. Ingeval na het kapittel een nieuw klooster wordt gesticht, zal de generaal of provinciaal en zijn consultoren een rector aanstellen. Wanneer het geestelijk welzijn van de congregatie of omstandigheden van tijd of zaken dit eisen,
kunnen al de bovengenoemde dignitarissen, in de generale of provinciale kapittels gekozen, eenmaal in
hun ambt bevestigd worden. Niemand zal voor de
functie van generaal, provinciaal, consul tor, rector en
magister van de novicen aangesteld worden, tenzij hij
tien jaar op loffelijke wijze in de congregatie heeft
doorgebracht.
HOOFDSTUK XXXI
Over de plaatselijke oversten en hun bestuur

De overste van iedere afzondering zal rector genoemd worden. Hij, die tot dit ambt gekozen is, zal
van de generaal of van de provinciaal een aanstellingsbrief ontvangen, die hij kan tonen en die slechts geldig is voor één jaar. De aanstellingsbrief kan elk jaar
bekrachtigd worden, indien dit gewenst wordt geacht.
Het zal de generaal of de provinciaal daarom vrij
staan die jaarlijkse bekrachtiging om een gegronde reden - met toestemming van minstens één consultor
- te weigeren en een nieuwe rector in zijn plaats te
benoemen en aan te stellen. Alle kloosterlingen zullen de rector met eerbied ontvangen en omringen, indachtig dat hij door God gekozen werd om hen tot de
kloosterlijke volmaaktheid te leiden. Wanneer hij binnenkomt, zullen de kloosterlingen opstaan. Zij zullen
aandachtig naar zijn woorden luisteren en zijn beve-
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Jen nederig, bescheiden en onmiddellijk volbrengen,
graag hun wil aan de zijne onderwerpen en altijd God
zelf in zijn persoon zien en eren. Zij zullen zich beijveren om zich als kinderen door hem te laten leiden
en geen grotere vreugde, vrede en voldoening smaken
dan wanneer zij bevelen van de rector ontvangen of
ten uitvoer brengen. Ook wanneer die bevelen van die
aard zijn, dat ze onvoorzichtig lijken en in strijd met
het gezond verstand, zullen ze zich op eenvoud en nederigheid toeleggen en alles goed opnemen. De rector handelt immers dikwijls zo om zijn onderdanen
te beproeven. Overigens laat God zelf dergelijke bevelen toe, opdat degenen, die tot gehoorzaamheid gehouden zijn, in de kloosterlijke volmaaktheid groeien en onderdanig worden, zachtmoedig, eenvoudig en
afgestorven aan eigen driften. De kloosterlingen moeten zich wel wachten, om welke reden dan ook, kwaad
te spreken van de rector opdat God, die ze in hem treffen, zich niet als zijn wreker opwerpt. Zij, die zich aan
weerspannigheid of kwaadspreken schuldig maken,
zullen de verdiende straf ondergaan. De kloosterlingen zullen zich vol vertrouwen tot hem wenden als tot
hun vader, hun nood aan hem meedelen, hem de geheimen van hun hart, hun zielsconflicten, de bekoringen van de duivel en de verkeerde gedachten bekend
maken. Zij mogen ervan overtuigd zijn, dat telkens
wanneer zij dit getrouw doen, zij rijke verdiensten zullen verwerven, van God de nodige hulp zullen ontvangen en niet alleen getroost, maar ook gerustgesteld en
opgeruimd zullen heengaan. Zij moeten dit vooral
doen, wanneer zij van de apostolische missies of van
andere werken van christelijke liefde thuiskomen, om
aldus rekenschap afte leggen van hun werk, hun verdiensten te vermeerderen en hun twijfels weg te ne-
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men. In geval zij iets verkeerds in hun metgezel bemerkt hebben, zullen zij dit na rijp beraad aan de
overste bekend maken, opdat de kwaal bijtijds genezen kan worden en ze niet verwaarloosd blijft en erger wordt. De oversten moeten er zich echter voor
wachten deze belangrijke bedieningen toe te vertrouwen aan kloosterlingen, die driftig zijn, opvliegend
van aard, onmatig of behept met andere ondeugden,
waardoor zij opspraak of zelfs ergernis kunnen verwekken. De generaal of de provinciaal zal ook een bijzondere geestelijke leidsman benoemen, opdat iemand met twijfel of bekoringen in het hart, die hij de
rector niet bekend wil maken, zich tot een geestelijk
leidsman kan wenden. Gesteund door de goddelijke
genade, zal de rector zich beijveren om voor heel zijn
kloosterfamilie een lichtend voorbeeld te zijn. Hij zal
stipt de regel onderhouden en er trouw over waken dat
ook de anderen dit met evenveel ijver doen. Hij zal de
dwalenden en nalatigen met vaderlijke goedheid, met
zachtmoedigheid en voorzichtigheid berispen en vermanen. Wanneer hij iemand moet straffen, zal hij de
liefde doen samengaan met de ijver voor de regeltucht.
Hij zal aan zachte maatregelen boven strenge de voorkeur geven en zich steeds van overdreven strengheid
onthouden om altijd door zijn onderdanen meer bemind dan gevreesd te worden. Op deze wijze zal hij
het vertrouwen van zijn kloosterlingen winnen, ze gemakkelijk leiden waar hij wil en door allen bemind,
geëerbiedigd en gehoorzaamd worden. Hij zal met
goedheid van zijn gezag gebruik maken, met vastberadenheid en standvastigheid zal mildheid samengaan
en ook voorzichtigheid en rijp beraad mogen daarbij nooit ontbreken. Zo zal hij des te gemakkelijker
bereiken dat de regels en constituties onderhouden
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worden. Daar de gemeenschappelijke onderrichting,
waarover elders reeds gesproken werd, hiertoe veel bijdraagt, is het de plicht van de rector deze onderrichting dikwijls, en zo nodig dagelijks, zelf te geven of
door een ander te laten geven. Niemand mag uit die
onderrichtingen wegblijven. Het wordt aan het oordeel van de hogere overste overgelaten alle rectors te
verplichten deze instructies dagelijks te geven. Twee
maal per week ten minste moet deze onderrichting
door de rector zelf of door een ander, door hem aan
te wijzen, gegeven worden. De rector moet een onverbrekelijk stilzwijgen bewaren over alles wat de kloosterlingen hem in persoonlijke of vertrouwelijke
gesprekken meedelen. Hij mag er op geen enkele wijze
iets van bekend maken, zelfs niet door zinspeling. Indien de rector zich ijverig op de deugd en het gebed
toelegt, zal het licht van de goddelijke leer hem niet
ontbreken, waardoor hij de kloosterlingen veilig en
met wijsheid tot de christelijke volmaaktheid kan leiden. Dezelfde verplichting tot geheimhouding hebben
de directeurs, de vicarissen en de andere oversten van
de congregatie. De rector zal dikwijls de cellen bezoeken. Hij zal vooral zorgen dat de lekebroeders onderricht ontvangen, niet alleen in de christelijke leer,
maar ook in de constituties en in de kennis van het
kloosterleven.
HOOFDSTUK XXXII
Over het vrijdagse kapittel

Iedere vrijdag na de vespers zullen alle kloosterlingen in de kapittelzaal bijeenkomen en, na de heilige
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Geest aangeroepen te hebben, zal iedereen zich van
de fouten en tekortkomingen beschuldigen, die tegen
de regel en de constituties bedreven werden. Daarna
zal de overste ieder een doeltreffende vermaning geven en een boete opleggen in verhouding tot de fout.
Vervolgens zullen, indien nodig, de fraters en broeders
weggaan en zullen de priesters en anderen, die de
hogere wijdingen hebben ontvangen, eerbiedig en
bescheiden hun mening zeggen over zaken, die voorgesteld kunnen worden. Indien de fraters of broeders
op de hoogte zijn van iets, dat strijdig is met de voorschriften van de congregatie of de kloosterlijke tucht,
zullen zij dit in vertrouwen aan de overste bekend
maken, opdat bijtijds het kwaad door hem verholpen
wordt en het niet tot nadeel van anderen strekt, als het
verborgen en verwaarloosd blijft. Daarom zullen zij
eens per maand naar zijn kamer gaan en, indien zij
niets mee te delen hebben, zullen zij heilzame raadgevingen vragen. De schuldigen zullen met liefde en
voorzichtigheid vermaand worden. Een eerste en
tweede maal zal men een persoonlijke en verborgen
zaak in het geheim afhandelen. Maar is het vergrijp
openbaar en algemeen bekend, dan moet de terechtwijzing openlijk in het kapittel gegeven worden en zal
men met voorzichtigheid de maatregelen treffen, die
men na het advies van de hogere overste en de oudere
paters nuttig of nodig oordeelt.
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HOOFDSTUK XXXIII
Hoe men moet reizen
en zich van wereldse dingen
moet onthouden
Niemand mag uitgaan zonder een door de overste
goedgekeurde reden en zonder metgezel, eveneens
door de overste aan te wijzen. Zij zullen op reis hun
hart zoveel mogelijk op God gericht houden, ingetogen en te voet hun weg afleggen. Wanneer de noodzaak of een ernstige reden dit vereist, mag men van
een paard gebruik maken of van een ander vervoermiddel, echter niet zonder verlof van de overste, die
dit met voorzichtigheid zal geven. Voor het vertrek
moet men mét het verlof ook de zegen vragen, hetgeen men eveneens moet doen bij de thuiskomst. Indien de reis van lange duur is, moet dit verlof door de
generaal of de provinciaal schriftelijk worden gegeven en van een stempel worden voorzien. Onderweg
zal men nooit in het gezelschap van vrouwen verkeren en, voorzover mogelijk, het gezelschap van mensen uit de wereld vermijden. Men zal tenminste een
half uur in stilzwijgen reizen, zich steeds onthouden
van druk praten en doorgaans over vrome en nuttige
dingen spreken, die het hart meer en meer op God
richten. Wanneer men op bewoonde plaatsen komt en
de gelegenheid zich voordoet, zal men eerst naar de
kerk gaan om er de Heer in het allerheiligst Sacrament
te aanbidden. Daarna zal men zijn zaken afhandelen.
· Indien er hierna tijd overblijft, zal men werken van
christelijke liefde en barmhartigheid beoefenen, overeenkomstig de voorschriften van de congregatie. Het
is echter niet geoorloofd zich te verstrooien door nut-
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teloze bezoeken en wereldse plichtplegingen, vooral
als deze leiden tot kontakt met vrouwen. Het is evenwel passend de overheid ter plaatse te bezoeken, indien daartoe een goede reden, vooral van eerbied en
genegenheid, bestaat. Dit kan soms ook anderen ten
goede komen. Overigens moeten onze kloosterlingen
zich niet bezighouden met wereldse gebruiken en liever de armen in de ziekenhuizen en de gevangenen in
de kerkers gaan opzoeken om ze door heilzame opwekkingen te helpen en te troosten en ze daarbij aansporen tot het overwegen van de geheimen van Jezus'
lijden. Wanneer het te pas komt, zullen zij ook de eerbied voor Gods huis bevorderen en de misbruiken, die
zij er aantreffen, met kalmte en voorzichtigheid proberen uit te roeien. Zij mogen zich niet zonder noodzaak naar het huis van hun bloedverwanten begeven,
maar allen zullen tonen werkelijk aan hun familie en
aan de wereld te zijn afgestorven en alleen voor God
te willen leven. Als de familie van een kloosterling tot
de weldoeners behoort, die zonder onderscheid aan
ieder van ons gastvrijheid verleent, dan mag die kloosterling zelf ook van die liefdedienst gebruik maken
evenals de anderen. Hij zal zich daarbij echter ingetogen en religieus gedragen, alsof hij zich in een vreemd
huis bevond. Onder geen voorwendsel mag iemand
zich met het maken van testamenten, het sluiten van
contracten of huwelijken of dergelijke civiele aangelegenheden bemoeien. Met verlof van de overste mag
iedereen bij het klooster gaan wandelen tot ontspanning van de geest of om iets gemakkelijker van buiten te kunnen leren, als men zich maar niet te ver verwijdert en dit niet gebeurt om des te vrijer het stilzwijgen te verbreken en ongehinderd met medebroeders
of mensen van de buitenwereld gesprekken te voeren.
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HOOFDSTUK XXXIV
Hoe men de heilige bedieningen moet uitoefenen
in de streek of stad, bij het klooster gelegen

Wanneer er in de afzondering kloosterlingen zijn,
die in staat worden geacht om apostolische missies te
geven of andere geestelijke bedieningen uit te oefenen
tot heil van de naaste, mag de overste een van de
priesters of fraters kiezen om op de feestdagen in de
omliggende plaatsen het volk onderricht te geven in
de christelijke leer of in andere plichten van de godsdienst. Bij die mensen zal hij de voortdurende herinnering aan het levenbrengend lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus bevorderen. Deze kloosterling
moet de hem opgedragen taak echter zó regelen, dat
hij tegen de avond naar huis kan terugkeren, opdat
men de talrijke voordelen van de religieuze eenzaamheid, die de kloosterlingen hebben gekozen, volgens
voorschrift van de regel vasthoudt en opdat de anderen die zich op de gebruikelijke oefeningen in het
klooster toeleggen, niet meer belast worden dan nodig is. De taak om op de feestdagen naar de naburige
plaatsen te gaan uitsluitend om biecht te horen, zal
men niet op zich nemen. Ten allen tijde mogen de gelovigen echter in onze kerken komen om hun biecht
te spreken. De daartoe bestemde en geschikt geachte
priesters zullen hen met de vereiste liefde aanhoren.
In onze kloosters van grotere eenzaamheid en in het
huis van het noviciaat zal men echter, voorzover dit
mogelijk is, geen biecht van vrouwen horen. Niemand
van ons mag met de eigenlijke bediening van een parochie belast worden. Als een gewichtige reden dit
soms zou vereisen, moet men de toestemming van de
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generaal of provinciaal vragen, opdat alles weloverwogen en volgens voorschrift wordt geregeld.

HOOFDSTUK XXXV
Over de oefeningen van boetvaardigheid en
goede werken in de congregatie te verrichten

Buiten de door de congregatie voorgeschreven
vasten zal men ook iedere woensdag, vrijdag en zaterdag de discipline nemen, terwijl men heel psalm
vijftig en honderdnegenentwintig met de gebruikelijke
gebeden bidt op een lage en rouwmoedige toon. Dit
wordt nagelaten vanaf Kerstmis tot en met het octaaf
van Epifanie en eveneens tijdens het octaaf van Pasen en van Sacramentsdag. Tijdens heel de adventstijd
en heel de veertigdaagse vasten is de discipline ook op
de maandagen voorgeschreven. Wanneer er op die dagen een feest valt, wordt de discipline verschoven. De
overste mag aan zijn kloosterlingen deze lijfkastijding
voorschrijven in moeilijke tijden voor de kerk, de congregatie of voor het volk. Men mag ze ook opleggen
uit godsvrucht, wanneer een noveen voor een of ander feest gehouden wordt, om een of ander kwaad van
de naaste af te weren of om een of ander goed voor
hem van God te verkrijgen. Met verlof van zijn overste of van zijn geestelijke leidsman mag ieder kloosterling, die dit uit bijzondere ijver voor de deugd verlangt
te doen, nog vaker de discipline nemen. Zonder dit
verlof moet iedereen er zich voor wachten iets uit eigen beweging te doen om de verdiensten van de gehoorzaamheid, waartoe men vooral gehouden is, niet
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te verliezen en omdat dit soms gebeurt ten koste van
de gezondheid en zonder nut voor de regeltucht of
voor de kloosterfamilie. Op vrijdag zal iedereen zich
beijveren om de een of andere vrijwillige lichamelijke versterving of een akte van deugd te verrichten ter
ere van het lijden en de dood van onze Heer, vooral
in de refter.
HOOFDSTUK XXXVI
Over de straffen en boeten op te leggen
bij de overtreding van de regels en constituties

De straffen, op te leggen aan degenen, die hun
plicht niet nakomen en de regel en de constituties overtreden, worden aan het goeddunken en de voorzichtigheid van de oversten overgelaten, die de aard en de
ernst van de fout en ook de hoedanigheid van de persoon in aanmerking zullen nemen. Voor ernstige en
zware overtredingen moet het kapittel bijeengeroepen
worden en zal de schuldige de straf krijgen, die men,
na de hogere overste geraadpleegd te hebben, heilzaam en nuttig oordeelt. In alles zal men evenwel de
christelijke liefde bewaren en doen uitkomen.
HOOFDSTUK XXXVII
Over de zorg voor de zieke kloosterlingen

De gezonde kloosterlingen zullen vooral voor hun
zieke medebroeders zorg dragen, hen met nauwlettende waakzaamheid en christelijke liefde omringen en
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het hun noch aan lichamelijke, noch aan geestelijke
hulpmiddelen laten ontbreken, opdat zij in hun beproeving de nodige verlichting en bijstand ondervinden. De zieken van hun kant zullen eenvoudig en graag
aanvaarden wat voor hen wordt gedaan. De voorschriften van de geneesheer en de ziekenbroeder zullen zij met blij gemoed opvolgen en zich inschikkelijk en bereidwillig tonen. De afdeling, waar zij verzorgd worden, moet zindelijk zijn en behoorlijk ingericht. De uitrusting, ofschoon arm, moet toch gerieflijk, passend en goed in orde zijn. De overste van
het huis zal de zieken dikwijls bezoeken en boven alle anderen uitmunten in liefde, bezorgdheid en waakzaamheid, opdat het hun noch aan geneesmiddelen,
noch aan verlichting ontbreekt. Het bed van de zieken zal voorzien zijn van een strozak, een wollen matras en gemakkelijke wollen oorkussens, met gewoon
maar zindelijk linnen overtrokken. Indien de geneesheer of de ziekenverpleger om een gegronde reden
vindt dat de zieke zijn habijt moet afleggen, zal men
hem lakens en een nachthemd geven. Maar wanneer
iemand gestorven is, moet men hem met het habijt bekleden. Degenen, die ernstig ziek zijn, mag men nooit
alleen laten, vooral 's nachts niet. Zij, die aangesteld
worden om bij hen te waken, moeten alle zorg aanwenden hen bijtijds in hun lichamelijke en geestelijke nood te helpen. Met grotere zorg zullen ze de zieken in hun uiterste nood bijstaan. Wanneer iemand
in doodstrijd raakt, zullen alle kloosterlingen zich
naar de ziekenkamer begeven, waar zij hem door hun
gezamenlijke gebeden bij God aanbevelen, opdat hij
een vrome en heilige dood mag sterven.
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HOOFDSTUK XXXVIII
Wat er bij de dood van de kloosterlingen
gedaan moet worden en
welke goede werken en gebeden
er voor hen en de weldoeners verricht moeten worden
Wanneer een priester, een frater of broeder van de
congregatie gestorven is, zal de rector van het huis, waar dit gebeurd is, al de rectors van de provincie
daarvan op de hoogte stellen, opdat de verplichte Missen en gebeden voor de zielerust worden verricht. Na
ontvangst van dit bericht moet in ieder klooster het
gehele dodenofficie worden gebeden door de religieuzen, in het koor verzameld, en zal een heilige Mis opgedragen worden. Daarenboven zal ieder priester van
de provincie drie maal een heilige Mis opdragen en
zullen de fraters en broeders vijf maal de heilige Communie ontvangen en de gehele rozenkrans bidden. Eén
maal zullen alle kloosterlingen de discipline nemen
voor de zielerust van de overledene. Wij sporen alle
kloosterlingen van de congregatie aan om graag de
goede werken, die hun mogelijk zijn, voor de overledene te verrichten en de aflaten te verdienen volgens
het gebruik van de katholieke kerk, in de vaste overtuiging dat wij door Gods beschikking na onze dood
van anderen zullen krijgen, wat wij tijdens ons leven
voor onze broeders doen. Het lijk zal op een kale
plank op de grond geplaatst worden. Men zal het
hoofd met as bestrooien en tussen de samengevouwen
handen een kruis leggen en de overledene, indien hij
priester was, een stool omhangen. Daarna zal volgens
het ritueel van onze moeder de heilige kerk de begrafenis plaatsvinden. Behalve de gebeden en goede
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werken, die zonder ophouden in de congregatie voor
de kloosterlingen en voor onze levende en overleden
weldoeners verricht worden, zal voor de gestorven
weldoeners één maal per maand het dodenofficie gebeden worden en een heilige Mis worden opgedragen.
Dit zai ook voor de overleden kloosterlingen van de
congregatie geschieden. De regels en constituties, hier
voorgeschreven, bezwaren het geweten van de overtreder niet met een doodzonde, op voorwaarde evenwel
dat zij niet geschonden worden in punten, die het wezen van de kloostergeloften raken. Dat er echter niemand in de congregatie zij, die zich niet beijvert en
zich zoveel mogelijk inspant om ze nauwgezet, trouw
en volledig na te leven. Het zijn immers zeer krachtige en doelmatige middelen om de christelijke volmaaktheid te bereiken volgens de levensstaat, die wij
hebben gekozen. Allen zullen daarom de regel lezen
met een oprecht en eenvoudig oog en hun best doen
hem met een nederig en eenvoudig hart te onderhouden, hem niet op eigen gelegenheid interpreteren,
noch aan een kritisch onderzoek onderwerpen of willekeurig uitleggen. Het recht van interpretatie blijft
alleen en uitsluitend voorbehouden aan het algemeen
kapittel van heel de congregatie en buiten de tijd van
het kapittel aan de generale overste en zijn consultoren. Aan al haar dierbare zonen in het algemeen en
aan ieder in het bijzonder beveelt de congregatie dringend aan de constituties ijverig te onderhouden. Als
een moeder vermaant zij ieder met de woorden:
«Mijn zoon, onderhoud mijn geboden en gij zult leven.» Met toegewijde en trouwe zorg en een zuiver
hart nageleefd, zullen deze regels immers hier op aarde
een leven van vrede schenken en het eeuwig leven hiernamaals, hetgeen de almachtige God, wiens glorie

Regels en Constituties 1775

79

door deze regels alleen wordt beoogd, aan allen verlene. Amen. De volgende woorden van de heilige abt
Bernardus zullen de regels en vermaningen besluiten:
«Ik bid u, broeders, en smeek u vurig, gedraagt u zó
en handelt zó voor de Heer, geliefden, dat gij steeds
bezorgd zijt voor het behoud van de orde, opdat de
orde ook u behoude». Zo zij het. Amen.

