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Van de vakantie en reizen der begijntjes
Harry Stabel
Nu er nog slechts één begijn in leven is nl. Marcella Pattyn –op 18 augustus wordt ze 89 en ze
woont in Kortrijk -- is het wellicht nuttig om ons eens te verdiepen in de statuten van de
begijnen. En wat die ene laatste begijn betreft: in april jl. en een tweetal jaren geleden hebben
we op het Turnhoutse begijnhof groepen Duitse dames mogen ontvangen die van zich zelf
beweren dat ze begijnen zijn. Ze noemen zich Die Deutsche Fromme Frauen en naar hun
eigen zeggen volgen ze de regels van de begijnen, maar ze zijn niet erkend door de kerk. Zij
leven ook wel volgens bepaalde regels, maar die zullen wel heel wat verschillen van de
oorspronkelijke begijnen voorschriften.
In 1931 verscheen bij S. FRANCISCUS DRUKKERIJ in MECHELEN het boekje
STATUTEN EN GEBRUIKEN VAN HET BEGIJNHOF TE TURNHOUT. Kardinaal van
Roey schreef het voorwoord waarin hij het de hele tijd over “begijntjes” had. Eén van de
hoofdstukken heeft als titel “Van het uitgaan” en een volgend hoofdstuk “Van de vakantie en
het reizen der begijntjes”. Het lijkt wel interessant om eens even te bekijken wat men hierover
te zeggen had, daar men uitgaan en reizen niet zo maar met begijnen associeert.
VAN HET UITGAAN
1. ’t Is aan de Zusters verboden buiten het Hof te gaan: op Zon- en heiligdagen, op
Witten Donderdag, den dag der Gedurige Aanbidding, de dagen der jaarlijksche
retret, den Maandag in de week na Driekoningen, de Vastenavond en de kermisdagen.
Bij den doorgang der twee processiën van St-Pietersparochie mogen zij buiten de
poort, voor het Begijnhof, den zegen van het H. Sacrament gaan ontvangen.
2. Op de andere dagen is het uitgaan slechts toegelaten van ’s morgens na de laatste Mis
tot halftien voormiddag. Om goede redenen kan verdere toelating gevraagd worden
aan de Overste.
3. Op de verboden dagen en uren zal niemand mogen uitgaan tenzij om reden van
noodzakelijkheid en met toelating der Overste.
4. ’t Is verboden buiten Turnhout te gaan of buiten het Hof te vernachten zonder de
toelating van de Overste in overleg met Mijnheer Pastoor.
5. De Begijntjes mogen geen vrouwspersoon bezoeken binnen de drie weken na de
geboorte van haar kind. Zij mogen ook niet tegenwoordig zijn bij feesten van doop,
kerkgang, ondertrouw en huwelijk.
6. Zij mogen zich niet vertoonen bij publieke processiën, bedevaarten, tentoonstellingen,
verkoopingen of vergaderingen welke buiten het Hof geschieden. ’t Is niet toegelaten
medezusters of andere personen bij hunne aankomst aan de statie van trein of tram af
te halen of hen bij de terugreis tot daar te vergezellen.

VAN DE VAKANTIE EN HET REIZEN DER BEGIJNTJES
1. Met oorlof van de Overste en den Pastoor mogen de Begijntjes jaarlijks vijftien dagen
vacantie nemen of op reis gaan, dag van vertrek en aankomst inbegrepen. Zij mogen
die vacantiedagen verdeelen doch zoo dat zij binnen de maand maar ééns heengaan.
2. Behoudens het geval van noodzakelijkheid zal dit getal van vijftien dagen niet
overschreden worden en de toelating om afwezig te zijn niet gegeven worden voor de
feestdagen van Kerstmis, Paschen, Sinxen, O.L.V.-Hemelvaart, Allerheiligen, den dag
der Gedurige Aanbidding, de dagen der jaarlijksche retret, den tijd van Quinquagesima
tot Paschen en van den Advent.
3. De begjjntjes mogen niet op reis gaan, noch van de reis wederkomen op Zon- of
heiligdagen tenzij in geval van nood en er geen uitstel mogelijk is.
4. Niemand, op vacantie zijnde, mag buiten het Begijnhof vernachten binnen de kring
van deze stad.
5. Wie op vacantie of op reis is, mag naar geen andere plaatsen gaan noch langer afwezig
blijven dan het werd toegestaan.
6. Moest iemand uit noodzakelijkheid naar een andere plaats gegaan zijn, dan zal zij
onmiddellijk na hare terugkomst daarvan de Overste op hoogte brengen. Zou het voor
iemand onmogelijk zijn op de gestelde tijd naar huis te komen, dan moet zij aanstonds
aan de Overste de reden van de vertraging doen kennen.
7. De Zusters mogen nooit uitgaan naar plaatsen waar het kermis is en in geval zij,
zonder het te weten, op dergelijke plaats aankomen, moeten zij zoo spoedig mogelijk
van daar vertrekken.
8. Als de Zusters op vacantie of op reis zijn, zullen zij er aan houden dagelijks de H. Mis
bij te wonen en te communiceeren. Buiten de getijden zullen zij elken dag bidden de
Litanieën van den Zoeten Naam Jesus , Sint Joseph, de H. Begga, alsmede het
Rozenhoedje met aanhangende gebeden.
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