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Begijnhof Antwerpen, datum vermoedelijk einde 16e begin 17e eeuw 

 

Statuten der Portierssen 

 

Tot  bewaernisse vande poorten vande Beggijnhove sullen  

gestelt worden twee beggyntiëns, door de Ordonnantie vande  

overste, welce sij tot dat officie bequaem sullen vinden, welcken  

officie sal sijn nerstelijck opsigt te nemen op het sluyten ende openen  

van der poorte volgens de Ordonnantieën der Oversten, als oock sullen  

achte nemen op het ingaen ende uijtgaen van de beggyntiëns, als oock  

van werelijcke persoonen, op dat sij van het uijtgaen ende ingaen altijt  

pertinente rekeningen kunnen geven des versocht sijnde. 

 

Voor het eerste soo is haer verbintenisse in haer officie soodanich  haer  

met godt te becommeren dat sij trachten in alle haers sorghen ende  

bekommernisse altijt indachtich te wesen dat sij haer officie haer van godt ende van  

haere oversten opgeleyt, in de liefde van godt ende om de liefde van haer  

evenaesten trachten te volbrengen, hierom in haer officie, dat soo wanneer  

iemant onbekend komt vraegen naer eenighe persoonene welcke op de  

beggijnhove sijn woonende, dat sij met liefde des menschen aensprekende  

aanwijsen sullen den persoon naer welcke sij sijn vraegende; ende des   

noots sijnde medegaen ten huijse alwaer het persoon is woonende. 

 

Ten tweede is haere obligatie, dat is het [souden] sij bemercken dat een  

persoone, 't sij geestelijcke, ofte werelijcke op het beggijnhove met eenige  

beggijntiëns eenigen al te groote conversatie sijn houdende, principaelyck  

dusdaenighe van welcks met recht eenich quade vermoeden kan worden  

ghenomen, ofte wel van welcke eenich scandale ofte opspraecke horen [kunnen]   

dit sullen sij met den aldereerstten aenden oversten ten kennen geven, opdat  

bijtijden daer in versien worde; welck sij oock sullen ghehouden sijn te  

doene bij soo verre sij bemerckten dat eenighe beggijntiëns eenighen ghemeijnheit  

hadde met persoonen welcke niet en waeren van goeden naem ende faemen. 

 

Ten derde soo moeten de portiererssen nerstelijck toesien dat geenen   

der beggijntiëns ( sonder orloff ) uijt en gaen voor de vroeghemisse gedaen  

is, noch 't huijs en komen naer het inluijden van het loff, bij soo verre  

 

dit zy eenighe beggijntiëns sullen eenighen keeren bevonden hebben, sullen  

het selve aande oversten promptelijck te kennen geven, sonder voeriemant  

te simuleeren  op dat daerinne voorsien mach worden : sullen nochtans   

nerstelijck op haer selven letten, dat sij daer door niemant en straffen,  



nochte vermaenen, nochte scherpelijck toespreken.  

 

Ten vierden, overmidts dat het een ouit ghebruijck is datmen van  

Paesschen tot Baemisse gewoon is [schabalieën] te luijden, welck niet  

anders en is dan den toeslaen van en sluijten vander poorten, ende oock op  

dat een iegelijck in de beggijnhove sijnde ( niet woonachtich ) hem vertrecke,  

soo is het vervolgens oock oirbeerlick datmen niemant vremts  

meer en sal op de beggijnhove inlaeten : ende overmidts van Baemisse tot  

Paesschen geene [scabalie] en luijt soo want wel scerpelijck gheordonneert  

aende poertierrerssen het sluijten vande hofpoorte naer het eijndigen van het  

loff het welck te gheschien naer ouder ghewoonte : soo nochtans dat men  

niemant van Baemisse tot alderheijligen en sal laeten opkomen naer den  

seven ueren, en van Aelderheijligen tot Vastenavont niemant naer de  

sesse ueren : en weder van Vastenavont tot Paesschen naer de seven ueren  

ofte half uer acht naer dat de  Paesschen hoogs ofte laach is houdende.  

 

Ten vijfden : wel verstaende nochtans dat sij naer desen  

gestaeden tijt sullen mogen inlaeten die persoonen welcke de gemeynte sijn  

nootsaeckelijck, 't sij doctors, barbieren, apothekers, welcke sij altijt sullen  

inlaeten soo den noot dit vereijsschen sal, als oock die, de welcke van  

buijten de stadt eenige packen ofte brieven aen brengen. 

 

Ten sesden is het saecke nochtans dat iemant naer het sluijten vander  

poorten naer de ghestaede ueren versoekt op het hoff te komen om eenige  

beggijntje te spreken, voer reden gevonden dat het moet sijn, soo sal de  

portierersse vragen welcke het is,  de selve persoon opouden ende laeten  

onder de poorte wachten, ende de andere portierersse sal dat beggijntiën  

het welck versocht wort te spreken, gaen roepen, ende laeten spreken  

onder de poorte : soodanichlijck nochtans dat geenen vanden poirtiererssen  

met dese persoon ofte eenige anderen onder de poorte sal blijven klappen  

wel minder eenighe andere persoonen  uijt oft ingaande de poorte aanroepen.  

 

Ten sevensten op dat dese ordonnantiën volkomentlijck mogen  

onderhouden worden, sal des smorgens de eene portieresse beneden  

in haer huijs blijven ter wijlen de andere naer de kercke is op alles  

wel lettende ; ende des avondts de gheheele avondt en sal geene vanden  

portiererssen voordag mogen haer vande poorte absenteren naer het sluijten  

der poorte, sonder particulieren orloff van iemant vande oversten, maer  

sullen ter contrarie altijt gedachtich sijn haer officie en sijn de poorte toe  

promptelijck gaede te slaen, het welck niet gheschieden en kan bij haerlieder  

absentieën. 

 

Ten achtsten op dat aande oversten blijcken vande abuesen welcke sullen  

gheschieden in het laat thuijs komen, op dat de selve daer inne souden  

mogen voorsien, soo sal de poirtierersse wiens weke het gheweest [is]  

de volgende sondach eene pertinente rekeninghe geven aan de overste op wat dagh ende 

op wat uur iemant vande beggijntiëns sal te laat ghekomen sijn wegen dese ordinnantieën. 
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