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In de abdij van Thorn (Limburg) leefde een religieuze gemeenschap van adellijke da-
mes. Ze volgden niet de regel van een kloosterorde, zoals kloosterzusters. Ze legden 
ook geen geloften af maar ze hadden wel een eigen reglement. De verzorging van de 
eredienst was hun voornaamste taak. Officia Propria is een soort draaiboek en het 
beschrijft gedetailleerd hoe de eredienst in de abdij van Thorn werd gevierd. De 
gegevens uit dit handschrift zijn vergeleken met de middeleeuwse liturgische 
rituelen en gebruiken uit ruim veertig andere lokale kerken, onder andere uit 
Utrecht, Keulen, Maastricht en Tongeren. Op die wijze kon worden bepaald hoe de 
viering van de eredienst in de abdij van Thorn zich onderscheidde van die in andere 
kerken. Het resultaat van het onderzoek is een profiel dat een aantal unieke rituelen 
en gebruiken laat zien. Die kenmerken zich door de onmisbare, actieve deelname van 
de dames aan de eredienst en door de onafhankelijke en creatieve wijze waarop zij 
aan de vieringen vorm hebben gegeven. Officia Propria is daardoor een concrete 
getuigenis van de liturgische praktijk van een lokale kerk in de Nederlanden van de 
late middeleeuwen. Bovendien is het een belangrijk document in de nog steeds 
actuele discussie over de positie van vrouwen in de liturgie. 
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