DE EMANCIPATIE VAN
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tegen deze afhankeli,kheid. Abt Nicolaas van Oostbroek had nog eens uitdrukkelijkz.,n volkomen rechtsmacht over Vrouwenklooster laten bekend
maken. Deze demonstratie veroorzaakte reactie en de z u ï e r s
appelleerden b., bisschop Otto II van Utrecht. Het ginq over de
aanstelhng van een praepositus, die de tijdelijke goederen der
p r i o r , moest beheren. Bij charter van H Augustus 1226 bepaaîde
de bisschop, dat de abt een praepositus zou aanstellen die onder
toezicht van de abt en met asistentie van drie hier oe aan te
wi, en nonnen, het tijdelijk beheer zou voeren. Z o kregen de
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heeft hij diens opvolger Wilbrant er van overtuigd, dat de regeling
van 1226 in lijnrechte tegenspraak was met de oude constitutie.
W i l b r a n t gaf de abt gelijk, op 3 September 1231 verklaarde hij
de beschikking van bisschop Otto nietig en maakte Vrouwenklooster weer geheel ondergeschikt aan Oostbroek:
,,ipsi abbati et conventui in spiritualitus et temporalibus sint subjecte . . secundum consuetudinem ante nostra tempora observatam".
De nonnetjes zaten weer vast aan de oude band. M a a r een ding
hadden ze geleerd; de sterke positie, die vader abt innam, was voor
een groot deel afhankelijk van de houding van de bisschop en in
hun tweede emancipatie-poging houden ze daar rekening mee.
In 1296 was Willem Berthoud van Mechelen tot bisschop benoemd. Hij was vrijwel een vreemdeling in Jeruzalem en de nonnen
hebben daar gebruik van gemaakt. O p hun verzoek bepaalde de
nieuwe bisschop op 28 Maart 1297, dat de nonnen ,.zonder toestemming van de abt een geschikt persoon mochten uitkiezen, die
bij hen de godsdienstoefeningen houden en de jonge novicen onderrichten zou, terwijl de abt uitdrukkelijk verboden werd zich hiertegen te verzetten."
Dit was vlakweg in strijd met de traditie en de oude bepalingen
en de abt begreep wel, dat de nieuwe bisschop daar niets van wist.
Hij zorgde er voor, dat bisschop Willem beter op de hoogte kwam
en deze is naar Oostbroek gekomen om ter plaatse te oordelen. Ridderlijk bekende hij er in gelopen te zijn en op 30 Augustus 1297
trok hij z'n eerste bepaling in. Vrouwenklooster moest als vanouds
wederom aan de abt onderworpen zijn, ,,in spiritualitus obedienciis,
secundum antiquam consuetudinem." Verder: de abt zou een monnik van» Oostbroek als biechtvader aanstellen, hij mocht ook een
andere monnik aanwijzen, die in Vrouwenklooster de godsdienstoefeningen zou houden. Geen wereldlijk priester mocht als kapelaan
dienst doen, zonder toestemming van de abt. W e l mochten de nonnen een ..magistra" kiezen voor de novicen, onder goedkeuring van
de abt.
De verslagen vrouwen zullen weinig ingenomen geweest zijn met
deze regeling, en vooral niet door de bepaling, dat Vrouwenklooster jaarllijks 9 Utrechtse ponden als stipendium aan de dienstdoende monnik had te betalen.
De abt van St. Paulus te Utrecht moest toezicht houden, dat deze
besluiten naar behoren werden uitgevoerd.
In deze periode wordt het steeds duidelijker, dat Oostbroek's
zelfstandigheid op de achtergrond raakt en het bisschoppelijk gezag
sterker geaccentueerd wordt. Dat zal de bedoeling van Oostbroek
wel niet geweest zijn.
Gedurende twintig jaren blijft het nu rustig. M a a r in 1317 begon
de strijd opnieuw, nu veel heftiger. Zelfs de paus is er aan te pas
gekomen.

Abt Ghyselbert beklaagde zich in 1317 ernstig over de onafhankelijkheidszin der priorin Petronella van Zeyst en enkele van haar
nonnen. Hij gelastte zijn kapelaan Gherard de Ruuchove de priorin
en haar medeschuldigen tot onderwerping aan zijn voorschriften te
brengen op straffe van excommunicatie, die dan binnen drie dagen
zou volgen. M a a r de opstandigen bleven in verzet en de kapelaan
kon onverrichterzake naar Oostbroek terugkeren. De abt aarzelde,
zich tot de bisschop wenden betekende opnieuw zijn positie verzwakken; hij koos een andere weg en legde de zaak voor aan Paus
Joannes X X I I die toen in Avignon verbleef. De paus stelde abt
Nicolaas van Middelburg aan als rechterlijk commissaris. Deze
kwam naar Oostbroek, maar kon niet tot overeenstemming komen
met de nonnen, want hij hield vast aan de oude constituties. O p 3
Februari 1322 spr.ak hij dan ook plechtig het banvonnis uit over de
schuldigen. Nu hadden deze reeds vier en een half jaar de strijd
volgehouden tegen de abt en ook nu waren ze niet geneigd om toe
te geven.
Dan sterft abt Ghyselbert en zijn opvolger Nicolaas toonde zich
meer tegemoetkomend. Ook de zusters, 'die aan de oude abt zeer
onaangename herinneringen hadden, willen wel onderhandelen.
Bisschop Frederik van Zyrik wordt bemiddelaar tussen de partijen
en er komt een nieuwe overeenkomst. Zij betreft nagenoeg de gehele rechtsverhouding tussen Oostbroek en Vrouwenklooster.
Bij de keuze ener nieuwe priorin moet de abt als raadsman tegenwoordig zijn, hij moet de nieuw gekozene aan de bisschop voorstellen en mag haar installeren. Hij verricht de inkleding der nonnen
en laat ze tot de professie toe. Jaarlijks houdt hij visitatie in V r o u wenklooster, hij mag een zijner monniken tot biechtvader en kapelaan der nonnen aanstellen, doch wanneer abt en priorin het niet
eens zijn over de keuze van die biechtvader, moet de bisschop van
Utrecht beslissen. De nonnen mogen nog een tweede kapelaan benoemen, maar dienen de raad van de abt in te winnen. Ook "de
praepositus wordt in gemeenschappelijk overleg aangesteld.
Vergelijkt met dit compromis met de oude constitutie, dan ziet
men, dat de geestelijke macht van de abt in hoofdzaak gehandhaafd
wordt, maar met name in tijdelijke zaken de nonnen enige medezeggingschap krijgen. En de bisschop heeft meer invloed gekregen.
Vrouwenklooster was dankbaar maar niet voldaan. Reeds drie
jaren later, in 1325, was een nieuwe bemiddeling van de bisschop
nodig, thans over de emolumenten en rechten, die zouden toekomen
aan de monnik van Oostbroek, die nonnen-biechtvader was.
De proost van Oudmunster en de abt van St. Paulus brengen
dan een overeenkomst tot stand, waarin het aandeel van de abt in
de kosten werd vastgelegd.
Door deze twisten werd het oppergezag steeds meer verlegd naar

de bisschop, de bijna volkomen zelfstandigheid van Oostbroek was
grotendeels verdwenen.
Een halve eeuw later werd dit duidelijk gedemonstreerd:
In 1379 benoemde bisschop Arent van Hoorn zelf een biechtvader,
en deze zou het volle recht op zijn monachale prebende behouden,
evengoed alsof hij nog in Oostbroek verblijf hield. Daarenboven
zal hij, als extra-tegemoetkoming, jaarlijks van de abt 30 en van de
priorin 20 Utrechtse ponden ontvangen, welke uitkering geregeld
elke maand moet geschieden.
Enige jaren later, het juiste jaartal weten we niet, volgde de
eindoverwinning der nonnen — Vrouwenklooster werd tot abdij
verheven — de priorin heette voortaan ,.Genadige V r o u w e van
Oostbroek" en mocht als abdis ring en staf dragen.
Als zodanig zullen Gertruy van Groenensteijn en vooral Hen~
rica van Erp, Vrouwenklooster tot grote vermaardheid brengen,
terwijl Oostbroek steeds meer in vergetelheid raakt.
W . V A N DE PAS.
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Honderd jaren Utrechtse geneeskundige
kring.
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Het aantal jubilea dat we in 1949 hebben gevierd loopt in de tientallen. Daarbij zijn er enkele, die slechts in een
kleinere kring de aandacht hebben getrokken. Behoort daar nu ook
het
honderdjarige bestaan van de ,,Nederlandse Maatschappij tot bevordering
der Geneeskunst" bij? Misschien wel;
maar de geneeskunst en haar beoefenaren staan in zóó nauwe betrekking tot
de gehele bevolking, dat ik aanneem
dat ook vele buitenstaanders zich even
bezonnen hebben op de betekenis van
dit feit. Het is namelijk nu wel van algemene bekendheid, dat de „Maatschappij" niet zonder meer een ,,vakverbond" van artsen is, maar in de eerste
plaats een lichaam dat zich ten doel
stelt de w e t e n s c h a p te bevorderen,
en het v a k te verbeteren en te verheffen. Het spreekt vanzelf dat ook de

waardigheid en de positie van de gehele geneeskundige stand onder haar
zorgen valt. Daarbij staat dan meestal
de honorering niet eens zo op de voorgrond, als dat elders het geval pleegt
te zijn.
De „Maatschappij" is van onberekenbaar nut geweest voor onze
gehele
samenleving, want deze is ten zeerste
gebaat met goede geneeskundige toestanden.
Voor de artsen zelf, komt daar nog bij
het element van contact en gezelligheid.
Vooral de afdelingen („Kringen" noemt
men ze) ten platten-lande bezitten dit
element in hoge mate.
Voor „Oud-Utrecht" is natuurlijk het
wel en wee van de kring „Utrecht" van
bijzonder belang, en het boekje dat Dr.
K. A. Rombach daaraan gewijd heeft is
óók voor vele niet-artsen een aardige
lectuur. Vooral ook, omdat er een
„schets uit Utrecht's geneeskundige verleden" aan vooraf gaat.

