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Een brief van de landvoogdes Margamtha van Parma aan. Hippolyte Pmijn, president van het Hof van
U treeht, met de opdracht tot anderzoek in het convent van Oostbroek, naar wie der religieuzen het meest
geschikt is om tot abt te worden benoemd in de vacature, ontstaan door het overiijden van abt Jacob van
Baaru.
Indenadagen van het Convent Oostbroek(hhelft 16e
eeuw) zorgt eeri benoemingvan een nieuwe abt voor een
jarenlange strijd tussen de wereldlijke en de geestelijke
macht. DeMoosterlinfinmeendendatzij zelfdezaken
konden regefen, maar de wereldlijke overheid in B m d
vond dat zij het voor het zeggen had, wat formeel ook
ZO

was.

Binnen de abdij was echter een forse machtsstrijd
ontbrand, die gepaard ging met opsluiting, ontzetting
van de gevangenen,malversaties, intriges, etc. Een IRTaffaire waardig.

Hyppolyte Pmijn, president van het hof van
Utrecht, krijgt opdracht de gang van zaken te
onderzoeken en stelt een rapport samen voor de
Landvoogdes Margaretha van P a m .

Indeonderstaande~ptievindtueenvandebrieven
van Marghetha aan Hyppolyte.
In het boek Hdsttjr'overcEostbroeksAk!i~kuat
u het gehele verhad terugvinden. Het laat zich Iezen als
een politieke detective.

Hoochwaerdighe in God, bijsander goede Vriendt, lieve bijsunder.
Aism wij bericht zijn des overlijden van den abt van Oistbrouk buy ten Utrecht ende dat die prior ende religieusen
des convents ons gebeden hebben, van eenen anderen prelaat opt spoedelicxst,te moegen wordden versien, 't welck
wij oodr wel begheren, alsoe gedaen te wordden. Is derhalven ons Tegenwoirdichmievee aen U L;ten eynde ghij
zoe korts als doentlijck, U vuegetin 't voors. conventende ddaer U wel ende Woorlijck i n t o e op 't leven, conversatie
enderegimentderreligieusenaldaer,endedewellickonderhduydende nutste, bequaamsteendemeestgequalificeert
soude wezen, om tot de voors. prelature gevordert ende gepromoveert te worden, ende in sunderheyt oock op die
qualiteyt,van broeder Chrystoffel Alberti ende uwen handel ende informatie ons scriftelijck ovemyndt, geslooten
ende besegelt Jst lxhoort, ons daerbenevens(alle gunst te mgge -1t)
owmhrijvendeuwe advys ende goedtduncken,
wellick onderdenvoirs.religieusennaeuwe conscentie,behoert tot devoers. prelature geprefereertte worden;daarbij
vuegendedenaemenvanaenigeandere religieusen,omdaernae,daerinneversiente worden, alsbevondenzalwordden
te behoren. Ende opdat midlemijfehet voors.godthuyswel geadministreertworde alstbehoort,den voirs. broderen
Christoffel stelt tot eenen administmtorendesselven, als hij tot noch toe es gewest. H o o c h W g h e in Gode, bunder
goede Vrundt, lieve, besunder, God zije met U.
Gescrevea re Brussel den ixen dach Martu 1566.
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