
 

Gegroet lezer, 
 

Mijn naam is broeder Adelbert en ik ben monnik van deze abdij en ik mag met enige 
regelmaat een blog schrijven op deze plaats om het wel en wee van onze abdij te 
beschrijven van haar stichting tot aan vandaag de dag. 

Met een onderbreking van 300 jaar is er bijna 1100 jaar monastiek leven geweest in 
Egmond, en deze monastieke geschiedenis heeft zijn sporen nagelaten in Egmond en dan 
specifiek op het terrein van de Abdij. Je kunt op sommige plaatsen in de tuin letterlijk geen 
spade in de grond steken of je vindt iets uit de middeleeuwen of de tijd daarna. Toegegeven 
het zijn kleine fragmenten maar toch. 

Ons kennen van de oude abdij berust vooral op gedeeltelijke opgravingen en reconstructies 
aan de hand van schilderijen en etsen uit een latere tijd. Maar nu gaat dat waarschijnlijk 
veranderen!. De provincie Noord-Holland heeft voor de duur van drie jaar toestemming 
gegeven voor onderzoek met grondradar, sonar en andere apparatuur voor het hele 
abdijcomplex.  
Het is voor ons als Monniken ook een prachtig project om te volgen, want zeg nu zelf niet 
iedereen heeft een middeleeuwse abdij begraven in haar achtertuin. Het is nu voor het eerst 
dat er een volledig beeld wordt geschetst van de Abdij en haar bijgebouwen, weliswaar in de 
grond maar een compleet beeld. 

Dit prachtige project is voor mij de aanleiding geweest om ook weer eens de bibliotheek in 
te duiken om mijn kennis van de geschiedenis van onze abdij bij te schaven. Een 
geschiedenis van monniken en wereldse heersers, van eerbiedwaardige abten en slechte 
abten, van veranderingen en tegenstand, van simpel klooster tot groot bolwerk van 
Humanisme en nog zoveel meer. 

Ik wil u in deze blogs meenemen op een reis door de tijd. Ik wil u voorstellen aan bijzondere 
mensen uit onze geschiedenis. Ik wil u laten zien hoe de verhouding met de Heren van 
Egmond escaleert. Ik neem u mee naar het feest van Sint Adelbert in de 15e eeuw. Ik stel u 
voor aan Sint Adelbert zelf en we luisteren naar zijn verhaal. We zullen kennismaken met de 
zusters die de aanleiding waren voor de opgraving van de relieken van Sint Adelbert. We 
volgen de eerste broeders die hier neerstreken op verzoek van de graaf van Holland, die de 
Stichter is van ons Klooster, en zijn opvolgers die zoveel hebben gedaan voor onze abdij. Wij 
volgen het wel en wee van de bewoners van de abdij in het verre verleden maar ook in het 
nabije verleden, de paters en broeders die zich met zoveel overgave hebben ingezet voor de 
her stichting van de abdij in de jaren 30 van de vorige eeuw. 

Ik hoop dat ik u iets van het fascinerende verleden mag vertellen zodat wij samen een reis 
kunnen maken door de mooie geschiedenis van onze Abdij. 

 

Broeder Adelbert o.s.b. 


