
Het eerste klooster. 

Beste lezer, 

Vandaag kijken we naar het eerste klooster dat hier in Egmond gesticht is. 

In de Abdijtuin is de plek aan te wijzen waar de eerste stenen Abdijkerk gestaan heeft. De 
muren zijn aangegeven door lariks-hagen. Twee grafstenen geven de begraafplaatsen aan 
van Graaf Floris I en de Gravinnen Thetburga en Othilde binnen de eerste kerk. Op deze plek 
is ook de plaats aan te wijzen waar het allereerste klooster heeft gestaan. Dit klooster was 
een houten huis met een afgescheiden kapel. In dit klooster dat was gesticht door Dirk I 
Graaf van Holland en werd bewoond door zusters werd gebeden voor de stichters. 

Wij weten de plaats van dit klooster vrij nauwkeurig omdat de stichter van dit klooster met 
zijn vrouw in de houten kapel werden begraven. Bij de bouw van de eerste stenen Abdijkerk 
werd dit graf binnen de nieuwe kerk opgenomen en kwam in het koor voor het zijaltaar te 
liggen. Dit klooster werd bewoond door zusters, zoals ik al eerder vermelde. Een van de 
zusters, Wilfsit genaamd, kreeg omtrent 922 tot drie keer toe een visioen van een man die 
haar vroeg om zijn gebeente op te graven en het over te brengen naar het klooster. Na de 
Graaf en de Bisschop van Utrecht geïnformeerd te hebben werd op 15 juni 922 het graf van 
Adelbert geopend om zijn lichaam naar het klooster over te brengen. In het levensverhaal 
van Sint Adelbert dat in opdracht van de Aartsbisschop van Trier, een zoon van Graaf Dirk II, 
op schrift werd gesteld lezen wij het volgende: 

“Bij die gelegenheid is er onder de grafkist een bron gevonden met wonderlijk helder en 
doorzichtig water, die tot op de huidige dag het vermogen heeft behouden velen te genezen 
die de hoop eigenlijk al hadden opgegeven. En toen men ook de kist hadden geopend, kon 
men zien dat de wade waarin het heilige lichaam was gewikkeld niet was aangetast door 
enig bederf en verrotting: hieruit bleek de levenskracht van de overledene” 

Zo werd het lichaam van Sint Adelbert overgebracht naar het klooster van de zusters en daar 
in de kapel geplaatst. De lijkwade werd als reliek in de kapel boven het graf van Sint Adelbert 
bewaard. Het klooster werd volgens het leven van Sint Adelbert enkele keren verwoest 
waarbij ook de relieken door brand werden aangetast. Dit is nog duidelijk te zien aan de 
relieken die bewaard worden in het hoogaltaar in de huidige Abdijkerk. 

Bij archeologisch onderzoek zijn ook brandsporen ontdekt die terug te voeren zijn tot het 
houten klooster. Door de invallen van de Noormannen was de veiligheid van de zusters niet 
langer zeker. Graaf dirk II liet rond 950 de zusters verhuizen naar een klooster in 
Bennebroek en plaatste in het klooster in Egmond monniken uit Gent. Het is ook in deze tijd 
dat het klooster tot abdij is verheven. 

Hierop zal ik in de volgende blog ingaan. 

Broeder Adelbert o.s.b 


