Tot abdij verheven.
Beste lezer,
Vandaag wil ik u meenemen naar het jaar 950 het jaar dat het klooster in Egmond tot abdij
werd verheven. In de 10e eeuw was het erg onrustig in de kustgebieden door de
herhaaldelijk invallen van de Noormannen. Meerdere keren zijn de kapel op het graf en het
klooster van de zusters door brand aangetast. Graaf Dirk II nam het besluit om een stenen
kerk te bouwen die met zijn zware torens en smalle vensters bijna onneembaar zou zijn. De
zusters die tot dit moment in het houten klooster wonen worden overgeplaatst naar het
veiliger Bennebroek overgeplaatst en er werden Monniken aangetrokken vanuit Gent.
De veiligheid was niet het enige motief dat de Graaf had bij de stichting van de abdij. Het
prestige van het snel opkomende gravenhuis eiste ook een monument dat een waardige
uitdrukking zou zijn van zijn groeiende macht. Net als andere vorstenhuizen zou ook Holland
een waardig monument krijgen dat tegelijkertijd diende als praalgraf voor de gestorven
leden van het Gravenhuis en waar de nagedachtenis ten eeuwigen dage met getijden en
diensten voor hun nagedachtenis werd gebeden. Op deze manier moest het Hollandse
gravenhuis een roemrijk graf bezitten, bij het lichaam van Sint Adelbert. De stichting van de
abdij werd bekroond met een belangrijke schenking aan landgoederen, waardoor het
dagelijks onderhoud van de monniken kon warden verzekerd. De graaf stelde het klooster in
opdat de monniken vrij zouden zijn voor God, Deo Vacare constituit. Ook in onze tijd wordt
dit nagestreefd , de huidige abdij heeft als wapenspreuk Deo Vacare. Zo vind de wens van de
stichter zelfs na zoveel eeuwen gehoor.
De keuze voor monniken uit Gent was niet een willekeurige keus. In de zuidelijke
Nederlanden werd door de Graaf van Vlaanderen een aanvang gemaakt met de
hervormingen van de kloosters in zijn bezit. Onder de bezielende leiding van Gerard van
Brogne werd al spoedig tot in Frankrijk en Engeland de hervorming en restauratie van
verschillende kloosters opgenomen. Door de verwantschap tussen het Hollandse
Gravenhuis en het Vlaamse gravenhuis was het voor Graaf Dirk II mogelijk om ons klooster
bij deze hervormings- en restauratiegolf aan te sluiten. De band met de st. Baafsabdij in
gent blijkt ook uit feesten van Heiligen die hier vereerd werden die oorspronkelijk in Gent
gevierd werden en op het Altaar retabel dat bij de stichting geschonken werd door het
gravenpaar stond ook St. Bavo afgebeeld. Deze Bavo was de Patroonheilige van de abdij in
Gent. Met de eerste monniken en de verheffing tot Abdij komen wij ook Wonoboldus tegen
als eerste Abt van Egmond. Over de eerste Abten zal ik u in de volgende blog berichten.
Hartelijke Groet,
Br. Adelbert o.s.b.

