
Aan het betonnen kruis op de Adelbertusakker hangt sinds kort een 
nieuw beeld, gemaakt door Jos Apeldoorn. Een goede aanleiding om 
eens met hem in gesprek te gaan. 
 
De Adelbertusakker is een plaats waar de familie Apeldoorn al 
meerdere generaties mee verbonden is.  
Toen in 1921 de fundering van het tufstenen kerkje werd bloot 
gelegd bij archeologisch onderzoek, kreeg de vader van de vader 
van Jos de opdracht de fundering zichtbaar te maken met 
mergelblokken die uit Zuid Limburg werden aangevoerd.  
Begin jaren dertig heeft hij een tijdelijke overkapping gemaakt voor 
het altaar. Deze overkapping is jaren later gerestaureerd door 
Bouwbedrijf Gebr. Apeldoorn, uit giften die zij hadden ontvangen ter 
ere van het honderdjarig bestaan van het bedrijf. 
In 1937 maakte Jan de Timmerman (zoals de opa van Jos werd genoemd) een betonnen kruis.  
Het kruis met corpus werd aangeboden door de leerlingen van de Rooms-katholieke school en 
geplaats op de Adelbertusakker. Het corpus uit 1937 is vergaan door de invloeden van weer en wind.  
Jos werd dit jaar gevraagd om een nieuw corpus te maken en dat hangt sinds kort aan het kruis wat 
zijn opa heeft gemaakt. Voor het nieuwe beeld heeft Jos twee delen eikenhout gebruikt. Het deel 
waaruit de armen zijn gemaakt is hout uit de tuin van de Abdij. 
 
Jos maakt vaker beelden van hout uit de omgeving. Zijn eerste grote houten beelden staan ook op de 
Adelbertusakker en zijn gemaakt uit het hout van drie iepen die naast de oude fundering van het 
kerkje waren opgekomen. Toen in 2002 deze bomen werden gekapt heeft Jos gevraagd of hij het 
hout mocht hebben om er beelden van te maken. De drie beelden staan nu pontificaal aan de 
voorkant van de akker. Het zijn drie historische figuren. De eerste figuur stelt de heilige Adelbert 
voor, de predikant die in de Vroege Middeleeuwen het geloof kwam brengen in deze streek.  
De tweede figuur is Graaf Dirk, stichter van de abdij aan het begin van de 10e eeuw.  
De derde figuur is Dirk Schuit, de vader van de moeder van Jos. De familie Schuit woonde en leefde 
op het land rondom de restanten van de kerk waar nu de Adelbertusakker is.  
 
Dit waren de eerste drie grote beelden van hout die Jos heeft gemaakt. Nu, 18 jaar later, zijn er vele 
beelden door hem gemaakt, veelal uit hout dat in de omgeving is gekapt. Zo heeft hij een boom 
gekregen uit Heiloo, een Amerikaanse eik geschonken door de Canadezen na de oorlog als dank 
voor de gastvrijheid. Uit deze boom heeft hij twee beelden gemaakt met als thema vrijheid. 
Zelf is hij achter het hout van de kastanjeboom van Anne Frank aangegaan, tot nu toe zonder succes. 
 
Vanaf 1 juli exposeert Jos in de Benedictushof samen met kunstschilder Allard Kaai. De beelden die 
Jos laat zien zijn gemaakt van oude knotwilgen van de Hogeweg in Heiloo. Deze knotwilgen zijn 
gekapt vanwege verbreding van de straat en ouderdom van de bomen. Ook hier heeft Jos gevraagd 
of hij het hout mocht hebben om er beelden van te maken, hij mocht ze alle 22 meenemen. 



De expositie is gratis toegankelijk en tot 29 augustus 2020 op dinsdag t/m zaterdag geopend van 
10:30 uur tot 16:30 uur. Ingang: Benedictushof, Vennewatersweg 27a, 1935 AR Egmond-Binnen. 
De Adelbertusakker is gelegen aan de Sint Adelbertusweg, naast nummer 31, 1935 EM Egmond-
Binnen en alle dagen geopend. 


