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Kroniek Abdijtuin, september en oktober 2020 

Gelukkig, we hebben afgelopen periode weer in de tuin mogen werken, lekker en gezellig was dat. Maar er 
was niet alleen maar positief nieuws: 

 
Br. Frans, onze vlinderbroeder, is op 17 september overleden. Meerderen van jullie hebben de avondwake 

en/of de uitvaartplechtigheid gevolgd via streaming. 
Zoals je weet was hij achter de schermen een 
stimulerende kracht voor het behoud van vlinders en 
biodiversiteit binnen de abdijtuin. Ook heeft hij 
goede adviezen gegeven bij het vernieuwen van de 

vlindertuin in het voorjaar van 2017. 

Tiny Brugge geeft voor de abdij regelmatig 
bezinningscursussen, met als thema “Spiritualiteit, 
Natuur en Aarde” en adviseert ons als tuingroep. Zij 
schreef het volgende in memoriam (ingekort): 
 
Vlinders van de ziel     
Donderdagmiddag 17 september 2020: 
warme zon, een boterham buiten, 
een vlinder strijkt neer, rust en opent zijn vleugels af 
en toe. Ik  denk aan een gedicht van Ida Gerhardt: 

(…) het was een dagpauwoog. En ieder zag 
de purperen gloed, die op zijn vleugels lag; 
de ogen, waar het etherblauw in brandt. 

 
De inzet van broeder Frans voor de schepping was voor mij de reden om jaren geleden naar de abdij te 
reizen en hem te ontmoeten. Frans leidde mij rond in de abdijtuinen en toonde mij de vlinder- biotoop die 

hij met inheemse waardplanten had gevormd en de vele vlinderstruiken overal in de abdijtuin.  
Elke keer als ik, in de jaren die volgden, in Egmond was, had hij iets te melden, een bijzonder artikel, een 
boek, een wetenswaardigheid. Elke keer, als hij in zijn rolstoel  -trip trap - zover als mogelijk zelfstandig-  
mij zag, groette zijn pretogen mij met een warme glimlach. 
 
Br. Frans schrijft in een kerstgroet eind 2019: 

De schoonheid  van de vlinder zelf is niet te evenaren, 
Zijn gestalte  (…) doet ons Gods schepping ervaren. 

 
Zijn vlindertuinen bloeien nog steeds onder de handen van vrijwilligers. Hij hielp mij met determineren van 
de vlinders op onze eigen levensakker. Broeder Columba leerde van hem waardplanten en ei-spiegels van 
vlinders herkennen. Ik laat  bij een retraite, een wandeling door de abdijtuin altijd eindigen met een 
bezoek aan het broederkerkhof en als slot de vlindertuinen. Vlinders van de ziel: opstaan uit dat wat dood 
lijkt en je ingesponnen heeft. In alle schoonheid, eenvoud, waardigheid en veelkleurigheid. 
 
Mijn diep respect voor zijn weerbaarheid in kwetsbaarheid en onzichtbare krachten, zijn gedichten, 
verhalen, zijn liefde, fladdert in vlinders door. 

‘Hun vlucht gelijkt een wiekenspel, 

vol vreugde om nieuw leven. 
Geen zorgen van: zijn wij in tel 
dat is hun om het even’. 

 (br. Frans,  gedicht in: Mijn vlindertuin in vogelvlucht) 
 
Een diepe buiging voor zijn volharding, trouw en liefde. 
In verbondenheid, Tini Brugge, 20 september 2020. 

 
Peter van Asselt, een van de vrijwilligers van de abdij, verzorgt tijdens 
hoogfeesten en bijzondere gebeurtenissen de bloemstukken voor de abdij. 
Ook geeft hij door het jaar heen workshops rondom de thema’s van de 
kerkelijke kalender, zoals (straks) Kerstmis. Hiervoor maakt hij zoveel 
mogelijk gebruik van bloemen en planten uit de abdijtuin. Onlangs is hij 
geslaagd voor het eindexamen “Top Bloemstylist” aan het Clusiuscollege in 
Alkmaar. Zijn werkstukken hebben jullie afgelopen weken kunnen zien in 
het restaurant naast de abdijwinkel. 
Peter wil graag de beide plantstroken langs het grasveld van de grote 
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parkweide omvormen tot ‘pluktuin’, met een variëteit aan gewone, maar ook speciale bloemen. Wij helpen 
hem graag met advies en een helpende hand. Misschien is er onder jullie een vrijwilliger die graag wil 
meedoen met dit bloementeelt-project? Hij hoort het graag! 

Maandelijkse werkdagen 
In september en oktober hebben we weer lekker met elkaar in de tuin 
gewerkt (en veel werk verzet): 

Op 12 september waren we met 17 personen. Het grootste deel van de 
groep heeft geholpen met het opknappen van het parkeerterrein bij de 
kerk. Herman snoeide de Meidoorns onder “toeziend oog”. 
De rest heeft o.l.v. Paul v/d Bosch de Rododendrons bij De Beek flink 
teruggesnoeid, met als gevolg een stapel 
takken van 2x2x3mtr (die we de week erop 
hebben verkleind tot een flinke berg nuttige 
houtsnippers). De Rododendrons zijn te groot 

geworden en we willen om de paar jaar een 
aantal struiken stevig terugsnoeien, zodat de 
vorm er weer in komt. Ook heb je nu weer 
een mooie doorkijk naar het abdijgebouw. 
Gelukkig had de imker mij de avond tevoren 

geleerd hoe de bijenkasten moesten worden afgesloten, zodat de snoeiers geen 
last van bijen hadden. 
Na afloop hebben we nog lekker buiten kunnen zitten en Peter Koning heeft 
een gedichtenbundel uitgebracht en bij de nazit enkele persoonlijke gedichten 
voorgelezen uit “eigen werk”. 

Op 10 oktober waren we met 11 personen. In de Bostuin is gras en 
opschot met de zeis een kopje kleiner gemaakt en daarna 
afgedekt met dekzeil. Geen gezicht, maar het blauwe dekzeil 
remt wel de groei van ongewenst nieuw gras. Bärbel is benieuwd 
hoe effectief deze gewasbestrijding blijft.  
Anderen hebben de PAX-tuin bij de oude ingang opgeknapt (en de 
composthopen aardig opgevuld) en de overige vier hebben in het 

Vleugelpark o.a. bramen, vlier en haagwinde geruimd, waardoor 
hier weer veel licht en lucht kan doordringen tot op de bosbodem. 

Op verschillende doordeweekse dagen zijn er ook enkele 
vrijwilligers actief met tuinonderhoud, zoals de moestuin, tuin 
van br. Cor en vlindertuin. Dus als je mee wilt doen, laat het ons weten….. 

Aanhangwagen opgeknapt 
Danny Beentjes heeft met enkele ander abdijvrijwilligers de 
aanhangwagen van de tractor opgeknapt. Onder de bak heeft het 
hefmechanisme ook een opknapbeurt gehad. De wagen is weer als nieuw. 
Wie durft ‘m te gebruiken? 

Nog meer zaterdagse werkdagen? 
Gezien het toegenomen risico op 
Corona-besmetting is de Landelijke 
Natuurwerkdag van 7 november 

afgelast door de gezamenlijke provincies. De afgelopen weken laten nog 
steeds een hoog niveau van besmettingen zien. Daarom is, in overleg met 
de broeders besloten, in ieder geval de werkdag van 14 november te 
laten vervallen. Ook andere natuurorganisaties hebben hun 

vrijwilligersactiviteiten stilgelegd of geminimaliseerd. Het is jammer, 
maar veiligheid voor jullie en onze medemensen staat voorop. Hopelijk 
kunnen we elkaar weer treffen op zaterdag 12 december. 
De zieken wens ik spoedige beterschap en vrijwilligers die i.v.m. de 
Corona niet actief zijn, wens ik een goede gezondheid, we missen jullie. 

En…, zo mooi kan het zijn in de tuin  =>  

Nieuwsbrief Groene Vrijwilliger  
Hierbij de link naar de “Nieuwsbrief Groene Vrijwilliger” van oktober: 
http://landschapnoordholland.m9.mailplus.nl/txt4301399/FyEhVGPmVKcPs6s 

31 oktober 2020, Henk 
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