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Kroniek abdijtuin Egmond, 2e kwartaal 2022 

Dit kwartaal was historisch voor de abdij van Egmond, maar eerst wil ik beginnen met het 

overlijden van 2 markante personen. Ik heb diverse vrijwilligers daar al over geïnformeerd, maar 

voor de volledigheid wil ik het toch nog benoemen: 

• Op 30 april overleed br. Erik. Hij gaf op een inspirerende, motiverende en innoverende wijze 

leiding aan de wederopbouw van de winkel, de kaarsenmakerij en de Benedictushof. Hij was al 

lange tijd ziek, maar heeft tot het einde zijn enthousiaste en deskundige bijdrage geleverd aan 

zijn ideale abdijgasterij. Hij had ook een plan om het parkeerterrein voor de winkel 

aantrekkelijker te maken met meer planten en struiken. Dat past ook in de visie van de 

tuingroep. Misschien kunnen we komende winter, als eerste stap, de (met groen omgeven) 

parkeerplaatsen voor minder validen en oplaadpunten voor e-bikes realiseren. 

• Op 27 mei overleed plotseling Ton Schellevis. Hij was vele jaren vrijwilliger bij de abdijtuin. 

Eerst alleen de IVN-vlindertuin, maar de laatste jaren werkte hij enthousiast mee met onze 

tuingroep. Zijn kennis en ervaring kwamen daarbij goed van pas. Zaterdag 21 mei hebben we 

nog fijn samengewerkt bij het planten van nieuwe struiken in de perken voor de abdijwinkel. 

Ondanks zijn zwakke lichamelijke gestel was Ton nuchter, laconiek en positief. 

Het leven is mooi, maar helaas ook onverbiddelijk. 

15 juni 2022: 1100 jaar abdij van Egmond 

De Ierse missionaris Adelbert is rond 690 in Kennemerland aan land gekomen om samen met 

Willibrord en enkele andere missionarissen hier het Christendom te verkondigen. Terwijl Willibrord 

de Nederlanden doortrok, is Adelbert in het Kennemerland gebleven. Hij was een echte Pastor voor 
de dorpelingen en was graag in Egmond en Heiloo. Hij raakte bevriend met heer Eggo, een 

welgestelde dorpeling. Toen hij stierf in 740 werd Adelbert in Egmond begraven (op de huidige 

Adelbertusakker). Zijn graf is altijd in ere gehouden en er is zelfs een grafkapel gebouwd. 

Op 15 juni 922 werd het gebeente van de Adelbert vanuit zijn grafkapel overgebracht naar het 

kleine houten klooster dat omstreeks 920 door Graaf Dirk I gebouwd was. De zusters van dit 
klooster kregen, na enkele visioenen over Adelbert, toestemming van de Bisschop van Utrecht om 

het graf van Adelbert te openen en zijn gebeente naar het klooster over te brengen. Deze 

gebeurtenis is bevestigd met een bisschoppelijke oorkonde, waarmee het klooster officieel erkend 

werd. Later zijn er monniken in het klooster gekomen en is op de plaats van het houten kerkje de 
eerste stenen abdijkerk gebouwd, waarvan de contouren nog steeds zichtbaar zijn op het 

abdijterrein. 

Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de abdij een “Adelbert Magazine” uitgebracht. Ik heb voor 

iedere vrijwilliger 1 exemplaar gekregen. Het mooie van dit 
magazine is dat het niet alleen aandacht geeft aan religie en 

spiritualiteit, maar ook aan de plaats van de Communiteit in 

de samenleving. Zo was het ook al sinds de vroege 

middeleeuwen: een abdij was ook een centrum voor scholing, 

kennis en werk; Klooster en samenleving waren spiritueel, 
maatschappelijk en economisch met elkaar verweven. Het 

Magazine bevat mooie verhalen, overdenkingen en foto’s. 

Abdij en samenleving  

De Communiteit heeft haar maatschappelijke betrokkenheid 
bij de Oekraïense vluchtelingen genomen en het gebouwtje: 

Jeroen van Noordwijk omgebouwd tot woonruimte voor een 

groot gezin uit Marioepol. De broeders hebben zelf flink 

meegeholpen met het opknappen, zelfs abt Thijs heeft 
meegeschilderd. 

 

• Afgelopen periode hebben we gelukkig enkele nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Fijn dat 

jullie ons team komen versterken. We zullen samen ongetwijfeld fijne, gezellige en nuttige 

tuinwerkdagen hebben.  

• Op verzoek van vader Thijs, doen we met enkele vrijwilligers gedurende 1 á 2 maanden wat 

achterstallig onderhoud in de tuin van de naastgelegen Buurkerk. 

• Van een van de bezoekers van de abdijmarkt van 2019, hebben we een vrijwel nieuwe (motor-

) bosmaaier gekregen met alle toebehoren. Heel fijn en nogmaals hartelijk dank. 



2 

 

• Ook dit kwartaal is stug doorgewerkt aan het 

omvormen van de kruidentuin naar de ideeën van 

Hildegard von Bingen. Zelfs in de volle zon, zoals te 

zien is op de foto hiernaast. 

• Op de foto’s in het Magazine is te zien dat de nieuwe 

bloemenweide uitbundig heeft gebloeid; een feest 

voor ons oog en een lekker hapje voor de bijen en 

vlinders. 

• Door een financiële bijdrage van de Postcodeloterij 

hebben we de 

beplanting in 

de perken voor de 

winkel kunnen 

vernieuwen. 

• In de moestuin 

zijn, door enkele 

planten niet te 

oogsten, maar door 

te laten groeien,  

zaden gekweekt voor 

vermeerdering. De 

boerenkool bloeide, zoals te zien op de foto, weelderig. 

• Tijdens de wekelijkse en maandelijkse werkdagen is er door 

jullie weer veel werk verzet; in de moestuin, grote 

plantenkas, rondom de parkweide, in de vlindertuin, 

tuin van br. Cor, Vleugelpark, broederkerkhof en 

noem maar op. 

• Vorig najaar is Anneke Swart (vrijwilligster binnen de 

abdij) overleden. Van haar man hebben we ter 

nagedachtenis aan haar en br. Frans, een (zelf 

opgekweekte) bijenboom (Tetradium daniëllii) 

gekregen. Deze hebben we in het volle licht geplant 

vlakbij de Strabotuin.  Trouwens deze foto van de 

Strabotuin laat zien dat jullie werk volop bloeit. 

Aanvankelijk was het de bedoeling, om net als vorig jaar, weer eind augustus een abdijmarkt te 

organiseren, maar dat bleek uiteindelijk niet haalbaar. Toen hebben we samen met de POM (de 
vrijwilligers van de boomgaard) en de winkel besloten om een kleinschalige “open dag” te 

organiseren op zaterdag 10 september. Die dag is het ook ‘open monumentendag’, waardoor 

veel mensen op pad zullen zijn. We organiseren dan weer diverse thematische rondleidingen door 

de tuin, korte workshops en natuurlijk hebben we weer enkele kraampjes voor informatie en de 

verkoop van zaden, groenten en fruit; alles uit eigen tuin.  
De opbrengst willen we gebruiken om de lage Buxushaag buiten bij de PAX-tuin te vervangen met 

nieuwe aanplant. De huidige Buxushaag is opgegeten door de Buxusmot en bijna helemaal kaal en 

dood. Deze open dag valt samen met onze maandelijkse werkdag, zodat bezoekers ons ook aan 

het werk kunnen zien. 
De vrijwilligers van de boomgaard zijn er met enkele kraampjes met fruit en fruitproducten en 

informatie over onderhoud van fruitbomen. De vrijwilligers van de winkel en kaarsenmakerij 

hebben ook enkele kraampjes met interessante artikelen. 

We zoeken nog vrijwilligers die op deze dag in onze kraam willen staan. Als de plannen verder zijn 
uitgewerkt sturen we jullie nadere informatie.  

 

Fijne zomer 
Henk, 30 juli 2022 

 

 


