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wat meer uitstraling te geven. Vol-
gens de legende ontstond op de
plek van Adelberts eerste graf een
bron, waar vooral slechtzienden
en dwazen baat bij zouden hebben
door het water te drinken. 

Die bron ligt op de Adelbertus- 
akker die we passeren via de eeu-
wenoude weg die de akker met de
abdij van Egmond, het voormalige
klooster van graaf Dirk, verbindt.
De weg leidt door het centrum
van Egmond-Binnen, een gezellig
dorp met veel leuke kroegen. Bij
het protestantse kerkje dat in 1837
is gebouwd slaan we linksaf.
Rechts ziet u de Sint Adelbertab-
dij die halverwege vorige eeuw is
gebouwd op de plaats waar eens
de benedictijnenabdij stond die in
1573 in opdracht van Willem van
Oranje tijdens de strijd tegen de
Spanjaarden met de grond werd
gelijkgemaakt. Met de bezittingen
van de abdij, waaronder een zeer
uitgebreide bibliotheek, werd de
oprichting van de universiteit van
Leiden gefinancierd. 

Wij klimmen over een hek om
het jaagpad langs de Egmonder-
binnenvaart te volgen. Hier lag
vroeger het oude haventje van Eg-
mond waar bouwmaterialen voor
de abdij werden aangevoerd. Nu
een armoedig slootje met rondom
groene weilanden en in deze tijd
veelkleurige bollenvelden. We
klimmen over nog meer hekken,
bedwingen een hoog bruggetje en
vlak voordat we de Heiloër Zee-
weg bereiken, staan we even stil
om via de schilderijen van Nico-
laes Jacobz. van der Heck honder-
den jaren terug te gaan in de tijd.
Want zó moet het er vanaf dit
punt in 1648 hebben uitgezien. 

De zeeweg mijden we door een
met houtsnippers aangelegd bos-
pad naast het fietspad te volgen,
dat ons naar de duinrand brengt.
Onderweg meerdere maneges en

Monnikenpad over eeuwenoude wegen

door JOOP DUIJS 

EGMOND-BINNEN – Paters met losse handjes, sadistische
nonnen, bisschoppen die het hele verhaal het liefst in de
doofpot stoppen… Laten de slachtoffers maar troost putten

uit al die preken over hel en verdoemenis. Want er moeten er dan
toch een paar flink op de brandblaren zitten! Maar niet alles is
verkeerd aan de kerk natuurlijk. De meeste wandelingen bijvoor-
beeld zouden een stuk minder geslaagd zijn als zo’n veertienhon-
derd jaar geleden de eerste zendelingen vanuit Engeland niet de
Noordzee waren overgestoken. 

Want stelt u ons land eens voor
zonder zijn karakteristieke kerk-
torens aan de horizon. Hoe anders
zou de landinrichting zijn, het on-
derwijs, de ziekenzorg en wat zou-
den we de vele historische, prach-
tige boeken en bouwwerken mis-
sen. 

Eén van de monniken die de
oversteek maakten, was Adelbert.
Hij werd tot monnik gevormd in
het Ierse Rath Melsigi en landde
in 690 in de buurt van Egmond om
de heidense bevolking het evange-
lie te verkondigen. Dat lukte in te-
genstelling tot Friesland – waar in
754 Bonifatius nog werd vermoord
– best aardig, want nadat Adelbert
in 740 was gestorven werd zijn

daardoor vele jeugdige amazones
die met hun paarden de duinen
intrekken. Vlak nadat we een toe-
gangskaartje hebben gekocht – be-
lachelijke belasting! – beklimmen
we het uitkijkduin, waarvandaan
we Egmond aan Zee en het enor-
me windmolenpark in zee zien lig-
gen. 

Mooie, maar wat kale duinen
hier, die worden begraasd door
gallowayrunderen. Men is bezig
diverse terreinen af te graven om
poelen te creëren voor padden en
salamanders. De dennenbossen

zijn aangelegd in de jaren dertig
van de vorige eeuw, in het kader
van de werkverschaffing. 

Via een klaphek lopen we terug
naar de Adelbertakker waar we de
door Jos Apeldoorn uit zieke ie-
pen gebeeldhouwde Adelbert en
Dirk I bewonderen. Recycling pur
sang! 

Tips of vragen: 
jduijs@telegraaf.nl.
Voor uitgebreide routebeschrij-
ving en (gps-)kaarten: 
www.reiskrant.nl/wandelen
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■ Wandelwijzer
- 9 km. Honden niet 

toegestaan. 
85% onverhard. 

- Horeca in Egmond-
Binnen en onderweg. 

- Route is beweg-
wijzerd. 

graf een geliefd bedevaartsoord. 
Zo populair dat toen Dirk I zo’n

tweehonderd jaar later de eerste
graaf van Holland werd, deze de
beenderen van Adelbert liet op-
graven om zijn klooster in Hal-
lem, het huidige Egmond-Binnen,

• Bij de duin-
rand van Eg-
mond vind je
veel maneges
en in deze tijd
kleurrijke bol-
lenvelden. 
(Inzet) Het
protestantse
kerkje in Eg-
mond-Binnen. 

• Dit hek,
met passen-
de overden-
king, komt u

tegen op
het jaagpad

langs de 
Egmonder-

binnen-
vaart. 
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