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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 

Beste vrienden van de akker, 

 

Weer een karwei geklaard! In de zomermaanden 

hebben Fred Houtenbos en Cor Butter flink de 

handen uit de mouwen gestoken en hun 

handwerkelijke kwaliteiten opnieuw bewezen: de 

Adelbertusput heeft sindsdien een prachtige, 

nieuwe deksel, gemaakt van eiken planken en 

voorzien van handgesmeden spijkers en beslag. 

Telkens werd de foto uit het begin van de vorige 

eeuw erbij gehaald om als voorbeeld voor de 

nieuwe putdeksel te dienen. Er wordt regelmatig 

water uit de put getapt en om het hout van de deksel 

te beschermen is de pomp een kwartslag gedraaid. 

De heer Groot uit Egmond-Binnen heeft een 

financiële bijdrage geleverd voor hout en 

beslagwerk, en, zoals hij zei, om de vrijwilligers 

een hart onder de riem te steken. Onze hartelijke 

dank hiervoor!  

 
De putdeksel in oude glorie hersteld. 
  

In een oude uitgave van de Katholieke Illustratie 

heeft Fred ooit nog een foto gevonden van 

mevrouw Zwart-Zendveld met haar zoontje Jaapie. 

Het jongetje houdt een fles vast, terwijl moeders het 

water erin giet. Het water is trouwens niet zo lang 

geleden getest op waterkwaliteit. Deze bleek 

uitstekend te zijn! Voor wie het niet weet, volgens 

de legende is het water geneeskrachtig voor 

‘blinden en slechtzienden’.  

 
 

 
 

 
Uit de Katholieke illustratie, woensdag 2 februari 1927. 

Vanaf juni beleefde de akker een fleurrijke zomer. 

Overal bloeiden klaprozen, de hele plattegrond 

kleurde rood in de zomermaanden. 

Vogelliefhebbers melden dat de Goudvink en de 

Bonte specht regelmatig te gast zijn op de akker. 

Wat voor planten en vogels hier elk jaar te vinden 

zijn, kunt u nalezen op onze website. Daar staat ook 

informatie over de geschiedenis van de akker. Zoals 

u weet is de Adelbertusakker een beschermd 

archeologisch monument. In de bodem bevinden 

zich de resten van een middeleeuws kapelletje. De 

archeologie in de ondergrond is niet zichtbaar voor 

de bezoekers, maar wel bekend door archeologisch 

onderzoek. Het is bijzonder dat deze plek vandaag 

de dag nog zo veel betekenis heeft in het dagelijkse 

en minder dagelijkse leven van mensen uit het dorp 

en van elders. Ook dit jaar was de akker als 

ontmoetingsplek populair. Maar liefst drie 

huwelijken zijn er in 2015 voltrokken. Dit allemaal 

naast de ‘gewone’ vieringen van de parochie en in 

goed overleg met de abdij en de Stichting die de 

akker beheert. Zo heeft de familie van Meurs-

Niesten aan het begin van de zomer alle 

gezinsleden bij elkaar geroepen om hier bijeen te 

komen voor een reünie. De Stichting mocht naar 

aanleiding van dit gebeuren een gift ontvangen. We 

zijn er blij mee; het helpt ons om de 

Adelbertusakker te onderhouden.  

Tot de bijzondere momenten behoorde ook de doop 

van een kindje. Luuk, zo heet het knaapje, geboren 
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in mei en gedoopt op 27 september, gaf geen kik 

toen pastoor Nico Knol de ceremonie met water uit 

de Adelbertusput voltrok.  

 
Doop met water uit de Adelbertusput. 

Tijdens de Adelbertusviering in juli is een bronzen 

beeld van de heilige Sint Adelbert ingewijd. Dit 

ritueel is verricht door pastoor Anton Overmars die 

hiervoor een flinke scheut water uit de 

Adelbertusput gebruikte. Het kunstwerk is gemaakt 

door de kunstenaar Dennis Coenraad en komt te 

staan in de tuin van de abdij. 

 

Inwijding beeld van Sint Adelbert voor de tuin van de abdij. 

Ter afsluiting willen wij u nog wijzen op een 

tentoonstelling over de beroemde Alkmaarse 

kunstschilder Van Der Heck in het Stedelijk 

Museum Alkmaar. Tijdens de expositie is onder 

meer een geromantiseerd schilderij uit 1632 te 

bewonderen met (rechts) de abdij en links daarvan 

de Adelbertuskapel (nu Adelbertusakker). In de tijd 

van Van Der Heck bestond het kapelletje al niet 

meer want deze werd in 1573 tijdens het beleg van 

Alkmaar in brand en as gelegd. De tentoonstelling 

is nog tot 24 januari 2016 te bezichtigen.  

 

 
Boven: het schilderij van Van Der Heck, onder: detail met 
kapel (Met dank aan het Regionaal Archief Alkmaar). 
 

En, zoals de traditie het beaamt, ook dit jaar gaan 

we kerst vieren op de akker! In de vroege ochtend 

van 25 december, namelijk om 7 uur, zal pastoor 

Nico Mantje de dageraadsmis verzorgen. Gezien de 

weersvoorspellingen zullen warme kleding en een 

paraplu geen overbodige luxe zijn.  

Wij willen onze vrienden en vrijwilligers bedanken 

voor de jaarlijkse steun, en wensen u allen een 

gezellige kerst en een gelukkig Nieuwjaar; tot 

volgend jaar op de Adelbertusakker! 

 

Het bestuur van de Stichting Adelbertusakker 

Bent u nog geen vriend maar wilt u dit wel worden? 

Maak dan € 10 of meer over op rekening 

NL32INGB0000145720 van de Stichting Adelbertusakker  

onder vermelding van “vriend van de akker”.  


