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'Een abdij van de tweede of derde garnituur', zo heeft H.P.H. JANSEN 

Egmond ooit genoemd, natuurlijk om uit te laten komen dat Holland zich pas 
in de Late Middeleeuwen - en dan in een miraculeus snel tempo - tot een 
belangrijke en bloeiende landstreek opwerkte. Dat neemt niet weg dat de 
abdij op velerlei terrein van grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling 
van Hollandse samenleving in de tijd vóór 1200. Daarom, en natuurlijk ook 
omdat er naar verhouding veel bronnen voor overgeleverd zijn, was Egmond 
al de meest bestudeerde middeleeuwse abdij van Nederland, nog voordat de 
reeks Egmondse Studiën van start ging. Met die eigen studiereeks, opgezet 
en geredigeerd door de onvermoeibare JURJEN VIS, zal Egmond in dit 
opzicht zijn voorsprong nog wel even houden en zelfs vergroten. De formule 
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is dat er om de paar jaar een symposium wordt gehouden in de huidige Sint
Adelbertabdij, waarvan de lezingen, gegroepeerd rondom een bepaald thema, 
naderhand gebundeld worden in een deel van de Studiën. Tussen symposium 
en bundeling wil wel eens wat tijd verstrijken, in dit geval ruim drieënhalf 
jaar. De voorliggende bundel bevat namelijk de neerslag van de lezingen die 
op het derde symposium, van oktober 1993, werden uitgesproken. Omdat de 
omlooptijd van middeleeuwse historische publicaties lichtjaren lang duurt, 
ondervinden de lezers daar natuurlijk weinig last van. 
Aartsbisschop Egbert van Trier is de persoon, om wie de eerste bijdragen in 
deze bundel cirkelen. De goede man is op 8 december 993 gestorven, zodat 
zijn memorie op het symposium een jubileumkarakter kon krijgen. Nu is 
Egbert een belangrijk man voor Egmond geweest. Hij was een kleinzoon van 
de stichter van Egmond en tweede zoon van degene die de eerste stenen 
abdijkerk liet bouwen en het klooster door monniken liet bevolken. Volgens 
de traditie zou Egbert een tijdlang - als subdiaken - monnik in Egmond zijn 
geweest. Zeker is dat hij als aartsbisschop van Trier aan een monnik uit het 
niet ver van Trier gelegen Mettlach opdracht heeft verstrekt om voor het 
huisklooster van zijn familie een vita van de heilige Adelbert te schrijven. 
Verder weten we dat hij in de jaren tachtig van de tiende eeuw de biblio
theek van het klooster heeft verrijkt met een aantal belangrijke boeken. Als 
kloosterling, belangrijk begunstiger en regelrechte afstammeling van de 
stichters personifieert hij zo de hechte band tussen Egmond en de Hollandse 
gravenfarnilie. 
Twee bijdragen stellen hem echt centraal: die van S. FLESCH ('Egbert, Trier, 
Gent und Egmond') en J.P. GUMBERT ('Egberts geschenken aan Egmond'). 
Flesch schetst Egbert als de centrale stimulerende figuur in een over de 
Gentse Sint-Pietersabdij lopend cultureel netwerk waarvan Egmond sterk 
profiteerde. Met - ik zou haast zeggen - Van Buijteniaanse vindingrijkheid, 
maar dan beknopter, weet hij de personen in dit netwerk, zoals Ruopert, de 
auteur van de Vita Adelberti, te vereenzelvigen met belangrijke monniken uit 
het geleerdencircuit van die dagen. Zijn verhaal steunt op aannames die elk 
op zich niet voluit te bewijzen zijn, maar in hun geconstrueerde samenhang 
plausibel overkomen. Belangrijk voor ons is dat Flesch Egberts kloostercar
rière en passant in Egmond laat beginnen, waarmee de stichting op de tijd 
omstreeks 950 zou uitkomen. 
Heel anders is het resultaat van Gumberts beschouwing over Egberts ge
schenken. Hij wijst erop dat er bij de vermelding van Egberts rol als subdia
ken in de mis op de feestdag van Sint-Adelbert - voorkomend in de Vita -
geen sprake is van Egmond als de plek waar die viering plaatsvond: de 
bewuste hoogmis kan even goed, of zelfs beter, in een Gentse abdij zijn 
gevierd. Gent, waar de Hollandse graven in die tijd sterke wortels hadden en 
waar grote, recent hervormde abdijen waren, was in de visie van Gumbert 
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'een veel betere plaats om een gravenzoontje op te leiden dan een pas 
gesticht klooster aan de grens van de beschaving'. Op grond van deze 
redenering, die ook wel een zwakke kant heeft als we bedenken dat Egmond 
met Gentse monniken is bevolkt en dus zeker in de eerste decennia qua 
opleiding een Gentse standaard zal hebben gehad, komt Gumbert uit op een 
stichting van Egmond omstreeks 980: een stichting waarbij Egbert dan als 
begunstiger en misschien zelfs als hoofdbemiddelaar betrokken zou zijn 
geweest. Hij zorgde immers voor een deel van de 'geestelijke' basisuitrus
ting: een aantal belangrijke boeken en een vita van de kloosterpatroon. Het 
is een aantrekkelijke hypothese, omdat ze het mogelijk maakt alle grote 
schenkingen die we voor Egmond kennen, waaronder die van grote stukken 
land, de stenen kerk, de altaartafel en het evangeliarium van graaf Dirk 11 en 
zijn vrouw Hildegard, in verband te brengen met de take olf van Egmond als 
benedictijnenabdij . Alles in één keer dus. Persoonlijk ben ik er echter nog 
niet geheel van overtuigd dat het zo is gegaan. Eén van de redenen voor 
graaf Dirk om Egmond tot mannenklooster om te vormen, lijk me nu juist 
geweest te kunnen zijn dat hij een tweede zoon in de adolescentie had die hij 
een kromstaf wilde laten zwaaien. 
In het vervolg van de bundel treffen we nog drie cultuurhistorische bijdragen 
aan die wel niet direct op Egbert betrokken zijn, maar in ieder geval om 
boeken draaien: een nieuwe, degelijke uitgave van de beroemde Egmondse 
boekenlijst, ook door J.P. GUMBERT; een mede op de analyse van die 
boekenlijst gebaseerde studie over het onderwijs in Egmond, van de hand 
van R.H .F. HOFMAN, eindigend met de weinig verrassende slotsom dat 
leerlingen in Egmond een goede algemene ontwikkeling konden opdoen, al 
kon het 'aan de periferie van de beschaafde wereld gelegen klooster' niet 
wedijveren met beroemde centra als Fleury en Reims; en een artikel van 
H.G.E. ROSE, waarin op goede gronden een Paulushandschrift uit de 
Utrechtse Universiteitsbibliotheek aan Egmond wordt toegeschreven. 
Het pièce de résistance gaat al evenmin over Egbert. Het is een ruim vijftig 
pagina's lange bijdrage van J .W.J . BURGERS over 'Allinus, grafelijk kape
laan en Egmonds geschiedschrijver'. Aansluitend biedt de auteur een editie 
met parallelvertaling van het gedeelte van de Egmondse annalen (over de 
jaren 1190-1205) waarvan is komen vast te staan dat het door Allinus is 
opgesteld. Omdat ook in Allinus' persoon een belangrijke verbindingslijn 
zichtbaar wordt tussen grafelijkheid en klooster, lijkt zijn biografie in deze 
bundel goed op haar plaats. Het is een fascinerend artikel. Burgers heeft hier 
op ambachtelijk-scherpzinnige wijze zoveel gegevens over Allinus bij elkaar 
weten te brengen, dat de lezer daarmee niet alleen wijzer wordt over het 
doen en laten van een monnik-administrator in de tijd omstreeks 1200, maar 
ook inzicht krijgt in diens keuzes en karakter. Aan het slot heeft men het 
gevoel de titelheld werkelijk als persoon te kennen, wat bijzonder is voor 
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een tijd waarin we voor de meeste mensen welmg meer hebben dan hun 
naam. De slagen die Burgers in zijn slotbeschouwing nog om de arm houdt 
over zijn hypothetische bewijsvoering moeten we maar zien als een herhaal
de captatio benevolentiae. Het beeld is inderdaad dermate consistent dat het 
de werkelijkheid helemaal dekt. Allinus, die al eerder geïdentificeerd was als 
grafelijk kapelaan en redactor van oorkonden van de graaf - en als zodanig 
dus richting gaf aan de vroege professionalisering van het grafelijk bestuur -
blijkt behoord te hebben tot de Egmond- en graaf-nabije adellijke familie 
Van Haarlem. Zijn gelijknamige oudoom bestuurde het klooster al enige 
decennia eerder als abt. Wat echter meer is, Allinus kan op grond van zijn 
handschrift ook worden aangewezen als de opsteller van het verhalende 
gedeelte van de Annales Egmundenses over de Loonse oorlog. Een en ander 
biedt houvast genoeg om zowel zijn loopbaan te reconstrueren, als de kleur 
van de Egmondse annalen voor deze episode te determineren. Allinus stond 
met zijn familie aanvankelijk aan de kant van Dirks dochter Ada en de graaf 
van Loon: Na verloop van tijd koos hij echter voor Dirks broer Willem I, 
die erin slaagde de macht te veroveren. Het heeft er alle schijn van dat 
Allinus zijn Annales-tekst pro-Willem schreef om zichzelf en zijn geslacht te 
rehabiliteren, al kreeg hij er zijn voorname positie aan het hof uiteindelijk 
niet mee terug. Burgers zegt het aan het slot van zijn bijdrage niet, maar je 
moet wel concluderen dat Allinus opportunistisch handelde, met name door 
in de Annales het beeld van zijn eerdere broodheer Dirk VII, die hem toch 
tot hoofd van de kanselarij had benoemd en allerlei gunsten had bezorgd, in 
negatieve zin te retoucheren. 
Alles bij elkaar gaat het hier om een waardevolle bundel, met een enkel 
redactioneel slordigheidje, maar toch mooi uitgegeven en zoals gebruikelijk 
van een index voorzien. 

J.A. MOL 
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