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In de stromende regen vertrekken we naar de abdij van Egmond. Tijdens de busrit vertelt de historica Jo Blom 

ons uitgebreid over de geschiedenis van de verschillende monumenten die we gaan bezoeken. Allereerst de 

abdij, gesticht door Dirk I van Holland in 925 als houten klooster, ter nagedachtenis aan Adelbert, metgezel van 

Willebrord, die het christelijk geloof onder de Friezen had verbreid.  Later is het geplunderd en in brand 

gestoken door de geuzen in 1573. In 1930 weer herbouwd, en in 1933 kwamen de eerste monniken. Daarna is 

het  gevorderd door de Duitsers. Door een schenking werd het later mogelijk om het klooster te vergroten. 

Tijdens de rondleiding vertelt de gids ons wat er allemaal nog gedaan wordt om inkomsten te verwerven: de 

kaarsmakerij, de pottenbakkerij, conferenties, gastverblijven e.d.In Bergen bezoeken we het Sterkenhuis, een 

museum waar nog wat bewaard is van de grote invasie van de Engelsen en Russen, die de oprukkende Fransen in 

1799 een halt toe wilden roepen. Veel soldaten sneuvelden.  Het Russisch monument staat op Russische grond 

(opgericht in 1901) en herinnert ons hieraan. De  Ruïnekerk in Bergen is de stille getuige van de verwoesting 

door de Geuzen in 1574.Na de lunch gaan we naar Medemblik, waar we kasteel Radboud bezoeken, een van de 

dwangburchten (citadel en gevangenis) die Floris V liet bouwen. Hij hield een wraaktocht om uit te zoeken waar 

zijn vader, graaf Willem II van Holland, begraven was. Deze was door het ijs gezakt met zijn paard en de 

Friezen zagen pas toen ze hem vermoord hadden (1256), dat dit de gekozen Roomskoning was. Geschrokken 

hebben ze hem toen onder de haardplaat van een boerderij begraven. Floris V zette de Friezen zo onder druk dat 

de eed gebroken werd  en men hem de plek aanwees, waar zijn vader gegraven was. Zijn vader heeft hij laten 

herbegraven in Middelburg.In het kasteel hebben we ook een interessante rondleiding. Voordat we naar huis 

genieten we nog van een drankje en bitterballen in het zonnetje. We vertrekken een uur te laat naar Gouda, maar 

zien onderweg een  prachtige zonsondergang. 

 

Deze excursie heeft die Goude georganiseerd in samenwerking met Historizon. Reisbegeleider was Arjan 

Segers. 

 

 

 


