Gravin Adela van Hamaland
In oude oorkondes uit eind 900/begin 1000 duikt verschillende malen de naam Adela op, die o.a. in de
Betuwe en Rhenen bezittingen had. Zo was o.a. de helft van Lienden van haar, verkregen uit de erfenis
van haar vader, graaf Wichmond van Hamaland. Maar ook Herveld en Zetten worden in verband met
haar genoemd. Maar er is nog een oorkonde uit 997 waarvan ik het vermoeden heb dat hij ook op haar
slaat! Dat zou betekenen dat zij nog meer goederen in ons werkgebied had namelijk in Maurik,
Ommeren, en misschien Ter Leede (bij Kesteren). Trouwens ook Varik en Deesd worden in deze
oorkonde genoemd. De familie van haar vader was al generaties lang graaf van een aantal gouwen in
Nederland: van Hamaland zelf, de Veluwe, Salland, Drenthe, Noord-Groningen en hoogstwaarschijnlijk
het Gooi. Adela was een beruchte vrouw die de geschiedenis is ingegaan als zeer strijdlustig, die vocht
om haar erfenis waarbij zij er niet voor terugdeinsde mensen te laten vermoorden! Haar vader
Wichman liet op een hoge berg bij Elten een klooster bouwen waar zijn andere dochter Lutgarde abdis
werd. Omdat wij benieuwd waren of er nog restanten van dit klooster zijn of aanwijzingen naar de
graven van de familieleden, togen we op een mooie zonnige zondagmiddag naar Hoog-Elten, dat net
over de Duitse grens ligt.

Hoog-Elten
Als je Elten nadert zie je al spoedig de berg met prachtig daarop de kerk afgetekend tegen de horizon.
Eerst passeerden we nog een oude Rijnloop voordat we in het dorp Elten kwamen. Eenmaal boven op
de berg kom je in een kleine dorpsgemeenschap met een kerk, een hotel en enkele huizen: Hoog Elten
geheten. Hier bevindt zich ook de zogenaamde Drususput, een 57 diepe bronnenschacht, in de 10e
eeuw voor de drinkwatervoorziening aangelegd en waarvan tot aan 1931 gebruik is gemaakt. Na er

wat rondgewandeld te hebben, waren we enigszins teleurgesteld, omdat er geen restanten meer zijn
van het klooster of de oude kerk. De kerk bleek in de oorlog platgeschoten en later herbouwd. Het
enige dat nog herinnert aan die tijd is een groot inlichtingenbord met daarop de geschiedenis van
Hoog-Elten. We hadden echter één troost: we hadden een schitterend uitzicht op het gebied
eromheen met op de berghellingen de duizenden sneeuwklokjes die in bloei stonden.

Gebouwtje met daarin de Drususput.
De stichting van het klooster
In het jaar 884 werd Hamaland in een noordelijk en een zuidelijk graafschap ingedeeld. (De gouw
Hamaland besloeg het gebied langs de beide oevers van de IJssel, van iets benoorden Deventer naar
het zuiden, met twee uitstulpingen naar het oosten, de ene tot voorbij Lochem en de andere tot en
met Doetinchem. De grens ervan kruiste de Rijn ongeveer bij Velp, pakte het uiterste oosten van de
Betuwe mee om daarna de Rijn te volgen tot iets bezuiden Emmerik).Tot de zuidelijke graafschap
behoorde de Eltenberg, het kasteel Hauburg en de plaats Elten. Op de Elterberg werd een
gravenburcht gebouwd waar een graaf Wichman resideerde. In 962 droeg keizer Otto I het
regentschap van Hamaland over aan graaf Hugo, de oudste zoon van zijn zwager. Als regent over ZuidHamaland benoemde hij graaf Wichman van Gent. Deze Wichman stichtte in 968 op de Elterberg een
adellijk damesstift, waarvan zijn dochter Lutgarde abdes werd. Daarvoor werd de gravenburcht
omgebouwd. Er werd tussen 976 en 980 ook een grotere kerk gebouwd, die later verschillende keren
verwoest en weer herbouwd werd. De kerk werd gewijd aan St. Vitus. Om tot de stichting over te gaan
schonk graaf Wichman verschillende goederen aan het klooster met name Lienden (Liendna) en Lede
(Leyla), maar ook worden o.a. nog Renkum, Duiven en Tuil genoemd en nog verschillende andere
plaatsen. De hel breekt los, want zijn andere dochter Adela is het hier niet mee eens…

De st. Vituskerk op de berg Hoog-Elten.
De strijd van Adela
In een oorkonde uit 973 lezen we dat Keizer Otto II op verzoek van graaf Wichman en zijn dochter
Lutgarde het klooster in bescherming neemt en het immuniteit verleent. De strijd om de erfenis is
begonnen. Uit de jaren 990-996 stamt een andere oorkonde waaruit duidelijk wordt dat Adela,

weduwe van Imed, haar zuster Lutgarde heeft laten vergiftigen en het klooster laat overmeesteren.
De inmiddels tot keizer uitgeroepen Otto III grijpt in en weet haar uit Hoog-Elten te verdrijven. Adela
zint nu op wraak. Zij hertrouwt op ongeveer 60-jarige leeftijd met graaf Balderik, iemand die rijk,
krachtig en machtig is maar niet van haar stand. Haar zoon Meinwerk is dan ook fel gekant tegen het
huwelijk. Op aandringen van Adela verovert Balderik opnieuw het klooster en wordt met een boete
bestraft. Keizer Otto III grijpt in 996 weer in en er vindt een herverdeling plaats, waarbij het klooster
nog maar de helft van o.a. Lienden, Herveld, Tuil, Renkum, Arnhem enz. krijgt. Vanaf die tijd is Lienden
altijd tweeherig geweest, de ene helft behield Adela tot 1006 en schenkt het vervolgens aan het
Benedictijnenklooster op de Hohorst (later Heiligenberg) bij Leusden (Amersfoort). Hierdoor wordt de
helft van Lienden later leenroerig aan de St.Paulusadbij van Utrecht. Nog is ze niet tevreden…
De strijd duurt voort
Als keizer Otto III in 1002 op jonge leeftijd sterft neemt Balderik zijn kans waar en neemt de Elterberg
weer in, waarna koning Hendrik II de orde moet herstellen. Oorkondenverzamelaar Sloet neemt aan
dat hij dit in augustus van 1002 geregeld heeft, omdat hij toen in Nijmegen was. Balderik en Adela
worden het jaar daarop, in 1003, genoemd wanneer ze een curtis ten zuiden van Keulen aan het
klooster te Deutz schenken. De zoon uit het eerste huwelijk van Adela, Meinwerk, die bisschop te
Paderborn is, zendt in het jaar 1005, als er hongersnood heerst in ons gebied, twee schepen met koren
naar de Veluwe en naar Teisterbant. Adela’s andere zoon, Thiederich, laat ze op aandringen van
Balderik in 1014 vermoorden. Adela wordt door het rijkshof te Dortmund ter dood veroordeeld, maar
ze krijgt gratie en draagt in 1016 de goederen, welke haar zoon Meinwerk aan haar had afgestaan,
over aan keizer Hendrik II, die ze aan de kerk van Paderborn schenkt.
Adela is niet dankbaar dat ze gratie heeft gekregen en benadeelt haar zoon Meinwerk door in 1016
goederen aan de abdij van Elten te schenken. In de oudste oorkonde van Gelderland en een van de
oudste uit ons land (zie foto) geeft Balderik tussen 1014-1017 met toestemming van zijn vrouw Adela,
twaalf horige mannen aan het klooster te Zyflich. Blijkbaar doet hij dit omdat hij in die jaren ernstig
ziek is en in het klooster aldaar genezen is door de relikwieën van de heilige Liudger.
In 1015 worden Balderik en Adela weer genoemd wanneer ze de aartsbisschop van Keulen opdragen
de kerk van Zetten te schenken aan het klooster te Deutz. (Sloet maakt een opmerking bij deze
oorkonde en meldt dat het jaartal waarschijnlijk 1005 moet zijn!). In 1016 laat Adela nog iemand
vermoorden, namelijk de West-Saksische graaf Wichman van Vreden, waarna de Houberg belegerd en
verdedigd wordt door Adela, terwijl Balderik op de vlucht slaat. Om haar vege lijf te redden, geeft ze
zich tenslotte over en de Houberg wordt verwoest. Adela en Balderik verliezen hierna al hun goederen.
Spoedig daarna, in 1017, sterft Adela in Keulen, waar zij van de prebenden (renten uit kerkelijke
goederen) leefde. Haar zoon, bisschop Meinwerk, en haar dochter, ook Adela geheten, die non in de
abdij van Elten is, verdelen de goederen.
Balderik moet in 1018 wegens de moord op Wichman voor de Rijkssynode te Nijmegen terecht staan.
Drie jaar later, in 1021, sterft ook hij en wordt te Zyflich begraven.

De kerk van Zyfflich.
Waren Maurik en Ommeren ook van Adela?
Uit 997 stamt een oorkonde waarin sprake is van een zekere weduwe Alda die aan een op de Luisberg
bij Aken te stichten klooster Ommeren, Maurik, Varik, Deest en Leidon schenkt. Sommigen
beschouwen dit Leidon als Ter Leede, terwijl anderen het in Duitsland plaatsen. Dit kan Ter Leede niet
zijn omdat dit in 968 al aan het klooster te Elten geschonken was door Adela’s vader. Maar een plaats
in Duitsland (Schleiden) lijkt me ook vreemd daar de andere vier genoemde plaatsen alle in ons gebied
liggen. Ik pleit ervoor dat deze weduwe Alda dezelfde is als onze Adela, omdat Adela in 990-996 ook al
weduwe (van Imed) genoemd wordt. In de oorkonde van 997 wordt niet gezegd van wie Alda weduwe
is. Als Lienden, Ter Leede en Tuil al in de familie waren, waarom zouden het aangrenzende Ommeren,
Maurik en Varik (vlakbij Tuil) ook niet in dezelfde familie geweest zijn? Een moeilijkheid in deze
redenering is het jaartal 997. Er wordt aangenomen dat onze Adela dan al gehuwd is met Balderik,
maar daar is geen precies jaartal van bekend. De oorspronkelijke oorkonden zijn echter later
overgeschreven, dus daar kunnen fouten bij gemaakt zijn, als de oorspronkelijke teksten soms niet
goed meer te lezen waren.
Tot slot
Met de dood van Adela en Balderik kwam er een einde aan een langdurige strijd. Zoals we hierboven
zagen werden de bezittingen die, als ze al niet aan een of ander klooster gegeven waren, tussen haar
twee overgebleven kinderen verdeeld. In 1964-65 zijn er opgravingen gedaan op de Elterberg en
daarbij zijn verschillende graven blootgelegd: Wichman jr, die in 965/66 gestorven is, zijn moeder
Lutgarde van Vlaanderen, de vrouw van Wichman en een graf van Meginhard (vader van Wichman) en
Gerberg (zuster van Wichman). Het graf van Lutgarde de abdes is niet gevonden, omdat het terrein

waarop het zich bevond toen niet is blootgelegd. Het stoffelijk overschot van graaf Wichman is
evenmin teruggevonden bij de opgravingen van 1964-1965. Het is waarschijnlijk bijgezet in een
afzonderlijke kapel waarin ook het Gangulf-altaar stond en die zich iets ten zuid-oosten van de
familiebegraafplaats moet hebben bevonden. Ook dat gebied is bij de opgravingen niet opengelegd.
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