
De Lousberg bij Aken 

De Lousberg bij Aken had duizend jaar geleden met een aantal dorpen in de Betuwe te maken. 
Zo wordt de naam Ommeren voor het eerst vermeld in combinatie met deze berg. In een oude 
oorkonde wordt niet alleen Ommeren genoemd, maar ook Maurik en Ter Leede. 
In 997 zijn er plannen om bij Aken op een 264 meter hoge berg, de Lousberg  genaamd, een 
klooster te stichten. Een zekere weduwe Alda geeft aan keizer Otto III opdracht om voor de 
stichting ervan een aantal van haar goederen, in het rivierengebied gelegen, over te dragen 
aan dit klooster. Deze goederen zijn Velderick1, Leidon, Umeron, Dheste2 en Maurik.  Ik denk 
dat hier met Leidon niet Leiden (Zuid-Holland) of een of andere plaats in Duitsland bedoeld 
wordt,  maar Ter Leede bij Kesteren. Vooral  gelet op de andere namen.  
 

 
 
Keizer Otto III had de Lousberg  verkregen door een inwisseling van goederen van de abdij van 
Prum. Hij wilde op deze berg een vrouwenklooster stichten ter ere van de Verlosser (Salvator) 
en de heilige Corona. Daarvoor schonk hij de keizerlijke kapel van Ingelheim. Als er al sprake 
is van goederen in ons rivierengebied  wordt met dit Ingelheim misschien niet Ingelheim in 
Duitsland bedoeld maar Ingen (Ingheim)? Maar misschien ben ik wat al te enthousiast om mijn 
eigen geboorteplaats zo’n grote rol toe te bedelen. De bedoeling was dat de regel van 
Benedictus in het nieuwe klooster gevolgd zou gaan worden.  
 
Wie is Alda? 
Het is onduidelijk in deze oorkonde wie die weduwe Alda nu precies is. Mogelijk is zij identiek 
met gravin Adela die met Lienden verband houdt, aangezien zij ook rond 997 leefde en ook 
weduwe was van Immed, voordat zij hertrouwde met Balderik. Adela had goederen in ons 
gebied, waaronder Lienden.  
Het kan echter ook zijn dat met de weduwe Alda, de grootmoeder van keizer Otto  III,  
Adelheid van Bourgondië, bedoeld wordt. Ook zij was in 997 weduwe, maar de vraag is dan 
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hoe zij aan goederen in ons gebied kwam. Daarbij had zij in 991 al een ander klooster gesticht, 
namelijk in Seltz, waar ze ook begraven ligt.  
 
Lousberg of Luisberg 
Tijdens een van de vakanties besloten wij op de terugweg op zoek te gaan naar deze berg om 
te kijken of er op deze berg nog resten of aanwijzigingen van het klooster te vinden waren. 
Dat bleek niet het gval, We vonden wel een soort obelisk of gedenknaald, maar die stamde uit 
begin 1900 en had niet met het klooster te maken. Op aanwijzing van iemand ter plaatse 
werden we naar de op loopafstand gelegen Salvatorberg gestuurd.  Hier werd door keizer Otto 
I (962-973) al een kerk gesticht, de Salvatorkirche, maar of dat iets met ons klooster te maken 
had, heb ik niet kunnen achterhalen, wel dat deze kerk op een gegeven moment door 
cisterciënzer kloosterzusters werd overgenomen.  
Of er ooit op de Lousberg zelf een klooster gekomen is, is mij niet geheel duidelijk,  maar wel 
een kapel, want in 1005 schenkt de opvolger van Otto III, Hendrik II, de kapel met zijn 
bezittingen op de Lousberg aan het Adalbertsstift te Aken. Deze proostdijkerk werd in 1005 
gewijd.  
 

 
 
De naam Lousberg afgeleid van Lugh? 
Ik heb me afgevraagd wat de naam Lousberg betekent en waar de naam op slaat. De Latijnse 
naam Luovesberc hebben de vertalers van de oorkonde tot Luisberg gemaakt, maar de 
tegenwoordige naam die gehanteerd wordt is Lousberg (uitgesproken als Loes). Waar slaat de 
naam Luoves  of Lous op?  Als de ene berg de Salvatorberg is waar de Salvatorkerk gesticht 
gesticht werd, dan zou de Lousberg met de heilige Corona te maken moeten hebben, want 
Otto III wilde tenslotte het klooster daar laten wijden aan Salvator en de heilige Corona. Het 
klooster zou daarbij voor Benedictessen bestemd zijn, een vrouwenklooster dus.  
Een andere mogelijkheid is dat Luoves in verband staat met het woord loven of prijzen,  m. 
a.w. God loven? Op de Etymologiebank wordt loven als volgt verklaard: Onl. lovan ‘prijzen, 
loven’, zoals in thi sal ic louan ‘u zal ik loven’ [10e eeuw; W.Ps.]. 



De naam Corona doet denken aan kroon en dat weer aan het feit dat in de katholieke kerk het 
feest gevierd wordt van Maria die tot koningin van de 
hemel en aarde werd gekroond.   
Maria daarentegen heeft niets te maken met de heilige 
Corona, want deze heilige wordt verondersteld uit 
Alexandrië te stammen of uit het Spaanse Elch, terwijl 
haar naamdag wordt gevierd op 24 april. Waarom  Otto 
III het klooster speciaal aan een vrijwel onbekende 
heilige wilde wijden is mij een raadsel.  
Op de Duitse Wiki weet men ook niet goed raad met de 
naambetekenis. Er worden drie mogelijke verklaringen 
gegeven: 1. het zou te maken hebben met lugen of kijken 
in verband met het prachtige uitzicht; 2. het zou verband 
houden met Lodewijk de Vrome; 3. het stamt uit het 
dialect en dan zou lous sluw betekenen.  
Als het inderdaad met lugen te maken heeft, dan zou de 
naam verband houden met Lug (Lugh, Lugus, Lugos, Lu) 
een Keltische zonnegod. Zijn naam komt ook in 
Romeinse plaatsnamen voor, met name in die van 
Lugdunum. Dat zou beteken dat er bij Aken in de 
Romeinse tijd een Lugdunum lag.  
Dit zal verder te sprake komen bij de theorie over de 
Peutingerkaart. 
 
Noten 

1. Varik 

2. Deest 
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