
Graafschap HAMALAND

Hamaland, ten Westen van de IJsselvallei, wordt al een 
graafschap ten tijde van de Karolingers. Oorspronkelijk 
was het bevolkt door de volkstam der Chamaven.  Het 
wordt van oudsher bestuurd door de Brunharigen,  de 
afstammelingen van Brunhari.
De Chamaven bevolken de eerste vier eeuwen van onze 
jaartelling in betrekkelijke rust het gebied ten westen 
van de IJsselvallei tot en met het westelijke deel van het 
huidige Munsterland. In de vijfde eeuw worden zij 
langzamerhand vanuit het zuiden teruggedrongen door 
de Franken. Na de vijfde eeuw gaat het Munsterland 
verloren aan de oprukkende Saksen. Daarna wordt het 
gebied door de Franken en Saksen betwist tot Karel I de 
Grote in 763 de Saksen verslaat.
Vermeld als comitatus sedert 837 is Hamaland duide-lijk 
een politieke eenheid in de 9e eeuw. De geplande 
verdelingen van 837 en 839 vernoemen het, maar het 
Verdrag van Meersen niet. Hiermede stelt zich de 
vraag bij welk deel Hamaland werd gevoegd met het 
Verdrag van Verdun (843). Meestal wordt het in de 
literatuur met het MiddenRijk vernoemd zonder dat 
hiervoor enig formele aanwijzing bestaat. Alleszins 
wordt het nog in een oorkonde vermeld in 855. 
Daar het Verdrag van Meersen alle gebieden van het 
Rijk van Lotharius II (R.855-869) vermeldt, mag men 
besluiten dat Hamaland al in 843 bij het Oostrijk werd 
gevoegd. Steunend op een aantal gegevens en op de 
kaart gepubliceerd door Wirtz (vide infra),  waar Hama-
land duidelijk overgrijpt op de rechter oever van de Rijn, 
besluit U.Nonn dat Hamaland bij het oostRijk kwam in 
843.

 Vermoedelijke begrenzing van Hamaland (Wirtz)

Brunharigen of Meginhardi

De grens tussen het Frankische rijk en het Saksische 
gebied ten Oosten van de IJssel liep dwars door de 
Achterhoek. Onder Karel de Grote lag Saksen binnen het 
Frankische rijk. Het Saksische gravengeslacht is hier 
aanwezig vanaf de 8e eeuw. Een zekere Brunhari is de 
oudst vermelde vertegenwoordiger. Zijn zoon is 
Wrochari, vermeld tussen 794 en 800,  als graaf van de 
IJsselgau of Hamaland. 

De allodia van de Brunharigen liggen voornamelijk in 
Hamaland. Hamaland strekt zich uit van de linkeroever 
van de IJssel, Deventer, naar het zuiden tot Elten en de 
omgeving van Emmerik, noordwaarts rechts van de Rijn 
en de IJssel tot Olst en westelijk via Weggestapelen naar 
Westerflier.  Ook in de Betuwe en Naardinkland, bezitten 
de Brunharigen goederen. De grootgouw Hamaland 
bestaat uit de pagi Leomeriche (Liemers), Swifterbant 
(aan weerszijden van de IJssel-monding) en Hisloa 
(IJsselgouw) en de gouwen Saalland en Drenthe. 

Onder Karel I de Grote wordt Saksen definitief aan het 
Frankische rijk toegevoegd en daarmee ook de Achter-
hoek en de Liemers.  Het veroverde gebied wordt onder-
verdeeld in gouwen, waarin de plaatselijke macht-
hebbers (comes) één of meer graafschappen besturen. 
Deze heersende klasse zal via huwelijken spoedig 
versmelten met de bestaande Frankische adel. Na Karel I 
valt het Karolingische Rijk uiteen in meerdere rijken.
Zoon Lodewijk I de Vrome verdeelt het Rijk in drie 
stuk-ken voor zijn drie zonen. Hamaland komt aan de 
grens te liggen van twee nieuwe rijken: het Middenrijk 
en Oost-Frankenland.
In 838 wordt Hamaland toegewezen aan Lodewijk II de 
Duitser (Oost-Frankenland) en in 839 aan keizer Lothar 
I (Middenrijk). In 843 wordt Hamaland met het verdrag 
van Verdun uiteindelijk ingedeeld bij Oost-Frankenland 
en niet bij het Middenrijk. Uit het verdrag van Meersen 
blijkt dat Hamaland in 870 grenst aan Teisterbant, 
Betuwe en Hattuarië. De Veluwe hoort bij Hamaland.

De oudst opgespoorde vertegenwoordiger van deze 
familie is een zekere Brunhari, nochtans nergens als 
graaf vermeld. Naar hem heet het geslacht in oudere 
literatuur 'Brunharigen'.
A.Stern stelt voor het geslacht de 'Meginhardi' te noe-
men, om twee redenen. Vooreerst het feit dat de manne-
lijke stam na Meginhard I vermoedelijk onderbroken 
wordt en omdat de naam 'Meginhard' het meest voor--
komt.  Brunhari komt één maal in de bronnen voor. In 
oktober 794 schenkt zijn zoon Wrachari  (Uurachari) 
een goed  in Wichmond aan Liudger, zeer waarschijnlijk 
na het overlijden van Brunhari. Wichmond blijkt 
gelokali-seerd te worden in Hisloa,  of IJsselgouw. In 
800 wordt Wrachari als graaf vernoemd, wanneer 
Reginald en zijn verwanten Liudger in Wichmond grond 
schenken om er een kerk te bouwen.
Mogelijk is Wrachari graaf in de IJsselgouw of graaf van 
Hamaland. Zo heeft Wrachari concurrentie van een 
zekere Oodhelm,  die in 797 in Oeken (ook in Hisloa) 
goed aan Liudger schenkt. Het is niet zeker waar hij dit 
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ambt uitoefent, maar Hisloa ligt voor de hand. De laatste 
vermelding van Wrachari is van 820, maar dit kan heel 
goed een naamgenoot zijn.

Uit de schenking van 794 blijkt bovendien dat Wrachari 
een zoon heeft Meginhard I genaamd. Zo zijn er drie 
op-eenvolgende generaties rond 800 bekend: Brunhari, 
Wrachari en Meginhard I.

In Wrachari's tijd zijn achtereenvolgens Robert II, Robert III 
en Guntram graaf in de Wormsgouw. Deze vader, zoon en 
kleinzoon behoren tot de omvangrijke familie der 
Robertijnen. De naam 'Nantheri' komt alleen voor in de 
machtige frankische familie der Widonen. Een zoon van 
Nantheri I (†n767) heet Werner (†n806). Werner is zowel 
missus als prefect van de Oostlanden. Hij trouwt met 
Engiltrut, een dochter van Eberhard, een voorvader van de 
familie der Sieghards. Werner en Engiltrut krijgen een zoon 
Nantheri II (†v814) en een met naam onbekende dochter, die 
met graaf Wago  trouwt. De jaartallen hebben met deze 
identificatie van Nantheri II geen probleem.

Na zijn dood volgt zijn zoon Meginhard I (R.814-c825) 
hem op. Over hem is weinig bekend. Men gaat er van uit 
dat zijn onbekende dochter met een Wigman II huwt. 
Hij wordt vermeld tussen 825 en 861. Ook van deze 
vermoedt men dat een onbekende dochter  zal huwen 
met een Saksische graaf Bennid I van Billung. Ze 
krijgen twee zonen Amelung II en Wichman II. Hierdoor 
smelten twee machtige families samen, de Brunharigen 
en de Billungs.

Tussen 830 en 855 zijn de Vikingen aktief met plunderen 
en brandschatten.  Lotharius I zal de gebroeders Rorik I 
en Harald III met Zeeland belenen. Hun neef Rorik II zal 
zijn gebied nog fors uitbreiden met domeinen in 
Friesland.

Ook over Wigman II (R.825-861) is weinig bekend. Bij 
zijn dood rond 861 verdelen zijn drie zonen de erfenis. 
Wichman III en Herman II krijgen goederen in Saksen, 
de goederen van vaderskant, en Meginhard II volgt zijn 
vader op in Hamaland, de erfenis van moederskant.
Wigman III was getrouwd met Imhilde. Samen worden 
ze de stamouders van verschillende hertogen van 
Saksen.

Meginhard II (R.861-880)
In 870 wordt bij het verdrag van Meersen Hamaland 
ingelijfd bij het rijk van Lotharius. In 867 had Lotharius 
II de Elzas afgestaan aan Karel III de Dikke. 

Meginhard II volgt zijn vader op in roerige tijden. De 
splitsing van het Frankische rijk is een feit, maar veel 
rust geeft dit niet. Het grondgebied van het Middenrijk, 
naar koning Lotharius II Lotharingen genoemd, wordt 
voort-durend betwist en Hamaland, gelegen tussen Oost-
Frankenland en Lotharingen, is een grensgouw. Wanneer 
de kinderloze Lotharius II in 869 overlijdt wordt zijn rijk 
na veel verwikkelingen verdeeld.  Na het verdrag van 
Meersen uit 870 blijft Hamaland tot Oost-Frankenland 
behoren.

Erfgenamen van Zwentibold
De macht van de Brunharigen steunt op goederen in  de 
Liemers en een koningsgoed in leen langs de IJssel. De 
bezittingen in  Deventer en Zutphen zijn oorspronkelijk 
koningsgoed, afkomstig uit de erfenis van Zwentibold, de 
laatste koning van Lotharingen. Door Zwentibolds 
huwelijk met Oda van Saksen is deze erfenis bij  haar 
terecht gekomen. Na de moord op haar man is Oda 
hertrouwd met Gerhard I van Jülich-gouw. Gerberga, 
één van hun dochters, trouwt met Megin-hard IV (R.
914-952) van Hamaland, zodat de graven van Hamaland 
via dit  huwelijk  meedelen in Zwentibolds’  erfenis langs 
de IJssel.

Erfgenamen van Ringelheim
Daarnaast zijn er bezittingen langs de kust. Dit deel  stamt 
uit het koninklijke leen  van Godfried ‘de Noorman’, 
getrouwd met een Gisela, dochter van Lotharius II, 
koning  van Lotharingen. Na de succes-volle aanslag op 
Godfried krijgt Eberhard I van Hama-land een deel van 
Godfrieds koninklijke lenen.
Het recht op deze goederen wordt versterkt door 
Eberhard II's  huwelijk met Amalrada, kleindochter van 
Godfried de Noorman. Amalrada is namelijk één van de 
vele dochters uit het huwelijk van Reginhild met Diederik 
van Ringelheim. Zo delen de Brunharigen mee in deze 
Karolingische erfenis.

Het lijkt mogelijk dat deze Meginhard II na zijn 
huwelijk met de Elzasserin Evesa ook als graaf van 
Nordgau werd aangeduid. De zoon van Meginhard II 
stamt dus zowel langs moeders- als van grootmoeders-
zijde af van de hertog Hugo van de Elzas.
Meginhard II trouwt met Evesa en krijgt twee zonen 
Eberhard I en Meginhard III. 
Vermoedelijk is Evesa een dochter van Koenraad van 
Argengouw en Adelheid van Elzas (A.Stern), misschien 
van Konradijner-afkomst. 

Eberhard I van Ortenau is waarschijnlijk een neef van 
Evesa, waarbij blijkt dat de naam Eberhard voor een 
zoon niet zo vreemd is. Bovendien heet een broer van 
Evesa Berengar, zodat ook vanuit Unrochinger-gezichts-
punt de naam Eberhard kan kloppen. Evesa's vader 
Koenraad van Argengouw is een broer van keizerin 
Judith, zodat Evesa een nicht is van keizer Karel II de 
Kale. 

Naar alle waarschijnlijkheid is Meginhard II gesneuveld 
hetzij bij de Veldslag van Ebbekesdorp bij Hamburg of 
bij de verdediging van Birthen/ Xanthen tegen de Vikin-
gen in 880. Meginhard II's zoon Eberhard I moet dan op 
jonge leeftijd zijn vader opvolgen.

Godfried de Noorman

Er dreigt  in die jaren een groot gevaar met Godfried de 
Noorman. In 879 wordt Godfried door koning Alfred de 
Grote uit Engeland verdreven, waarna hij de Vlaamse en 
Noord-Franse kusten plundert. Hij is de zoon van Harald 
III en een neef van Rorik II,  die o.a. graaf van 
Walcheren,  is. Dit weerhoudt Godfried er niet van 
Friesland te teisteren. Ingevolge het schrikbewind van 
Godfried de Noorman geeft Karel III de Dikke wat toe. 
Hij laat Godfried trouwen met zijn achternicht Gisela, 
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dochter van Lotharius II en Godfried mag zich hertog 
van Friesland noemen.

Hun dochter Regilinde zal de Immedinger Dirk van 
Ringelheim huwen, wat de Immedingers toelaat hun 
‘intrede’ te doen in het Neder-Rijns gebied.

Omdat Godfried’s machtshonger blijkbaar onverza-
digbaar was, wordt hij uiteindelijk in 884 vermoord op 
aanstoken van Karel III. Een viking-verrader Gerulf II 
krijgt als beloning het graafschap Sudergo en mogelijk 
de helft van Urk, en een graafschap ten noorden van de 
Rijnmond, dit is het gebied van Kenemerland, dat 
Godfried vanaf 882 in bezit had, wat de basis wordt van 
het graafschap Holland.
Na de moord op Godfried en het verdrijven der Vikingen 
uit Duisburg, keert de rust in het Neder-Rijnse gebied 
terug. De verdreven Vikingen verhuizen naar de 
monding van de Seine. 
De aanslag bezorgt Eberhard I wel enig aanzien.  Hij 
krijgt van keizer Arnulf de titel "dux Frisia", een titel die 

hij van Godfried de Noorman overneemt. Mogelijk zijn 
hem ook verschillende andere goederen toegewezen, 
daar deze later in het bezit blijken te zijn van Eberhard 
I's achterneef Wichman IV.

Eberhard I en Adellinde

De oudste zoon Eberhard I (R.880-898) moet zijn 
vader opvolgen in 880. Hij wordt dus graaf van 
Hamaland, maar ook hertog van Friesland, titel die hij  
‘veroverde’ op Godfried met goedkeuring van keizer 
Arnulf.  Hierbij krijgt hij een reeks goederen, vermoe-
delijk wel afkomstig van het bezit van Godfried. Van 
Eberhard I weet men dat hij ring- of walburgen aanlegt, 
als eerst efficient verdediging-systeem tegen de 
Vikingen. 
Deze wil de dood van zijn vader wreken en gaat met het 
leger van Lodewijk het Kind in 881 het Vikingkamp in 
Nijmegen aanvallen. Hierbij wordt hij echter gevangen 
genomen en voor zilvergeld vrijgekocht.

Keizer Lotharius heeft in 867 de Elzas afgestaan aan 
Karel III de Dikke. Het is niet onmogelijk dat 
Meginhard II na zijn huwelijk met Evesa als graaf van 
de Noordgouw optreedt. Voor Karel III is Meginhard II, 
als Saks zonder politieke bindingen met Lotharingen, 
een uitstekende kandidaat om de grafelijke rechten in de 
Elzasser Noord-gouw uit te oefenen. Misschien treedt 
Meginhard II op namens zijn pas geboren zoon Eberhard 
I, die langs moeders en grootmoeders kant rechtstreeks 
van hertog Hugo van Elzas afstamt.

De Roomse koning Arnulf, sinds 887 de opvolger van 
Karel III de Dikke, deelt in 888 het Elzasser gebied op in 
twee graafschappen, Noordgouw en Zuidgouw 
(Sundgau).

Stamboom der Brunharigen
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De Zuidgouw wordt aan de Etichoner tak van hertog 
Liutfried I van Elzas toegewezen. In hoeverre en wan-
neer het graafschap Ortenau een apart graafschap van de 
Noord- en Zuidgouw wordt is onbekend.  De Noordgouw 
is voor Eberhard I, Ortenau voor neef Eberhard I en de 
zuidgouw voor de Liutfried-tak. 

Waarschijnlijk zoekt Eberhard I zijn bruid in deze 
familie om zo zijn vete tegen Godfried de Noorman in 
zijn voordeel te kunnen beslechten. Eberhard I kent 
Hendrik van Babenberg, omdat deze in 880 kortstondig 
hertog van Saksen is en Eberhard I dus onder Hendriks 
militaire bevel valt. Daarbij komt dat de Babenbergers in 
gouwen aangrenzend aan de Noordgouw gegoed zijn, 
dus zo vreemd is het niet dat Eberhard I in deze familie 
een geschikte kandidate vindt.

Haar naam is overgeleverd uit de bronnen. Ze heeft de 
weinig vermelde naam Adellinde. Zo vindt Eberhard I in 
Hendrik van Babenberg een machtige medestander en in 
diens zuster en bruid. Wat Eberhard I belangrijker vindt 
zal voor altijd onbekend blijven, maar waarschijnlijk het 
eerste. Later zal Eberhard I om onbekende redenen 
namelijk Adellinde verstoten. Voordat dit gebeurt krijgt 
het paar een zoon die ze Hugo I noemen.

Eberhard I's aanzien wordt vooral door graaf Waldger III 
van Teisterbant met jaloezie bekeken. Waldger III is de 
zoon van Radboud V van Neder-Friesland, waarvoor 
graaf Gerulf van Kennemerland als pleegvader optreedt. 
Waldger III stamt af van een geslacht dat al eeuwenlang 
in Friesland gevestigd is. Hij heeft moeten toezien dat 
een "buitenlander" de belangrijkste functie in zijn 
vaderland heeft gekregen. 

  Chronologie der Graven van HAMALAND

794-800 Wracharius
814  Meginhard I
825-861 Wichman II, graaf van Hamaland
861-880 Meginhard II, graaf van Hamaland
   861-880 Evesa van Arpengau, gravin
880-898 Eberhard I, graaf van Hamaland 
   van Nordgau, hertog v.Friesland
   880-898 Adellinde, gravin
898-902 Meginhard III
  graaf v. Hamaland, hertog v.Friesland
914-952 Meginhard IV
  graaf v.Hamaland, mrkgr.v.Friesland
952-973 Wichman IV
  graaf v.Hamaland, mrkgr.v.Friesland
973-1018 Adela, gravin van Hamaland, ontzet

De moord op Eberhard I

In 898 wordt Eberhard I tijdens een jachtpartij 
vermoord door Waldger III van Teisterbant. 
De moord blijft vreemd genoeg onbestraft, want er 
volgen geen sancties van de pas gekroonde koning van 
Lotharingen, Zwentibold. Blijkbaar heeft Waldger III 
een machtige beschermer in Lotharingen, die hem 
vrijwaart van strafvervolging. Bovendien is Waldger III 
een achterneef van Waldrada, echtgenote van Lotharius 
II, koning van Lotharingen. 

Als opvolger benoemt keizer Arnulf diens broer, 
Meginhard III als graaf van Hamaland en hertog van 
Friesland, waarmee de zaak is afgedaan.

De situatie in het Nederrijnse gebied is zo rustig 
geworden dat bisschop Adalbold van Utrecht (R.
866/70-899),  die dankzij zijn voorganger Hunger 
noodgedwongen in Odiliënberg zit, tussen 880 en 895 
besluit naar zijn diocees terug te keren. De bisschop 
vestigt zich op aanraden van keizer Arnulf van Karinthië 
in Deventer. Dat is Waldger III opnieuw een doorn in het 
oog. Een dergelijk prestigieuse instelling heeft Waldger 
III liever in de oorspronkelijke omgeving van Nifterlake 
(Utrecht),  onder zijn eigen invloed. Het advies van 
keizer Arnulf is niet zo vreemd indien de recente 
versterking van Deventer in acht wordt genomen.

Na de moord op Eberhard I volgt Meginhard III  (R.
898-902) in 898 zijn broer op als graaf van Hamaland en 
hertog van Friesland. Friesland wordt in de daarop-
volgende decennia nauwelijks vermeld, maar Wichman 
IV, Meginhard III's kleinzoon, blijkt later opeens wel een 
Friese mark te bezitten.  
Eén van de grootste problemen waarvoor Meginhard III 
zich na zijn aanstelling gesteld ziet is de plaats waar de 
bisschop van Utrecht zetelt. 

Diederik I, genaamd naar zijn grootvader Diederik van 
Ringelheim, wordt in 962 bisschop in Metz. Zijn 
voorgeslacht is goed bekend, met uitzondering van zijn 
grootmoeder van vaders kant. Bij die grootmoeder moet 
waarschijnlijk de band met het bisdom Metz worden 
gezocht.

Adellinde, 880-898

De echtgenote van Eberhard I van  Hamaland heet 
Adellinde (Adallinde). 
Wie is nu de echtgenote van Eberhard I van Hamaland? 
Gezien de overlevering  van de naam Adellinde zal zij  met 
grote waarschijnlijkheid in Babenbergse kringen moeten 
worden gezocht. 

De ‘oermoeder’  der Adellindes is waarschijnlijk 
Adellinde van Spoleto, geboren rond 735 en   dochter van 
hertog Hildebrand van Spoleto en Regarde van 
Alemannië. Deze is de dochter van hertog Godfried van 
Alemannië en Oda van Beieren. De lijn gaat  nog verder 
terug, want de ouders van Oda zijn hertog Theodo II van 
Beieren en Folchaid, wiens vader de Neustrische edelman 
Chrodebert I is. 
Uiteindelijk komt de naam Adellinde in latere gene-raties 
nogmaals voor bij Adellinde van Babenberg en Adellinde 
van Buchau, respectievelijk dochter en klein-dochter van 
Hendrik van Babenberg. Hendrik is zelf achterkleinzoon 
van Ekbert en de stamvader van de Babenbergers 
(Bambergers).
A.Stern beschouwt Adellinde als een zuster van Hendrik 
van Babenberg en zij  kan ook als Adellinde van Grabfeld 
genoemd worden.

In Metz worden in de 10e eeuw de bisschoppen uit de 
familie der Luxemburgers aangesteld. 
Diederik I (962-985) ingesloten door de Metzer 
bisschoppen Wigerich (917-927), Benno (927-929), 
Adalbero I (929-962) en Adalbero II (984-1005). Over 
de herkomst van Wigerich en Benno  is niets bekend. 
Wel is Wigerich ook de naam van de stamvader van 
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hertogen van Opper-Lotharingen. Adalbero I is een zoon 
van deze Wigerich, die graaf is in Triergouw, Bidgouw 
en Ardennen-gouw en via zijn vrouw ook nog paltsgraaf 
van Lotharingen,  en Kunigunde van Henegouwen. 
Adalbero II is een zoon van Frederik I van Opper-
Lotharingen en Beatrice Capet van Frankenland.
Het eenvoudigste is om van Richild of Kunigunde een 
zus te maken van paltsgraaf Wigerich. Zij zal in dat 
geval een dochter van graaf Odacar van Ardennengouw 
zijn. Deze familieband is toch wel eerder mistig.
De naam Richilde komt vaak voor in de familie der 
Bosoniden, een bekend Karolingisch adellijk geslacht. 

 Richilde of Kunigunde

De naam van de echtgenote van Meginhard III is  niet  met 
zekerheid bekend : Richild of Kunigunde?
Voortgaande op de naam der verdere afstammelingen kan 
men de afkomst wel enigzins pogen te reconstrueren.
Eberhard II trouwt met Amalrada van Ringelheim en 
twee van hun zonen zijn  met zekerheid bekend. Zij heten 
Diederik I en Eberhard III. In de literatuur wordt nog een 
derde zoon vermeld die Berengar heet.
Het Luxemburgse geslacht onderhoudt nauwe banden 
met het Saksische koningshuis, want Amalrada's zuster 
Mathilde is getrouwd met keizer Hendrik I. Hun invloed 
in  Metz is  op deze wijze gewaarborgd. Na Adalbero II 
komen de bisschoppen van Metz uit de Luxemburger-tak.

Na de verhuizing vanuit Lotharingen van de Bosoniden 
naar Italië wordt hun plaats door uithuwelijking 
gedeeltelijk ingenomen door de Matfriedingers. Zo 
trouwt Boso II, graaf van Arles, met Ingeltrud, een 
dochter van Matfried I, graaf van Orleans.
Een dochter uit dit huwelijk of een dochter van Matfried 
II van Eifelgouw, zoon van Matfried I, trouwt met de 
vader van Gerhard van Jülichgouw en Matfried IV van 
Metzgouw. De Matfriedingers roeren zich hevig aan het 
begin van de 10e eeuw. Het is dus mogelijk dat de 
onbekende echtgenote van Meginhard III (ook) uit deze 
familie stamt.

Als haar naam Kunigunde is, ligt een connectie met de 
Reginaren voor de hand, en moet gezocht worden in een 
huwelijk aan het eind van de negende eeuw waarin 
Reginaren, Luxemburgers en Bosoniden/Matfriedingers 
samenkomen.
Meginhard III's echtgenote heet zeer waarschijnlijk 
Richilde, want een binding met de Matfriedingers/ 
Bosoniden ligt meer voor de hand dan met de Reginaren, 
omdat de Matfriedingers rond dit tijdstip prominenter 
aanwezig zijn dan de Reginaren.

Situering van Hamaland
uit http://www.graafschap-middeleeuwen.nl

Bisschop Hunger (R.854-866) heeft in 857 omwille van 
de Vikinginvallen Utrecht verlaten en zijn opvolger 
Adalbold (R.866-899) is na enkele omzwervingen waar-
schijnlijk voor 898 in Deventer terecht gekomen, waar 
ook de gravenzetel van Eberhard I en zijn opvolger 
Meginhard III zich bevindt. Wanneer Radbod (R.
899-917) meteen na zijn aanstelling zijn plannen tot de 
verhuizing van de bisschopszetel naar Utrecht ontvouwt, 
kan Meginhard III zich hier tegen met succes verzetten.

Men vermoedt dat Meginhard III vrij spoedig na 
Eberhard I ongeveer rond 900-902 is overleden, zodat 
beide zonen, Meginhard IV en Eberhard II,  als min-
derjarige wezen achterblijven. Zijn onbekende echtge-
note is misschien afkomstig uit het vroege Luxemburgse 
huis.

Meginhard IV  (R.914-952)
Het hertogdom Friesland hoort in 898 bij het koninkrijk 
Lotharingen, nu onder koning Zwentibold, die in 900 
wordt vermoord1 . Friesland wordt vervolgens omgezet 
in  een markgraafschap.

Steunende op de stamboom, is de aangestelde voogd 
waarschijnlijk graaf Eberhard I van Ortenau, een neef 
van moeder Evesa. Hij is getrouwd is met Wiltrud, 
dochter van Walaho van Speyergouw. In de vete met de 
Babenbergers sneuvelt Eberhard I van Ortenau in 902, 
zodat het voogdijschap mogelijk overgaat op diens broer 
Gebhard van Lotharingen. 

Dit kan de vertraging van de verhuis van de bisschops-
zetel van Deventer naar Utrecht verklaren, want de Kon-
radijnen zijn in die jaren tegenstanders van de 
Reginaren, waartoe Radbod en Waldger III van 
Teisterbant behoren. 
Dit verklaart ook de plotselinge verdwijning van het 
hertogdom Friesland. Bij gebrek aan een meerderjarige 
drager van de titel verwateren de rechten. De voogd 
Gebhard heeft zelf hertogelijke ambities in de richting 
van Lotharingen en kan op eenvoudige wijze de Hama-
landse hertogelijke dynastie ondergeschikt maken aan de 
zijne. Na de dood van Gebhard in 910 wordt de hertogs-
titel  niet meer vermeld.
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In 914 wordt Meginhard IV meerderjarig. Hij was ge-
trouwd met Gerberga, dochter uit het tweede huwelijk 
van Oda, weduwe van Zwentibold, met Gebhard I van 
Jülichgau. 
Meginhard IV,  die dus aantreedt in 914, heeft twee kin-
deren, Wichman IV en een dochter Gerberga die zal 
trou-wen met Werner I van Haspengouw. Tijdens zijn 
regering zal de bisschopszetel definitief terugkeren naar 
Utrecht, nadat deze was overgebracht naar Deventer 
wegens de invallen der Vikings.

Wichman IV wordt waarschijnlijk voor 930 geboren als 
zoon van Meginhard IV en Gerberga van Jülichgouw. 
Hij verenigt bloed van waarschijnlijk vier belangrijke 
families in zich: Brunharigen, paltsgraven van 
Lotharingen, Matfriedingers en Saksen. Wichman IV is 
langs zijn moeder een achterneef van keizer Otto I de 
Grote. 
De tweede zoon Eberhard II van Saalland huwde 
Amalrada van Ringelheim.

Wichman IV,  (R.952-973),  graaf van Hamaland en 
mark-graaf van Friesland,   wordt in 952 voor het eerst 
vermeld. Hij volgt zijn vader op als graaf van Hamaland 
en als markgraaf van Friesland. Wichman IV is ook 
graaf van Fivelgo, Hunzego, IJsselgouw, Veluwe en 
Flethite.  Naast de grafelijke ambten bezit Wichman IV 
ook uitgestrekte goederen in heel zijn machtsgebied, 
zoals de Betuwe, Emmerik, Friesland, Holland, 
Naardinkland, Salland en Urk. 

Mogelijks werd bij de dood van zijn oom Eberhard II, 
Saaland en Drente terug bij Hamaland gevoegd, omdat 
zijn kinderen inmiddels al overleden waren.  Otto I 
benoemde hem ook als graaf van Marsau of Rijnland, 
aan de monding van de Maas.

Wichman IV trouwt met Lutgart van Vlaanderen, 
dochter van Arnulf I van Vlaanderen en Adèle van 
Vermandois.  Het is een huwelijk met grote politieke 
bedoelingen, want de Vlaamse graven zijn immers per 
definitie concurrenten van het Roomse Rijk en een 
constante steun voor het verzet in Lotharingen. 
Misschien hoopt het heersende Saksische koningshuis 
middels het uithuwelijken van verwanten het verzet te 
breken.
Het paar krijgt een zoon, Wichman V (c957),  en twee 
dochters, Lutgart (c953) en Adela (c958). Kort na elkaar 
overlijden zowel echtgenote Lutgart van Vlaanderen in 
962 als Wichman V in 967.
De dochters Lutgart en Adèle blijven dan over. Het 
ontbreken van erfgenamen noopt Wichman IV er toe de 
bezittingen zoveel mogelijk over te brengen bij het 
klooster van Elten waarvan Lutgart abdis wordt. 

Wanneer tussen 960 en 964 de zoon van Wichman IV’s 
oom Eberhard II van Saalland, ook Eberhard III geheten, 
jong en zonder erfgenamen overlijdt en diens broer 
Dietrich I van Metz een geestelijke carrière nastreeft, 
verenigt Wichman IV in 966 het graafschap Hamaland 
met de graafschappen Saalland en Drenthe.   Een deel 
van de erfenis zal naar de aangetrouwde familie 
Ringelheim gaan.
Daarnaast wordt Wichman IV door keizer Otto I als 
graaf in het gebied van de monding van Maas en Waal 

geplaatst. Misschien gaat het hier om Marsum 
(Maasland) of Rijnland.

Daar zijn echtgenote overlijdt ziet Wichman IV in dat hij 
geen mannelijke erfgenaam meer zal krijgen. Hij geeft in 
968 vele leengoederen gelegen in Hamaland, Urk, 
Saalland en Nardinclant om het klooster van inkomsten 
te voorzien. Vervolgens schenkt hij in 970 het klooster al 
zijn eigen bezittingen gelegen in de verschillende graaf-
schappen. Bovendien verzoekt hij keizer Otto I in 973 
het klooster in rijksbescherming te nemen. 
Wichman IV overlijdt kort na 14 december 973  in het 
klooster Münchengladbach als lekenbroeder.

Graaf Wigman had uiteindelijk maar één erfgename, 
dochter Adela, die huwde met Immed. Deze bracht wel 
de Betuwe, Hettergauw en Duffelgouw aan in het 
patrimonium, die aan hun enige leke-zoon Dirk zou 
overgaan. Enkel na diens overlijden in 1021 kon haar 
tweede echtgenoot Balderic de graaftitel aldaar 
overnemen.
Abdis en dochter Luidgarde schenkt haar deel van de 
erfenis aan het klooster dat zij bestuurt. Dochter Adela 
volgt Wichman IV op als gravin van Hamaland en de 
strijd om de bezittingen van het klooster begint.
Keizer Otto I geeft het markgraafschap Friesland 
mogelijk aan Werner I van Haspengouw, de zwager van 
Wichman IV. 

Adela, 973-1018, gravin van Hamaland

Adela is in 973 de enige wereldlijke erfgenaam van haar 
vader Wichman IV. Haar oudere zuster Luidgarde is 
abdis van het klooster te Elten.
Adela trouwde in 970 een zekere Immed. Zij krijgen 
vijf kinderen, twee zonen Diederik III en Meinwerk, en 
drie dochters Glismut, Azela en Emma. 

Immed wordt genoemd als graaf in het bisdom Utrecht, 
en heeft ook rechten.  Immed en Adela heersen over een 
uitgestrekt gebied. Immed overlijdt in 983.
Diederik III zal als oudste zoon zijn vader als graaf op 
de Veluwe opvolgen en in 1016 vermoord worden. 
Meinwerk is van 1009 tot aan zijn dood in 1036 
bisschop van Paderborn. Twee dochters zullen trouwen. 
Glismuth trouwt eerst met de Beierse graaf Reding en 
na diens overlijden in 1055 met markgraaf Adalbert 
van Oostenrijk. Emma trouwt met Liudger van 
Westfalen-gouw. De derde dochter,  Azela, treedt in het 
klooster.

Bij de dood van vader Wichman IV gaat Adela de schen-
kingen aan het klooster van Elten betwisten. Onder-
handelingen en tisten voor de rechtbank leveren niets op. 
Zelfs keizer Otto II, die het klooster in bescherming 
heeft genomen, probeert meermaals te bemiddelen.
Ondertussen bemoeit de aangetrouwde familie zich met 
de zaak. Gerhard III Mosellanus en Godizo van Aspel 
hebben wellicht hun eigen belangen in deze 
erfeniskwestie. Misschien proberen zij om Wichman IV 
op te volgen. Een nicht Ermentrude, dochter van graaf 
Werner I van Haspengouw mengt zich in de zaak, 
evenals een zekere Gerberga, getrouwd met Richard van 
Metz in een kanoniek niet toegelaten 3:3 huwelijk.
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Wie was Immed ?

Er zijn bijzonder weinig bronnen over de persoon 
Immed.  Jongbloed bestudeerde het ‘Verbrüderungs-
buch’ der Abdij van Reichneau aan het Bodenmeer. 
Hij vond er een namenreeks die tot zijn interpretatie 
leidde over de afkomst van Immed.
Deze zou een zoon zijn van een Irminfried, zoon van 
de gekende Ricfrid,  graaf in de Betuwe (†c939).  De 
vader hiervan was Nevelung aangetrouwd aan de 
Regi-naren. Neef van hem was o.a. Balderik, bisschop 
van Luik (R.955-959), overigens op deze zetel 
‘geplaatst’ door de Reginaren. Zij deelden overigens 
mee in de ongenade der Reginaren na hun opstand en 
ondergingen ook de verbeurdsverklaring van hunne 
goederen. Een oom van Immed was Balderic, 
bisschop van Utrecht (R.918-976). Aangetrouwd aan 
de Reginaren, en waaruit twee bisschoppen werden 
geduid, maakte Immed dus deel uit van een belang-
rijke familie.
De vader van Immed, Irminfried, volgde zijn broer 
Nevelong op voor het graafschap in de Betuwe. Zo 
kwam het dan dat dit graafschap aan zijn zoon Immed 
overging.

In Zuid-Hamaland was in 1083 een Gerhard graaf, 
meestal beschouwd als een Flamens en waarschijnlijk 
identisch aan Gerhard de Lange. In 1052 was een 
Gerhard graaf in de Veluwe, eveneens een Flamens en 
vermoedelijk de vader van ‘de Lange’. Een opvolger 
in 1076 is een Dirk,  die een broer moet zijn van 
Gerhard van 1052 en een oom moet zijn van ‘de 
Lange’.
Met deze Dirk komen we dicht bij het Hamalands 
gravenhuis, daar de enige bekende zoon van Immed 
en Adela, Dirk noemt, en meermaals als graaf 
vermeld. Zo heeft Van Winter voorgesteld dat deze 
Dirk een dochter kan gehad hebben, die een Flamens 
huwde en dat alzo de rechten over dit graafschap heeft 
doorge-geven aan Hamaland. Zo moet het dat de 
graafschappen die Immed van zijn broer overnam aan 
Otto II van Gelre (1182-1207) overkwamen.
Daarenboven wordt graaf Ricfrid enkele malen ook 
vernoemd als graaf van Kleve (de Clevis), maar ook 
bischop Balderic. Overigens zou de eerste residentie 
van Ricfrid en zonen in Düffelgouw hebben gelegen, 
de bakermat van Kleve, zodat Jongbloed meent te 
mogen stellen dat zij ook het ‘eerste huis van Kleve’ 
uitmaken.

Na de dood van Immed op 29 januari 983 wordt de strijd 
wordt grimmiger.  Zoon en erfgenaam, Diederik III, is 
nog te jong en zij zal hem ongetwijfeld een groot 
graafschap mee willen geven. Zij regeert in naam van 
haar minderjarige zoon. Adela maakt het haar zus 
Lutgard, abdis van het klooster in Elten, niet 
gemakkelijk. De abdis ziet zich zelfs gedwongen om 
haar vazallen, Balderik en Godizo, opdracht te geven 
Opladen, een burcht van Adela, plat te branden. Otto III 
kan Adela dwingen de goederen aan Elten terug te 

geven.
Een opvallende opportunist is Balderik, want na het 
overlijden van Lutgard, trouwt hij, waarschijnlijk in 996, 
met Adela. 

De naam Balderic verraadt een man van adel, waar-
schijnlijk uit het geslacht van graven in de 9e en 10e 
eeuw in het rivierengebied, en ook van bisschoppen 
van Utrecht en van Luik. Balderic stond in de gunst 
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van de keizer en van de aartsbisschop, Heribert van 
Keulen (R.999-1021) en ook van aartsbisschop 
Adelbold van Utrecht (R.1010-1026). 
Haar zuster Lutgart overlijdt in 995. Adela meent dan 
dat de tijd rijp is om het Eltense bezit afhandig te maken.
Balderik verovert in 996 met geweld de burcht Opladen 
en dringt ook het klooster te Elten binnen. 
Keizer Otto III komt opnieuw tussen beide en gebiedt de 
teruggave van het klooster aan het rijk. De zaak lijkt 
teneinde te komen, want het komt tot een schikking. De 
keizer erkent dat Adela recht heeft op de helft van de 
allodia die haar vader aan Elten heeft gegeven.
Ook dan komt Adela andermaal de goederen van de 
abdij opeisen. Door toedoen van Balderik, haar tweede 
echtgenoot, wordt met keizer Otto III een minnelijke 
schikking getroffen waarbij een 1/1 verdeling wordt 
geregeld. Voor enkele jaren keert de rust weer. Wanneer 
Otto III in 1002 overlijdt,  probeert Balderik in dat jaar 
opnieuw van het machtsvacuüm te profiteren. Ten 
tweede male bezet hij het klooster. Toch moet hij 
andermaal,  wanneer de nieuwe keizer Hendrik II 
ingrijpt, het klooster teruggeven. In 1002 eist Balderik 
nu andere goederen op,  maar keizer Hendrik II geeft 
niet toe.
In 1006 treedt Balderik nu op als graaf in Drente en 
vermoedelijk in Saalland. Balderik heeft veel verspreide 
bezittingen, allemaal goederen die graaf Werner in 1025 
uit de ‘geconfiskeerde’ boedel van Balderik zal krijgen. 
Daarnaast had hij bezittingen in de Düffelgau, waar hij 
tussen 1014 en 1016 het klooster Zyfflich heeft gesticht. 
Deze bezittingen in Düffel zullen later overgaan naar de 
graven van Kleve.

Wanneer Godfried van Verdun  overlijdt, komt het ambt 
van prefect vrij.  Balderik meent dat hij de aangewezen 
opvolger is, met rechten via zijn vrouw, een dochter van 
Wichman IV, maar ook neef van Godfried.

Een prefect was een militaire bevelhebber met 
gezag over graven en graafschappen ten tijde van 
oorlog. Na de 10e eeuw geraakte deze term in 
onbruik en kwam de term dux in zwang voor een 
persoon met een militaire zending in opdracht 
van de keizer. Na de eerste boedelscheiding wou 
Balderic het ambt van prefect bekomen, vooral 
wegens zijn ambitie om zich verder als 
territoriaal vorst te imponeren.

Wichman III van Vreden, wiens goederen aansluitend 
aan Hamaland liggen, en getrouwd met Reinmondis, 
dochter van Godfried van Verdun, stelt zich ook 
kandidaat voor dit ambt. Wichman III is waarschijnlijk 
een zoon van Ekbert II ‘Eenoog’, graaf in Ambergouw 
en Derlinggouw, en voogd van Münster. Alleszins brengt 
Reinmondis rechten met zich mee. Wichman is de 
stamhouder van enkele linies van het geslacht der 

Billungs. Zijn  grootmoeder, Bia, was een zuster van 
keizerin Mathilde (zie stamboom der Brunonen).

Keizer Hendrik II benoemt Balderik tot prefect. 
Wichman III van Vreden verdedigt Adalbert’s en de 
eigen belangen, en een strijd ontbrandt. Over en weer 
worden wreedheden  begaan. Balderik wordt op een 
bepaald moment gevangen genomen en Adela moet voor 
hem losgeld betalen. 
Tweemaal wordt een vrede getekend, maar telkens wordt 
de oorlog hervat. Balderik wordt gesteund door Gerard 
III Mosellanus en Lambert I van Leuven.  Twee heren 
die, om verschillende redenen, het rijksgezag niet 
aanvaarden.  Met beide graven is Balderik waarschijnlijk 
verwant, met Gerhard III via Kunigonde van Hene-
gouwen en met Lambert I via Reginald II van Hene-
gouwen, en ook via Ricfrid van Betuwe. Wichman III 
wordt gesteund door een oude strijdmakker van 
Balderik, Godizo van Aspel.
In 1012 veroveren Balderik en Gerhard III de burcht 
Heimbach op Godizo.

Nog twee moorden

In 1016 wordt Balderik door Wichman III uitgenodigd 
en op zijn beurt wordt deze uitgenodigd door Balderik. 
Gravin Adela zoekt contact met enkele huurmoordenaars 
die hem doodslaan.
Balderik, die wel vermoedt dat hij de schuld van de 
moord zal krijgen, verschanst zich in Uplade. Hij wordt 
door bisschop Adelbold van Utrecht buiten de wet 
gesteld. Het tumult dat hierop ontstaat, mondt uit in het 
Beleg van Uplade.  Balderik wacht dat beleg niet af en 
vindt asiel bij aartsbisschop Heribert van Keulen. 
Intussen worden zijn goederen door de keizer verbeurd 
verklaard.

Inmiddels rijst er een conflict tussen Dirk III en moeder 
Adela. Hij is graaf van de Veluwe, maar Adela ziet dat 
niet graag. Zij laat hem dan ook vermoorden (1016). 
Derhalve zijn er geen erfgenamen meer, daar Meinwerk 
bisschop werd van Paderborn. Overigens zoekt hij de 
moordenaars op en moet hij vaststellen dat zijn moeder 
er achter zit. De keizer geeft de erfgoederen van Dirk III 
aan het bisdom van Paderborn.

Geschokt daagt Meinwerk zijn moeder voor het gerecht 
in Dortmund. Adela wordt ter dood veroordeeld. De 
bisschop wil "haar met haar leven straffen om haar ziel 
te behouden" en hij blijft doof voor smeekbeden van de 
vrienden van zijn moeder. De keizer denkt er anders 
over en besluit haar genade te schenken, onder de 
voorwaarde dat zij enkele erfgoederen aan de kerk van 
Paderborn zal afstaan.

                                                                              Graafschap Hamaland                                                                 10-9



De Achtergronden van de Moord op Wigman 
van Vreden

De moord op prefect Wigmann van Vreden schijnt wel 
een berucht feit te zijn geweest in de geschiedenis van 
Hamaland. In hoeverre was een prefect dan wel zo 
belangrijk in de toenmalige maatschappij?
Voortgaande op zijn encyclopedische kennis van oor-
konden en andere middeleeuwse dokumenten heeft 
Jong-bloed een zeer goed doordachte en aannemelijke 
ver-klaring gegeven. Hij stelt prefect gelijk met de 
latere term van markgraaf, dus over een marke. De 
mark Middenrijk-Friesland, omheen de Maasdelta had 
tot doel een bescherming tegenover de toen nog 
‘aktieve’ Noor-mannen.  Dit Frisia-land,  zoals bepaald 
in de verdragen, omhelsde het land tussen Zwin en 
Wezer, maar in dit geval enkel de zuiderse twee derde 
zoals beschreven in het Verdrag van Meersen, ‘de 
Frisia duas partes de regno quod Lotharius habuit’, 
daar het meer noordelijke vervat was in het oostrijk 
sedert het Verdrag van Verdun.
De eerste melding en men mag stellen de oprichting 
ervan, situeert zich in 850 wanneer de noorman Rorik 
door Lotharius I werd belast met deze Frisia. In 855 
ging Rorik naar Denemaken, en alsdan werd zoon 
Lotharius II aangesteld ad interim, voor deze blijkbaar 
belangrijk ‘post’, die in feite ‘boven’ de aldaar 
aanwezige graven’ werd benoemd. In hetzelfde jaar 
overleed Lotharius I en erfde Lotharius II gans 
Lotharingen. In 858 komt Rorik terug tot 882, 
wanneer zoon Godfried de Deen deze erft.  Na de 
hoger beschreven moord op Godfried in 885 wordt de 
uitvoerder van dit plan, Hendrik van Babenberg 
belast met deze post.  Hij wordt in het volgend jaar 
vermoord en opgevolgd door een ‘helper’  met name 
Eberhard van Saxo, die op zijn beurt wordt 
vermoord. Deze was de overgrootvader van Adela.

Prefectuur Middenrijks Friesland
Chronologie

850-880 Rorik de Viking
  885-885 Lotharius II, interim
880-885 Godfried de Deen, vermoord
885-886 Hendrik van Babenberg, vermoord
886-898 Eberhard Saxo, vermoord
898-915 Meginhard, afgezet
915-925   vacant
922-939 Waldger, Gerulfinger
939  Dirk I bis
941  Dirk II
939-977 vacant
977-1010 Godfried, 
   zoon v.Godfried I, htg.Neder-Lotharingen
1012-1016 Godfried‘nul’ - Wigmann v.Vreden, vermoord
1016-1021 Balderic, afgezet
1021-1025 Gozelo I, afgezet
1025-1038 Liudolf v.Braunschweig
1039-1049 Dirk III - Dirk IV van Holland
1049-1101 ??
1101-1101 Hendrik de Vette van Northeim, vermoord

De post van prefect ‘verdwijnt’  in 915.  Wat later moet 
de keizer deze aan een Gerulfinger hebben 
toevertrouwd, maar ook heeft Karel de Eenvoudige in 
de woelige periode om steun voor zijn problemen te 
krijgen één van deze benoemd met de prefectuur. 
Wanneer in 925 Oost-Francia opnieuw de hand had 

over Lotharingen konden de Gerulfingen deze 
benoeming behouden, mede door hun band met de 
Renier Giselbert.
Toch zou Otto I het ‘markiesaat’ tussen 915 en 925 
gewoon afschaffen.In 977 zag Otto II zich 
genoodzaakt zijn neef Karel te benoemen als hertog 
van Lotharingen,  om dit te verdedigen tegenover de 
Westkoning Lotharius. De zoon van de toenmalige 
hertog van Neder-Lotharingen Godfried (R.959-964) 
had evenwel aan-spraken, maar was nog te jong, zodat 
Karel werd benoemd. In 977 werd hem wel ‘ter 
compensatie’ opnieuw de titel van ‘mark-prefect’  van 
onder het stof gehaald en werd zoon Godfried 
benoemt. Deze bleef aan tot aan zijn overlijden in 
1010.

Het Markgraafschap/regnum van Middenrijks Friesland met 
de rijksgrenzen van Verdun (843) en Meerssen (870)  
(Jongbloed, 2008)

Zijn zoon was evenwel niet in staat te regeren, en 
werd dan ‘bijgestaan’ door zijn schoonbroer, de 
Billunger Wigman van Vreden, die blijkbaar de 
benoeming ambieerde en daarom met de dochter was 
gehuwd. Adela had evenwel een andere neef, 
Balderic, met het zelfde doel gehuwd, om de 
benoeming veilig te stellen voor haar zoon Diederik 
van Kleve. Wigman was even ambitieus omdat zijn 
voorvaderen en familieleden ook dergelijke benoe-
ming in het Oostrijk hadden weten te bemachtigen. Na 
de dood van Godfried in 1010 had Adela van keizer 
Hendrik II verkregen dat Balderic zou worden 
benoemd, maar op voorwaarde dat ‘er geen ruzie zou 
van komen’. Tussen Balderic en Wigman rees dan 
uiteraard wel een conflict tot deze laatste in 1016 
werd vermoord. Balderic kon de moord op zijn 
echtgenote schuiven, maar verloor toch al zijn 
prerogatieven. De prefectuur ging over naar Gozelo I, 
zoon van Godfried de Gevangene. Maar omdat hij de 
aanstelling van keizer Koenraad II niet kon aanvaar-
den, werd hem dit ontnomen. Koningin Gisela van 
Zwaben kon dan een zoon uit haar eerste huwelijk, 
Liudolf van Braunschweig, naar voren schuiven. Zo 
ging het vermoedelijk over diens kinderen tot aan de 
aangetrouwde Hendrik de Vette van Nordheim, die 
ook omwille van deze benoeming werd vermoord. 
(vrij naar Jongbloed, 2008)
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Wanneer de keizer in 1018 op de Landdag te Nijmegen 
de vrede wil herstellen nodigt hij ook Balderik uit. 
Balderik heeft de moed om te verschijnen, maar ontsnapt 
amper aan de woede van zijn vroegere vijanden.In 1019 
wordt Balderik op de Landdag van Dortmund 
vrijgesproken van de moord op Wichman III van 
Vreden, maar er zijn niet genoeg redenen, gegrond of 
ongegrond, om de verbeurdverklaring der goederen 
ongedaan te maken.
Balderik vestigt zich bij Heimbach aan de Ruhr in de 
buurt van Aken, alwaar hij met nachtelijke strooptochten 
de buurt onveilig maakt.  Na enige jaren waarin Balderik 
een zwervend bestaan leidt, komt het uiteindelijk tot een 
verzoening met de keizer. Balderik en Adela worden in 
Keulen door Gerard III Mosellanus herenigd.
Wanneer Balderic schuldig werd bevonden aan de 
moord op Wichman van Vreden werd hij buiten de wet 
gesteld en van zijn bezittingen verbeurd verklaard. Het 
grafelijk ambt van Hamaland kwam alzo vacant en dit 
betekende ook het einde van de Meginhardi.
Verschillende vorsten lagen op de loer om zijn 
bezittingen over te nemen, vooral de bisschoppen van 
Utrecht en van Keulen, een aantal abdijen en een aantal 
heren die later zouden evolueren naar de graven van 
Gelre, Kleve en Zutphen. De bisschop van Utrecht 
verwierf tussen 1024 en 1086 liefst acht graafschappen 
of daarin gelegen bezittingen. Dit omvatte de grafelijke 
rechten in Drenthe, Teisterbant, Agradiogen, Hamaland, 
Westflinge,  Staveren, Wester- en Oostergo en de 
Islegouw.

Op 5 juni 1021 overlijdt Balderik in Heimbach. Hij 
wordt in het door hem gestichte klooster Zyfflich 
begraven. Adela zal enige tijd later in hetzelfde klooster 
overlijden.

Keizer Hendrik II benoemt bisschop Adelbold van 
Utrecht (R1010-1026) pas na de dood van Balderik in 
1021 tot prefect.  Het bisdom verwerft mogelijk tevens 
de graaf-schappen Veluwe en Flethite.  In 1024 verkrijgt 
Adelbold tijdelijk het graafschap Drenthe en in 1026 
definitief de Teisterbant. 

De Verdeling van Hamaland

Volgens VanWinter gebeurde er tweemaal een magen-
scheid tot boedelsplitsing met de goederen van 
Hamaland.

De eerste Magenscheid in 860 , na de dood van 
Wichman in 855. De goederen en rechten in een deel van 
westfalen en in Oost-Friesland evenals de rechten op het 
Groninger Ommeland, gingen naar de tak der 
‘Wigmans’ (o.a.Wichman sr x Bie), de oostelijke tak.
De goederen en rechten in Gelderland, Overijssel en 
Drente gingen naar de tak met Meginhard en Eberhard.
In 952 kwam de Tweede magenscheid,  voor Eberhard I 
en Wigman: Eberhard kreeg de goederen rechts van de 
Ijssel, o.a. in Salland en Drente, waarin ook Zutphen 
moet gehoord hebben. Voor Wigman links van de Ijssel 
met o.a. Rheden aan de Veluwerand. Ook de gouw 
Veluwe, waarin de Liemers met Elten kwam 
waarschijnlijk aan hem in 960.

Wanneer men de genealogie van de graven van 
Hamaland bekijkt, kan men zien hoe vanuit 
verschillende hoeken domeinen en gebieden bij het 
patrimonium werden gevoegd. Men kan dus begrijpen 
dat wanneer Adela en Balderic hun titel werden 
afgenomen en hun goederen wegens wangedrag werden 
verbeurd verklaard, keizer Hendrik II werd 
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geconfronteerd met de verdeling van een enorm aantal 
goederen.

Aanvankelijk dacht de keizer alles in keizerlijk bezit te 
nemen. De verschillende aangetrouwde families evenwel 
waren er wel vlug bij om hun rechten te laten gelden. 
Een belangrijk deel ging over naar het bisdom Utrecht. 
Het graafschap Veluwe en Flethitte ging naar Adelbold 
van Utrecht (R.1010-1026). In 1024 kwam daar nog 
Drenthe en in 1026 de Teisterbant.
De erfenis van Hamaland valt in min of meer drie 
kringen uiteen, de eigen bezittingen, voor de kinderen, 
de leen-bezittingen afkomstig uit Zwentibolds erfenis 
(Uda-goed) en de leenbezittingen van Ringelheimse 
herkomst. 

Keizer Hendrik II heeft aanspraken zowel op het Ringel-
heimse deel als het Zwentibolds deel, maar er zijn 
anderen die eerder in de lijn van erfopvolging komen.
Hendrik II ziet wel kans Hamaland te verdelen, zodat het 
enorme machtscomplex onder meerdere erfgenamen 
verdeeld kan worden. Door deze verdeel-en-heers-
strategie zal Hamaland nooit meer zo machtig zijn. Op 
den duur verdwijnt de naam "Hamaland" zelfs en 
verschijnen er nieuwe landsheerlijke machten.
Hamaland wordt opgedeeld in Zuid-Hamaland, "Noord-
Hamaland" (IJsselgouw en later Zutphen geheten), 
Teisterbant (?), Drenthe, Saalland, Fivelgouw en Lohn. 
De eigen nakomelingen, de kinderen van Adela erven 
de allodia. Dochter Adela schenkt de meeste goederen 
aan het klooster van Elten. Zoon bisschop Meinwerk van 
Paderborn geeft ze door aan de abdij van Abdinghof. 
Wat de twee anderen verkrijgen is niet bekend.
Bij de neven en nichten,  gaat het om de nakomelingen 
van Wichman’s IV zuster Gerberga, getrouwd met 
Werner van Haspengouw. Ze zijn niet meer in leven, 
zodat de achterneven opkomen, o.a. de zoon van 
Ermentrudis, Gerardus III Mosellanus, de stamvader van 
de Gelderse en Jülich-graven.
Deze lag evenwel niet goed bij de keizer omwille van 
zijn steun aan de Moesel-vete en zijn steun aan Balderik 
en Adela. Diens (pleeg-)dochter, Irmingard van Rees, 
had aanspraken op Zutphen door haar huwelijk met Otto 
I van Hammerstein. Hij wordt enkel heer van Zutphen, 
want het grafelijk ambt is waarschijnlijk naar Werner II 
gegaan. Otto I draagt overigens zelf ook rechten als 
achter-achter-kleinzoon van Oda,  maar of dit bij de 
erfenis meetelt is niet bekend Het latere graafschap 
Zutphen ontstaat dus door opsplitsing van Hamaland in 
1021.

Zuid-Hamaland (de Liemerts en de Zuid-Veluwe) 
evenals het grafelijk ambt, ging naar Werner II graaf van 
Winter-thur, (†1040), een zoon van Megingaud van 
Zürichgau, neef van Megingoz van Gelre. Hij was broer 
van Eberhard V, wiens dochter Adela getrouwd was met 
Hendrik II van Leuven/Brabant. Later gingen deze 
goederen over naar het huis van Brabant.

De Teisterbant ging over naar Utrecht, inclusief de grafe-
lijke titel van de Veluwe, na het uitsterven van het 
nageslacht van neef Unroch.
Een dochter van Godfried de Gevangene, Adela/ 
Adelheid was getrouwd met Rudolf, graaf van Werle. Zij 
konden aanspraak maken op de Fivelgau. De volgende 
zuster is Adelheid. Zij is getrouwd met Rudolf van Werl, 

genoemd tussen 1031 en 1038 als graaf aan de 
Groninger kust, waarschijnlijk de Fivelgouw. 

Hij is mogelijk een zoon van Herman I van Werl. In de 
literatuur wordt soms aangenomen dat de Fivelgouw (en 
Hunsegouw) oud Werls bezit is, maar dit verklaart niet 
waarom Gozelo I,  Adelheids broer, in 1044 aanspraak op 
deze bezitingen maakt. 

Overigens laat Bruno V van Braunschweig ook rechten 
gelden in zijn hoedanigheid van markgraaf van 
Friesland, mogelijks omdat het hoort tot het 
Ringelheimse deel. In 1038 bekwamen ze deze,  maar 
Gozelo I maakte in 1044 hierop een aanspraak, doch het 
gebied ging dan toch naar Bruno V van Braunschweig. 
Later ging dit over aan de bisschop van Bremen en 
vervolgens naar Hendrik I van Nordheim. Tenslotte 
kwam het in handen  van de graven van Holland.

IJsselgouw of "Noord-Hamaland"

Het graafschap Zutphen behoort ook bij Zwentibolds 
koninklijke erfenis,  al wordt het nog geen Zutphen ge-
noemd, maar een "graafschap in Hamaland".  Misschien 
komt het eerder in de bronnen voor als Hisloa of IJssel-
gouw, mogelijk als Noord-Hamaland.

Irmingard van Verdun is een goede kandidate voor dit 
deel van de erfenis. Zij is getrouwd met Otto van 
Hammer-stein. Otto is machtig genoeg om haar 
aanspraken te gelde te maken, ware het niet dat er 
problemen over hun huwelijk zijn gerezen. Otto van 
Hammerstein wordt wel heer van Zutphen, maar niet als 
graaf,  vermoedelijk ingevolge de ‘betwistingen’ rond 
zijn huwelijk.  Graaf werd wel Werner II.  Het latere 
graafschap Zutphen is dus ontstaan door deze opsplitsing 
van Hamaland in 1023. Noord-Hamaland ging naar het 
huis van Verdun, en wel naar de zoon van Godfried de 
Gevangene, Godfried II, hertog van Neder-Lotharingen. 
Drenthe uit het goed van Zwentibold, kwam in 1023 
naar Utrecht. Gozelo I kon dit terug krijgen, nadat hij 
keizer Konrad II had erkend, maar in 1046 ging het terug 
naar Utrecht samen met Saalland. De kuststreek, van de 
Ringelheim-erfenis, ging eveneens naar het huis van 
Verdun, ondanks de concurrentie van de Ekbertijnen.

In 1046 schonk keizer Hendrik III het graafschap 
Hamaland met het land van Deventer aan bisschop 
Bernhold van Utrecht. Bisschop Gwijde van Avesnes (R.
1301-1317)  van Utrecht verzaakte in 1312 aan zijn 
aanspraken, zodat ‘oppidum en kerk’  van Zutphen als 
allodium in het bezit kwam van de graven van Gelre en 
Zutphen.

In de Veluwe en de Liemers werd hij opgevolgd door 
Wichman, een zoon uit het tweede huwelijk, terwijl de 
oudste zoon van het eerste huwelijk Eberhard, paltsgraaf 
van Zutphen werd.
Wichman werd vermoedelijk opgevolgd door Immed, 
getrouwd met zijn dochter Adela. Zij hadden een dochter 
en twee zonen Meinwerk en Diederik. De eerste werd   
bisschop van Paderborn en was een belangrijke 
raadgever van keizer Hendrik II en Konrad II Voor de 
nalatenschap van Zwentibold’s erfenis,  het noordelijke 
deel van Hamaland, Drenthe en Saalland en andere 
koninklijke lenen, moeten de erfgenamen gezocht
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 worden in de familie van de oorspronkelijke bezitters te 
zoeken. Het nageslacht van Gerhard I van Jülichgouw en 
Oda van Saksen is de rechtmatige erfgenaam van 
Zwentibold en vormt de derde kring. 
De nog levende leden van Gerhard I's nageslacht zijn 
goed bekend in Neder-Lotharingen. Gerhard III 
Mosellanus erft dus zowel van moeders- als vaderszijde. 
Een andere tak van Gerhard I's nageslacht wordt 
gevormd door het huis Verdun. De kinderen van 
Godfried "de Gevangene" zijn op het moment van de 
verdeling de levende generatie. Het huis Verdun erft het 
noordelijke deel van Hamaland.  Van Godfried "de 
Gevangene" is het nageslacht goed bekend. Rond 1021 
leven Godfried II, Gozelo I, Irmingard, Herman, 
Adelheid, Gerberga en Reinmondis nog. Niet van alle 
kinderen is bekend of en wat ze erven.

Godfried II, hertog van Neder-Lotharingen, krijgt waar-
schijnlijk Drenthe en Saalland rechtstreeks van 
Hendrik II in leen. In 1023/4 is er strijd tussen Gozelo I 
en Hendrik II over de opvolging in Drenthe en Salland. 
Na het overlijden van Godfried II in 1023 schenkt 
Hendrik II het graafschap Drenthe in 1024 aan het 
bisdom Utrecht, terwijl Gozelo I er aanspraak op maakt. 
In 1025 bevestigt de nieuwe koning, Konrad II,  de gift 
aan Utrecht. Pas wanneer Gozelo I Konrad II's rechten 
op de koningstroon erkent, krijgt hij in 1025 het graaf-
schap terug.
Wanneer Gozelo II in 1046 overlijdt en de macht van het 
huis Verdun wordt gebroken weet keizer Hendrik III 
Drenthe definitief los te weken.  Opnieuw haast de keizer 
zich om nog in 1046 opnieuw Drenthe en Saalland aan 
het bisdom Utrecht te schenken.
De Ringelheimse erfenis is voor het nageslacht van deze 
familie. Het huis Verdun heeft geen wortels in deze fa-
milie,  zij erven het meest via bovenstaande lijn. Het huis 
Verdun ondervindt aan de kust concurrentie van het huis 
Braunschweig.

Nasleep

Na de dood van Adela (1021) verdeelden de twee 
kinderen, Meinwerk en Azela het nagelaten bezit onder 
elkaar, waarbij Azela haar deel als kanunnikes aan Elten 
schonk. In 1055 bevestigde paus Victor II (R.1055-1057) 
de bezittingen van het Elten-stift. De aartsbisschop van 
Hamburg, Liemar, wenste in 1083 van de keizer het Stift 
te bekomen, wat de keizer hem toestond. Van dan af 
verdwijnt de naam Hamaland in de dokumenten (Kos).

Van Hendrik II's plan om Hamaland in zijn geheel aan 
het bisdom Utrecht te geven, om de lokale adel te 
verzwakken ten koste van de rijkskerk, komt pas na 
enkele decennia bij zijn opvolgers iets terecht. Na 
verloop van tijd geraken alle graafschappen onder-
geschikt aan het bisdom en worden alle graven 
leenmannen van de bisschop.
De verwarring die al in de Middeleeuwen ontstaat over 
de zelfstandigheid van de graven van Zutphen vindt hier 
haar oorsprong. De heren van Zutphen, later graven, 
erven hun gebied tenslotte niet via het bisdom, maar 
rechtstreeks uit de nalatenschap van Hamaland. Tenslotte 
is het opvallend dat Zutphen veelvuldig in vrouwelijke 
lijn vererft. Het start als weduwengoed van Oda van 
Saksen, vererft vervolgens aan Irmengard van Verdun en 
daarna nog enkele malen via erfdochters. 

De machtsontwikkeling van Gelre begon omstreeks 
1020, periode waarin Hamaland werd verdeeld. De 
gebroeders Rutger en Gerard Flamens waren toen in het 
gebied neergestreken en kregen van de keizer allerhande 
rechten en gebieden. Aanvankelijk in het kerngebied van 
Wassenberg en Roermond verschijnen de graven van 
Gelre tussen 1089 en 1129 in het gebied van Gelre. 
Rutger kreeg het nederrijnse bezit van Balderic wat het 
kerngebied van Kleve werd (Kos).
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EEN ANDERE KIJK

Een broer van keizer Otto I, Hendrik,  kwam in opstand 
tegen zijn broer en beraamde zelfs een mislukte 
moordpoging op de keizer. Vazal van Hendrik was 
Meginghard, die dan de weerslag moest ondervinden 
met een verbeurd-verklaring van zijn goederen. Later 
kwam er een verzoening en Meginghard kreeg zijn 
goederen ten dele terug (944), maar Otto I verdeelde 
deze onder zijn zonen Eberhard  en Wigman. Eberhard 
kreeg Salland, Drente en Hunsingo terwijl Wigman 
Hamaland, de Veluwe en Naardingerland ontving,  de 
zogen.Elten-lijn.
Volgens Jongbloed had Eberhard een erfdochter 
Averarda, die moet gehuwd zijn geweest met Godfried 
van Verdun ‘de Gevangene’. Zo kwam het patrimonium 
van Everhard, Salland, Drenthe en Hunsingo/Fivelgo, in  
handen van het huis van Verdun, in het bezit van de 
hertogen van Lotharingen. Van hun kinderen overleefde 
enkel een dochter die de stammoeder zou worden van 
het huis van Florennes en tevens moeder van Gerard, 
bisschop van Kamerijk (R.1012-1051).  Bekend is dat 
Godfried een tweede huwelijk aanging met Mathilde van 
Billung, van wie hij vele kinderen kreeg en die machtige 
dynastie werd. Deze zullen de goederen dan ook erven.

In 1083 is in de gouw Hamaland een Gerard, 
waarschijnlijk wel een Flamens, namelijk Gerard de 
Lange (†1137) als graaf gemeld. Hij moet de opvolger 
zijn van Wecelo/Werner, die een belangrijke raadgever 
van Koenraad II was en werd blijkbaar ruim begoed in 
Zuid Hamaland en de Veluwe, waarschijnlijk uit de 
goederen van Adela, na haar ‘val’ (1018).
In 1025 treed het verzet op van Gozelo I,  hertog van 
Neder-Lotharingen tegen Koenraad II bij diens 
verkiezing. Zijn verre neef Liudolf was buiten spel 
gezet. Wegens deze rebellie moest Gozelo goederen 
prijsgeven, maar mocht wel het noordelijk deel 
behouden, waar een achterneef Godschalk leengraaf 
was2 .

Einde 1025 geeft Gozelo I toe, maar verloor goederen in 
de noordelijk deel stukken, die alsdan reeds waren 
doorge-geven aan Rudolf van Werl, een halfbroer van 
de keizerin Gisela. (zie verder stamboom der Werls)

Zeer waarschijnlijk had de vader van Liudolf, paltsgraaf 
Ezzo, de verzoening op het einde van 1025 voorbereid 
en over de toewijzingen van Gozelo onderhandeld. Ezzo 
was in Aken met de ‘lotharingische’ groten in 
onderhandeling. Overigens waren de de hertogen van 
Neder- en Opper-Lotharingen enkel te benaderen door 
de paltsgraaf. Ezzo had zich overigens alsdan al 
neegelegd bij het feit dat zijn zoon Liudolf geen 
troonopvolger zou worden3 . Hij kon de meeste 
aanhangers van Liudolf daar wel van overtuigen. Gozelo 
moest dus Drente laten maar kon Fivelgo/ Hunsingo 
behouden. Ook in 1046 verloor Godfried met de Baard 
Hunsingo/ Fivelgo dat was verkregen via Averarda.

Hoe kwam het Huis van Hamaland/Gelre dan wel 
aan Noord-Groningen (en Drente), toch van de Elten-
linie (Wigman) ?

Drente (van Averarda) ging bij dood van Gozelo I (1044) 
naar de bisschop van Utrecht. Koenraad II gaf in 1025 

Drente aan de bisschop van Utrecht.  Gozelo I had wel 
toegegeven maar te laat. Drente, Saalland en Noord-
Groningen had Koenraad doorgegeven aan leengraaf 
Rudolf van Werl.  Gozelo I kon Drente wel ruilen voor 
de Teisterbant

Godfried met de Baard was getrouwd met Beatrijs van 
Toscanië, dit zeer tegen de zin van Hendrik III,  die hem 
daarvoor ontzette ! Na diens overlijden in 1056 werd hij 
wel gerehabiliteerd. Bij de definitieve ontzetting in 1046 
van Godfried met de Baard, ging Saalland naar Lambert 
van Leuven,  een schoonbroer van Godfried. Noord-
Groningen wordt dan een twistappel tussen de aartsbis-
schop van Bremen en de Braunschweig’s.

Hoe kwam Godfried met de Baard aan Teisterbant, waar 
hij 1012-1013 als hertog wordt gemeld, en in 1052 een 
Gerard Flamens in de Teisterbant en de Veluwe.? In 999 
is Unroch graaf in Teisterbant. Deze verwante van 
bisschop Ansfried heeft Teisterbant vermoedelijk 
gekregen van Ansfried bij diens benoeming als bisschop 
(995). Hij werd opgevolgd door een Godezo/Godfried. 
In 1052 vin-den we daar Gerard Flamens en in de 
Veluwe diens verwant Dirk en na Godfried een Diederik, 
zoon van Bava.

Hoe verging het met de goederen van Immed?

Het is vrijwel zeker dat de enige zoon van Adela met 
Immed, Dirk, een dochter had, Bava, die trouwde met 
een Flamens.  Een jongere kleinzoon, of Dirk, zou hem 
opvolgen. De zoon van Adela, Dirk moet dan gehuwd 
zijn met een dochter van Unroch en zo Teisterbant en 
andere beneficiën hebben verworven. De Flamenses 
hebben hun aanspraken op Teisterbant ontleend aan de 
kleindochter Bava van Adela.
Maar in 1012-1023 was Godfried II graaf van 
Teisterbant in 1023 opgevolgd door Gozelo I als hertog 
en in 1025 heeft Gozelo I Teisterbant geruild voor 
Drente. Gerard Flamens heeft dan aanspraken via zijn 
echtgenote, klein-dochter van Unroch. Godfried was 
waarschijnlijk al in 1026 leengraaf van Utrecht voor 
Teisterbant. In 1046 is Godfried met de Baard definitief 
buiten spel, zodat de Flamens dit konden opeisen,  wat in 
1052 gelukt schijnt te zijn. Overigens worden vanaf 
1046 de Flamens duidelijk graaf genoemd. In 1046 
verwierf Utrecht definitief Drente.

Op de Veluwe vindt men gemeld in 1052 en 1076 
Flamenses, en op het einde van de 12e eeuw de bisschop 
van Urecht. Deze beleende de hertog van Brabant hier-
mede. Na enkele conflicten moest Brabant dit overlaten 
aan de graven van Gelre, die daar dus leengraaf werden. 
De Veluwe ging dus van ‘Eltens’ bezit over via Dirkls-
dochter aan Godfried.

De Betuwe en de Hettergouw waren eigendom van 
Immed en gingen over naar zoon Dirk, zo verder aan 
Godfried, Gozelo I en Godfried met de Baard om te 
eindigen bij de Flamenses. Een melding in 1063 noemt 
aldaar Godschalk als leengraaf, graaf Godschalk van 
Zutphen (†1063). Hij werd opgevolgd door een Gerard 
Flamens, als leengraaf in de Hettergouw voor Verdun. 
Bij het ontslag van Godfried met de Baard, konden dan 
de Flamens de Hettergouw opeisen, omdat er geen 
leengraaf meer was.
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Zoon Otto de Rijke kon zich in het Noorden 
handhaven, wel ook in de Hettergouw maar dan enkel 
als leengraaf.

In 1046 zijn de Flamens er volledig: Ze ontleenden hun 
eis op de boedel van Diederik Adelazoon  via dochter 
Bava gehuwd met Flamens.
Wanneer Godfried definitief uitgespeeld is in 1046 
worden de Flamens leengraaf in Teisterbant en Veluwe 
voor Utrecht, in 1067 in de Hettergouw en in 1083 voor 
Hamaland. Dit houdt in feite een nagenoeg volledige 
hergroepering in van het complex van Bava’s vader, 
Dirk Adelazoon.

Opvallend is dat enkel van Otto van Hammerstein de 
goederen werden verbeurd verklaard, terwijl deze van 
Irmgard, zuster van de hertog van Lotharingen, onge-
wijzigd werden gelaten.
De deling van Hamaland is dus het gevolg van Gozelo’s 
misstap in 1024-25. In het zuidelijk deel kwam een ver-
trouweling van Koenraad II, Werner als nieuwe eigen-
aar van de goederen van Adela, en werd later leengraaf 
voor Gozelo I. In het noordelijk deel werd familielid 
Godschalk van Zutphen als leengraaf aangesteld. 
Godschalk kon het opstandsgewoel vermijden en 

aanblijven tot 1046 als leengraaf voor Utrecht.  In de 
Hettergouw gebeurde ongeveer hetzelfde, waar de 
Flamenses hun eisen konden laten gelden, na het 
overlijden van Godschalk (1063). In noordelijk 
Hamaland moesten ze wachten tot de nakome-lingen van 
Godschalk in mannelijke lijn uitstierven en een 
erfdochter via huwelijk het graafschap Zutphen binnen 
hun bereik kwam. In die tijd waren ze al graven van 
Gelre.

Op 22 mei 1046 geeft de keizer Drente aan de bisschop 
van Utrecht, ‘voor eeuwig bezit’.
Op 23 augustus 1046 gaat Noord-Hamaland aan de 
bisschop als ‘koopwaar’, maar er blijft wel een 
leengraaf. De bisschop krijgt er dus enkele de nominale 
hoogheid. Dit kwam door de rebellie van Godfried met 
de Baard, waar hij Drente moest laten. Na zijn 
definitieve ambts-ontzetting, kon de leengraaf behouden 
worden, met name Hertman of zoon Godschalk via de 
grootmoeder van echtgenote. Dit was dus een nieuwe 
Noord-Zuid-deling van Hamaland.
-----
Heel wat werd ontleend aan de site van A.Stern,  http://
www.graafschap-middeleeuwen.nl/
ook in het bijzonder : Jongbloed H.H., 2006

   

Bij de splitsing van 944 door Otto I gaan de twee delen van Hamaland hun weg, enerzijds via het huis van Verdun
 en anderzijds de Immedingers en de Ezzonen.
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Van de Immedingers gaat het naar een Flamens, terwijl het Ezzone-deel  naar Godschalk van Zutphen overgaat.

De definitieve instap der Flamenses
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Nog over Immed

Voortgaande op enkele schaarse verspreide duidingen in 
de literatuur en vooral steunend op het Liber Memorialis 
van Reichenau, heeft J.Jongbloed de antecedenten van 
Immed kunnen verduidelijken. 
Immed is bekend als de eerste echtgenoot van de 
roemruchte Adela van Hamaland.  Zijn eigen geschie-
denis en achtergrond zijn in het verleden oppervlakkig 
geduid en daardoor op de achtergrond gebleven.
Immed heet officieel Irminfried en wordt in de literatuur 
aangeduid als Saks van voorname herkomst en op basis 
van zijn naam ondergebracht in de familie der 
Immedingen.  De relaties tussen de verschillende leden 
van deze familie blijven onduidelijk. De ‘Immedingen’ 
zijn een ‘verzameling’ van onbekende Saksische 
adellijke personen. De in 1160 door Koenraad van 
Abdinghof opgetekende levensbeschrijving van Immeds 
zoon Meinwerk, bisschop van Paderborn, vermeldt  
Immed als graaf in het bisdom Utrecht. 

Immed komt samen met zijn Hamalandse schoonfamilie 
voor in het Liber Memorialis van Reichenau. 
De volledige inschrijving luidt: 

 Palderich,  bisschop Balderik van Utrecht,
Arnolf, graaf Arnulf I van Vlaanderen, grootvader van 
Adela
Adala, echtgenote van Arnulf I
Adalbret, bisschop Adalbert van Parijs, buitenechtelijke 
broer van Arnulf I,
Irimfred, graaf Irminfried van Betuwe, vader van Immed
Keila, = Gisela, echtgenote van Irminfried, moeder van 
Immed
Otwart, onbekend
Reginbern, onbekend
Meginolt, onbekend
Immet, Immed
Wicman, graaf Wichman IV van Hamaland, vader van 
Adela
Liutgart, echtgenote van Wichman, moeder van Adela
Eibret, Egbert, zoon van Arnulf I en Adela

Tete, graaf Dirk II van  Friesland, echtgenote van 
Hildegarde, dochter van Arnulf I en  Adela (van 
Vermandois)
Tuto, Ricfried/Dodo, oudste zoon van Irminfried en Gisela, 
broer van Immed

Verschillende namen duiden naar de Hamalandse 
familie, maar het is vreemd dat zowel Balderik als 
Immed in de reeks voorkomen en dat er een Arnolf 
tussen de vermeende echtelieden Balderik en Adela 
staat. Volgens Jongbloed begint de lijst met Balderik, 
bisschop van Utrecht (918-976).  De familie van 
bisschop Balderik,  omschreven als het eerste ‘Kleefse’ 
gravenhuis, bestaat uit vader Ricfried, moeder Herni-
sindis en de broers Nevelung, Irimfried,  Rudolf en 
Balderik. Ricfried werd opgevolgd door zijn oudste zoon 
Nevelung, getrouwd met een dochter van Reginar II. 
Hierdoor raakt hij betrokken in de tweede of Lotha-
ringse, opstand in 938-939 en verliest dan door keizer 
Otto I zijn grafelijke ambten ten voordele van zijn 
jongere broer Irimfried († voor of in 965).

De Balderik-inschrijving in het Liber Memorialis van 
Reichenau bestaat dus volgens Jongbloed uit familie-
leden van beide zijden van het aanstaande bruidspaar 
Immed en Adela.  Het gezelschap was op weg om de 
paus toestemming voor het huwelijk te vragen, omdat 
het aanstaande paar vermoedelijk te nauw verwant is. 
Het paar wordt begeleid door enkele betrouwbare 
getuigen op weg om de familiebanden voor de paus 
precies uiteen te zetten. Halverwege de reis naar Rome 
doet het reisgezelschap het klooster Reichenau aan en bij 
die gelegenheid werden de namen van het gezelschap 
ingeschreven.

Van Immed ‘in het bisdom Utrecht’  kennen we nu de 
ouders: Irminfried en Gisela (Keila).  Zijn oudere broer 
Ricfried (alias Dodo (Tuto)) is jong overleden, waarna 
Immed de erfopvolger is geworden. Irminfried en Gisela 
krijgen ook nog een dochter, Hereswint, die met 
Ansfried II zal trouwen. (vrij naar A.Stern)

J.M.Debois!                                    Graafschap Hamaland                                                             10-17  



TIJDLIJN  HAMALAND

860 (vlg.JMVanWinter ): Magescheid :
  westelijke en oostelijk deel = 
  Goederen en rechten in deel van Westfalen en in Oost-Friesland  >> Tak der “Wigman”
  in Gelderland, Overijssel, Drente  >> naar tak Meginhard-Eberhard
  in Groninger-Ommeland grafelijke rechten aan Oostelijke tak
       goederen aan westelijke tak - Wigman van Hamaland
   deze erft wel, groot goederencomplex in Groningen, later nr.Elten
   graafschapsrechten in Groningen (Fivelgo in friesland = Staveren, Oostergo en 
    Westergo), waarsch.uit erfdeel van Bia v.Ringelheim
       hoorden daar niet bij :: opgeëist dr.Brunonen

c860 Na dood van Wigman, graaf in Graafschap Hamaland

881 Vader Meginhard †
898 Vader Eberhard Saxo †
917 broer Meginhard †
952 Meginhard †
952  Magescheid van het Westelijk deel
  Zutphen en machthebber     :: Everhard volgt vader op in Zutphen: Rechts v.Ijssel
    is n v Meginhard v.Hamaland    Wichmann : Links v.Ijssel
         + Veluwe
 Hunsingo - Fivelgo      Elten
 Marne - Middagsterland     Quid Zutphen nr.Elten ?
  nr Stift Elten

967 zoon Wichmann †  >> vader wijst allod.Burcht a.adellijk Stift + giften
968 : vader + Otto I : zijn rijkslenen en gr.Naardinland en Hamaland aan abdij.
970 Keizer Hendrik bevestigt: (cfr.968)
  + Hunsingo, Fivelgo, Marne, Middagsterland aan abdij.
973  Wigman v.Hamaland † ::(vader v.Adela en Lutgart) :: had een graafschap in Hamaland en links  
        van Ijssel, buiten Deventer (koningsgoed), ook Zutphen.
995 Lutgart †  en  Adela x(2) Balderic
996  Herdeling Adela - Elten
996 Otto II wijst haar helft v.Goederen van vader : naar abdij
  == Elten behoudt wat het in 968 kreeg (Adela had geen aanspraken op Zutphen)

1016 Wigman van Vreden vermoord
1018 Ad. & Balderic veroordeeld : >> verdeling o.a. Drente (v.Balderic) aan Gozelo I

1021 Balderic †
 Zutphen aan Gozelo I (1023-1044) >> Gozelo II (1044-1046) = niet aan Godfried mdBaard

1024 Godfried v.NeLo †  >> graafschap naar Utrecht
1024 Hendrik II :: Drente a.Utrecht, bevestigd in 1025 dr.Koenraad, nadien herroepen en a. Gozelo I
1031 Liudolf en Hendrik, gr.in Zutphen † :: Drente en Deventer rond Zutphen aan Gozelo I.
1044 id aan Gozelo I
1046 Hendrik III :: gr.in Hamaland (Drente), incl.Zutphen(koningsgoed) aan bi.Utrecht

1077 Hendrik IV : gr.Staveren aan Utrecht (van mrkgr.Ekbert II v.Brunsw.)
      kleinzoon v.Liudolf v.Br. x Gertrude

1086  Hendrik IV : Ijsselgouw v.Mrkgr.Egbert, vervallen  >> Utrecht
  (= het graafschap in Hamaland, waarin Zutphen (reeds in 1046 a.Utrecht.), 
  Oostergo en Westergo (ook v.Egbert) >> Utrecht
1089 Bevestiging.
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Uit ‘Theatrum orbis terrarum - Atlas Novus van Willem Janszoon  (Wikipedia)
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