GRAAFSCHAP JÜLICH -GULIK
945 - 1480
Gebied
Juliacum-Jülich (Gulik) wordt reeds in de Romeinse tijd
vermeld. Het was een tussenschakel op de weg KeulenMaastricht-Tongeren. In de Frankische periode was de
hoofdplaats van Gulikgau en tevens een kerkelijk centrum. De burcht was eigendom van Keulen-Kerk en
kwam pas in 1288 in handen van de graven van Jülich.
Familie
Bij de aanvang van de karolingische tijd is er een
melding van een ‘comes in pago Iuliancense’, een graaf
die de koning vertegenwoordigde.
Slechts in het midden van de 10e eeuw wordt er een
persoon gemeld, een Godfried uit het geslacht der Matfriedingers, tevens graaf in Sunderscas (=Jülich). Zijn
vader noemde Gerhard, en had Zwentibold bedwongen
en diens weduwe Oda gehuwd (900). Hierdoor werd hij
verwant aan de Liudolfinger. Een broer van Godfried
was Wigerich, aartsbisschop van Keulen (R.924-953).
Volgens Nonn was een andere broer de grootvader van
keizer Koenraad II. Godfried wordt in 958 vermeld als
graaf van Henegouwen en in 962 als graaf van Gillgouw.
Zij stamden dus af van één der meest invloedrijke
families van Lotharingen, waarvan de machtsbasis
omvangrijk en wijd verspreid was.
Vader Gerhard had aan Wigerich verscheidene goederen
meegegeven voor het aartsbisdom, waaronder Koslar,
Müntz en Ruhrdorf. Vermits Wigerich ook de burcht in
eigen bezit had, is het goed mogelijk dat deze goederen
stamden uit het erfgoed van Zwentibold, die Gerhard
had verkregen.
De politieke betekenis van graaf Gotfried nam toe
wanneer de Liudolfinger aan de macht kwamen. Tijdens
de periode van Otto I werd een zoon van Godfried, ook
Godfried genaamd, een gunsteling van aartsbisschop
Bruno, die hem tot hertog van Neder-Lotharingen,
veeleer als militaire bevelhebber, benoemde, in 959.
Wanneer deze in 964 zonder mannelijke erfgenamen
stierf, werden zijn graafschappen verdeeld. Zeer waarschijnlijk ging de Jülichgouw over naar één van zijn
broers, wiens nakomelingen in de 11e eeuw ook meestal
Gerhard noemden.
Hun machtsbasis was beperkt tot het graafschap Jülich
en enkele verstrooide goedern in de omgeving. Verder
weet men daar weinig of niets over bij gebrek aan
dokumenten.
Een eerste duidelijke vertegenwoordiger van het huis
Jülich is een graaf Gerhard I, gemeld rond 1080. De
gewijzigde machtsbasis en het feit dat Jülich nu een
allodium van de Keulse kerk was, leidt ertoe dat de
graven van Jülich sterk aanleunden aan het aartsbisdom,
waar aartsbisschop Anno II eigenlijk de sterke man was
in dit gebied.

Na mekaar volgen Gerhard I (†1029), Gerhard II
(†1081), Gerhard III (†1128) en Gerhard IV (†1143).
Van hen zijn nauwelijks regeringsdaden bekend. In de
tweede helft van de 11e eeuw leunden de graven van
Jülich meestal aan bij het aartsbisdom Keulen als
leenmannen.
Het blijkt dat Jülich een allodium was van de aartsbisschop van Keulen, zodat de graven sterk aanleunden aan
deze. Midden de 11e eeuw waren deze op hun sterkste
nadat Anno II het paltsgraafschap had ontmanteld. De
graven werden beleend met een kasteel en het dorp
Jülich. Toch waren de graven van Jülich niet altijd bereid
de politiek van de aartsbisschop te steunen.
Reeds in het begin van de 12e eeuw waren er spanningen. Een reden was dat aartsbisschop Frederik I van
Schwarzenberg (R.1100-1131) de kandidatuur van zijn
broer Alexander van Jülich niet had gesteund voor de
zetel van Luik. Alexander was verbonden aan de
‘vijanden’ van de aartsbisschop, zoals de keizerlijke
partij, waaronder de schoonvader van Gerhard II, graaf
Willem van Luxemburg. 1
Alexander had wel de steun van de hertog van NederLotharingen en van de graven van Duras en Montaigu.
Het feit dat Alexander al verschillende posten
cumuleerde, zoals aartsdiaken van Hasbanië, proost van
O.L.V.van Hoeii, en van de kerken van St.Barthélémy,
St.Maarten en St.Paulus te Luik, wijst er op dat het huis
van Jülich in deze periode en in deze gebieden reeds van
enig aanzien genoot.
Reeds in 1123, wanneer Albert van Leuven, broer van
Godfried van Leuven (R.1121-1128) en hertog van
Neder-Lotharingen, werd verkozen als bisschop van
Luik, trokken Alexander en Gerhard II in 1128 samen op
om de aartsbisschop en de graaf van Limburg te steunen
in hun strijd tegen de invloed van Brabant in het bisdom
Luik. Na de dood van Alberon van Luik zag
aartsbisschop Frederik geen reden meer om de
kandidatuur van Alexander voor Luik tegen te houden.
Uiteraard zal Alexander (R.1128-1135) de politiek van
de aartsbisschop wel volgen en hielp de graaf van
Limburg tegen Brabant. Zo kwam het tot de Veldslag
van Wilderen (7 augustus 1129)2 .
Met Arnold I (R.1138-1151) als aartsbisschop was de
verstandhouding niet zo goed om onbekende redenen,
doch mogelijks was er een verband met met de betwiste
keizerkeuzes. Met aartsbisschop Rainald van Dassel (R.
1159-1167) ging het beter.
Graaf Willem I van Jülich (?-1176;R.1143-1176)
steunde de territoriale politiek van de aartsbisschop in
Westfalen, dit met de steun van de keizer. Graaf Willem
II van Jülich (?-1207; R.1176-1207) was eveneens een
trouwe volgeling van de aartsbisschop. Hij huwde
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Alveradis, dochter van graaf Adelbert van NörvenichMaubach. Dit bezorgde hem naast aanzien ook een rijk
patrimonium, met o.a. vele voogdijen en meeerdere
allodia, uitgestrekte wouden en rechten op allerhande
ondernemingen hiervan afhankelijk evenals rechten te
Zülpich nog stammend van de paltsgraven. Zo werd
Willem II één der belangrijkste heren in het noordwesten
van het oostrijk. Willem II bouwde dan de burcht
Nideggen op het toenmalig bezit van Nörvenich.
Graaf Willem II was de eigenlijke grondlegger van het
graafschap. Door een ‘Maubachischer Erfenis’ (c1180)
van zijn echtgenote, verwierf hij een invloedzone tot in
de Eifel.
Willem II overlijdt in 1207 zonder erfgenamen, zodat
Jülich overgaat op zijn zuster Jutta, gehuwd met
Eberhard van Heimbach (Hegenbach) die het doorgeeft
aan zijn zoon, Willem III. Willem III was gehuwd met
Mathilde van Limburg, zuster van Hendrik IV van
Limburg. Deze overgang betekende eveneens een
gebiedsuitbreiding van het hele graafschap. Dit huis
regeerde tot 1511.
In 1208 wijzigt het politieke landschap door de moord
op Filip van Zwaben, zodat Otto IV de keizerskroon
bekomt. De relaties met de aartsbisschop, Dirk van
Heimbach (R.1208-1215), een oom van de voormalige
graven van Jülich verlopen dan ook probleemloos. Deze
was ook een trouwe volgeling van Otto IV.
Maubach was een grootwoudgraafschap van een
paltsgraaf. Het omvatte Nideggen en Wehrmeisterei aan
de noordrand van de Eifel langsheen de zogenaamde
’Kronungs-strasse’ van Sinsig naar Aken. Ook het
graafschap Nörvenich hoorde daarbij.
Het ‘omcirkelde’ Düren en omvatte ook de voogdij over
een aantal abdijen, die afhingen van verschillende
Keulse-kapittels, het eigenlijke kernland van het
aartsbisdom. Het ging in zijn geheel over op zijn neef
Willem III, heer van Heimbach en voogd van St.Martin.
Uitbreidingen langsheen de Ruhr, in de streek van
Zülpich en Aken zullen door de opvolgers doorgevoerd
worden ten koste van Keur-Keulen, wat regelmatig
conflicten uitlokte.
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Mondschau en Münstereifel en tot Euskirchen in het
zuiden (J.Alberts).
Hij werd opgevolgd door zijn zoon Willem IV,(?-1278;
R.1219-1277) aanvankelijk onder voogdij van zijn ooms
Hendrik van Limburg en diens broer Walram van
Luxem-burg. Beide voogden leefden in conflict met de
aartsbis-schop Engelbert I van Keulen in verband met de
opvol-ging in het graafschap Berg. De aartsbisschop kon
in 1220 uiteindelijk zijn wil doorzetten.
Vanaf 1198 konden de graven in het Neder-Rijn gebied,
gebruikmakend van de verwarring omtrent de kezierlijke
troon, hun gebieden verruimen, hierin enigzins gesteund
door de aartsbisschop. In 1216 evenwel zal Engelbert I
(R.1216-1225) zich zelf met zaken bemoeien en voert
een agressieve territoriale politiek. Toch kon Willem IV
zijn gebied en macht verder uitbreiden tot de
aartsbisschop hem tegenwerkte. In 1234 belegerde hij
zelfs de burcht Mullenark, doch het kwam vlug tot een
vergelijk. Wat later kon Willem IV de erfenis verkrijgen
van zijn broer Everhard van Heimbach3 Het betrof de
burcht van Heimbach met de voogdij over een woud in
de Eifel.
Graaf Willem IV verwerft als partijgenoot van de
Staufen in 1232 de voogdij over Aken, de rijksabdij
Korneli-münster en de bezittingen van de rijksabdij
Essen aan de linker Rijnoever en in 1246 tevens de
voogdij over de stad Düren. Samen met de verdere
aanwinsten werd Jülich op het einde van de 13e eeuw
een bedreiging op de noordflank van KeurKeulen.
Willem IV is tweemaal gehuwd. Een eerste maal met
Margareta van Gelre, dochter van graaf Gerard en een
tweede maal met Ricarda van Gelre, zus van zijn eerste
vrouw. Uit het tweede huwelijk kwamen verschillende
kinderen voort.
Graaf Willem IV (R.1219-1274) verkreeg van hertog
Lodewijk I van Beieren die benoemd was als paltsgraaf
een belening met het woudgraafschap, rechten in
Zülpich en de voogdij ovver een hele reeks abdijen.
De groeiende handel en de economie dwong de graven
tot gepaste maatregelen voor de organisatie der steden,
van het gerecht en van hun financiën..

Huis van Heimbach - Hengebach

Conflicten

Graaf Willem III (?-1218; R.1207-1219) neef van
Willem II, sloot in 1215 vrede met Frederik II in de
Duitse keizerstrijd. Hij nam deel aan de vierde kruistocht
en overleed bij een expeditie in Egypte.

In 1242 brak een oorlog uit tussen enerzijds de steden
Keulen en Aken, de Staufen en de graaf van Jülich en
anderzijds de aartsbisschop. De graaf van Jülich ging de
stad Bonn verwoesten en slaagde er in de aartsbisschop
gevangen te nemen. Hij werd slechts na 8 maanden vrijgelaten mits concessies en een losgeld. De graaf streefde
inderdaad gebiedsuitbreiding na, maar de aartsbisschop
kon in de daarop volgende jaren de situatie naar zijn
hand zetten. Alleszins verpandde de keizer in 1242 de
stad Düren aan Willem IV.

Willem III (R.1207-1219) sloot met Frederik II, de
concurrent van Otto IV wel een neutraliteitsverdrag (15
augustus 1214) na de Slag van Bouvines, doch Frederik
II verbrak dit en belegerde en verwoeste Jülich. Willem
III kon niet anders dan een vrede sluiten met de Staufer.
Bij het overlijden van Willem III (1219) strekte het
Gulikse gebied zich uit langs de noordgrens van de oude
Jülichgau, die ten zuiden van Erkelens in west-oostrichting liep, in het noorden tot aan Gmünd, tussen
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De aartsbisschop betwistte Zülpich, Lecherich en
verschillende strategische plaatsen. In 1242 kon de graaf
van Jülich de aartsbisschop gevangen nemen en deze
moest de Vrede van Nideggen ondertekenen, waarbij

Ook deze persoon aangehaald door T.R.Kraus is niet terug te vinden in de genealogieën.
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hem het recht werd ontzegd burchten tegen de graaf van
Jülich te bouwen. De graaf werd wel overtuigd het
pauselijk kamp tegen de Staufen te vervoegen.
Een verzoening van Koenraad in 1243 met de hertog van
Brabant leidde tot nieuwe conflicten met Jülich, die er
bijna in slaagde de hertog gevangen te nemen.
In maart 1244 sluit Jülich een verbond met de Westfaalse
tegenstrever van de aartsbisschop, doch hier werd snel
een wapenstilstand gesloten. In 1246 evenwel koos
Willem opnieuw het kamp der Staufen. Dit was vooral
ingegeven om zijn broer Walram in zijn betwistingen
met de aartsbisschop te steunen omtrent de uitgebreide
erfenis der graven van Hochstaden. Ook vroeg hij met
succes aan de keizer Karel IV en verkreeg hij de
belening van Düren (1246), maar het volgend jaar sluit
Willem IV terug aan bij de aartsbisschop, samen met
zijn broer Walram.
Toch bleef het spannen tussen de aartsbisschop en
Jülich. Willem IV steunde de burgers van Keulen in hun
onvrede met de aartsbisschop (1252).
Overeenkomsten met de hertog van Brabant, die de
burcht van Daelhem kreeg, en bemiddeling door Otto II
van Gelre en Hendrik van Sayn, later ook door hertog
Hendrik IV van Limburg-Berg, leidden uiteindelijk tot
een vrede in 1244. Hierbij moest de graaf van Jülich
alles teruggeven wat hij genomen had. Dit is een
aanwijzing dat de strijd om de weg Brabant-Keulen
reeds lang voor Woeringen 4 onderhuids woedde en dat
Jülich in deze machtstrijd de concurrent was van
Brabant.
In 1252 sluit Willem IV een verdrag met de stad Keulen
zodat een oorlog met de aartsbisschop ontbrandt. Willem
IV verliest en moet een schadevergoeding betalen. In
1256 herhaalt dit zich, maar in 1267 wordt, na een nieuw
conflict, aartsbisschop Engelbert II gevangen genomen. Hij zal niettegenstaande pauselijke tussenkomsten
gevangen blijven tot 1271 tot hij nieuwe toegevingen
doet.
De graaf van Jülich steunde wel de politiek van Willem
van Holland in zijn bemoeienissen in het conflict tussen
de Avesnes en de Dampierre, veeleer in het vooruitzicht
van een mogelijke annexatie van Zeeland door de graven
van Holland. Op de duur kon hij, vooral na de overwinning van de aartsbisschop in het conflict in Westfalen, de militaire druk van deze niet weerstaan. Met zijn
broer Walram moest hij het Diktaat-Verdrag van
Blatzheim (1254) ondertekenen. Vooral Walram en zijn
echtgenote moesten buigen betreffende de Hochstade
erfenis. De graaf van Jülich kon nog wel heel wat
behouden. Deze overwinning van de aartsbisschop had
een grote weerklank in het Rijk, zowel bij Willem van
Holland en de graven van Jülich, maar leidde toch tot
een vrede in het gebied onder de ‘heerschappij’ van de
aartsbisschop.
Wanneer aartsbisschop Koenraad van Hochstade (R.
1238-1261) aan de macht komt, wordt de concurrentie
zeer hevig. Hij maakte gebruik van de pauselijke ban op
keizer Frederik II. Zodoende moesten de hertogen van
Brabant (Hendrik II), de hertog van Limburg (Hendrik
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IV), de graaf van Loon (Arnold IV) en graaf Willem IV
van Jülich en de graaf van Gelre onder het motto van
trouw aan de Staufen een verbond sluiten tegen de
aartsbisschop.
De toenmalige tegenstanders van Koenraad, Johan van
Avesnes en Walram, broer van Willem IV, zullen na de
gewelddadige dood van Willem van Holland (1256)
verkozen samen Richard van Cornwall als keizer.
Willem IV onthield zich tijdens het pontificaat van
Koenraad van enige militaire aktiviteit.
Maar na de dood van Koenraad (18 september 1261)
hernam Willem IV zijn offensief tegen diens opvolger
Engelbert II van Valkenburg (R.1261-1274), maar nu
meer langs diplomatische weg. Toen laaiden ook de
twisten met de burgers van Keulen weer op, waarbij
Willem IV het handig speelde in zijn eigen voordeel.
Uiteindelijk kwam het tot de Veldslag van Marienholz
(18 oktober 1267). De aartsbisschop geraakte in gevangenschap bij Jülich en dit gedurende meer dan drie jaren,
tot april 1271. Een bemiddeling door Albertus Magnus
deed Engelbert buigen en hij kon zonder veel gezichtsverlies en mits toegevingen vrijkomen.
De tweede zoon Walram (?-1297; R.1278-1297) werd
proost van het Maria-Stift in Aken, maar trad wel op als
graaf bij het overlijden van Willem IV in 1277. Een andere zoon, Otto, was proost van St.Servaas te Maastricht.
Opvolger aartsbisschop Siegfried van Westerburg (R.
1274-1297) kon zich verzoenen met de burgers van
Keulen, zodat Willem IV nieuwe bondgenoten moest
zoeken. Siegfried verkreeg door zijn soms roekeloze
handeling enkel vijandschap in het gebied, zodat de
vorsten van het Rijn- en Westfalisch gebied een verbond
sloten onder leiding van Willem IV en bisschop Simon
van Paderborn. Siegfried gebruikt elk voorwendsel om
Jülich binnen te vallen, doch in 1277 kwam het tot een
wapenstilstand. De plotse dood van bisschop Simon van
Paderborn (7juni 1277) luidde het uiteenvallen in van
het verbond. Het werd ieder voor zich. De aartsbisschop
veroverde de stad Woeringen en andere plaatsen, maar
kon zich niet doorzetten tegen Willem IV.
Langsheen de Ruhr, in het gebied van Zülpich en Aken
konden de opvolgers hun macht uitbreiden, meestal ten
koste van de kerk van Keulen. In de nacht van 16-17
maart 1278 drongen Willem IV, zijn zoon Willem en een
belangrijke groep partijgangers binnen in de stad Aken,
verbonden aan de aartsbisschop. Door verraad mislukte
het opzet. Beiden worden er vermoord.
Deze catastrofe voor het huis van Jülich betekende voor
de aartsbisschop het sein om het Land van Jülich binnen
te vallen. De adminstratieve kaders boden evenwel flink
verzet en hielpen Weduwe Ricardis van Gelre verder
weerstand te bieden. Toch dwong de aartsbisschop de
Vrede van Pingsheim af (14 oktober 1278), en bekwam
een ganse reeks domeinen. De erfenis van Willem IV
kon wel grotendeels gevrijwaard worden ten voordele
van de opvolger Walram, de tweede zoon van Willem IV,
gehuwd met Maria van Brabant
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De verzoening Jülich-Aken werd bezegeld in het
Verdrag van Schonau (20 september 1280) waarbij
werd afgesproken dat de Stad Aken een schadevergoeding van 15.000 marken-engels-brabantse Dinaren
zou betalen aan het Huis van Jülich.
Eerder om opportunistische redenen steunde Willem IV
van Jülich Brabant in het conflict om de Limburgse
successie, die zijn beslag kreeg in de Slag van
Woeringen (5 juli 1288)5 .
De Vrede van Pingsheim (14 oktober 1279)
Deze was min of meer een aanvulling van de Landsvrede
van 28 augustus 1279. Zij houdt een verzoening in tussen
gravin Ricarda van Jülich en haar zoon Walram, proost in
Aken, Otto proost te Maastricht en Gerhard met de
aartsbisschop Siegfried van Westrerburg, onder bemiddeling van de graaf van Sayn. Ze hield volgende bepalingen in:
- De aartsbisschop behoudt de voogdij over de stad
Zülpich;
- Hij houdt hiervan alle rentes en rechten;
- Jülich behoudt het patronaat van de Marienkirche van
Zülpich;
- Het is de aartsbisschop toegestaan in Zülpich een burcht
en een omwalling te bouwen;
- Jülich krijgt de burcht van Liedberg terug;
- Nieuwbouw van de Kaster-burcht wordt toegestaan;
- Rodingen en Petternich, die de aartsbisschop had
verpand blijven voor 1600 mark als borg in hun
pandbezit en Nideggen wordt terug een Keuls leen
(wikipedia)
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Zijn broer Gerhard VII (R.1297-1328), genaamd van
Kaster, volgde hem op. Ook hij had voortdurend
conflicten met de aartsbisschop vooral over Zülpich. Hij
werd wel door keizer Albrecht aangeduid als Landvoogd
voor de Landsvrede, zodat hij hem bijstond in zijn
conflict met aartsbisschop Wikbold van Holte (R.
1297-1304). Deze moest alle veroverde gebieden teruggeven, waarbij de graaf van Jülich wel werd beloond
voor bewezen diensten.
Gerhard kon verschillende enclave-gebieden bekomen
op een vreedzame wijze. In 1301 de voogdij over Düren,
in 1304 de voogdij over Kessel, Brügge en Grevenbroich
evenals de heerlijkheid Bergheim (1312). Intussen moest
hij Frederik de Schone van Oostenrijk aan de macht
helpen, waarvoor hij zich ook goed liet belonen.
Toch bleef de aartsbisschop niet stil. Hendrik van
Virneburg (R.1304-1322) verwierf tussen 1314 en 1323
het graafschap Hülchrath, wat de weg van Jülich naar de
Rijn blokkeerde. Om zich de erfenis van de Bergheimtak te verzekeren, ging Gerhard vooruitziend te werk en
stuurde aan op de benoeming van zijn zoon Walram als
aartsbisschop.
Met Gerhard V (v1250-1328; R.1297-1328) begon een
nieuwe expansie, waarbij achtereenvolgens gedurende
1304-1307 delen van het graafschap Kessel als Kaster,
Brüggen en Grevenbroich, evenals Bergheim werden
verworven. In 1312 kwam Münstereifel terug na het
uitsterven van een zijtak. Hij overlijdt in 1328 en wordt
opgevolgd door zijn zoon Willem V.
Hertogdom

Na de slag van Woeringen (1288) verminderde de
dreiging wel vanuit KeurKeulen. Walram belegerde
vrijwel onmiddelijk Zülpich en sloot een overeenkomst
met de burgers, die hem erkenden als heer van Zülpich.
Onderhandelingen met de aartsbisschop, die inmiddels
was vrijgekomen, liepen op niets uit en Walram bleef
Zülpich bezetten. In 1291 kwam het tot een vergelijk. De
aartsbisschop gaf de voogdij over Zülpich terug aan
Walram.
In de reeks verdragen die daarop volgden, sloot Willem
één af met de aartsbisschop (29 maart 1291), maar liet
zich grotendeels bij de neus nemen, dit enigzins
voortvloeiend uit het ongunstig verdrag van Pingsheim.
Toch bleef het tussen beide vredig. Graaf Willem
bekwam in 1292 van keizer Adolf het schoutsambt over
Aken en de bevestiging van de verpanding van Düren.
Progressief kwam het tot een conflict met Brabant dat
sedert 1288 zeer nadrukkelijk en opdringerig aanwezig
was in het Rijnland. Tenslotte zou het in 1334 tot een
vergelijk komen.
De Zülpich-kwestie zal gedurende ongeveer een eeuw de
relatie met de aartsbisschop van Keulen blijven
beheersen. Vele arbitrages, compromissen en evenveel
ruzies zullen de verschillende opvolgers hierover blijven
voeren. Wederzijdse eisen en vooral wederzijds
wantrouwen ken-merkten deze twisten. Uiteindelijk gaf
in 1407 de toen-malige aartsbisschop wat toe (Schwarz).
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Graaf Willem V (?-1361;R.1328-1361) was een rechtschapen en vredelievend man, in 1336 als markgraaf en
in 1356 tot hertog verheven.
Gehuwd met Johanna van Avesnes-Holland, stuurde hij
aan op een samenwerking tussen Engeland en Duitsland
om de weg af te snijden aan de opdringerigheid van
Frankrijk in het Rijngebied. Willem ontmoette in
Februari 1335 de keizer en bood hem zijn diensten aaan
in het onflict met de paus.
In 1336 stond Willem V de keizer en de inmiddels met
hem verzoende Habsburgers met troepen uit
Henegouwen in zijn kamp tegen de Luxemburgers bij de
strijd om de erfenis van Hendrik van Karinthië, wat met
succes werd bekroond. De keizer verhief hem daarvoor
tot markgraaf. Hieraan was de belening verbonden met
het Rijkswoud tussen Kornelimunster en Monschau, de
pandrechten over Düren, de burcht en de tol van
Kaiserswerth, de stad Zinzig en het schoutambt van
Aken.
Dit alles gebeurde in de periode waar de Frans-Engelse
oorlog en de twisten tussen paus en keizer hoog
oplaaiden. Willem V had door zijn aktieve steun aan
Frankrijk in haar strijd tegen Engeland als beloning de
belening gekregen van de winstgevende heerlijkheden
Vierzon en Lury aan de Loire. Walram was gehuwd met
Maria van Brabant, die enige banden had met de heren
aldaar. In dat kader koos Gerhard de zijde van de paus in
zijn conflict met Lodewijk van Beieren, zonder te veel
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aktieve steun. Uiteindelijk (27 januari 1332) benoemde
de paus zoon Walram tot aartsbisschop (R.1332-1349),
vooral om de graaf van Jülich aan zich te binden, hoewel
zoon Willem V het reeds had overgenomen.
De benoeming van Walram bracht wel een hele
ommekeeer in de politieke toestand in het Rijngebied. Er
kwam een vriendschappelijke band tussen Jülich en
Keulen die ruim 20 jaren zou duren, hoewel de burgers
zich af en toe wel roerden.
Het graafschap en het aanzien van Willem V groeiden uit
tot toonaangevend in Europa, zodat de keizer hem in
1336 tot markgraaf en in 1356 tot hertog verhief. Ook
gaf de keizer het recht van opvolging aan zijn tweede
zoon, Gerhard van Jülich, voor Berg, indien graaf Adolf
van Berg kinderloos zou overlijden.
Onderhandelingen van Willem V mt Frankrijk over de
erkenning van Lodewijk mislukten, zodat Lodewijk een
duits-hollandse-engelse coalitie genegen was, die eind
1337 te Frankfurt werd gesloten. Willem V ondernam
zelfs enkele krijgsverrichtingen tegen Frankrijk te
Kamerijk, waarvoor hij door Engeland financieel werd
beloond. De rol van Willem V in deze was evenwel
uitgespeeld zodra koning Edward III zich uit de
Nederlanden terugtrok (1346)
Van nu af aan hield hij zich bezig met de verdere
uitbouw van zijn graafschap om de administratie, zowel
fincieel als gerechtelijk te moderniseren en vooral te
uniformiseren.
Zijn tweede zoon Gebhard (VI van Jülich) was gehuwd
met Margareta van Berg, de enige erfgenamle van het
graafschap Berg en Ravensberg. Willem V spande zich
in opdat Gerhard het graafschap Berg zou kunnen erven.
Zijn oudste zoon, Gerhard, volgde hem in 1346/ 1348
ook op voor het huis Ravensberg-Berg, terwijl de zoon
van Willem VI (II als hertog) Willem III, de regering
van Jülich overnam.
Een op hand zijnde vereniging van Jülich met Berg
kwam niet tot stand, daar graaf Gerhard in 1360 zelf
voor zijn vader overleed. Gerhard was namelijk gehuwd
met de enige erfgename van Berg. De jongere zoon
Willem V volgde hem op. Deze jonge Jülich-tak kon via
erfenis wel het hertogdom Gelre verwerven.
Toen echter ook deze lijn in 1423 uitstierf, stortte deze
vooropgestelde vereniging ineen. De oudere tak ging
voor Jülich door tot 1511, terwijl in Gelre een andere
hertog werd verkozen in de persoon van Arnold van
Egmont.
De schoonbroer van de koning van Frankrijk, Robrecht
van Artois, had om bepaalde redenen, asiel gekregen bij
de hertog van Brabant, Jan III (datum?). Koning Filip VI
had een coalitie gesloten met Luik (Adolf II), graaf
Willem V van Jülich en Reinout II van Gelre om de
uitle-vering te kunnen opeisen. Dank zij veel diplomatie,
vooral vanwege de gebroeders van Jülich, keerde de rust
tussen Maas en Rijn terug.
Dit wijst duidelijk op de vooraanstaande plaats die de
gebroeders van Jülich innamen in de West-Europese
politiek. De aartsbisschop moest wel schipperen inzake
zijn erkenning door de nieuwe keizer Lodewijk van
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Beieren, daar die niet werd erkend door de paus. In die
periode kwamen er ook veel klachten van Kleve tegen
de aarts-bisschop en geschillen met bisschop de La
Marck van Luik. Geleidelijk evolueerde de aartsbisschop
openlijk in de richting van Lodewijk en zulks in
samenwerking met Engeland. Dit leverde hem vooreerst
geld op, de stad Düren, Kaiserswerth en Sinsig in pand.
Deze ‘schommel-politiek’ van de aartsbisschop was
eerder gunstig voor de vrede in het gebied. De steun van
anderen was ook niet zonder voordelen. De graaf van
Jülich werd eerst verheven tot markgraaf en vervolgens
kreeg hij de titel van rijksmaarschalk. Reinout van Gelre
werd tot hertog be-noemd en kreeg het recht gouden
munten te slaan. Anderen kregen ook voordelen en
geldsommen.
In 1345 verwerft de graaf Euskirchen, Mondschau,
Heinsberg, Geilenkirchen, Millen, Wassenberg en
Löwenburg. Zijn residentie wordt dan Düsseldorf.
Uitbreidingen van het Graafschap Jülich
c1180 Maubach-Nörvenich erfenis
1207 Het huis Heimbach neemt Jülich over
1246-9 Een deel van de Hochstade erfenis
(Münstereifel) eerst aan de hoofdlijn Jülich
Bergheim, in 1312 aan de hoofdlijn
1300 Sinsig in pand
1305 aankoop van Kessel (Grevenbroich, Gladbach,
Dühler, Süchteln)
1343 Leenrechten op Neuenahr
1392 Randerath
1435 Mondschau als pand
1472 Heinsberg (erfenis, huwelijk)
1494 Wassenberg

In 1352 was Jan van Valkenburg kinderloos overleden.
Hij werd ‘opgevolgd’ door zijn zuster Philippa van
Valkenburg, die gehuwd was met Hendrik van Vlaanderen.6 Die verkocht Valkenburg aan Reinout van
Schoonvorst. In 1356 kon Willem V van Jülich
Valkenburg dan overkopen.
Graaf Willem V van Jülich (c1280-1361; R.
1328-1361), de opvolger van Gerard VII, en aartsbisschop Hendrik legden in 1328 hun geschillen bij,
waarbij ook bepaald werd dat de verdragen tussen de
aartsbisschop en Reinout van Valkenburg-Mondschau,
evenals dit tussen Willem van Jülich en Reinout van
Gelre ongemoeid worden gelaten. Dit moet gezien
worden in het licht van de volgende politiek. Willem
was gehuwd met een dochter van Willem III van
Holland, waarvan de beide andere dochters gehuwd
waren met koning Eduard III van Engeland en met
keizer Ludwig van Beieren. Het spel der allianties tussen
alle grote vorsten werd er niet gemakkelijker om.
Willem verschafte hulp aan Engeland tegen de Schotten,
aan Frankrijk te Kassel zodat hij in feite een vijand was
van keizer Lodewijk. Een andere vijand was bisschop
Adolf de la Marck van Luik. Verdere bemoeienissen van
de paus ten gunste van Willem van Jülich evenals een
aantal huwelijken hadden geen duidelijke invloed op de
verdere Europese politiek, hoewel de koning van
Frankrijk steeds nadrukkelijker aanwezig was, onder
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andere bij de benoemingen van een nieuwe aartsbisschop van Keulen (1328).
De vrede tussen Willem van Jülich en de aartsbisschop
vormde vrijwel zeker een aanloop tot de verkiezing van
zijn broer, Walram van Jülich, tot aartsbisschop in 1332.
Willem I zal erin slagen voor zijn zoon Willem de
opvolging van Gelre te krijgen, mee omdat de hertog
van Brabant gevangen wordt genomen in Basweiler7 .
In 1347 wordt Willem V, gehuwd met Johanna van
Holland-Henegouwen, door keizer Karel IV beleend
met een ‘vierde deel’ van Holland, Zeeland en Henegouwen. Hierbij verwerven zij Düren, Kaiserswerth en
Sinnig evenals het schoutambt van Aken. In 1361 wordt
een vriendschapsverdrag gesloten tussen Willem I van
Berg-Jülich en Godfried van Dalenbroeck, graaf van
Loon en heer van Heinsberg. In 1363 verpandt Godfried
Blankenberg (Blankenheim?) en Löwenberg aan Willem
I van Berg, wat een uitbreiding voor Berg betekent.
In 1348, wanneer de graaf van Berg overleed, was
koning Lodewijk reeds overleden en zijn opvolging
werd beheersd door de Wittelsbacher en de Luxemburgers. Willem wende zich zonder de goed-keuring van
Gerhard tot Karel van Moravië, gaf zijn weerstand tegen
Frankrijk op en hielp Karel IV van Luxemburg door een
diplomatische zending in de zomer van 1349 om
erkenning in het ganse Rijnland. Hij kon ook verkrijgen
dat zijn kroning in Aken kon gebeuren. Hiervoor
beleende Karel IV Gerhard met Berg dan in 1349.
CHRONOLOGIE van de GRAVEN van JÜLICH
Eerste Huis van Jülich
1003-1029
Gerhard I
1029-1081
Gerhard II
1081-1114
Gerhard III
1114-1127
Gerhard IV
1127-1138
Gerhard V
1138-1142
Gerhard VI
1143-1176
Willem I
Tweede Huis van Jülich-Hengebach
1176-1207
Willem II
1207-1219
Willem III
1219-1278
Willem IV
1274-1278
Willem (V)
1278-1297
Walram
1297-1328
Gerhard VII
Hertogdom
1328-1361
Willem V, I als hertog
1361-1393
Willem II
1393-1402
Willem III
1402-1423
Reinout IV van Gelre
1423-1437
Adolf I (htg van Berg vanaf 1408)
1437-1475
Gerhard VI
1475-1511
Willem IV
1393--1423 Personele Unie met Gelre
vanaf 1423 met Berg
vanaf 1427 met Ravensberg

Het einde van het jaar 1349 was voor hem een
dieptepunt. Een deel van de erfenis van zijn schoonvader
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Willem II van Henegouwen ging aan hem voorbij en zijn
broer Walram overleed.
Ook de Standen begonnen financieel hulp te weigeren
voor zijn buitenlandse politiek. Zijn zonen kwamen in
opstand en namen hem zelfs gevangen (december 1349),
maar dit was niet naar de zin van de Standen zodat hij
vrij kwam in juni 1351.
Hij kon met aartsbisschop Willem van Gennep (R.
1349-1362) tot een overeenkomst komen en de
heerlijkheden Valkenburg en Monschau bekomen, wat
door keizer Karel IV werd bevestigd (1357). Ingevolge
de aanspraken van Walram van Born moest hij wel
Valkenburg prijs geven.
Hertog Willem I van Jülich overlijdt in 1361 en wordt
opgevolgd door zijn tweede zoon Willem II
(c1325-1393; R.1361-1393).
Vermeldenswaard is dat in 1349 al enig medezeggenschap bestaat vanwege het Ridderschap en
de steden in de staatsaangelegenheden. Dit staat
duide-lijk te lezen in teksten van 1361 en 1369. De
latere Unie met Gelre, waar zulks reeds vroeger
bestond, zal dit nog verder in de hand werken.
Tussen Willem I van Berg en Willem II van Jülich, zijn
neef, rijst er in 1371 een conflict, waarover is niet duidelijk. Alleszins verwerft de eerste in 1375 de stad Sinsig.

Personele Unie met Gelre
Nu zal het huis van Jülich over Gelre regeren.
Reinout III van Gelre overleed in 1371 zonder kinderen.
De opvolging werd betwist tussen zijn twee nichten,
Maria van Gelre, gehuwd met Willem II van Jülich en
Machteld, weduwe van Johan van Kleve. De strijd
tussen beiden ging gepaard met een heropflakkering van
de strijd tussen de Hekeren die partij kozen voor
Machteld en de Bronkhorsten. Uiteindelijk werd Willem
II van Jülich erkend door de adel van Gelre. In 1372 zal
Karel IV hem belenen met Gelre en Zütphen en komt het
tot een hereniging Jülich - Gelre. Dit kon alleen
gebeuren nadat Willem hertog Wenceslas van Brabant,
tevens broer van de keizer, vrijliet die hij had gevangen
genomen bij de Slag van Basweiler (Augustus 1371), en
nadat hij zich had verzoend met de keizer en met de
hertog van Brabant.
Het blijkt dus dat in Jülich nu het eerstgeboren-principe
werd aanvaard, daar waar dit in 1361 niet gebeurde, toen
niet de oudste zoon Gerhard, maar wel de tweede zoon
werd aanvaard als opvolger. In Gelre was dit al
toegepast in 1343, toen de oudste zoon Reinout III zijn
vader opvolgde.
Reinout IV van Jülich-Gelre (c1365-1423; R.
1402-1423) was gehuwd met Maria van Harcourt 7 . In
1402 volgt hij voor beide graafschappen op. Hij treedt in
1403 in een defensief verbond met de aartsbisschop van
Keulen Frederik III waarbij ook een regeling wordt
getroffen over het omstreden Zulpich. Hij bemiddelt
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voor Adolf II van Kleve het probleem Emmerich dat aan
laatstgenoemde toekwam na de Slag van Kleverham
(1397). Tenslotte raakt hij verwikkeld in de Bourgondische politiek in Frankrijk nadat hij de zijde van
Frankrijk had gekozen.
In 1420 had Adolf I van Berg reeds zijn akkoord
gegeven aan Jan van Loon, heer van Heinsberg, zoon
van Filip van Berg, dat bij het overlijden van Reinald IV
van Jülich-Gelre, die ‘één vierde” van de bezittingen zou
overnemen, en hijzelf uiteraard de drie vierden.! Zo zou
Jan van Loon o.a. Born en Sittard bekomen. Bij het
overlijden van Reinout IV in 1423 kwam het anders uit.
Adolf I bekwam Jülich en Gelre ging naar de oudste
zoon van Jan van Egmont, gehuwd met Maria van Arkel,
een achter-kleindochter van Reginald II. Dit leidde tot
een oorlog want Adolf I van Berg liet zijn aanspraken op
het geheel niet vallen. Meerdere wapenstilstanden
werden verbroken.
Na hun overwinning in de slag van Basweiler (1371)
(zie kader) en de vereniging met Gelre, verwierf de graaf
van Jülich nog meer invloed in de streek van de NederRijn. Het verlies van Gelre in 1423 werd evenwel
gecompenseerd door het verwerven van Berg, evenals
van andere gebieden als Heinsberg en Wassenberg. De
slag van Basweiler maakte een einde aan de oorlog
tussen Jülich, in alliantie met Edward van Gelre en met
zijn neef enerzijds, Willem van Berg, en Brabant
anderzijds.
In dat jaar kwamen de zonen Gerhard, graaf van Berg en
Willem van Jülich in opstand tegen hun vader markgraaf
Willem V van Jülich. Zij hadden gebruik gemaakt van
het feit dat hun vader was gevangen genomen bij de slag
van Klevenham (1397). Waarom is in feite niet bekend.
Het jaar daarop kwam het tot een verzoening.
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Toch eindigde in 1423 de strijd tussen Berg, in alliantie
met Jülich en het aartsbisdom Keulen, Dietrich van
Mörs. Zijn broer, Frederik III graaf van Mörs sloot een
verbond waarbij de hertog Adolf van Berg-Jülich en Jan
van Heinsberg waren betrokken en dat gericht was tegen
diegenen die zouden kunnen aanspraken maken op
Gelre-Zutphen. Samen vormden ze in 1424 een alliantie,
vooral gericht tegen Adolf van Kleve. Het gevolg
hiervan was een grote vijandschap tussen de aartsbisschop en de hertog van Kleve.
Bij de dood van Johan I van Loon, heer van Heinsberg in
1437 gingen vele van zijn bezittingen over naar het
graaf-schap Jülich. Gehuwd met de dochter van Frederik
II van Mörs had Johan zich verdienstelijk gemaakt bij de
rege-ling van de erfenis van Reinout IV van Gelre.
Adolf van Berg werd opgevolgd door zijn neef Gerhard
VII, daar zijn zoon Ruprecht reeds was in 1431
overleden.
De oudste zoon van Willem, Gerhard VI volgde hem op
in 1437 voor Ravensberg en Berg. De Personele Unie
Jülich-Berg kwam niet tot stand daar hij voor zijn vader
overleed.
Gerhard VII van Jülich-Berg (c1416-1475; R.
1437-1475) was gehuwd met Sylvia van Saksen. Daar ze
lang kinderloos blijven, stellen ze in 1450 een erfverdrag
op waarbij Berg en Ravensberg aan Keur-Keulen wordt
verkocht voor de som van 104.000 gulden. Het gebied
Jülich komt hierbij niet in aanmerking.
Hij zorgde wel voor een nieuwe gebiedsuitbreiding.
Naast Kaster voegde hij Brüggen en Grevenbroich
evenals de heerlijkheden Bergheim en Münstereifel aan
het grondgebied toe. In 1455 bevalt Sylvia van een zoon.

De ‘Van Arkels’ waren rond 1400 één der
voornaam-ste families van het graafschap Holland.
Naast hun gebied, die de steden Gorkum, Leerdam,
Heukelom en Asperen omvatte, hadden ze
verspreide bezittingen in Gelre, Brabant, Limburg,
Zeeland, Bar en Utrecht, en zelfs in Frankrijk. Als
stadhouder van Holland, Zeeland en Friesland was
Johan één der invloedrijkste Hollandse edelmannen.

Gerhard van Loon en de ridders, evenals de steden van
Jülich, willen alleszins de verkoop van Jülich verhinderen. Dit zal leiden tot de Slag van Linnich (1444),
waar Gerhard van Jülich-Berg Arnold van Gelre verslaat.
Hierop volgt een tienjarige wapenstilstand. Die vrede
maakte een eind aan deze Guliks-Gelderse oorlog.
Hertog Arnold van Gelre laat zijn aanspraken op Jülich
varen. In 1461 werd hij ernstig ziek en verkeerde in de
onmogelijkheid tot regeren tot aan zijn dood in 1475.

Keizer Sigismund beleende Arnold van Egmont voor
Gelre en Jülich mits een afkoopsom. Daar die evenwel
niet werd betaald zal de keizer uiteindelijk Adolf I van
Berg belenen met Gelre-Jülich, maar nu was Gelre niet
akkoord. Bij het overlijden van Reinout van Gelre
(1423) ging Jülich-Gelre over naar Adolf van Berg
(?-1437;R.1423-1437), wellicht omdat hij ouder was dan
broer Willem van Ravensberg.
Met Adolf van Berg worden Jülich en Gelre verenigd in
een Personele Unie. Wel was hertog Adolf I van Berg
een onzeker element in de Keulen-Kleve tegenstelling.
Bij zijn dood in 1437 werd Adolf I opgevolgd door
Gerhard (c1416-1475; R.1437-1475), de zoon van
broer Willem van Berg. In 1437 wordt Gerhard beleend
op voorspraak van de aartsbisschop van Keulen met
Berg, Jülich en Gelre, ofte een Erbland-vereinigung.
Voor Gelre was deze belening alleen maar fictief, daar
zij niet kon worden uitgeoefend.

In 1478 aarzelt hertog Willem van Berg-III van Jülich
(1455-1511; R.1475-1511) nog om Bourgondië te steunen. Hij onderhandelt met Frankrijk over een eventueel
huwelijk met Filippa van Gelre, dochter van hertog
Adolf van Gelre. Enkele jaren later ziet hij af van de
relatie met koning Lodewijk XI van Frankrijk en huwt
Sibilla, een dochter van de markgraaf Albrecht van
Brandenburg.
Hertog Willem van Jülich-Berg neemt in 1480 verschillende gebieden over van het graafschap Mörs, omdat de
graaf aldaar teveel schulden had. In 1496 wordt een
Personele Unie Jülich-Kleve afgesloten, met de
goedkeuring van keizer Maximiliaan I. Het huwe-lijk
van Maria, dochter van Willem IV van Berg-Jülich, met
Johan II van Kleve wordt ingezegend in 1510. Hierdoor
kwam het tot een Personele Unie tussen Jülich-Berg en
Kleve-Marck.
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De SLAG van BAESWEILER (22 augustus 1371)
Aanloop en Gevolgen
Het verlies van Limburg in de slag van Woeringen in
1288 betekende voor Gelre het einde van haar streven
naar meer macht in dit gebied.
De jonge Reinout III werd in 1344 op 13-jarige leeftijd
meerderjarig verklaard. Meerdere vreemde dynastieën
probeerden een verbond te sluiten. Willem IV van
Holland stelde hem voor dat hij zijn zuster Isabelle zou
huwen. Een oom van Reinout III, koning Edward III van
Engeland, broer van de moeder Eleanore, stuurt aan op
een huwelijk met de dochter van de hertog van Jülich,
dit om een huwelijk met een Brabantse prinses te voorkomen en om een alliantie met Brabant en derhalve ook
met Frankrijk te verhinderen. In Calais leek Reinout III
de Engelse koning ter wille te willen zijn, maar tenslotte
trouwde hij in 1347 met Maria van Brabant. Zo werd
Reinout III in de oorlog van Brabant tegen Luik meegezogen. Door dit huwelijk kreeg de Heekeren-partij in
Gelre de overhand.
In de ruzie tussen Reinout en zijn broer Edward had
Johan van Möhrs, herhaaldelijk samen met de steden en
de Gelderse adel, geprobeerd een oplossing te vinden.
Het probleem werd ’opgelost’ toen Edward zijn broer
Reinout in 1361 gevangen nam. Nu kwamen de
Heekeren bij Edward aankloppen. De agressieve politiek
van Edward deed vele landheren in ballingschap naar
Holland gaan.
De echtgenote van Reinout III, Maria van Brabant, was
gevlucht naar Brussel, bij haar zuster, gehuwd met
Wenceslas. De Brabanders zullen dan regelmatig prikacties op Gelders grondgebied uitvoeren, o.a. de korte
in-name van Bommelerswaard (1364) en van
Zaltbommel (1366).
Edward verloofde zich met Catharina van Beieren/
Holland, dochter van Albrecht I en kleindochter van
keizer Lodewijk IV van Beieren, die in 1339 Gelre had
verheven tot hertogdom.
De oorzaken van de Brabander-Vete
In 1357 verkocht Filipotte van Valkenburg zijn domein
Valkenburg aan Willem I van Jülich. In 1362 kwam de
grootneef van Filipotte, Walram I van Brederode in het
bezit van Valkenburg en verkocht het aan Brabant in
1364. Dit was niet naar de zin van Willem I, die de titel
van graaf van Valkenburg had. Eerder had Reinald III
Goch, Beek en Megen verpand aan de graaf van Möhrs,
die deze gebieden had overgedragen aan Brabant.
Edward wou ze terug, maar de hertog van Brabant wees
hem af. Zodoende verzeilden de betrekkingen tussen
Gelre en Brabant nog meer in een vijandige sfeer.
Willem van Jülich, de hertog van Brabant en de steden
Akhen en Keulen hadden in 1351 een LandFriedensbund gesloten voor 10 jaren, telkens verlengd en in
1369 herwerkt. Om organisatorische redenen had keizer
Karel IV zijn schoonbroer Wenceslas, hertog van
Brabant, benoemd tot Rijksvicaris voor het westen. De
hertogen van Jülich en Edward van Gelre zagen dit als
een steun aan de expansiepolitiek van Brabant.

Na het einde van de Honderdjarige oorlog (1360)
zwierven vele ‘werkloze’ soldaten rond in die gewesten,
hetzij als zelfstandige benden, hetzij onder leiding van
ridders. In het kader van de Landfriedensbund moest de
hertog van Jülich optreden tegen de rovers die in zijn
gebied opereerden en regelmatig Brabantse kooplieden
beroofden. Herhaaldelijk drong Wenceslas hierop aan tot
zijn afgezanten door de hertog werden wandelen
gestuurd. Wenceslas besloot hem hierop hem met de
wapens te dwingen. De legers vonden elkaar rond
Baesweiler (1371). Aanvankelijk had Brabant de
overhand, maar het leger onder leiding van Edward die
zijn bruiloft had verlaten, kon de slag in het voordeel
van Jülich doen keren. Onmiddellijk nadien werd
Edward dodelijk getroffen.
Bij deze slag werden Wenceslas en andere graven gevangen genomen. Reinout III werd uit zijn gevangenis vrijgelaten, maar overleed enkele maanden later. Hier kwam
een einde aan het geslacht Wassenberg-Gelre. Zijn halfzusters Maria en Machteld streden kort voor hun respectieve erfenisrechten.
Keizer Karel IV kon zich pas het jaar nadien met de zaak
bemoeien. Herhaaldelijk eiste hij de vrijlating van zijn
halfbroer, tot hij in 1372 de Reichsakt uitsprak en met
een leger naar Jülich kwam. Willem bond in en liet
Wenceslas vrij. Alleszins werd door de overwinning van
Jülich de expansiedrang van Brabant nu een halt
toegeroepen.
In 1372 wordt dan een vrede gesloten. Keizer Karel IV
moet de rechten van Maria van Gelre erkennen en zal als
afkoopsom Willem van Jülich belenen met Gelre. Het
zal evenwel tot 1379 duren, eer hij daar zal erkend
worden. In 1393 zal na de dood van graaf Willem V
(hertog I) een Personele Unie tot stand komen tussen
Jülich en Gelre.
Deze Personele Unie leidde tot een nieuwe concentratie
van macht, die andermaal Brabant niet zinde. Er ontstonden nieuwe conflicten.
Zij vochten vooral om de stad Grave en de gebieden
Millen, Gargelt en Waldsfeucht, de Heinsberger-erfenis,
die na verschillende verpandingen en onderverpandingen
over Gelre en Möhrs in 1378 in Brabantse handen waren
gevallen. Na de dood van Willem II (1383) zocht
Johanna van Brabant hulp bij Filip de Stoute van
Bourgondië, terwijl Gelre en Jülich hulp kregen van
Holland-Hene-gouwen. Alleszins bleef Cuyck, inclusief
de stad Graeve tussen 1400 en 1517 een Brabants leen,
binnen het kwartier van Nijmegen en het hertogdom
Gelre. Willem III van Jülich en Reinout IV zullen beiden
kinderloos sterven.
Bourgondië zal in 1413 Holland-Henegouwen
afdwingen van Jacoba van Beieren door het Verdrag
van Delft, en zal in 1428 Luxemburg verwerven van
Elisabeth Görlitz. Uiteindelijk zal in 1473 Karel de
Stoute definitief beleend worden met Gelre.
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CHRONOLOGIE van de BRABANTER VETE
Aanloop en gevolgen van de Slag van Baesweiler
1347
1351
1357
1360
1361
1364
1364
1366
1369
1370
1370
1371

Huwelijk Reinout III met Maria van Brabant
Landfriedensbund met Willem van Jülich, Jan van Brabant, steden Aken en Keulen
Filipotte van Valkenburg verkoopt Valkenburg aan Willem van Jülich
Einde Honderdjarige Oorlog : zwervende bendes
Edward neemt zijn broer Reinout gevangen : Maria van Brabant vlucht naar Brussel
Vernieuwing van Landfriedensbund
Walram I van Brederode verkoopt Valkenburg aan Brabant. Willem van Jülich is het oneens
Keizer Karel IV benoemt Wenceslas van Brabant tot rijksvicaris
Dit wordt beschouwd als steun aan Brabantse expansie
Aanpassing van de Landfriedensbund
Edward van Gelre eist Goch, Beek en Megen terug : Brabant weigert
Willem van Jülich wil roversbenden, die Brabantse kooplieden roofden, niet vervolgen
Wenceslas beslist Jülich miltair aan te vallen

1371 Slag van Baesweiler : Brabant verliest, Wenceslas gevangen
1371 Reinout III komt vrij, maar overlijdt drie maanden later = Einde van het huis van Wassenberg
1371 Successiestrijd tussen zusters van Reinout, Maria en Machteld
1372 Keizer karel IV spreekt ‘Reichsakt’ uit en belegert Jülich
Jülich geeft toe en Wenceslas komt vrij
1372 Keizer Karel IV erkent rechten van Maria van Gelre en beleent echtgenoot
Willem III van Jülich met Gelre. Vrede Jülich-Brabant

Situering van het Graafschap Jülich
overgenomen van http://www.bobzin.mynetcologne.de
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Het uitgangspunt van het latere graafschap Jülich is de Jülichgau. De grenzen hiervan vallen waarschijnlijk
samen met het voormalige dekanaat. Zoals duidelijk op de kaart, was het aanvankelijk (12e eeuw) geen
aaneengesloten gebied, waarin wel een aantal kerkelijke gebieden waren ingesloten. Op het einde van de 12e
eeuw kwamen er gebieden bij enerzijds door de Maubacher-Nörvenich erfenis en anderzijds door het aantreden
van de familie Heimbach. De graaf van Jülich kon zich na de slag van Woeringen (1288) wel losmaken van zijn
leenheer, de aartsbisschop van Keulen.
Vanuit dit geheel heeft Jülich door een gepaste politiek, door huwelijken en erfverdragen, verpandingen en zelfs
veroveringen een vrijwel volledig aaneengesloten gebied kunnen verkrijgen. Een uitbreiding langs de weg AkenZinzig, was niet zo gemakkelijk. Het waren ten dele Rijksgebieden en ten dele bezittingen van de paltsgraven.
(Overgenomen uit Aubin H. en Niessen J - Geschichtlicher Handatlas der Rheinprovinz - 1926)

