GRAAFSCHAP KLEVE
1000- 1500
Oorsprong der Graven van Kleve
Zoals de graven van Gelre stammen ook de graven van
Kleve af van de gebroeders Flammensis Gerhard en
Rutger.
Het is zeer waarschijnlijk dat Gerhard en Rutger werden
beleend door keizer Hendrik II met bezittingen in het
oude Hamaland en Hattuarië. Het moet gebeurd zijn na
de dood van graaf Wigman (1016) en van Balderic
(1021), wat toen had geleid tot een machtsvacuum in dit
gebied. In deze periode kwamen deze gebroeders
Flamens, uit Vlaanderen verdreven en werden beleend
met een aantal gebieden omdat de voormalige graven
geen erfgenamen hadden. De bisschoppen van Utrecht
en Keulen hadden wel al hun deel genomen. Deze laatste
haalde het grootste voordeel uit de ondergang van
Hamaland. Zo had Keulen zich Monterberg bij Kalkar,
Zyfflich en grote delen uit het land van Aspel toegeëigend. De nieuwe graven van Gelre en Kleve zouden
lange tijd de begeerzucht der beide bisschoppen ondervinden.
Het belangrijkste goed dat Rutger in 1020 te beurt viel
was het oostelijk en zuidelijk deel van het Rijkswoud
van Nijmegen, tussen Kleve, Kalkar en Monteberg.
Rutger bouwde er een burcht op een strategische plaats,
een klip (:Kleve) aan de Rijn (1092). In deze omgeving
zouden zich later een aantal gemeenten ontwikkelen.
Deze burcht werd de sleutelpositie van het graafschap.
Een ander centrum lag in het zuiden, de burcht en de
heerlijkheid Tomburg met de daarbij horende ‘Wildban
van Flamersheim’, uit het voormalig bezit van de
uitgestorven paltsgraven, waarschijnlijk als leengoed
van de aartsbisschop. Tomburg was een palts-grafelijk
bezit, door aartsbisschop Herman II (R.1036-1056), een
Ezzoner, geschonken aan Keulen.
Hij verkreeg ook de voogdij over het Mariengradenstift.
Dit kon alleen maar zijn afhankelijkheid tegenover de
aartsbisschop vergroten. Toch is nooit bewezen dat
Kleve een leen was van de aartsbisschop, hoewel
sommige aarts-bisschoppen het tegendeel beweerden.
Het was eigenlijk grotendeels een Rijksleen.
De genealogie van Rutger in de 11e eeuw is niet duidelijk. Als eerste wordt in 1092 een ‘comes Theodoricus
von Kleve’ vermeld. Dit is Dirk I. Ook staat een vermelding ‘Theodoricus van Tomburg’ bekend. In dat jaar
zou Hendrik III Dirk I hebben begiftigd met een deel
van het Rijkswoud tussen Nijmegen en Monterberg1.
In het begin van de 12e eeuw zijn ze in het bezit van de
Schwanenburg-burcht, evenals van goederen op de westoever van de Rijn tussen Kleve en Xanten, en ook van
Wesel.
Rutger werd blijkbaar ook voogd over de abdij van
Mariengrade te Keulen. Later bekwam opvolger Dirk de
voogdij van de paltsgrafelijke abdij van Brauweiler.
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Hoewel ze minder bezittingen hadden dan de graven van
Gelre, danken ze hun betekenis aan de strategische
locatie aan de Rijnmonding.
Expansie
Kleve kwam eigenlijk samen met Gelre in de jaren
1086-7 tot stand als politiek gevolg van het militair falen
van Gerhard I van Hochstade. Vrij vlug had het enig
aanzien in het Neder-Rijn-gebied.
Het oudste bezit van de graven van Kleve is het
zuidelijke deel. In de vroege fase steunde Kleve vooral
op de Keulse kerk. Vanaf 1117 waren de graven van
Kleve voogd van het belangrijke klooster van Zyfflich
en in 1119 van het klooster Fürstenberg bij Xanten, naast
nog enkele andere, hetgeen uiteraard een blijk van macht
werd. Ook stichtten zij nog de abdij van St.Clemens in
Wissel en hun zogenaamd huisklooster en grafkerk der
Premonstratenserinnen in Bedburg. Dit laatste werd
gesticht door Arnold I en zijn echtgenote Ida van
Brabant rond 1124, waar beiden werden begraven.
Omstreeks 1200 was het gebied van de graven van
Kleve relatief klein. In de eerste helft van de 13e eeuw
groeide het met de verwerving van onder meer Bedburg,
Uedem en Sonsbeeck. In het begin van de 13e eeuw
wordt de ontginning van de gronden voor landbouw
sterk opgedreven. Met de verwerving van het graafschap
‘Weseler Wald’, een voormalig bezit van de abdij van
Echternach, via Ida van Brabant, dochter van Godfried
met de Baard, gehuwd met Arnold I van Kleve (c1105c1147; R.1142-1147) werd de eerste voet gezet op de
rechter oever van de Rijn.
In het begin van de 12e eeuw oriënteren de graven zich
meer Rijn-afwaarts en sluiten ze zich aan bij de bisschop
van Utrecht.
Dirk IV (II) (c1129-1172; R.1150-1172) zocht meer toenadering tot de bisschop van Utrecht. Zo bekwam hij
verschillende lenen in de Betuwe, werd zelfs kamerheer
van de bisschop en kon Woudrichem met het land van
Altena tussen de oude Maas en de Waal in bezit krijgen.
Dirk IV was gehuwd met Adelheid van Sulzbach, nauw
verwant met keizer Koenraad III en de Staufen.
Dirk IV kwam ook tussen in de burgertwisten in Utrecht
en in de problemen omtrent de bisschopsbenoemingen.
In 1159-60 was hij een belangrijk raadgever van de
bisschop en kon voorkomen dat de bisschop gevangen
werd genomen door de opstandelingen. Zo kwam hij wel
in conflict met de graaf van Gelre, maar kon wel rekenen
op de graaf van Holland en de hertog van Brabant.
De vriendschap met Holland kwam tot uiting met het
huwelijk van zoon Dirk V (III) (?-1198; R.1172-1198)
met Margareta van Holland, een zuster van graaf
Willem I. In 1189 was hij met Frederik Barbarossa in
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Palestina tot 1192 en opnieuw in 1198. Zijn broer Arnold
verzekerde toen het regentschap. Diens zoon erfde
Heinsberg en stichtte de Kleve-tak, later de graven van
Heinsberg.
De evolutie van het allodiaalbezit tijdens deze regering
vermeerderde met gebieden, o.a. met Orsoy en Arnhem
en met gebieden rond Ressem en Walferen, die hij kon
opkopen van de St.Vaast-abdij van Arras.
In deze periode had het hof van Kleve een hoog aanzien
als kultuurcentrum. Ook landontginning en de bouw
werden gestimuleerd.
Wanneer Dirk V overleed (1200) is zijn zoon Dirk VI
nog minderjarig. Voogd wordt zijn oom Dirk van
Holland, met de steun van hertog Hendrik I van Brabant,
die sedert 1190 enige toenadering zocht met Kleve. Zij
blijven later ook de belangrijkste bondgenoten en gaven
hen Heusden in leen. Zo kwam ook een huwelijk tot
stand tussen een zoon Dirk met Isabella van Brabant,
wat ook een vriendschapspakt bezegelde.
Hij werd opgevolgd door zoon Dirk VI (IV)
(c1185-1260; R.1202-1260). De opvolging ging niet
zonder moeilijkheden, omdat graaf Otto I van Gelre zich
had meester gemaakt van delen van het erfgoed.
Bemiddeling door de hertog van Brabant zorgde dat dit
erfdeel terug in handen kwam van Dirk V.
Brabant werd een trouwe bondgenoot. Zo kwam
Heusden als leen aan Kleve, mogelijks ook Teisterbant.
Verwik-keld in vele conflicten, o.a. met Utrecht, had hij
steeds de steun van Brabant.
Uit het eerste huwelijk met Mechtild van Dinslaken en
Wesel, waarbij derhalve ook rechten werden verworven
over deze gebieden, zouden drie kinderen zijn voortgekomen, Margareta van Kleve, die Otto II van Gelre zal
huwen, een zekere Everardus van wie verder niets
bekend is en een dochter die Gerald van Luxemburg zal
huwen.
Rond 1220 heeft Dirk VI om onbekende redenen een
conflict gehad met Engelbert I van Keulen, maar dit
werd vlug bijgelegd.
Hij huwde een tweede maal met Hadwiga van Meissen.
Uit dit huwelijk kwamen 3 zonen voort, Dirk Primogenitus (vroeg overleden in 1245), Dirk senior en Dirk
Loef. Dirk senior zal Aleidis van Heinsberg huwen
waarbij als bruidschat Saffenberg, Ahrweiler en de
voogdij over de dom van Keulen bij het grafelijk bezit
zullen gevoegd worden. Vermeldenswaard is het feit dat
aartsbisschop Koenraad het vruchtgebruik van het
kasteel van Tomburg geeft aan Dirk V ter gelegenheid
van diens huwelijk met Aleidis van Heinsberg.
Dirk VI geraakte verwikkeld in zowat alle twisten van
deze periode en van deze omgeving. Hij kwam tussenbeide in de opstand van de edelen en de boeren van
Groningen en Overijssel en nam hij deel aan de
kruistocht van de bisschop van Bremen tegen de
Stedinger-Boeren. Aanvankelijk koos Dirk VI (IV) partij
voor Otto IV, maar onder aanvoering van aartsbisschop
Adolf I van Keulen ging hij over naar de partij van Filip
van Zwaben (1204). De vele partijwisselingen tussen
Otto IV en Frederik II bezorgden hem veel kopbrekens.
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Na 1234 was hij voogd over de minderjarige graaf van
Hollan Willem II. In 1247 was hij de ijverigste om
dezelfde Willem van Holland te steunen bij diens verkiezing tot Rooms Keizer en in 1253 was hij vooraan in de
oorlog om Walcheren tegen de Frans-Vlaamse macht.
Zijn steun aan Willem van Holland werd evenwel niet
beloond.
De expansiedrang van de aartsbisschop zorgde vooral
voor conflicten met de graaf van Jülich, maar ook met de
graven van Kleve. Zo was er in 1251 een conflict over
Xanten en over de enclave Rheinberg. Een regeling hiervan viel blijkbaar samen met de vrede tussen Engelbert I
en Walram III van respectief Luxemburg en Limburg.
De belangrijkste ‘bondgenoot’ sedert de 12e eeuw was
Brabant, hoewel de graven zich niet mengden in het
‘Woeringen’ conflict (1288).
Tegenover Keulen had hij eerder een vijandige houding,
des te meer wanneer de aartsbisschop een zwakke figuur
was. Zo moest hij wel de overmacht van Engelbert van
Berg erkennen. De rivaliteit met Gelre liep alsdan wel
hoog op. Beiden zochten invloed te hebben in het Sticht
en wensten leenmannen aan zich te binden. Toch bleek
Gelre steeds een maat te groot. Er was ook een wedijver
bij het stichten van steden en het verlenen van
privilegies. Dit was ongetwijfeld een belangrijke stimulans voor ambacht en handel. De drang om zich tegen de
wil van de hertog van Gelre te mengen in de vete der
edelen liep falikant uit en kostte hem uiteindelijk het
gebied Moers.
De betrekkingen met Gelre waren eerder woelig, vooral
omdat beide territoria sterk vervlochten waren. Scheidsrechterlijke beslissingen werden wel nageleefd, maar de
rivaliteit om inspraak in het bisdom bleef bestaan. Toch
gaf hij zijn dochter Margareta ten huwelijk aan Otto II
van Gelre, zodat deze dan wel invloed kreeg in de
Kleve-politiek.
Ook wedijverden deze in de politiek van stedenstichting. Het was overigens in gans West-Europa de
periode van de opkomst der zelfstandige gemeenten.
Aartsbisschop van Keulen Hendrik van Müllenark
stichtte in 1228 Rees en Xanten, de graaf van Gelre
stichtte Gelre, Goch, Emmerich, Arnhem, Roermond,
Venlo en andere (vanaf 1230). Dirk VI liet zich niet
onbetuigd en volgde met Wesel (1241), Kleve (1242) en
Kalkar (1233). Elke gemeente kreeg zijn privilegies met
eigen rechtspraak.
De belangrijkste uitbreiding van het gebied gebeurde bij
het huwelijk van zoon Dirk VII met de erfdochter Alida
van Heinsberg. Dit bracht de erfenis van de
uitgestorven graven van Sayn aan, met het uitgebreid
land van Hülcrath, de heerlijkheid Saffenburg aan de Ahr
en Linn tussen Uerdingen en Neuss. Omdat Hülcrath een
leen was van de aartsbisschop van Keulen, werd de
afhankelijkheid tegenover de aartsbisschop des te groter.
Zo geraakte hij wel verwikkeld in de twisten tussen de
aartsbisschop en de burgers van Keulen, maar kon zich
toch afzijdig houden van de verschillende politieke en
militaire ondernemingen van deze.
Het Kleefse gebied strekte zich toen naar het westen uit
tot aan de Maas, inclusief Gennep. Het Gelderse gebied
aan de Niers en de Maas, het Overkwartier, was zo
gescheiden van de overige delen. De hierdoor gerezen
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problemen traden nog duidelijker naar voren in de 14e
eeuw, toen de graven van Kleve ook delen in de
oostelijke Betuwe, de Lijmers en tenslotte de stad
Emmerich in bezit namen. Deze geschillen ontstonden
niettegenstaande de familiale relaties tussen beide
huizen. Spijts een bemiddeling van hertog Hendrik van
Brabant in 1260 kwamen er nieuwe conflicten in 1266,
doch uiteindelijk werd in 1271 alles bijgelegd. In 1288
stonden ze evenwel terug tegen elkaar in de Slag van
Woeringen.
Dirk VI werd opgevolgd door zijn zoon Dirk VII (V)
(1256-1305; R.1274-1305). Deze had een broer ook Dirk
genaamd en proost van St.Victor te Xanten, en een zus
Irmgard die graaf Willem I van Berg zal huwen. Dirk
VII huwde eerst Margareta van Gelre (?-1287), een
dochter van Otto II van Gelre en samen kregen één zoon
Otto. Hij wordt vriend aan huis bij de keizer en huwde
zelfs Margareta van Kiburg, een nicht van Rudolf van
Habsburg. Hierbij kon hij de stad Duisburg verwerven.
Hun oudste zoon, Dirk VIII, zijn broer Otto zal opvolgen
in 1311.
Dirk VII zette de politiek van zijn vader voort, door
Dinslaken, Büderich, Orsoy en later ook Huissen te
verwerven. Een aantal Rijntollen kon hij ook bemachtigen.
Dirk VIII (VI) (1256-1305; R.1275-1305) was eerder
een diplomaat dan een krijgsheer. Hij betrachtte steeds
een neutraliteit. Zo hield hij zich afzijdig bij de keizerconflicten en bij de slag van Woeringen. In zijn
conflicten met de aartsbisschop kon hij wel rekenen op
de steun van de keizer.
Ingevolge de toenmalige zwakke positie van de graaf
van Gelre en de macht van Brabant, gaat hij wel na
Woeringen Gelre helpen bij de financiële en andere
adminstratie. In de strijd tussen Frankrijk en Engeland
kiest hij wel de zijde van de laatste.
Verdragen met Holland en Brabant laten hem wel toe het
bezit van het bedreigde Heusden en Altena te vrijwaren.
Na de moord op Floris V van Holland in 1296 poogden
Dirk VIII en zijn broer Dirk Luf de regering van het
graafschap Holland over te nemen, doch de adel stak er
een stokje voor.
De aartsbisschop van Keulen zal hem belenen (1311?)
met de stad Oedt aan de Niers, terwijl de graaf het slot
Hülchrath zal beschermen mits voorkooprecht.
Dirk VIII kan nog beter samenwerken met keizer
Albrecht van Habsburg en wordt één van zijn
voornaamste raadgevers.
Hij gaf hem de raad Johan van Henegouwen aan te
vallen omdat deze zijn leenplicht niet vervulde en ook de
aartsbisschop van Keulen, dit al met de bedoeling de
macht van de keizer te versterken en deze van de
aartsbisschop te verzwakken. Zo leidt hij de Habsburgerpartij en vanaf 1301 is hij de curator van de
Landsfrieden in de Nederlanden. De keizer bevestigde
ook het bezit van de stad Duisburg en van de Rijntol aan
Büderich, naast een aantal andere privilegies. Dit al
verstevigt wel zijn aanzien tegenover zijn geburen.
Dirk VIII (VI) wordt opgevolgd door zijn zoon Otto. Die
was gehuwd met een nicht van de aartsbisschop van
Keulen, Machtild van Vineburg, zulks met pauselijke
dispensatie.
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De Laatste Flamenses

De drie volgende en laatste graven van Kleve van de
Flamens lijn waren allen zonen van Dirk VIII.
Otto I (1278-1311; R.1305-1310) was nauw gebonden
aan de aartsbisschop. Hij greep wel in in het bisdom
Münster, maar zonder veel resultaat.
Zijn halfbroer Dirk IX (R.1310-13417) moest zich
vrijwel onmiddelijk verweren tegen de opdringerige
aartsbisschop Hendrik van Virneburg, die Kleve wou
inlijven als ‘eindigend’ leen. Met de steun van naburige
graven en de duitse keizer Lodewijk van Beieren kon hij
zich wel vrijwaren maar een jarenlange vete en onvrede
met Keulen was het gevolg.
De regeringsperiode van Otto was gekenmerkt door een
vrede met de aartsbischop maar door een belangrijk
conflict met de bisschop van Münster.
Zijn half-broer Dirk IX (VII) (1291-1347; R.
1311-1347), gehuwd met Maria van Jülich, zuster van
de aartsbisschop van Keulen, bekomt van laatstgenoemde verschillende rechten in 1334 wat een periode
van relatieve vrede inluidt.
Dirk VIII kan toch zijn aantal lenen vermeerderen. Ook
kon hij de heer Dirk III van Mohrs aan zich binden rond
1330, maar zijn gebieden overnemen lukte niet.
Een administratieve hervorming en modernisering was
zijn werk, evenals nieuwe gebieden ontginnen met
dijkenbouw en kolonisatie. Dit gebeurde in samenwerking met vaklui uit Holland. Pestepidemieën en
hongersnood in de jaren 1340-50 vertraagden dit proces.
Hij had vrijwel onmiddelijk te doen met de opdringerigheid van aartsbisschop Hendrik van Virneburg, die
zomaar Kleve wou inlijven als leen. Met de hulp van
naburige graven en van de keizer kon hij zich vrijwaren,
maar een twintig jarenlange vijandschap was het gevolg.
Dirk VII kon zijn macht nog wel uitbreiden. Zo verwierf
hij het graafschap Moers van Dirk III van Moers.
Lodewijk van Beieren benoemde in 1317 Dirk IX tot
Rijksland-voogd en Curator van de Landsfrieden van
Westfalen. Hij kreeg evenwel conflicten met Mark en
KurKeulen, waarvoor de hulp van de bisschop van
Münster en de graaf van Gelre ternauwernood volstond.
Het gevolg was dat Dirk IX zich nu meer en meer
afzijdig hield van elke conflict, wat niet bepaald gunstig
was voor zijn aanzien. Zo werd hij progressief meer
afhankelijk van Reinout II van Gelre.
Bij de Holland-Brabant-oorlog gingen zelfs de Kleveexclaven als Altena in 1332 aan Holland verloren en
Heusden in 1334 aan Brabant. Het oudste goed, het
Rijks-woud, werd ook aan Gelre verkocht. Binnen het
‘overblijvend’ deel stimuleerde Dirk IX wel verder de
economische aktiviteit.
In 1347 overlijdt Dirk IX(VII) zonder mannelijke
erfgena-men. Uit zijn eerste huwelijk met Magareta van
Gelre had hij enkel dochters en uit zijn tweede huwelijk
met Maria van Jülich geen kinderen. Hoewel Otto van
Arkel, ge-huwd met Irmgard van Kleve, een nicht van
Dirk, zich kandidaat stelde, haalde zijn jongste broer,
Johan van Kleve, het. Als domproost nam hij ontslag en
werd dus graaf van Kleve (R.1347-1368). Keizer
Lodewijk beleende hem met Duisburg wat hem in
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conflict bracht met graaf Engelbert III van de Mark.
Johan huwde Machteld van Gelre, een dochter van
Reinaut II van Gelre, waarop in 1349 keizer Karel IV
hem beleent met Kleve. Hij kon verschillende goederen
heroveren o.a. Emmerich, weliswaar in pandbezit.
Dirk IX was inmiddels in de jaren 30-40 nu wel meer
afhankelijk geworden van zijn gelderse schoonbroer
Reinaut III, die de machtigste vorst werd in de NederRijn. Bij conflicten tussen Holland en Brabant gingen
een aantal Kleverse exclaven verloren, zo Altena in 1332
aan Holland en Heusden in 1334 aan Brabant. Een groot
deel van het graafschap werd verkocht aan Gelre.
Ook slaagde Dirk IX er wel in wat overbleef meer
rationeel te besturen, verder gebieden te ontsluiten met
nieuwe nederzettingen en beter te organiseren. Zo kon
het graafschap jarenlange van een vrede genieten.
Vlug werd hij alom aanvaard en slaagde er ook in goede
betrekkingen te onderhouden met alle buren en met de
aartsbisschop. Toch geraakte hij verwikkeld in een aantal
burentwisten.
Meer invloed kreeg zijn broer Johan, domdekaan van
Keulen en heer van Linn, die later zijn opvolger werd.
Hij huwde met Mathilde van Gelre
CHRONOLOGIE van de GRAVEN van
KLEVE
1075-1091
1092-1119
1119-1147
1147-1172
1172-1198
1198-1201
1201-1260
1260-1275
1275-1305
1305-1311
1311-1347
1347-1368
1368-1394
1394-1398

Dirk II
Dirk III (I) (Theodoricus I)
Arnold I
Dirk IV (II) (vlg.andere telling)
Dirk V (III)
Arnold II
Dirk VI (IV)
Dirk VII (V)
Dirk VIII (VI)
Otto
Dirk IX (VII)
Johan van Kleve
Adolf I van de Marck
Dirk X (VIII)

Deze ‘binnenlandse politiek’ werd voortgezet door
Johan van Kleve (?-1368; R.1347-1368) en zelfs
uitgebreid. De adminstratie werd nu meer gecentraliseerd en efficienter. Nieuwe stadsdelen ontstonden in
Kleve en Kalkar. Nieuw was de invoering van
‘handvesten’ voor verschillende steden, waarin hun
rechten uitvoerig werden beschreven en schriftelijk
geformuleerd. Ook de stedelijke administratie werd
verbeterd. Toch hield hij zich ook afzijdig van de vele
verbonden in het gebied. Zijn politiek geraakte wel
verwikkeld met de conflicten om en rond Gelre.
Na de dood van Reinaut III, de eerste hertog van Gelre
(1371) volgde zijn zoon Reinaut IV hem op, maar dit
was niet naar de zin van zijn broer Edward. Johan van
Kleve geraakte dan verwikkeld in de BronkhorstenHeekeren-twist, waarbij hij deze laatsten ondersteunde,
zelfs mili-tair. Hij liet zich deze steun wel betalen en
verkreeg al in 1335 Emmerich als pand, samen met een
Rijntol.
De gelderse twist werd uiteindelijk beslecht ten voordele
van Edward, waarmede Johan zich dan in 1363 kon
verzoenen. Zijn gelderse politiek was dus mislukt.
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Uiteindelijk moest hij ook Linn aan de aartsbisschop
prijsgeven.
De Veldslag van Klevenhamm
Deze veldslag werd uitgevochten tussen enerzijds hertog
Willem van Berg en anderzijds Dirk van Kleve, Vande
Marck en zijn broer graaf Adolf II van Cleve. Aanleiding
was een twist om de jaarrente van 2400 goudgulden van
de Rijntol van Kaiserswerth.
Graaf Dirk van der Marck had deze in 1393 bekomen,
waarscvhijnlijk van de keizer. Maar Margareta Vande
Marck en haar echtgenoot Filip von Falkenstein lieten
hierop ook aanspraken gelden. In 1395 kwam ook hertog
Willem II van Berg met een aanspraak. Deze machtige
man was reeds 17 jaar tot hertog verheven en regeerde
over een gebied dat zich uitstrekte van Duisburg in het
noorden en Siegen in het zuiden
In 1391 waren de graafschappen Kleve en Marck door
een regentschap der beide broeders Adolf en Dirk in ‘één
hand’ verenigd, waardoor hertog Willem II van Berg zich
omsingeld en bedreigd voelde.
Daarenboven herhaalde hij dat hij zijn aanspraken op de
Rijntol desnoods met de wapens zou afdwingen.
In het voorjaar van 1397 viel hertog Willem van Berg het
graafschap Kleve brandschattend binnen tot aan de
burcht van Lobith, dicht bij Kleve. Graaf Adolf van
Kleve en Dirk Vande Marck stelden hun leger hier
tegenover en konden op het Neerveld bij Klevenhamm
hertog Willem en zijn bondgenoten overwinnen. (7 juni
1397).
Zij namen zowat 90 ridders en 2000 gewapende mannen
gevangen. De macht van de hertog van Berg was hierdoor
fors gefnuikt ten voordele van de graaf van Kleve. Een
jaar later sneuvelde Dirk van der Marck bij de belegering
van de burcht van Elberfeld, zodat Mark en Kleve werden
verenigd in de handen van graaf Adolf (1373-1448). Hij
werd dus de eerste hertog van Kleve en graaf Vander
Marck. Zijn later huwelijk met Maria Van Bourgondië,
dochter van Jan zonder Vrees, bracht hem in het vaarwater van Bourgondië en hij won hiermede flink in
aanzien.
Hertog Willem van Berg en zijn companen werden tegen
een zeer hoog losgeld vrijgelaten, waardoor verschillende verpandingen en wijzigingen van leensverhoudingen optraden. Vele kleinere graven en ridders
verloren hierbij hun lenen of kregen andere leenheren. De
omvang van de opgelopen schulden en de vrees het
erfgoed te verliezen waren voor zijn zoon Adolf een
reden om tegen zijn vader Willem in opstand te komen.

Globaal was zijn regeringstijd wel beheerst door deze
gelderse twist, maar ook pestepidemieën, hongersnoden,
jodenpogroms en een daaropvolgende terugval van de
bevolking.Zijn laatste jaren moest hij zich bezig houden
met delging van zijn schulden en een regeling voor de
opvolging, daar zijn huwelijk kinderloos bleef.
In 1362 was een familieovereenkomst gesloten, waarbij
Kleve zou overgaan naar Adolf III van LaMarck, die dan
Adolf I van Kleve zou worden
Hij overleed op de leeftijd van 75 jaar, op 19 november
1368. Het was reeds lang bepaald dat Adolf van der
Mark, zoon van de oudste dochter van Dirk IX, tot dan
bisschop van Münster, de erfenis zou overnemen. Deze
werd dan de eerste graaf van Kleve van het huis van
Mark.
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De mannelijke lijn van dit grafelijk huis zal in 1368
uitsterven. Langs de vrouwelijke erven komt het graafschap dan terecht in handen van graaf Adolf van de
Marck, elect van Münster en Keulen, broer van de
regerende graaf Engelbert.
Jan overleed in 1368 zonder mannelijke erfgenaam. Hij
werd opgevolgd door Adolf van de Marck, zoon van
Adolf II van de Marck, gehuwd met Margareta van
Kleve, precies een dochter van Jan. Hij had als
aartsbisschop ontslag genomen in 1364, in het vooruitzicht van het waarschijnlijk kinderloos overlijden van
Jan. Paus Johannes XXII gaf hem toelating om te huwen
met Margareta van Kleve, de erfdochter van Dirk IX.
Adolf kreeg het onmiddelijk aan de stok met de nieuwe
aartsbisschop, Engelbert de la Marck. Een ware oorlog
met vernielingen en brandstichtingen waren het gevolg,
waarbij Adolf van Kleve in alliantie optrad met Gelre.
Oorlog met Berg
Bij het overlijden van aartsbisschop Engelbert III van de
Mark (Keulen) maakt graaf Adolf I van Kleve (R.
1368-1394) zich meester van het graafschap Marck. Bij
diens overlijden wordt het weer gesplitst, waarbij Kleve
toekomt aan de oudste zoon Adolf II en Mark aan de
tweede zoon Dirk. Deze heeft vrijwel onmiddelijk een
conflict met hertog Willem van Berg, over tolgelden. Dit
leidt tot de Kleve-Bergse oorlog die in 1397 wordt
beslecht door de Slag van Kleverhamm (7 juni 1397).
De gebroeders Adolf II van Mark en Dirk van Marck
verslaan hertog Willem van Berg. Hierbij wordt hertog
Willem gevangen genomen. Zijn zonen plegen daarop
een staatsgreep.
Pas in de 14e eeuw konden de graven van La Marck de
uitbreidingspolitiek hernemen. Na de inlijving van Aspel
en Rees (1392) volgde Emerich, in 1400 veroverd,
destijds verloren als gevolg van de Slag van
Kleverhamm (1397) op de rivalen, Wilhelm van JülichGelre.
Als gevolg van zijn overwinning kan Kleve tal van tolinkomsten bemachtigen en daarbij aanzienlijke sommen
aan losgelden. Willem van Berg had als bondgenoten
Reinout van Jülich, de jongste broer van hertog Willem I
van Gelre-Jülich, die Emmerich moet afstaan, Jan van
Heinsberg en Johan van Salm. Die laatste moet het land
van Ravestein afstaan.
In 1417 verhief keizer Sigismund tijdens het Consilie
van Konstanz (1417) Kleve tot een hertogdom.
Hij werd opgevolgd door zijn zoon Adolf II (R.
1394-1448). Hij won in 1398 ook de heerschappij van
Marck, maar moest evenwel het grootste deel hiervan
overlaten aan zijn broer Gerhard (†1461). In 1417 werd
hij tot hertog verheven. In 1418 werd beslist erfenissen
voor eerstgeborenen in te voeren, zodat Adolf’s zoon,
Johan I, de opvolging kreeg na het overlijden van
Gerhard.
In 1398 overleed zijn broer Dirk van de Marck, waar-bij
dan het graafschap Marck in de handen kwam van Adolf
II wat tot een vereniging van beide graafschappen
leidde.
In de 14e eeuw deed Kleve afstand van de meest perifere
delen tussen Maas en Waal, maar verwierf meer
gebieden tussen Lippe en Ruhr.
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Conflict met Keulen

In 1380 was er een belangrijk conflict gerezen tussen de
aartsbisschop van Keulen, Frederik III en graaf Adolf I
van Kleve. Dit werd wel beslecht door een arbitrage. Na
nieuwe schermutselingen volgde uiteindelijk de vrede in
1382. Ook hier moest de aartsbisschop wel enkele malen
tussen beide komen tegen roofridders.
Keizer Wenceslas verpandde een vierde deel van de tol
in Kaiserswerth aan Adolf van Kleve (1380).
Adolf II van Kleve huwde in 1409 Maria van
Bourgondië, een dochter van Jan zonder Vrees. Hiermee
begint de invloed van Bourgondië in deze contreien. De
graaf van Kleve deed in 1417 een poging om de
hegemonie van de aartsbisschop in het gebied enigszins
in te perken mits hem de geestelijke jurisdictie in zijn
gebied te onttrekken, maar dit mislukte.
Hertog Adolf van Kleve moest zich verdedigen tegen
Gerhard de La Marck en bisschop Hendrik van Münster.
Het ging om een doelgerichte omsingelingspolitiek van
beiden om de hegemonie te veroveren in het noorden en
een poging van hen om de Bourgondische invloed die
reeds in Kleve voorhanden was, aan banden te leggen.
Om bepaalde redenen moet Adolf II van de Marck aan
zijn broer Gerhard afstaan.
Na de Soester-Vete (1444-49) werd Soest met de vruchtbare vlakte en Xanten ook ingelijfd. De strategische
locatie als satelliet van Bourgondië leidde tot het inpalmen van Goch, Wachtendonk, Düffel en andere, ten
koste van Gelre. Daarmee eindigde de uitbreiding van
het gebied, die in de 15e eeuw vooral uit oorlogsbuit
bestond.
De Loef-Tak
Een jongere tak met Loef als toenaam, heeft een zekere
rol gespeeld in de geschiedenis van Kleve. Een eerste,
met name Dirk Loef I (?-1277), of de derde zoon van
Dirk V, speelde een rol met betrekking tot Wesel, als
tegenstander van de aartsbisschop van Keulen, Siegfried
van Westerburg, en hij had verschillende andere heren
tot bondgenoot, vooral Otto II, graaf van Gelre. Ook
bestuurde hij een aantal heerlijkheden rechts van de
Rijn. Hij manifesteerde wel enige expansiedrang.
De Drie Loef’s
Dirk Loef I (c1228-1277),
zoon v.Dirk VI Nust v.Kleve x Hedwige v.Meissen
x(1) Elisabeth (v.Kessel ?)
x(2) Laurette v.Saarbrucken
Kind : Ricardis v.Kleve-Saarbrucken
-----Dirk Loef II ‘De Wilde’ (c1260-1308),
zoon van Dirk VII van Kleve x Aleidis v.Heinsberg
x(1) Aleidis v.Gelre (1265-1285)
x(2) Lisa van Virneburg
Kind : Katharina van Kleve (c1282-c1356)
-----Dirk Lif III (?-1332),
zoon van Dirk Loef II x Lisa Virneburg
x(1) Yoland NN
x(2) Mathilde van Voorne

Zijn jongere broer Dirk Luf I mocht zelfstandig regeren
(R.1255-1277) over Wesel en een aantal kleinere
gebieden op de linker oever van de Rijn, maar deze
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slaagde er toch in een aantal andere gebieden te
verwerven.
Problemen had hij wel met zijn jongste broer Dirk Luf II
(R.1285-1308). Deze was zeer zelfstandig en voerde een
aggressieve politiek. Als graaf van Hülchrath en heer
van Tomburg was hij verwikkeld in multipele conflicten
en had daarenboven vele schulden. Zo verkocht hij dan
maar in 1298 het Land van Linn aan zijn broer en in
1303 alle Kleve-bezittingen ten zuiden van Keulen aan
de aartsbisschop. Hiermede gingen Tomburg en
Saffenburg voor Kleve verloren. Dirk Loef I was
gehuwd met Elisabeth (van Kessel ?), die het slot
Grevenbroich meebracht als bruidschat. Dit slot zal later
toekomen aan de erfgenaam van de kinderloos overleden
Hendrik van Kessel in 1288. Dirk Loef was in die tijd
ook in het bezit van het graafschap Hülchrath en van
Tomburg.
Na de dood van DirkLuf II waren zijn bezittingen
overgegaan op zijn zoon DirkLuf III. Omwille van de
schuldenlast verkocht hij Hülchrath aan de aartsbisschop. Na zijn door in 1332 kwam een deel (Oedt) aan
Kleve en een ander deel (Tagelen) aan Jülich. Enkele
kleinere bezittingen gingen wel terug naar Kleve.
Broeder Dirk Loef II (R.1285-1308) die het zuidelijk
deel bestuurde, voerde evenwel een ongelukkige en
verkwistende politiek met krijgsverrichtingen, wat hem
vele schulden opleverde. Hij moest dan Linn terug aan
zijn broer verkopen (1298) en in 1303 het ganse Klevebezit ten zuiden van Keulen aan de aartsbisschop.
Na de dood van Dirk Loef II kwam zijn gebied aan
zoon Dirk Loef III, die evenwel Hülchrath verkocht aan
Keulen. Het overige, Oedt en Tegelen kwam bij zijn
dood aan Keulen en Jülich.
Eerst in het begin van de 15e eeuw kwamen het
ridderschap en de steden op voor enig medezeggenschap. In 1418 kwam het met hertog Adolf tot enige
samenspraak tussen ambtenaren, ridderschap en steden.
In 1423 eindigde de strijd tussen Berg in alliantie met
Jülich, en de aartsbisshcop van Keulen, Dirk 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 sloten 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. Hun doel was voornamelijk de splitsing van Kleve-Mark te bestendigen. De
landen waren in 1398 verenigd onder graaf Adolf II van
Kleve-Mark en in 1425 waren ze weer uiteengevallen,
niettegenstaande vele pogingen van hertog Adolf van
Kleve om dit te verhinderen.
Het hogervermeld verbond bracht dus de landen tussen
Maas en Rijn duidelijk in beroering en oorlogsgeweld
werd niet geschuwd. Adolf van Kleve had Arnold van
Gelre als bondgenoot en moest het opnemen tegen de
aartsbisschop, Gerhard van Mark en hertog Adolf van
Berg-Jülich. Dit eindigde in 1425 met de toewijzing van
Marck aan Gerhard van Macrk, wat leidde tot de
splitsing van Kleve-Marck, wat zo zal blijven tot in
1456.
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Zoon Adolf van Gelre pleegt in 1465 een staatsgreep met
de steun van Bourgondië. Vader Arnold wordt zelfs
gevangen gezet. Jan I van Kleve bemiddelt inzake zijn
vrijlating samen met Willem van Egmond, een broer van
hertog Arnold. Willem van Egmond was gehuwd met
Walburga van Möhrs, zuster van graaf Vincentius van
Möhrs.
De tussenkomsten van zowel Bourgondië als van Jan I
van Kleve waren vooral gericht op hun respectief eigenbelang.
In de Slag van Straelen in 1468 verslaat de alliantie Jan
I van Kleve, waarna een vrede wordt getekend. Hierdoor
ontstaat echter nog geen rust. Hertog Adolf sluit een
alliantie met Vincentius van Möhrs en de stad Nijmegen
tegen Bourgondië. Hierna steunde de hertog van Bourgondië, Karel de Stoute, zoon Adolf niet meer en neemt
hem gevangen. Arnold geeft dan Gelre in pand aan Karel
de Stoute.
Jan I van Kleve overlijdt in 1481 en wordt opgevolgd
door zijn zoon Jan II (1458-1521;R.1481-1521) gehuwd
met Mechteld von Hessen, een nicht van de aartsbisschop. Daar Bourgondië sommige schulden niet
betaalde, begon hij een eerder zelfstandige politiek te
voeren. Hij slaagt erin Arnhem in bezit te nemen, maar
weigert hem te steunen in zijn anti-Bourgondische
politiek. Jan II zou enige tijd nadien zijn verzet staken
(1483). Er komt een einde aan een aantal geschillen,
waarbij Kleve zich terugtrekt uit Gelre en tevens
Arnhem moet teruggeven.
Met Johan III, gehuwd in 1496 met de Jülich-Bergse erfgename Maria, en die in 1511 voor de heerlijkheid aantrad, leidde dit tot de samenvoeging van Kleve, Marck,
Jülich en Berg evenals van Wassenberg. Dit werd een
der grootste territoria van de Neder-Rijn. Het hertogelijk
huis stierf uit in 1609.
De Familiale Bindingen tussen het Huis
van Kleve en het Huis van Bourgondië
Graaf Adolf van Kleve huwde met een zuster van Filip de
Goede, Maria van Bourgondië, wat de eerste stap was
waarmede Kleve in de Bourgondische invloedsfeer
kwam.
Hun twee zonen, Johan en Adolf, werden aan het
Bourgondisch Hof opgevoed. Zij keerden ten gepaste
tijde terug naar Kleve en regeerden eerder onder toezicht
van Bourgondië.
Johan huwde later Elisabeth van Bourgondië, een
achterkleindochter van Filip de Stoute, wat de banden
met Bourgondië nog versterkte. Broer Adolf zou na zijn
eerste huwelijk met Beatrijs van Aziz-Coïmbra, als
tweede bruid Anna van Bourgondië nemen, een
bastaarddochter van Filip de Goede. Uit dit huwelijk zal
Filip van Kleve voortkomen, een bekend en dis-sident
generaal ten tijde van keizer Maximiliaan van Oostenrijk.
Twee zusters van Johan bleven ook huwen in de familie.
Agnes van Kleve huwde de koning van Navarra, Carlos
IV en Maria van Kleve huwde de hertog van Orleans,
Charles. Door de dynastie-wisseling in Frankrijk, werd
zij moeder van koning Lodewijk XII. Een andere zuster,
Katarina van Kleve huwde Arnold van Egmont-Kleve,
waarmede Gelre ook binnen de bourgondische
invloedsfeer kwam.
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Het Graafschap Kleve en omiggende graafschappen
(ex www.heimat-kleve.de/geschichte/thumbs/0710.jpg
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Aanvankelijk een klein dun bevolkt gebied in de ‘Rheinwarden en eilandjes” tussen de huidige
Rijn en het heuvellandschap tussen Kleve en Monreberg/Kalkar, ontwikkelde het zich vlug tot
een stevig en sterk geörganiseerd graafschap, dat reeds vroeg door zijn gebiedsuitbreiding een
invloedrijke politieke en kulturele betekenis kreeg.
Nadat de graven van Kleve hun gebied hadden uitgebreid ten koste van de bisschoppelijke
heersers, vooral van Keulen, met de rijke gebieden Sonsbeeck, Uedem, Xanten en Aspel-Reis,
waren ze er met geduld in geslaagd de talrijke zelfstandige landheren aan zich te binden. De
arbeid van de hollandse kolonisten bij de ontginning en de dijkenbouw was hierbij
onmiskenbaar. Deze kaart steunt vooral op het werk van Th.Ilgen.
(Overgenomen uit Aubin H. en Niessen J - Geschichtlicher Handatlas der Rheinprovinz - 1926)
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