Stamboom dossier
Hertog Reinald-IV van Gelre en Gulik (1365 – 1423)
Ook geschreven als Reinoud IV of als Reinaert IV van Gelderland.

Gehuwd met Maria van Harcourt en Maria van Brakel.
Update 1.1 120717 by Rene Martens

Reinald IV van Gulik (1365 - bij Arnhem, 25 juni 1423) was een zoon van
hertog Willem II van Gulik en Maria van Gelre. In 1402 volgde hij zijn
kinderloos overleden broer hertog Willem I van Gelre op (tevens hertog III
van Gulik).
Samen met de Wittelsbachers poogde hij tevergeefs de invloed van Bourgondië in de
Nederlanden af te zwakken. Zijn poging in 1406 om aanspraak te maken op Brabant en Limburg
mislukte. Reinoud IV verbond zich met Rooms koning Ruprecht en had ook goede relaties met
het huis van Orléans. Hij steunde Johan van Arkel in zijn strijd tegen Holland en kreeg daarvoor
Gorinchem. Hierdoor barstte opnieuw strijd los tegen Holland, hetgeen ermee eindigde dat
Holland Gorinchem afkocht voor een belangrijke som geld. Ook de stad Emmerik moest Reinald
op basis van vroegere afspraken afstaan aan Kleef. Wegens zijn omvangrijke schulden moest hij
de standen steeds meer privileges en medebestuur toestaan.



Hertog van Gelre van 1402 tot 1423
Hertog van Gulik van 1402 tot 1423

Reinald IV was in 1405 getrouwd geweest met Maria van Harcourt, dochter van graaf Jan VI van
Harcourt. In een relatie met Maria van Brakel verwekte Reinoud een zoon:
1. Willem van Gulik (1394 - na 1439).
Jan VI van Harcourt
Jan VI van Harcourt (1 december 1342 - 28 februari 1389) was een zoon van Jan V van
Harcourt en Blanca van Aumale. Hij volgde zijn terechtgestelde vader in 1356 op als graaf van
Aumale en Harcourt en baron van Elbeuf.
Jan was in 1359 gehuwd met Catharina (1342-1427), dochter van Peter I van Bourbon en werd

de
vader van:
1. Karel (1366-1384)
2. Jan VII (1370-1452)
3. Lodewijk (1382-1422), burggraaf van Châtellerault en heer van Aarschot en Mézières,
aartsbisschop van Rouen
4. Blanche (-1431), abdis van Fontevraut
5. Isabella (1371-1443), in 1383 gehuwd met Humbert VI van Thoire en Villars
6. Johanna (1372-1456), vrouwe van Montaigle, in 1393 gehuwd met Willem II van Namen
7. Maria, in 1405 gehuwd met Reinald IV van Gulik (-1423) en in 1426 met Robert (-1431), zoon
van Adolf van Gulik-Berg
8. Catharina, non
9. Margaretha (1378-), vrouwe van Longueville en van Plaines, gehuwd met Jan II seigneur van
'Estouteville
10. Johanna, non
Verbond met Van Arkel
In 1409 sloot hij een verbond met Jan V van Arkel om het Land van Arkel onder
zijn leenschap van Gelre te plaatsen in ruil voor politieke en militaire steun tijdens
de Arkelse Oorlogen met Holland. Er volgde een twee jaar durende oorlog met
Holland en het leenschap werd uiteindelijk teruggekocht en de vrede was
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bezegeld met Willem VI van Holland. In 1422 bezette hij Arkel (dorp) opnieuw, maar hij moest
vrede sluiten en de ingenomen bezittingen opnieuw afstaan. Reinoud stierf kinderloos. In Gelre
werd hij opgevolgd door zijn achterneef Arnold van Egmont en in Gulik door Adolf van Berg.
Willem van Egmont, heer van Baer, 1456-1483
Arnold van Egmont, hertog van Gelre, Graaf van Zutphen(hij volgde zijn oudoom Reinold IV op
in 1423.
Na de dood van Walraven van Baer vererft Baer aan Walburga van Meurs. Dit nichtje
van Walraven is op 22 januari 1437 getrouwd met Willem van Egmond, de broer van
de hertog van Gelre, Arnold van Egmond. Zo komt de bannerij met kasteel Baer in
huis Egmond terecht.
Toevalligerwijs brengt Willem van Egmond (geboren 1412) zijn jeugd door aan het
hof van hertog Reinald IV van Gelre, zodat hij geen onbekende is in De Graafschap. Het is in die
tijd gewoonte om jonge knapen aan een bevriend hof op te voeden. Gemeend wordt dat het
hun zelfstandigheid bevordert, een equivalent van het tegenwoordige "op kamers" gaan wonen.
In 1430 gaat Willem de aanstaande bruid, Catharina van Kleef, voor zijn broer, hertog Arnold
van Gelre, in Lobith ophalen. Een eervolle taak voor een 22-jarige. In 1437 gebeurt het
omgekeerde als hertog Arnold in Venlo de bruid van Willem ophaalt.
Als hun vader Jan II van Egmond overlijdt, doet Willem afstand van 31 boeken
die deze bezit ten faveure van zijn broer hertog Arnold van Gelre. Een uniek
kijkje in het boekenbezit van lokale heren. Zo zitten er religieuze en juridische
boeken tussen, maar ook typische 'ridder'-boeken over het africhten van valken
en sperwers en over het mennen van paarden. Willem behoudt het boek met de
titel "Dat boeck de proprietatibus rerum", een natuurwetenschappelijke
encyclopedie.
Rond 1468 komt Willem op voor de rechten van zijn broer hertog Arnold als deze door zijn zoon
Adolf van Egmond gevangen wordt gehouden. Deze Gelderse perikelen vinden hun dieptepunt in
de slag bij Straelen in 1468.
Willem wordt in 1471 (nogmaals?) door zijn broer hertog Arnold bevestigd in alle rechten
betreffende de heerlijkheid Baer als vrij goed. Bij deze bevestiging blijken Ellecom en Ochten
ook tot de bezittingen te behoren. In 1473 wordt hij stadhouder in dienst van hertog Karel van
Gelre. Op 17 januari 1483 komt Willem te overlijden en hij wordt begraven in Grave.
Einde aan de overerving
Uiteindelijk zal de bannerij vererven aan Lamoraal, de vierde graaf van Egmond. Deze verkoopt
in 1562 de bannerheerlijkheid met het verwoeste kasteel aan Diederick van BronkhorstBatenburg, heer van Anholt.
Hiermee komt aan de eeuwenlange overerving een einde. Uiteindelijk komt de heerlijkheid door
koop en verkoop in handen van de Staten van Gelderland. Graaf Lamoraal van Egmond speelt
overigens nog een belangrijke rol in de politiek van de Nederlandse edelen onder leiding van
prins Willem van Oranje tegen koning Philips II van Spanje. Als gevolg hiervan wordt hij op 5
juni 1568 samen met de graaf van Hoorne, op last van Alva, te Brussel onthoofd.
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