
Willem II van Gulik-Berg: 9 januari 1455 - 6 september 1511 
Willem II van Gulik-Berg , leenheer van Varsseveld en Silvolde, en heer van Ravensberg, was de 

oudste zoon van hertog Gerard van Gulik-Berg en Sophie van Saksen-Lauenburg 

 
Hertog van Berg (als Willem II) 

Periode : 1475-1511 

Voorganger: Gerard 

Opvolger: Johan 

Hertog van Gulik (als Willem IV) 

Periode : 1475-1511 

Voorganger: Gerard 

Opvolger: Johan 

Graaf van Ravensberg (als Willem III) 

Periode : 1475-1511 

Voorganger: Gerard 

Opvolger: Johan 

Vader: Gerard van Gulik-Berg 

Moeder: Sophie van Saksen-Lauenburg 

 



 

 

 

In 1475 volgde hij zijn vader op als hertog van Gulik-Berg, als heer van Ravensberg en als leenheer 

van Varsseveld en Silvolde. 

In 1477 steunde hij Maximiliaan van Oostenrijk in de opvolgingsstrijd om het hertogdom Bourgondië. 

In 1509 deed hij definitief afstand van zijn aanspraken op het hertogdom Gelre en zo werd ook de 

erfenis van Heinsberg definitief. Willem voerde de eenmaking met Kleef en Mark in 1496 in de Klever 

Unie verdrag Wilhelms oudste dochter, de 5-jährige Maria verlooft zich met de 6-jarige Johan, oudste 

zoon van Johan II van Kleef, 1510 volgd het huwelijk. Dit tegen de wil van Saksen en Gelre. Willem 

was een tijdje commandant van de rijkstroepen in Italië en gouverneur van de Nederlanden. 

Willem was gehuwd met: 

 Elisabeth van Nassau-Saarbrücken (1459-1479), gravin, dochter van graaf Johan II van 

Nassau-Saarbrücken, op 19 oktober 1472; zij overleed op 20-jarige leeftijd kinderloos. 

 Sybilla van Brandenburg (1467-1524), dochter van markgraaf Albrecht Achilles van 

Brandenburg, op 3 augustus 1481.  

 
Sibylle von Brandenburg 

Uit zijn tweede huwelijk werd één dochter geboren: 

 Maria van Gullik-Berg (1491-1543), in 1510 gehuwd met hertog Johan III van Kleef (1491-

1543) 



 
Wapen van Gulik-Berg 1360-1511 ( het hartschild is het wapen van het Graafschap Ravensberg ) 

 

Bij zijn overlijden was zijn dochter Maria derhalve erfdochter, waardoor de hertogelijke waardigheid 

voor Gulik en Berg uit hoofde van het huwelijk van Maria aan zijn schoonzoon Johan III van Kleef 

kwam en werd deze tevens heer van Ravensberg. 

 

 
kaart van Gulick en Berghe 



 

 

 

 


