
Het GRAAFSCHAP  CHINY

950-1360

Genepen tussen de graafschappen Henegouwen en 
Luxem-burg is het graafschap Chiny amper bekend. 
Oorspronke-lijk omvatte het alleen het graafschap Ivoix 
met de dekenaten Juvigny en Ivoix in het bisdom Trier. 
Een eerste vermelding als ‘comté de Chiny’ komt voor 
in de 11e eeuw.
Bij zijn grootste uitbreiding omvatte het de lokaliteiten 
Givet en Warcq, de actuele kantons van Virton, Etalle, 
Florenville, Neufchâteau en van Montmédy en Carignan 
in de Franse Ardennen. De belangrijkste abdij hierin is 
die van Orval.
Het graafschap Chiny is gesitueerd in het uiterste zuid-
oosten van de huidige Belgische provincie Luxemburg 
en in het noord-oosten van het franse département de la 
Meuse. Twee rivieren, de Semois en de Chiers, stromen 
door dit gebied.

Zoals bij vele graafschappen is zijn geschiedenis in den 
beginne zeer onduidelijk.  Graaf Arnulf I van Grandson1  
wordt wel vermeld tussen 920 en 982, maar is een 
legende.

Het graafschap Chiny
uit Leroy ‘Le Comté de Chiny’

Otto van Warcq

Het eigenlijke graafschap moet ontstaan zijn tijdens de 
regering van keizer Otto II en aartsbisschop Bruno van 
Keulen. Een aantal domeinen werden afgesplitst van een 
graaf Rodolf van Osning en toebedeeld of geüsurpeerd 
door een graaf Etienne, één der rebelse graven in 
opstand tegen Zwentibold.  Otto van Warcq heeft 
ongeveer 25 jaar later een aantal ardeense gebieden 
geërfd.  Dit al moet samenhangen met de toenmalige 
‘vlottende’  toestand van Neder-Lotharingen. Veel later 

voegen de graven de domeinen van Chiny en Yvois-
Carignan uit de pagus Woevres toe.

Otto I genaamd van Warcq (van Vermandois?) (R. 
c950-1013) is misschien de zoon van Albert van 
Vermandois. Aldus zou hij een kleinzoon zijn van 
Lodewijk IV van Overzee. Vermoedelijk is hij dus een 
‘Fransman’ die zich komt vestigen in Lotharingen2. Hij 
zou gehuwd zijn met Ermengarde, een dochter van graaf 
Albert I van Namen. Van hem wordt verteld dat hij een 
burcht bouwde in Warcq aan de Maas, rechtover 
Mezières, dat eigendom was van de aartsbisschop van 
Reims.  Conflicten met laatst-vernoemde zijn frequent. 
Toch slaagt hij er in o.a. Ivoix te versterken en de 
Romeinse weg van Trier naar Reims en Chauvancy in 
bezit te nemen. Hij ontving enkele koninklijke lenen en 
ook van de Ardeense graven, zoals Ivoix, Margut, 
Jenage, Etalle, Longlier-Mellier en Orgeo.

Zijn oudste zoon, Lodewijk I (c975-1025, R.
1013-1025), volgt hem op. Hij huwt Catharina (of 
Adelheid), een dochter van Giselbert van Loon.  Evenals 
zijn vader is hij trouw aan zijn suzerein Hendrik II die 
hij vergezelt bij zijn reizen naar Italië. Als bemiddelaar 
tussen de keizer en  koning Robert II van Frankrijk 
woont hij een bijeenkomst bij gehouden in Ivoix in 
1032. De keizer duidt hem aan als ‘goeverneur’ van het 
bisdom van Verdun omdat de bisschop nood had aan een 
sterke bondgenoot in zijn conflict met Gozelo, hertog 
van Lotharingen. Lodewijk I verdedigt de bisschop maar 
moet schuilen in Mont St.Vanne, waar hij vermoord 
wordt op bevel van Gozelo. Hij werd in deze abdij 
begraven.

Lodewijk II, de oudste zoon (c1016-1068, R.
1025-1068), huwt Sophie, volgens de enen dochter van 
Frederik van Bar, volgens andere ‘van Verdun’ 3 . Zij 
schonk hem zes kinderen.  Hij voert een leger aan dat 
Verdun belegert nadat hij de moord op zijn vader 
vernam. Een klinkende overwinning kan hij behalen op 
Gozelo. Zijn verdere regeringsperiode schijnt 
gekenmerkt door vrede.

De oudste zoon van Lodewijk II, Arnulf I (c1040-1106, 
R.1068-1106) is drie maal gehuwd geweest. Zijn eerste 
echtgenote was Adelaïde van Montdidier. Zij zou een 
kleindochter zijn van Richilde van Henegouwen, doch 
dit is niet terug te vinden in de genealogieën. Hij 
begiftigt vele religieuze gemeenschappen zoals de abdij 
van St.Hubert, de abdij van Orval en de abdij van 
St.Arnoul in Metz. Hij sticht kerken in Virton, 
Breuvanne en Ivoix.

1  Sommige schrijvers blijven  Arnulf I behouden.
2 Zie hierover ook in het hoofdstuk ‘De Flamenses’
3 zeer waarschijnlijk dezelfde persoon



Nog over de oorsprong van Chiny

Een zekere Berenger  is in 882 graaf van Ivois. Hij werd 
opgevolgd door zijn zoon Hildebert. In de 10e eeuw is er 
een Rodolphe (†v946) graaf van Ivois. Deze is  waar-
schijnlijk afkomstig van de Regniers. Zijn  echtgenote 
Leva is waarschijnlijk familie van Wigeric van Bidgau. 
Hun zoon, ook Rodolphe, en graaf in de Verunois 
(†v962), volgt hem op. Deze heeft enkel een zoon, ook 
Rodolphe, die abt wordt van Montfaucon.
Alsdan wordt Ivois vermoedelijk  ingepalmd door graaf 
Etienne van Porcien. Half verlamd geeft  hij de helft van 
Chauvercy aan de abdij van St.Hubert. Na deze verschijnt 
in  Ivois een graaf Otto, vrijwel zeker een Frans 
heerschap. Deze bouwt in  971 de burcht van Warcq. 
Volgens de chronique de Mouzon, was deze Otto van 
keizerlijken bloede. Men stelt dat hij de zoon was van 
Adalbert van Vermandois en Gerberga, dochter van 
Gislebert van Lotharingen, derhalve kleindochter van 
Hendrik I de Vogelaar (Vander Kindere)
Aanvankelijk was deze Otto ‘bedrijvig’ in  de Cambresis 
waar hij in conflict was met  de bisschop van Kamerijk. 
Zijn naam Otto wijst inderdaad in  de richting van de 
Ottonen, en de naam van zijn broer en zuster eveneens. 
Van hertogin-regentes Beatrijs, weduwe van Frederik I 
van Lotharingen zou hij de fisc van Jamaigne hebben 
gekregen. Dit zou de erfenis zijn geweest van een 
voorvader Thierry. Deze had het gebied ‘overgenomen’ 
van de Herbertijnen in  de Maasstreek, waarschijnlijk via 
zijn moeder. Zowel Lejan als VanderKindere stellen dat 
moeder Gerberga een dochter zou zijn van Lodewijk de 
Stotteraar, doch deze is  in de ‘klassieke’  genealogieën 
niet terug te vinden.
Andere stellen  dat  Otto van Warcq zou zijn gehuwd met 
een dame uit  het huis van Verdun-Ardennen (†986), of 
een afstammelinge van Wigeric en Cunegonde. Laret en 
Dupont vinden dan weer dat de monniken ‘fantaseren’ 
over de afkomst van Otto van Warcq.

Ref.
Vander Kindere L. - La formation territoriale des princi-pautés 
belges au Moyen-Age, 1902
Lejan R - L’aristocratie lotharingienne - Lotharingia1995
Laret A. en Dupont C.- A propos des comtés post-carolingiennes 
- Rev.B.Philol.Hist. 57 : 805-823 (1979)

Hij vecht aan de zijde van de graaf van Namen, van 
Hene-gouwen en van Leuven in hun strijd met de graaf 
van Vlaanderen, Robert de Fries. Echt onbesproken was 
hij blijkbaar niet. Zo werd hij veroordeeld na een 
aanslag op de bisschop van Luik,  Hendrik van Verdun, 
en op Richilde van Henegouwen. Paus Gregorius VII 
sprak over hem het interdict uit,  dat door tussenkomst 
van gravin Mathilde van Toscanië kon worden 
opgeheven. Zijn tussenkomst in de interne zaken van de 
abdij van St.Hubert in 1086 bij de benoeming van een 
nieuwe abt werd niet gesmaakt. Hij overleed er  in 1106.

Otto II (c1068-1125, R.1106-1125), zoon van Arnulf I 
en diens eerste vrouw Adelaide van Montdidier, neemt 
deel aan de eerste kruistocht en komt na de inname van 
Jerusalem (1099) terug. Rond 1110 herstelt hij de abdij 
van Orval die in verval was geraakt en die opnieuw 
wordt gewijd in 1124 door de bisschop van Verdun.

Belaagd door de Buren

Graaf Otto II van Chiny moest een oog in ‘t zeil houden 
in drie richtingen.
In het Noorden in de richting van het prinsbisdom Luik. 
Naast de keizer en de aartsbisschop van Keulen hadden 
verschillende naburige heersers hun zegje bij de benoe-
ming van deze bisschop. De graaf van Chiny slaagde er 
in 1135 wel in zijn broer Adalberon III te laten 
benoemen. Ook kon hij de voogdij bekomen voor een 
familielid over Haspengouw als leenman van Luik.
In het zuiden waren twee heersers zeer actief, de 
bisschop van Verdun en de hertog van Bar. Een aantal 
gebieden van het bisdom waren overigens in handen van 
de graaf van Chiny overgegaan. De hertog van Bar was 
in die periode één der machtigste Lotharingische 
vazallen van het Rijk. Om zijn zonen te kunnen 
begiftigen moest hij evenwel dit groot geheel enigszins 
versnipperen.
In het Westen leefde er een onafgebroken twist tussen de 
graaf van Luxemburg en de bisschop van Trier, vooral 
omwille van de gulzigheid van deze laatste4 .

Vermeldenswaard is dat het burggraafschap van Longwy 
door Ermesinde I als bruidschat werd meegebracht hij 
haar huwelijk met Albert van Dabo (1096), haar eerste 
echtge-noot. Bij het overlijden van Ermesinde I ging het 
naar dochter Mathilde uit dit huwelijk. Zij huwde 
Folmar, graaf van Metz, en Longwy werd geërfd door 
dochter Agnes van Metz. Het ging later over naar Loon 
bij haar huwelijk met Lodewijk I van Loon. Via dochter 
Laurette ging het dan over op hun dochter Agnes van 
Bar en het hertogdom Lorraine.

Zijn opvolger, Albert I (c1092-1162, R.1125-1162) 
trouwt met Agnes, de dochter van Regnaud le Borgne.
Haar zuster was gehuwd met koning Lodewijk VII van 
Frankrijk, ouders van koning Filip August. Hij zal in 
1131 de schenking van de abdij van Orval aan Bernard 
van Clairvaux toelaten. Hij bevestigt hierbij tevens alle 
vorige privilegies die aan de abdij verleend waren. Voor 
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andere religieuze instellingen is hij minder gul. In 1157 
gaat hij met Diederik van den Elzas op kruistocht. Hij is 
aanwezig bij de belegering van Cesarea, maar keert dan 
terug via Egypte en Italië. Hij overlijdt in 1162 en wordt 
begraven in Orval. Zijn grafsteen werd tijdens de Franse 
Revolutie vernield en is verdwenen.

Chronologie der Graven van Chiny

Huis van Chiny
c942 -1013 Otto I van Warcq (van Vermandois?)
1013 -1025 Lodewijk I
1025 -1068 Lodewijk II
1068 -1106 Arnulf I
1106 -1125 Otto II
1125 -1162 Albert I
1162 -1189 Lodewijk III
1189 -1227 Lodewijk IV de Jonge
1227 -1268 Jeanne de Chiny - 
    Arnulf IV van Loon, II van Chiny
Huis van Loon
1268 -1299 Lodewijk V
1299 -1328 Arnulf III (V van Loon)
1328 -1336 Lodewijk VI (IV van Loon)
1336 -1350 Thierry van Heinsberg
1350 -1355 Godfried I van Heinsberg
1355 -1366 Godfried II van Heinsberg
1366 -1373 Arnulf IV van Rummen

Banden met Bar

Lodewijk III (c1140-1189, R.1162-1189),  de oudste 
zoon van Albert I, is gehuwd met Sophie, zeer waar-
schijnlijk dochter van hertog Mathieu van Lotharingen. 
In de lijn van zijn voorgangers begiftigt hij regelmatig 
verschillende religieuze instellingen. Blijkbaar heeft hij 
deelgenomen aan het Concilie van Mousson, waar hij 
moest bemiddelen inzake het schisma van Trier en de 
benoeming van de nieuwe bisschop. 
Hij wordt vazal van Thibaut I van Bar uit strategische 
noodzaak, wat eigenlijk het einde werd van de volledige 
onafhankelijkheid van het graafschap.

In deze periode speelden er een aantal factoren die onge-
twijfeld hun invloed hadden op de graafschappen 
Luxemburg en van Bar, en uiteraard ook op het 
graafschap Chiny.
Frederik Barbarossa voelde de noodzaak aan om de 
graaf van Bar uit de groeiende invloed van Frankrijk te 
halen. Graaf Reinaut I stelde zich inderdaad in toene-
mende mate onafhankelijk op van het Rijk. Zo huwde hij 
zijn zoon uit aan Agnes van Champagne, wat Bar nog 
meer in het kielzog bracht van koning Filip August.
Eigenaardig genoeg huwde Frederik Barbarossa ook een 
Franse prinses, een dochter van hertog Reinout III van 
Bourgondië, wat de keizer wel enige uitbreiding van zijn 
gebied bezorgde in het zuiden van de Elzas. In 1178 
kreeg Hendrik van Bar de investituur over Mousson en 
twee andere gebieden, onder voorbehoud dat deze later 
zouden overgaan op de zoon Otto van Bourgondië. Dit 
bond wel het graafschap Bar in zekere mate aan het Rijk.

Anderzijds had Frederik Barbarossa het idee om een 
groot gebied te verenigen door een fusie van de 
graafschappen Namen, Durbuy, Laroche en Luxemburg, 
onder toezicht van de graaf van Henegouwen, 
Boudewijn V en dit ter gelegenheid van het ‘verwacht 
kinderloos’ overlijden van de graaf Hendrik de Blinde 
van Namen-Luxemburg5  . Zijn graafschap was bestemd 
om over te gaan op Boudewijn V. Hiermede wou 
Frederik Barbarossa zowel de macht van de hertog van 
Bar als van de aartsbisschop van Keulen tegenwerken.
De late geboorte van Ermesinde II van Luxemburg 
(1186) dwarsboomde deze plannen. Daarenboven 
overleed Boudewijn V kort daarop (1195), dus nog voor 
Hendrik I de Blinde zelf (1196).

Bij de opvolging van Boudewijn V werd het markiezaat 
van Namen gesplitst waarbij zoon Boudewijn VI, sedert 
1194 graaf van Vlaanderen, Henegouwen erfde en 
suzerein werd van zijn jongere broer Filip die graaf van 
Namen werd.

Van 1196 tot 1197 kwam Luxemburg,  inclusief Laroche 
en Durbuy, in handen kwam van de paltsgraaf Otto van 
Bourgondië. Eind 1197 kocht Thibaut van Bar,  nu 
gehuwd met Ermesinde II,  de rechten op Luxemburg en 
viel het graafschap Namen binnen voor ‘rekening’  van 
zijn echtgenote. Deze kortdurende vereniging Bar-
Luxemburg had voor Chiny wel belangrijke gevolgen.
De erkenning van de graaf van Bar door Lodewijk III en 
later door diens zoon Lodewijk IV van Chiny, bond hem 
aan de graaf van Bar.
Met de zonen van Boudewijn V tekent hij het weinig 
eervolle Verdrag van Dinant (6 juli 1199). Hiermee 
trad hij wel toe tot de Welfen-partij en de Engels-
Vlaamse partij, mits Durbuy en Laroche, Poilvache en 
andere kleinere gebieden te ontvangen.
Voortbouwend op wat zijn voorgangers hadden 
verwezenlijkt, kon Thibaud I zijn gebied en suzereniteit 
uitbreiden in ongeveer alle windstreken, maar dit valt 
buiten het bestek van dit werk. Dit neemt niet weg dat 
vanaf Albert I, de graaf van Chiny een vazal was van de 
graaf van Bar.
De vroege dood van Thibaud I van Bar en het ‘vlugge’ 
huwelijk van Ermesinde II met Walram van Limburg 
veranderde de samenstelling der allianties.  Inderdaad 
had Thibaud I bij testament bepaald dat de suzereiniteit 
over Chiny zou overgaan op zijn zoon Hendrik II van 
Bar.
Ermesinde van haar kant verenigt Limburg en Luxem-
burg, twee naburige gebieden, tot een monolithisch blok. 
Aldus werd Chiny een buffergebied, eerder een speelbal 
tussen dit blok en Bar. Lodewijk III deed dan ook zijn 
best om zijn twee buren niet te tarten.

Alleszins had hij tweemaal een rechtstreeks contact met 
Frederik Barbarossa. Vooreerst bezocht de keizer koning 
Filip-August en koning Richard Leeuwenhart om te 
vergaderen over een geschil betreffende Trier en de 
opvolging van Hendrik de Blinde van Luxemburg. De 
keizer resideerde dan op zijn doorreis in Virton. 
Lodewijk III nam ook deel aan de derde kruistocht 
(1189) samen met Jacques van Avesnes, maar overleed 
in Belgrado in 1189 aan een ziekte.
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Echtgenote Sophie hertrouwde met Anselmo van 
Gerlande en vervolgens met Gaucher van Nanteuil-
Yvois. Hierdoor verloor zij de voogdijrechten op haar 
zoon bij diens aantreden.
Zijn zoon Lodewijk is slechts 4 jaar bij het overlijden. 
Oom Thierry van Mellier neemt het voogdijschap waar. 
Lodewijk IV (c1185-1227, R.1189-1227) huwt achter-
eenvolgens Mathilde van Bar, en na haar dood, Mathilde 
van Avesnes, dochter van Jacques van Avesnes6. Ook hij 
wordt een groot weldoener voor abdijen en kerken. Hij 
wordt ook voogd over de abdij van Saint-Ouen in 
Rouen.

In 1198 verklaart hij zich leenman van graaf Thibaut, 
zijn schoonvader, die een nieuwe dynastie wil stichten 
bij zijn tweede huwelijk met Ermesinde van Luxemburg. 
Die zou zijn graafschap kunnen omsingelen ingevolge 
de vereni-ging van Luxemburg en Bar. 
Aansluitend op de Wet van Beaumont (1182), ingesteld 
door de aartsbisschop van Reims, verleent hij een charter 
in 1223 aan de stad Avioth.  Dit is het oudste charter van 
het hele land. Enkele jaren later overlijdt hij, zonder 
mannelijke erfgenamen en wordt begraven in Orval. 
Hiermede eindigt het huis van Chiny.

Personele Unie met Loon

Bij het overlijden van Lodewijk IV (1226) stierf de 
mannelijke lijn van de dynastie uit. Dochter Johanna gaf 
haar grafelijke titel door aan het huis van Loon, via haar 
echtgenoot Arnulf, die reeds graaf van Loon was sedert 
1218. Dit huwelijk kadert goed in een politiek die ervan 
uitgaat dat de invloed van Bar moest worden gemilderd, 
hoewel ook Loon problemen had met zijn buren, evenals 
financiële kopzorgen. Luik had in dit gebied zojuist 
Brabant verslagen, ook met de medewerking van Loon. 
Vergeten we niet dat de voogdij over Hasbanië,  als vazal 
van Luik, in handen was van Lodewijk, een erfgenaam 
van Eustache van Chiny, die tevens de grote heerlijkheid 
van Lummen onder controle had.

Zijn oudste dochter Jeanne (c1206-1268, R.1227-1268) 
huwt Arnold IV van Loon, die hiermee Arnold III van 
Chiny wordt. Er komt een Personele Unie tussen Chiny 
en Loon tot stand.  Zij brengen hun leenhulde aan de 
graaf van Bar en verlenen ook veel privilegies aan 
abdijen en aan verschillende gemeenten.
In 1237 gaan zij een verbond aan met Hendrik V van 
Luxemburg in zijn strijd tegen Walram van Valkenburg. 
Ivoix en aanliggende gronden worden in pand gegeven 
aan Ermesinde van Luxemburg en hij verzoent zich in 
1258 met de graaf van Luxemburg in verband met een 
conflict over Saint-Mard en Vieux-Virton. Bij dat al 
houdt Jeanne zich eerder op de achtergrond. Arnold IV 
heeft evenwel meer problemen in Loon zelf. Vanaf 1258 
neemt zoon Lodewijk V de regering van Chiny over. Bij 
de dood van Jeanne in 1268 eindigt de personele unie 
tussen Chiny en Loon. 
Hendrik van Bar (1190-1239) overleed tijdens kruistocht 
in 1239. Zijn oudste zoon Thibaud II (c1221-1290) 
volgde hem op, maar moeder Philippa van Dreux bleef 
jarenlang de touwtjes in handen houden. Zo eiste zij dat 
de graaf van Chiny haar hulde zou brengen, waarbij 

daarenboven een aantal bindende en soms vernederende 
voorwaarden werden opgelegd aan Arnulf III.

Zoals elders beschreven, was Frankrijk na Bouvines 
(1214) de grootmacht in West-Europa, met  vooreerst 
Lodewijk IX en vervolgens  Filip IV de Schone. De 
deemstering van het Oostrijk, waarvan het pausdom zich 
enigszins losmaakte, was hieraan zeker niet vreemd.
In die periode kwam Frankrijk  herhaaldelijk nadruk-
kelijk in  het internationale politieke licht te staan. 
Getuigen daarvan zijn de arbitrages van Lodewijk IX in 
het conflict Avesnes-Dampierre, de regeling van het 
conflict of oorlog van Ligny (zie verder), het  dubbel-
huwelijk tussen het hof van Frankrijk en van Brabant, 
met name Jan I van Brabant met Margareta, dochter van 
Lodewijk IX en in 1274 van Marie, zuster van Jan I met 
koning  Filip III de Stoute. Tenslotte ook de suzerein-
erkenning door de graaf van Henegouwen (1290), van 
Luxemburg (1294) en door de bisschop van Verdun 
(1296).
Andere gebieden werden onder controle geplaatst ten 
nadele van de Duitse keizer. Wanneer begin 14e eeuw het 
huis  van Luxemburg werd geroepen van het hoofd van 
HDRR, gebeurde dit enigzins ten nadele van het huis van 
Bar. Rond 1364 kon Jan I de Blinde o.a. zowel Chiny, les 
Etalle en  Montmédy overkopen ten nadele van de 
expansie van Bar.

Er bestaan verschillende aanwijzingen voor een verder  
toenemende invloed van Bar in deze streek, waartegen 
de hertog van Lorraine wel probeerde in te gaan.
Uiteindelijk zou Lodewijk van Chiny de zuster van de 
graaf van Bar huwen, Jeanne (1225-1299), weduwe van 
Frederik van Blâmont (†1255). Dit huwelijk bleef 
kinderloos maar Jeanne had wel drie kinderen uit haar 
eerste huwelijk die echter niet in aanmerking kwamen 
voor de opvolging van Chiny.

Tussen 1244 en 1260 hebben de graven van Luxemburg 
herhaaldelijk de graaf van Chiny bepaalde verplich-
tingen opgelegd en bedreigd met grensincidenten en met 
het opleggen van geldboetes.
Geleidelijk moest de graaf van Chiny toegeven aan zijn 
sterkere buren en op het einde van de 13e eeuw moest 
Arnold van Loon verder machteloos toekijken.
Bij het overlijden van Jeanne (1268) kwam de tweede 
zoon Lodewijk V van Chiny aan het hoofd van Chiny. 
De oudste zoon volgde hem op in het graafschap Loon.
Lodewijk had reeds Virton en Etalle in apanage.  

Lodewijk V (c1230-1299, R.1258-1299) is de tweede 
zoon van Jeanne. De eerste, Jan,  was de opvolger in 
Loon. Ook hij zal verschillende charters verlenen en de 
religieuze instellingen in ruime mate voordelen 
schenken.Hij laat wel de stad Montmedy en haar burcht 
uitbouwen. Ook is hij een trouwe vazal van Bar. In 1237 
sluit hij een alliantie met Luxemburg en twee jaar later 
met Brabant.  Toch geraakt hij verwikkeld in de oorlog 
tussen Jan van Avesnes en Thibaut II van Bar en betaalt 
zelfs het losgeld voor deze laatste die in gevangenschap 
was geraakt.  Dit gebeurde in het kader van de toewijzing 
van keizerlijk Vlaanderen aan de Avesnes door keizer 
Willem van Holland. Een aloude twist met Luxemburg 
over St.Mard en Vieux-Virton wordt in 1258 bijgelegd.
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Vermeldenswaard is de instelling van een “markt” in 
Gérouville in 1273. Nieuwe religieuze instellingen wor-
den gesticht.  Zijn echtgenote overlijdt in 1291. Zijn drie 
kinderen overleven hem ook niet,  zodat hij bij zijn dood 
(1299) wordt opgevolgd door zijn neef Arnulf II.

Arnulf  II (V van Loon) (c1260-1328, R.1299-1328) is 
de zoon van Jan I van Loon. Zijn tijd verdelend tussen 
beide graafschappen zet hij in Chiny de politiek van zijn 
voorgangers voort. Hij mengt zich enigszins in de 
problemen van het keizerrijk in 1314 als partijganger 
van Lodewijk van Beieren. In 1325 trekt hij zich terug 
uit de bestuurszaken en overlijdt in 1328.  Hij wordt 
begraven in Averbode.

Tussen 1265 en 1270 woedde er een ‘kleine oorlog’, de 
Oorlog van Ligny.
De waarschijnlijke oorzaak was dat Luxemburg Ligny 
had overgemaakt aan de graaf van Champagne, in 
alliantie met de hertog van Lotharingen. De graaf van 
Bar, Thibaud II was niet akkoord en reageerde hierop met 
de vernieling van de burcht van Ligny op 5 juli 1266. 
Troepen van de bisschop van Verdun, Gui van Trainel, en 
neef van van de graaf van Bar, evenals troepen van de 
graaf van Luxemburg vielen Chiny binnen en  richtten 
verwoestingen aan. Het kwam tot een  treffen in Perny 
(14 sept.1266), waar de graaf van Luxemburg werd 
gevangen genomen en slechts één jaar later vrij kwam 
mits een belangrijk losgeld.
Intussen voerden Hendrik VI en Walram van Luxem-
burg, zonen van Henri V de Blinde regelmatig raids uit in 
het gebied van Chiny, vooral  rond Etalle en Melier, als 
vergelding voor de gevangenschap van Hendrik de 
Blinde. De oorlog van Ligny was een zware dobber voor 
graaf Lodewijk V, die het graaf-schap overnam in deze 
periode van wederzijdse haat  tussen Luxemburg en Bar. 
Het blijkt echter dat deze oorlog reeds jaren was 
voorafgegaan door grens-geschillen en incidenten tussen 
Luxemburg en Bar, waarbij vooral  de graaf van 
Luxemburg zelf niet bepaald vrij uitging.
Een bemiddeling door Boudewijn van Avesnes en Gobert 
van Aptement leidde tot een broze vrede in 1270. Hierbij 
werd o.a. bepaald  dat  Lodewijk V hulde moest bewijzen 
aan de graaf van Bar. Andere feiten wijzen op een verdere 
toenemende invloed van de graaf van Luxemburg.

Lodewijk V verdeelt evenwel het patrimonium tussen 
zijn broers. Arnould krijgt Warcq, Hendrik Agimont en 
Gerard  Chauvency. 
Zijn oudste zoon Lodewijk VI (Lodewijk IV van Loon) 
(c1282-1336, R.1325-1336) huwt rond 1313 Margareta 
van Montaigu, dochter van Thibaut II, hertog van Lotha-
ringen.
Vooreerst regelt hij met Jan van Bohemen en de graaf 
van Luxemburg enkele grensgeschillen. Het blijft rustig 
in het graafschap tot aan het conflict tussen Jan de 
Blinde en de graaf van Bar. Beide legers ontmoeten 
mekaar rond Florenville in juli 1328. Hij heeft in Loon 
problemen met de hertog van Brabant en de bisschop 
van Luik, die beiden azen op het grondgebied van Loon. 
Ook hij zet de traditie voort van steun aan religieuze 
orden. Hij overlijdt in 1336 en wordt bijgezet in Orval. 
Daar zij geen kinderen hadden wordt het graafschap 
Chiny bij testament overgelaten aan zijn neef Diederik 
van Heinsberg.

Het Graafschap van Chiny in 1268
De apanages
1. Mellier-Neufchâteau (c1180- tot 1199)
2. Orgeo-Herbeumont (v.1200-1268)
3. Florenville (n1230-v1241)
4. Etalle (v1257-einde 1268)
5. Chauvency-le-Château (1267-1268)
Bron: http://users.skynet.be/saintmard/carte2.html

Overgang naar Luxemburg

Diederik van Heinsberg (c1296-1361, R.1336-1361), 
de oudste zoon van Godfried van Heinsberg en Maria 
van Chiny, huwt Kunegonde van de Marck, zuster van 
de bisschop van Luik, Adolf. Hun zoon Godfried zal hen 
niet overleven.
In 1336 komt hij overeen met Margareta van 
Lotharingen, weduwe van Lodewijk VI dat zij de 
rechten verkrijgt over het grootste deel van het 
graafschap. Om aan de financiële lasten voor Loon te 
kunnen voldoen, verkoopt hij aan Jan de Blinde het 
provoost-ambt van Ivoix en Virton voor 100.000 gouden 
realen. Nadat de som in 1343 betaald was, vraagt hij de 
bewoners de graaf van Luxemburg te erkennen. Dit is 
een eerste maal dat gebieden van Chiny worden 
verkocht. In 1343 komen de graven van Luxem-burg en 
van Bar overeen dat zij samen de rechten over Chiny in 
gelijke mate bezitten, zodat Diederik in feite tweemaal 
vazal is. Meer en meer in beslag genomen door de 
problemen van Loon, laat hij het bestuur over aan zijn 
jongere broer Godefroid in 1350. Na diens dood in 1355 
wordt hij wel opnieuw graaf van Chiny.

Broer Godfried I van Heinsberg (c1298-1355, R.
1350-1355) huwt Philippina van Valkenburg. Hij 
verleent een Charter aan Montmedy en beleent 
Boudewijn van Luxemburg, aartsbisschop van Trier,  met 
het kasteel van Herbeumont. Kort daarop overlijdt hij. 
Zijn echtgenote krijgt het vruchtgebruik maar laat de 
opvolging aan zijn neef, daar ze geen kinderen hebben.
Neef Godfried II van Heinsberg (?-1366), zoon van 
Jan van Heinsberg en Catharina van Virneburg, huwt 
Philippina van Gulik. Ook hij laat het bestuur van het 
graafschap Chiny over aan zijn tante Philippina van 
Valkenburg, omwille van de problemen in Loon. In 1362 
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verkoopt hij zowel Loon als Chiny aan zijn neef Arnulf 
van Rummen. 
Deze Arnulf van Rummen, zoon van Willem van Oreye, 
heer van Rummen en van Johanna van Quaebeke, is de 
kleinzoon van Arnulf IV van Loon en van Chiny. Hij 
huwt Isabella van Somergem, natuurlijke dochter van de 
graaf van Vlaanderen,  Lodewijk van Male, en weduwe 
van Simon van Halle, een belangrijk bankier. Ook zij 
hebben geen kinderen.

‘Il opère le retrait du comté de Chiny dès 1361’. Hij 
koopt het graafschap Chiny van zijn kozijn Godfried II 
van Heinsberg in 1362 en neemt het weduwegoed van 
zijn tante Filippina van Valkenburg over voor de som 
van 20.000 florijnen. In 1364 verkoopt hij Chiny aan 
Wenceslas, hertog van Luxemburg.  Hij trekt zich terug 
in zijn kasteel in Rummen. De legers van de 
prinsbisschop van Luik vallen zijn kasteel binnen zodat 
hij moet afstand doen van het graafschap Loon.
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Het Hertogdom BAR

De pagi, waaruit zich later het graafschap Bar zal 
ontwikkelen, stonden vanaf ongeveer 959 onder het 
bewind van de hertog van Opper-Lotharingen. De burcht 
Barrum-Ducis, aan de Ornain werd door hertog Frederik 
II in het grensgebied van Lotharingen tegen Champagne 
opgericht.
De territoriale ontwikkeling van het hertogdom Bar 
voltrok zich langsheen de Maas van Bassigny in het 
Zuiden tot Stenay in het noorden en omvatte een gebied 
tussen het Argonne en de Moezel, de Woevre en het 
gebied ten noorden van Toul. 
Economisch sterker dan het hertogdom Lotharingen, 
werd het hertogdom doorkruisd door verschillende 
handelswegen. Geleidelijk aan geraakte het op alle 
gebied gebonden aan Frankrijk.

Na de dood van hertog Frederik II (1033) vervielen de 
rechten op de verworven gebieden niet aan het nieuw 
hertogelijk huis, maar aan zijn dochter Sophie, gehuwd 
met Lodewijk van Mousson. Zij overleed in 1092 en 
wordt algemeen aanzien als de eerste gravin van Bar, 
hoewel ze nooit de titel heeft gevoerd. Dit rijke erfgoed 
maakte de graaf van Bar tot ‘evenwaardige’ rivaal van 
de hertogen van Lotharingen (Lorraine), die slechts over 
een smalle basis beschikten voor hun vorstendom.

Als centra van hun grafelijke macht kunnen worden 
genoemd, Bar-Le-Duc, Gondrecourt, St.Mihiel (voog-
dij), Amance, Mousson aan de Moezel - naar welke 
plaats ze zich eerst noemden - evenals uitgebreide bezit-
tingen in Brie,  met Thionville dat later naar Luxemburg 
zou overgaan. Het politieke lot van Bar wordt 
gekenmerkt door een rivaliteit met de hertogen van 
Lotharingen, maar ook met de andere geburen zoals de 
graven van Champagne.  Wanneer dat in 1284 in de 
handen komt van de koning van Frankrijk traden vlug 
conflicten op, onder andere over de heerschappij over 
Beaulieu.

Graaf Hendrik III van Bar, gehuwd met Eleanore van 
Engeland,  verbond zich met koning Edward I van 
Engeland en werd door keizer Adolf van Nassau 
benoemd tot vicaris van het grensgebied Lotharingen.
Na het einde van de Frans-Engelse oorlog moest de 
graaf zich te Brugge in 1301 onderwerpen aan koning 
Filip IV de Schone, en zijn bezittingen links van de 
Maas aan de koning overmaken (le Barrois mouvant). 
Van dan af richtte de politiek der graven van Bar zich 
voluit op Frankrijk.

Gedurende de minderjarigheid van graaf Edward I, 
versterkte de Franse invloed zich meer en meer. Hij 
werd opgevoed aan het Franse hof en werd uitge-
huwelijkt aan Marie de Bourgogne. Hij streed ook mee 
in de Slag van Kassel. Als jong kruisvaarder overleed 
hij in 1337 op Cyprus.
De vroeg overleden opvolger en zoon, Hendrik IV, 
gehuwd met Yolande van Vlaanderen, liet twee zonen 
na, waarvan Edward II vroeg overleed en Robert I zijn 
vader later opvolgde. Moeder Yolande was gedurende 
meer dan tien jaren regentes en voerde een expansieve 
en zelfs aggressieve politiek. Op 13 maart 1354, de dag 
van de verheffing van Luxemburg tot hertogdom, vatte 
keizer Karel IV wat restte van Bar samen tot het 
markgraafschap van Pont-à-Mousson, waarvan de 
graven van Bar als heren van Pont-à-Mousson rijks-
vorsten werden.

Dit bleek geen invloed te hebben op de op Frankrijk 
gerichte politiek. Nog in het jaar 1354 nam Yolande voor 
haar zoon de hertogtitel aan, waarmede die tot ‘pair’ van 
het Franse Rijk werd aangesteld. Hertog Robert le 
Magnifique regeerde na enig krijgsgewoel zijn 
hertogdom met vaste hand. Ingevolge de dood van zijn 
jongste zoon Edward III in de Slag van Azincourt 
(1415), verviel het hertogdom aan zijn broer Lodewijk, 
bisschop van Verdun en zogeheten kardinaal van Bar. 
Hij adopteerde zijn grootneef René van Anjou,  gehuwd 
met Elisabeth van Lorraine,  zodat Bar opging in het 
hertogdom Lotharingen. Na de inbeslagname van Bar 
door koning Lodewijk IX, ging Bar naar zijn 
achterkleinkind René.
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http://www.chez.com1/meuse/histoire.htm
Het graafschap Bar in het midden van de 13e eeuw 
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