
Margaretha II van Vlaanderen: ca. 2 juni 1202 – Gent, 10 

februari 1280 
Margaretha II van Vlaanderen, ook wel Margaretha van Constantinopel (ca. 2 juni 1202 – Gent, 10 

februari 1280), was gravin van Vlaanderen van 1244 tot 1278 en als Margaretha I van Vlaanderen 

gravin van Henegouwen van 1244 tot 1280. Zij was de tweede dochter van graaf Boudewijn IX van 

het graafschap Vlaanderen en Henegouwen (VI), en Maria van Champagne. Haar vader werd in mei 

1204 ook keizer van Constantinopel. 

Na het overlijden van haar moeder (1204) en het verdwijnen van haar vader (april 1205) liet de 

Franse koning Filips Augustus haar met haar zuster Johanna in 1208 op 6-jarige leeftijd naar het hof 

in Parijs overbrengen om haar te onttrekken aan anti-Franse invloeden in Vlaanderen. Gedurende 

haar tijd in Parijs maakte ze samen met haar zuster kennis met de Cisterciënzerorde, mogelijk mede 

door de invloed van Blanca van Castilië, de echtgenote van de Franse kroonprins. 

 
Gravin van Vlaanderen 

Gravin van Zeeland 

Periode : 1244-1278 

Voorganger: Johanna van Constantinopel 

Opvolger: Gwijde van Dampierre 

 



Gravin van Henegouwen 

Periode : 1244-1253 

Voorganger: Johanna van Constantinopel 

Opvolger: Karel van Anjou 

Periode : 1256-1280 

Voorganger: Karel van Anjou 

Opvolger: Jan I van Avesnes 

 

 
Wapen van de Cisterciënzerorde 

 

Bij haar terugkeer in 1212 werd Margaretha toevertrouwd aan de Henegouwse ridder Burchard van 

Avesnes, met wie zij in hetzelfde jaar op tienjarige leeftijd trouwde. Na een klacht van gravin Johanna 

veroordeelde paus Innocentius III het huwelijk (Vierde Lateraans Concilie, 1215), en dit op grond van 

het feit dat Burchard subdiaken was gewijd en dus tot de geestelijke stand behoorde. Maar de 

echtelieden scheidden voorlopig nog niet. Margaretha en Burchard kregen de volgende kinderen: 

 Boudewijn (ovl. 1219) 



 Jan van Avesnes (1218-1257) 

 Boudewijn (1219-1295), gehuwd met Felicitas van Coucy, dochter van Thomas van Coucy-

Vervins. 

Pas in 1222 verliet Margareta haar echtgenoot en trouwde in het najaar van 1223 met Willem van 

Dampierre, een ridder uit de Champagnestreek en een zoon van Gwijde II van Dampierre en 

Mathilde I van Bourbon, bij wie zij volgende kinderen had: 

 Willem III van Dampierre (1221-1251) 

 Gwijde III van Dampierre (1226-1305) 

 Jan I van Dampierre (1230-1258) 

 Johanna (ovl. ca. 1245), gehuwd met Hugo III van Rethel (twee dochters) en daarna met 

Theobald II van Bar (geen kinderen), begraven in de de abdij van Val-d'Ornain. 

 Maria (ovl. 21 december 1302), abdis van de abdij van Flines 

Op 29 december 1278 deed Margaretha in Vlaanderen troonsafstand ten gunste van haar zoon 

Gwijde van Dampierre. In Henegouwen bleef zij zelf aan de macht tot aan haar dood: ze werd aldaar 

opgevolgd door haar kleinzoon Jan II van Avesnes.  

 
Jan II van Avesnes 

Door het huwelijk van haar zoon Jan van Avesnes met Aleid van Holland werden Henegouwen, 

Holland en Zeeland in 1299 (in personele unie) verenigd. 

Margaretha II van Vlaanderen overleed te Gent in 1280. Geheel volgens haar laatste 

wilsbeschikkingen werd haar lichaam bijgezet in de door haar gestichte Abdij van Flines. 



 
De abdij van Flines waar Margaretha II van Vlaanderen begraven is 

 
Zegel van Margaretha 


