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Woord vooraf 

 

In de vroege zomer van 2014 zat Wim Bargerbos, mijn echtgenoot, in onze tuin op 

een bankje in de zon voor de zoveelste keer mijn proefschrift te lezen. Hij las in de 

inleiding dat het op 14 december 2014 vierhonderd jaar geleden zou zijn dat Béatrix 

de Cusance, het onderwerp van mijn proefschrift, was geboren. Daarop zei hij: ‘dan 

moet je dat toch vieren met het voltooien van je proefschrift!’ Hoewel ik 14 december 

niet meer heb gehaald als datum van promotie of publicatie, heb ik door zijn 

opmerking wel de geest gekregen, het proefschrift afgemaakt en ingeleverd. Hier ben 

ik hem heel dankbaar voor, maar uiteraard ook voor de gesprekken, het leeswerk en 

zijn taalkundige correcties. Zonder hem was dit proefschrift beslist minder leesbaar 

geweest. 

Veel dank ben ik natuurlijk verschuldigd aan mijn promotores Henk van 

Nierop en Henk Nellen voor hun begeleiding. Ik heb lang geaarzeld alvorens mijn 

proefschrift te wijden aan het leven van Béatrix de Cusance, maar Henk van Nierop 

heeft me ervan overtuigd mijn hart te volgen en dit onderwerp te kiezen. Daarin heeft 

hij gelijk gehad en daar ben ik hem dankbaar voor. Natuurlijk ben ik hem zeer 

erkentelijk voor zijn inhoudelijke begeleiding en taalkundige correcties, maar ook 

voor zijn persoonlijke betrokkenheid. Die heeft mij enorm geholpen om door te gaan 

op momenten dat het niet zo vanzelfsprekend was. Henk Nellen werd als tweede 

promotor in een later stadium bij mijn dissertatie betrokken. Ook zijn hulp en steun 

waren onontbeerlijk. Ik heb, wanneer ik maar wilde, een beroep kunnen doen op zijn 

grote kennis en deskundigheid. Dat hij ook een ontzettend sympathieke collega is, bij 

wie ik nog steeds ieder moment kan binnenvallen, is meer dan een plezierige 

bijkomstigheid. 

Verder dank ik de leden van de promotiecommissie, Frans Blom, Jan Burgers, 

Marjolein 't Hart, Luc Duerloo en Geert Janssen, voor de tijd die zij hebben genomen 

om mijn proefschrift kritisch te lezen. 

De directie van het Huygens ING ben ik dankbaar voor de mogelijkheid die zij 

mij heeft geboden om één dag per week aan mijn onderzoek te werken. Ook heeft zij 

mij in de gelegenheid gesteld om binnen- en buitenlands archiefonderzoek te 

verrichten en lezingen te houden. 

Nadine Akkerman, Bas Doppen (omslagontwerp) en Ton van Kalmthout 

hebben mij in de laatste fase van mijn proefschrift met raad en daad terzijde gestaan. 
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Aan Jos Gabriëls dank ik de titel van deze dissertatie. Ook zijn aanhoudende 

belangstelling, luisterend oor, nuttige tips en literatuurverwijzingen hebben mij enorm 

geholpen. 

Christian Jouffroy ben ik zeer verplicht voor zijn gastvrije ontvangsten op 

Belvoir, het kasteel van Béatrix de Cusance, en in het bijzonder voor het delen van 

zijn vondsten en ideeën. Zonder zijn inbreng had ik deze biografie niet kunnen 

schrijven. 

Charles Leestmans ben ik veel dank verschuldigd voor het vriendelijke onthaal 

in zijn huis in Bothey in België en het belangeloos delen van zijn onderzoeksmateriaal 

over hertog Karel IV van Lotharingen. 

Ad Leerintveld dank ik voor zijn deskundige hulp, in het bijzonder met 

betrekking tot Constantijn Huygens, en ook voor het lezen van mijn proefschrift. 

Arnauld Siccoux ben ik dankbaar voor zijn ondersteuning bij het begrijpen van 

het lastige, dikwijls fonetisch geschreven Frans. Hij heeft me vaak op nieuwe ideeën 

gebracht. Iedere keer als wij samen naar teksten en vraagstukken keken, kwam hij 

weer met een verrassende vondst. 

Guus Veenendaal, voormalig collega van het ING en al sinds jaar en dag een 

goede vriend, toonde vanaf het begin van mijn onderzoek een grote betrokkenheid en 

interesse. Hij heeft mijn teksten vaak gelezen en van kritische en deskundige 

opmerkingen voorzien, waarvoor ik hem heel dankbaar ben.  

 Mijn familie en in het bijzonder mijn ouders dank ik voor hun onophoudelijke 

belangstelling, vragen, meeleven en meelezen! Mijn kinderen Arno en Kiki dank ik 

voor hun hulp. Ook waardeer ik het zeer dat zij geduldig de verhalen over mijn 

onderzoek hebben aangehoord, en dat zij nooit hebben geklaagd wanneer ze me 

moesten missen omdat ik weer eens iets met Béatrix de Cusance ging doen.  

Ten slotte dank ik Nella Arambasin, Inge Broekman, Jolanda Buijs, Katrien 

Daemen-De Gelder, Peter De Cauwer, Liesbeth De Frenne, Dirk De Leyder, Paul 

Delsalle, Sebastiaan Derks, Charlotte Eymael, James Fitzmaurice, Zhenya Gershman, 

Barend Haeseker, Donald Haks, Birgit Houben, Paul Jans, Marie-Christine Jouffroy, 

Anne Jouffroy, Els Kloek, Margriet Lacy, Pete Langman, Mirella Marini, Anne de 
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Inleiding 

 

Ik zit in de Thalys en kijk uit het raam. Het landschap vliegt voorbij, we halen auto’s 

op de naastgelegen rijweg in. Dan mindert de trein vaart en langzaam rijden we 

Brussel binnen. Ik kijk naar het koffertje dat tussen mij en Belle, mijn reisgezel, 

ingeklemd staat. Ik raak het aan en denk aan Béatrix de Cusance, wier hart na bijna 

350 jaar weer even terug is in haar woonplaats Brussel. Ik moet de neiging 

onderdrukken om de koffer te openen en het geconserveerde hart uit het loden 

omhulsel te halen, voor het raam te houden en te zeggen: Kijk, daar was je huis, daar 

ging je naar de kerk, daar leefde je! Na een korte stop vervolgt de trein zijn reis. In 

Béatrix' andere woonplaats Antwerpen kan ik me beheersen; er is door de treintunnel 

immers weinig van het oude centrum te zien. Ten slotte arriveren we in Den Haag en 

nemen we de stoptrein naar Voorburg, waar we met Béatrix' hart stevig tussen ons 

ingeklemd de afgesloten tuin van Hofwijck - de buitenplaats van Constantijn Huygens 

- betreden. Belle van den Berg, de directrice van Hofwijck, houdt de zware deur voor 

me open en plechtig betreden we het huis. We nemen het doosje met het hart uit het 

koffertje en plaatsen het op een blauwfluwelen kussentje. Een historisch moment! Het 

hart van Béatrix is teruggekeerd op Hofwijck, de plaats waar het ooit sneller klopte 

terwijl zij en Constantijn plezier maakten.1  

 

De aanleiding voor deze heugenswaardige gebeurtenis was de tentoonstelling 

Vrouwen rondom Constantijn Huygens, die in het voorjaar 2010 werd georganiseerd 

door het Huygensmuseum Hofwijck en het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg.2 

Een van deze vrouwen was Béatrix de Cusance (1614-1663), hertogin van 

Lotharingen. Christian Jouffroy, de huidige eigenaar van Béatrix' kasteel Belvoir in de 

Franche-Comté, had haar geconserveerde hart speciaal voor de tentoonstelling in 

bruikleen gegeven. 

 Tot voor kort was er weinig bekend over de vriendschap tussen Béatrix de 

Cusance en Constantijn Huygens (1596-1687), en nog minder over Béatrix zelf. In de 

briefwisseling van Constantijn Huygens, in zes delen door J.A. Worp uitgegeven in de 

                                                
1 Zie voor de video van de reis: https://www.youtube.com/watch?v=MXwI1VkT134 [31/8/2014]. 
2 Zie Vrouwen rondom Huygens, Belle van den Berg en Lea van der Vinde (eds) (Voorburg 2010). Ook 
verscheen een bundel met artikelen rondom deze tentoonstelling: 'Vrouwen rondom Huygens', 
Themanummer De Zeventiende Eeuw, Frans Blom, Els Kloek en Ad Leerintveld (eds.), 25 (2) (2009). 
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Rijks Geschiedkundige Publicatiën,3 komt de correspondentie tussen Béatrix en 

Constantijn er karig vanaf. Hoewel Béatrix nummer drie staat in de top tien van 

vrouwen die het meest met Huygens hebben gecorrespondeerd, heeft Worp van haar 

brieven aan Huygens veertig procent in het geheel niet opgenomen (het hoogste 

percentage van de vrouwelijke correspondenten) en van de rest slechts een korte 

samenvatting. In de voetnoten motiveert Worp zijn weglatingen met kwalificaties als 

'zonder eenig belang', 'zonder betekenis', en 'is geheel onbelangrijk'.4 Van 

Constantijns brieven áán Béatrix heeft Worp maar liefst 31 procent niet opgenomen 

(eveneens het hoogste percentage bij zijn brieven gericht aan vrouwelijke 

correspondenten). Waarom Worp juist bij deze correspondentie zo summier is 

geweest, blijft giswerk. Het is mogelijk dat hij wilde verhullen dat er iets speciaals 

tussen Constantijn en Béatrix aan de hand was, omdat hij bang was dat aandacht voor 

een dergelijke relatie afbreuk zou doen aan de goede naam van Huygens. Het is echter 

aannemelijker dat hij deze correspondentie werkelijk van ondergeschikt belang achtte 

en van mening was dat de briefwisseling niet aan zijn maatstaven voldeed. 

 Tijdens mijn werk op het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis aan de 

digitalisering van de Worp-editie5 prikkelden deze niet-opgenomen brieven dusdanig 

mijn nieuwsgierigheid dat ik besloot de originelen op te sporen.6 Het bleek een 

dermate interessante correspondentie te zijn met brieven over thema's zoals politiek, 

kunst, religie, mentaliteit, internationale netwerken, vriendschaps-, hof-, muziek-, 

verzamel- en briefcultuur, dat ik er zowel mijn afstudeerscriptie7 als een gedrukte 

editie met de musicoloog Rudolf Rasch aan heb gewijd.8 Tijdens het onderzoek voor 

mijn doctoraalscriptie en de brieveneditie kwam ik er pas werkelijk achter hoe 

spectaculair de levensloop van Béatrix de Cusance is geweest, los van haar 

vriendschap met Constantijn Huygens. De lotgevallen in de vijfdelige Franse filmserie 

Angélique marquise des Anges uit de jaren 1964-1968 vallen er bij in het niet. Ik 

                                                
3 Briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687) 6 dln, J.A. Worp (ed.) Rijks Geschiedkundige 
Publicatiën, Grote serie ('s-Gravenhage 1911-1918). 
4 Ibidem V: 11 juli 1659 (5613e), 58; brief van 20 januari 1660 (5648a), 61; brief van 1 november 1659 
(5619a), 62. 
5 http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/huygens [31/8/2014]. 
6 Deze bevinden zich in het Koninklijk Huisarchief (KHA), de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de 
British Library (BL). 
7 Ineke Huysman, 'Galante woordjes aan het adres eener vrouw van de wereld'. De briefwisseling van 
Constantijn Huygens en Béatrix de Cusance getoetst aan de editie van J.A.Worp. (Doctoraalscriptie 
Cultuurwetenschappen Open Universiteit, Heerlen 2006). 
8 Béatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens, Ineke 
Huysman en Rudolf Rasch (eds.) [BC] (Amsterdam 2009). 
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kwam tot de conclusie dat dit markante leven vierhonderd jaar later op zijn minst een 

eigen biografie verdient. 

 

Historiografie, reputatie 

 

Béatrix de Cusance heeft in de historiografie geen prominente plaats gekregen. Nooit 

is er een monografie over haar geschreven. Meestal is zij en passant behandeld als de 

tweede echtgenote of concubine van Karel IV de Vaudémont (1604-1674), hertog van 

Lotharingen. Karel was op het moment dat hij Béatrix trouwde reeds tien jaar gehuwd 

met zijn nicht Nicole. De aandacht van historici ging vooral uit naar zijn omstreden 

huwelijk met Béatrix en de politieke implicaties daarvan, maar vrijwel nooit naar het 

leven of de belevingswereld van Béatrix zelf.9 Ook in de drie publicaties over de 

rechtszaak die Caroline van Oostenrijk (1594-1662) voerde over de nalatenschap van 

het huis Granvelle rondom een 'vermeend' kind van Béatrix de Cusance speelt Béatrix 

zelf een bijrol.10 In de geschiedschrijving over Bergen op Zoom is de aanspraak van 

Béatrix de Cusance op het markiezaat tot nu toe in het geheel niet beschreven. Maar 

ook in de algemenere werken waarin de rol van de adellijke vrouw in de 

vroegmoderne tijd wordt behandeld, ontbreekt zij. 

 Een uitzondering op deze regel vormen de publicaties van twee negentiende-

eeuwse historici afkomstig uit de Franche-Comté, Béatrix' geboortegrond, waarin zij 

wel een prominente rol krijgt.11 Ten slotte zijn er nog twee romans te vermelden 

waarin Béatrix als heldin figureert, maar de avonturen daarin zijn zwaar 

                                                
9 Zie bijvoorbeeld: Henri de Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de 
Charles IV, duc de Lorraine et de Bar (Keulen 1687); Augustin Calmet, Histoire ecclésiastique et 
civile de Lorraine III (Nancy 1728); M. le Comte d'Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine 
à la France II-III (Parijs 1860); Ferdinand Desrobert, Campagnes de Charles IV, duc de Lorraine et de 
Bar, en Allemagne, en Lorraine et en Franche-Comté (1634-1638) (Parijs 1883); Ferdinand Desrobert, 
Charles IV et Mazarin (1643-1661) d'après des documents inédits des archives du ministère étrangère, 
des archives de la Maison Ligneville, etc. (Parijs 1899); Charles Leestmans, Charles IV, duc de 
Lorraine (1604-1675). Une errance baroque (Lasne 2003). 
10 Louis Prosper Gachard, Inventaire des archives trouvées au Palais de Granvelle, à Besançon, en 
1607. Histoire d'un procès célèbre à propos de ce dernier inventaire (Brussel 1862); L.Th. Maes, 'Un 
procès célèbre au XVIIe siècle: l'affaire Béatrice de Cusance devant le parlement de Dole, le conseil de 
Flandre et le grand conseil de Malines, concernant la succession de Granvelle à Besançon 1637-1662)' 
in: Recht heeft vele significatie. Rechtshistorische opstellen van prof. dr. L.Th. Maes (Brussel 1979) 
107-120; Philippe Maréchal, Une cause célèbre au XVIIe siècle (Parijs, 1910). 
11 Émile Longin, Caroline d'Autriche et Béatrix de Cusance. Essai Biographique (Lons-le-Saunier 
1910); Émile Longin, Testament de Béatrix de Cusance, duchesse de Lorraine (23 mai 1663) 
(Besançon 1912); Jules Gauthier, 'Béatrix de Cusance, duchesse de Lorraine (1614-1663): Son portrait, 
sa correspondance inédite, sa tombe', Bulletin Historique et Philologique 3/4 (1897) 271-304; Jules 
Gauthier, 'Le portrait de Béatrix de Cusance au musée du Louvre et l'inventaire de ses joyaux en 1663', 
Académie des Sciences, Belle-lettres et Arts de Besançon (1897) 128-143. 
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geromantiseerd en hebben slechts zijdelings raakvlakken met de feitelijke 

gebeurtenissen uit haar leven.12 De publicaties waarin haar vriendschap met 

Constantijn Huygens aan de orde komt, zullen verderop in de inleiding worden 

behandeld.13   

 In de summiere geschiedschrijving die er over Béatrix bestaat, zijn haar beeld 

en reputatie niet altijd even positief beoordeeld. Dit komt vooral door haar 

'frauduleuze' huwelijk met de bigamistische hertog van Lotharingen. De grootste 

aanstichter van die negatieve publiciteit was het Vaticaan, dat op 9 april 1642 een bul 

uitvaardigde waarin Béatrix en hertog Karel ervan werden beschuldigd het 

Christendom te schande te maken door openlijk in zonde te leven. In deze bul, die 

overal in katholiek Europa werd verspreid, werd het stel geëxcommuniceerd totdat het 

zich zou onderwerpen aan de regels van de Kerk.14 Heden ten dage zou de 

boulevardpers er vol mee staan, maar in Béatrix' tijd was het vooral de Gazette de 

France die uitvoerig melding maakte van deze spraakmakende kwestie. Zowel de 

pauselijke bul als de protesten van hertog Karel en zijn Lotharingse hof werden er 

integraal in gepubliceerd.15 Daarna bleef de krant geregeld publiceren over het doen 

en laten van Karel en Béatrix. Berichten waren 'vaste prik' als Béatrix weer ergens 

met of zonder de hertog was gesignaleerd.  

 Ook in contemporaine brieven en diplomatieke correspondentie kwam er een 

drukke berichtgeving over de huwelijkskwestie op gang. Iedereen schreef erover. 

Hugo de Groot, bijvoorbeeld, maakte er maar liefs 46 keer melding van in zijn 

briefwisseling.16 Constantijn Huygens maakte er zelfs een grapje over in een brief aan 

Amalia van Solms, lang voordat hij Béatrix persoonlijk zou leren kennen. Toen hertog 

Karel van Lotharingen in 1645 stadhouder Frederik Hendrik om een paspoort 

verzocht voor, in Constantijns woorden, 'Madame sa femme, à dire vrai, pour une de 

                                                
12 Lucien Ruty, Béatrix de Cusance. La dame d'amour (Sainte-Croix 2002); Ludo van de Wygaert, 
Beatrice van Cantecroy. Roman van de mooiste vrouw der Lage Landen. Het grootste schandaal uit de 
zeventiende eeuw (Antwerpen 1953).  
13 Zie p. 36-39. 
14 Bul Romanum Pontificem, 9 april 1642. Rome, typ. Rev. Cam. Apostolicae. Een exemplaar bevindt 
zich in de Bibliothèque Nationale de France te Parijs (voortaan BNF), Cinq Cents de Colbert, Ms. 441, 
f. 438 bis, editie in: Fourier Bonnard, Les relations de la famille ducale de Lorraine et du Saint-Siège 
dans les trois derniers siècles de l'indépendance (Nancy 1934) 259.  
15 Een Franse versie van 23 april 1642 in Gazette de France 1642, 457-462, ook vermelding op 618-
620. 
16 Briefwisseling van Hugo Grotius 1597-1645 I-XVII, P.C. Molhuysen, B.L. Meulenbroek, Paula P. 
Witkam, Henk J.M. Nellen en Cornelia M. Ridderikhoff (eds.), Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 
Grote serie ('s-Gravenhage 1928-2001). Zie http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselinggrotius 
[31/8/2014]. 
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Mesdames ses femmes', meldde Constantijn aan Amalia van Solms dat Frederik 

Hendrik eerst had getwijfeld over de aanspreektitel voor Béatrix, maar ten slotte toch 

had besloten tot 'Madame la Duchesse, sa femme' en 'ladite Dame Duchesse'.17 Later 

zou Constantijn Béatrix met meer respect behandelen.  

 Voor pauselijke gezanten vormde de affaire uiteraard een doorlopende bron 

van inspiratie tot schrijven. Zo berichtte nuntius Fabio Chigi (de latere paus 

Alexander VII) er in de periode 1640 tot 1643 maar liefst 81 keer over aan de 

kardinaal-neef Francesco Barberini (1597-1679) in Rome.18 Maar ook Brusselse 

nuntii Richard Pauli Stravius (1584-1654) en Andrea Mangelli en de Parijse 

internuntius Ranuzio Scotti (1597-1659) hebben het Vaticaan er dikwijls over 

gerapporteerd.19  

 Béatrix zelf kreeg in de bronnen vaak een negatieve rol toebedeeld. Zo zou ze 

hertog Karel tot een huwelijk hebben verleid en hem vervolgens met haar charmes 

hebben ingepalmd met als doel hem niet meer te laten gaan. In de inleiding van een 

lijvig boek over het proces dat rondom Béatrix' vermeende kind werd gevoerd, wordt 

de auteur Philippe Maréchal gefeliciteerd omdat hij zich niet heeft laten verleiden 

door Béatrix' mooie teint, haar gouden haren en haar stralende blauwe ogen.20 In het 

boek laat Maréchal inderdaad geen spaan heel van Béatrix. Verblind door een 

tomeloze begeerte naar de Lotharingse troon maakte zij zich volgens Maréchal 

schuldig aan bedrog, wraakzucht, gifmengerij en zelfs moord: 'Que n'eût-elle point 

fait, si elle avait joui du pouvoir absolu! En vérité, c'est une Catherine [i.e. Catharina 

de Medici; IH] manquée!'21 Maar ook de historicus F. Desrobert, die drie gedegen 

geannoteerde werken schreef over de activiteiten van hertog Karel, bestempelt Béatrix 

als een intrigante en noemt haar steevast Béatrix de Cusance of princesse de 

Cantecroy (de naam van Béatrix eerste echtgenoot) en nooit hertogin van 

                                                
17 Constantijn Huygens aan Amalia van Solms, 14 oktober 1645: 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/4154 [31/8/2014]. 
18 Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner Nuntiatur IX/1, Maria Teresa Börner (ed.) (München 
2009). 
19 Correspondance de Richard Pauli-Stravius 1634-1642, Wilfrid Brulez (ed.) (Brussel 1955); 
Correspondance d'Andrea Mangelli, internonce aux Pays-Bas (1652-1655), Lambert Henri Vos (ed.) 
(Brussel 1993); Correspondance du nonce en France: Ranuccio Scotti (1639-1641), Pierre Blet (ed.) 
(Parijs 1965). 
20 Maréchal, Une cause célèbre au XVIIe siècle, VII. 
21 Ibidem, 203. 
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Lotharingen. Hij beschouwt haar slechts als maîtresse, nimmer als echtgenote, en 

duidt haar kinderen aan als bastaarden.22 

 Maar er zijn ook positieve geluiden. De schoonheid van Béatrix werd geroemd 

en op schrift vastgelegd door diverse tijdgenoten, onder wie Abbé Antoine Arnauld, 

moeder Marie-Magdalena de Chaugy, paus Alexander VII, de Engelse priester 

Richard Flecknoe (1605-?) en Constantijn Huygens. Ook haar secretaris Claude-

François Pelletier (1620-?) heeft haar verheerlijkt in een lang gedicht, dat overigens 

nooit is gepubliceerd.23 Père Hugo, biograaf van hertog Karel, beschreef haar als 

volgt: 

  

Sa taille au dessus de la médiocre étoit libre et parfaitement proportionnée; elle 

n'avoit de l'embonpoint que ce qu'autant qu'il en falloit pour luy donner une 

mine haute et un port majestueux; son visage entre l'ovale et le rond étoit d'un 

teint vif et uni, ses cheveux d'un clair cendré, ses yeux bleus bien fendus à la 

fleur de tête [haar blauwe grote geprononceerde ogen; IH], sa bouche petite et 

vermeille, ses dents blanches et bien rangées; la gorge, le bras et la main 

répondoient à la beauté de son visage ...24 

  

Niet alleen haar schoonheid maar ook haar karakter en gevatheid, haar intelligentie en 

haar sociale vaardigheden werden in haar directe omgeving geroemd. Zo schreef 

dezelfde père Hugo: 

  

 et ce beau tour [omhulsel; IH] renfermoit un coeur tendre, capable de 

 touttes les délicatesses de l'amour, un esprit vif, mais paisible qui  ne s'atera 

 jamais que dans les occasions ou il s'agissoit de l'interet de son honneur et 

 son amour, ses manières polies et caressantes, accompagnées d'un air libre, 

                                                
22 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 384. 
23Antoine Arnaud, Mémoires de M. l'abbé Arnauld, contenant quelques anecdotes de la Cour de 
France depuis MDCXXXIV jusqu'à MDCLXXV, I (Amsterdam 1756) 204; M.M. de Chaugy, La vie de 
IX religieuses de l'ordre de la Visitation Sainte Marie (Annecy 1659); Richard Flecknoe, diverse 
werken; Constantijn Huygens, diverse gedichten; Claude-François Pelletier, Maximes poétiques sur la 
conduite de Madame Béatrix de Cusance et son mariage avec Sér.me Karel IV, duc de Lorraine et de 
Bar, Bibliothèque Municipale de Besançon (BMB), Ms. 1116. 
24 Père Hugo, Histoire de Charles, quatrième du nom, duc de Lorraine et de Bar, Bibliothèque 
Municipale de Nancy (BMN), Ms. 805 (129), fol. 91. 
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 modeste, insinuant, étoient des charmes naturels contre lesquels les coeurs les 

 moins sensibles avoient peine à tenir.25 

 

Jules Gauthier, een negentiende-eeuwse historicus en archivaris te Besançon, liet zich 

eveneens positief uit over Béatrix, die hij 'sans crainte d'erreur [...] une femme d'un 

grand esprit et d'un grand coeur' noemde.26 Hoe dan ook, de moderne bronnen 

zwijgen vooralsnog over Béatrix.  

 

Belang  

 

Van oudsher is de buitenlandse politiek in het Ancien Régime hoofdzakelijk als een 

mannenaangelegenheid beschouwd. Nieuwe ontwikkelingen in het genderonderzoek 

laten echter zien dat de rol van de vrouw, niet alleen als vorstin maar ook als 

vertegenwoordigster van een adellijke familie of als maîtresse van een vorst, van grote 

betekenis is geweest. Ook vrouwen hebben fundamentele bijdragen geleverd aan de 

politieke en sociale processen in het vroegmoderne Europa.27 Omdat deze macht niet 

was geïnstitutionaliseerd en daardoor verborgen was, is hij in de geschiedschrijving 

lang onderschat en verwaarloosd.28 De adellijke vrouw in de zestiende en zeventiende 

eeuw oefende haar invloed vooral uit via persoonlijke en familierelaties, netwerken en 

patroon-client verhoudingen. In eerste instantie ging het vaak om 'domestic' 

patronage, maar deze kon zich uitbreiden naar 'political', 'clerical' en 'cultural' 

patronage.29 Béatrix de Cusance was op al deze terreinen actief. De bestudering van 

de wijze waarop zij met deze informele macht haar doelen probeerde te bereiken, kan 

bij uitstek nieuwe inzichten verschaffen in de rol van de adellijke vrouw in de 

vroegmoderne tijd.  

                                                
25 Ibidem.  
26 Gauthier, 'Béatrix de Cusance, duchesse de Lorraine (1614-1663): Son portrait, sa correspondance 
inédite, sa tombe', 277. Gauthier bestempelde Constantijn Huygens in hetzelfde stuk als 'le Pic de la 
Mirandole Hollandais'. 
27 Zie Hillard von Thiessen en Christian Windler, Akteure der Aussenbeziehungen. Netzwerke und 
Interkulturalität im historischen Wandel (Keulen 2010) 8-9. Merry E. Wiesner, Women and Gender in 
Early Modern Europe, second edition (Cambridge 2000); Wendy Gibson, Women in seventeenth-
century France (Londen 1989); Sharon Kettering, Patronage in sixteenth- and seventeenth-century 
France (Aldershot 2002); Ronald Asch, Nobilities in Transition 1550-1700: Courtiers and Rebels in 
Britain and Europe (Bloomsbury 2003); European Sexualities, 1400-1800 (Cambridge 2007); 1001 
vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis, Els Kloek (ed.) (Nijmegen 2013). 
28 Kettering, Patronage in sixteenth- and seventeenth-century France, V, 817-818. 
29 Ibidem, 841. 
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 In een van haar brieven aan Constantijn Huygens spreekt Béatrix de wens uit 

dat de Engelse koning Karel II Stuart (1630-1685) maar snel mag trouwen en 

kinderen krijgen om zijn kroon te ondersteunen met vorstelijk nageslacht. Vervolgens, 

schrijft ze: 'Voillà bien raisonnés sur la politique Anglesse'. Il ais tans [temps] de 

raisonnés sur la Béatrisiène ...'.30 Deze uitspraak is karakteristiek voor Béatrix. Zij 

moest de belangen van haar eigen nageslacht behartigen. Béatrix heeft op die manier 

tijdens de Dertigjarige Oorlog een belangrijke rol gespeeld in de 

vredesonderhandelingen tussen haar echtgenoot hertog Karel, die aan Spaanse zijde 

vocht, en de Fransen.31 De inzet daarbij was haar spraakmakende huwelijk met de 

bigamistische hertog. De Fransen probeerden via Béatrix hertog Karel te overreden 

zich met hen te verbinden. Zij hielden haar voor dat zij haar status als hertogin zouden 

erkennen, en dat men alles bij het Vaticaan in het werk zou stellen om haar huwelijk 

met de hertog te legitimeren. Daar was zij uiteraard bij gebaat. Zij werkte er dan ook 

graag aan mee. 

 De opzienbarende rechtskwestie over het illegale huwelijk die diende bij de 

Romeinse Rota, berokkende Béatrix' eer en goede naam buitengewoon veel schade.32 

Zij probeerde haar imago te verbeteren door zich consequent te blijven manifesteren 

als dé hertogin van Lotharingen, de vele protesten en maatregelen van de autoriteiten 

daartegen ten spijt. Voor het eerst wordt deze zaak nu vanuit een vrouwelijk 

perspectief belicht, op grond van de vele documenten maar ook portretten die Béatrix 

heeft nagelaten. Haar brieven, onder andere aan Constantijn Huygens, bieden een 

unieke inkijk in haar belevingswereld en de onophoudelijke strijd voor de erkenning 

van haar huwelijk en de legitimatie van haar kinderen.  

 Veel - grotendeels nieuw gevonden - materiaal verschaft bovendien helderheid 

in de wirwar van dynastieke problemen in het huis van Lotharingen en vergroot het 

inzicht in en het begrip voor het grillige gedrag van hertog Karel van Lotharingen. Hij 

stond bekend als een markante, charismatische, joviale, boertige en vitale persoon, 

maar tegelijkertijd beschouwde men hem als nerveus, losbandig en wispelturig. Men 

vond hem een onruststoker en een vooral onberekenbare intrigant. Hertog Karel was 

een typische condottiere. Met zijn huurlegers bevond hij zich tussen twee 

                                                
30 BC, nr. 72. Het Frans van Béatrix wordt precies overgenomen zoals zij het heeft geschreven. 
31 Zie over de Dertigjarige Oorlog bijvoorbeeld: C.V. Wedgwood, The Thirty Years War (Londen 
1938); Geoffrey Parker, The Thirty Years War (Londen 1997). 
32 De Rota, voluit Sacra Rota Romana, is een kerkelijke rechtbank van de Katholieke Kerk die deel uit 
maakt van de Romeinse Curie.  
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machtsblokken die hij voortdurend tegen elkaar probeerde uit te spelen, wat hem 

inderdaad onbetrouwbaar maakte. Hij speelde een centrale rol in de Europese politiek 

en heeft niet alleen de geschiedenis van Lotharingen maar ook die van Europa 

beïnvloed.33 De rol die Béatrix de Cusance daarbij speelde, is tot dusver onderbelicht 

gebleven en mede daardoor onderschat. 

  De onontgonnen procesdossiers van meer dan drie decennia omspannende 

rechtszaken over een vermeend kind van Béatrix, onder andere bij de Raad van 

Vlaanderen en de Grote Raad van Mechelen, zijn van belang voor de 

rechtsgeschiedenis van de zeventiende eeuw. Zij verdiepen tevens de inzichten in de 

verbeten strijd om de nalatenschap van het huis Granvelle, een van de rijkste West-

Europese families in die tijd.34 De processtukken bevatten voorts een schat aan 

informatie over het persoonlijke leven van de adellijke Béatrix en haar milieu.  

  De processen die zij aanspande over haar aanspraak op het markiezaat van 

Bergen op Zoom bevatten niet alleen belangrijk feitenmateriaal over de 

geschiedschrijving van Bergen op Zoom en die van de Republiek der Verenigde 

Nederlanden, maar zij bieden ook inzicht in de politieke strategieën van Béatrix om 

haar dynastieke belangen te verdedigen.35  

 De biografie van Béatrix de Cusance voegt verder ook belangwekkende 

inzichten toe aan de kennis van het leven van Constantijn Huygens en brengt daarin 

meer reliëf aan. Vanuit het vernieuwende perspectief van hun vriendschap belicht het 

onderzoek de internationale elite-sociabiliteit en schetst het een beeld van de 

hofcultuur, de vriendschapscultuur en de briefcultuur in de zeventiende eeuw. Evenals 

de muziekcultuur en de verzamelcultuur waren dit sociaal-verbindende factoren in de 

internationale elitaire netwerken van het vroegmoderne West-Europa.   

 Béatrix de Cusance maakte deel uit van een cultureel circuit van 

vooraanstaande, veelal aristocratische personen in de Zuidelijke Nederlanden. Het is 

                                                
33 Zie de literatuurverwijzingen in noot 9.  
34 Gachard, Histoire d'un procès célèbre. Ineke Huysman, 'Het denkbeeldige kind. Procesdossiers 
Béatrix de Cusance bij de Grote Raad van Mechelen', in: Het pleit is in den zak! Procesdossiers uit het 
ancien régime en hun perspectieven voor historisch onderzoek. Acte van de studiedag gehouden op het 
Algemeen Rijksarchief 11-03-2013. Studia 148, Publ. 5364, Algemeen Rijksarchief Brussel (2014) 
117-130. 
35 Charles de Mooij, Geloof kan Bergen verzetten. Reformatie en katholieke herleving te Bergen op 
Zoom 1577-1795 (Hilversum 1998); Nadine Akkerman en Ineke Huysman, 'Een zeventiende-eeuwse 
catfight: de geloofsovergang van Louise Hollandina van de Palts als inzet bij de aanspraken op het 
markiezaat van Bergen op Zoom (1657-1659)', De Waterschans 41 (2012) 63-72.  
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opmerkelijk dat zij een zo hoge status wist te bereiken, terwijl zij toch bekend stond 

als de onechte, twééde vrouw van de hertog van Lotharingen.  

   

Probleemstelling - onderzoeksvragen 

 

Het is niet mijn bedoeling om een compleet beeld te geven van de 'mens' Béatrix, 

omdat daartoe nu eenmaal te veel (ego-)documentatie ontbreekt. Wel streef ik ernaar 

de manier waarop zij in het leven stond te begrijpen en de historische werkelijkheid 

rondom haar personage te reconstrueren op basis van de documenten en literatuur die 

wél zijn overgeleverd.  

 In hoeverre was Béatrix de Cusance vooral een bijzit en een mooi, maar 

berekenend speeltje van de hertog van Lotharingen, en in hoeverre moet dat beeld in 

de geschiedschrijving worden bijgesteld? In antwoord op deze centrale vraagstelling 

van mijn onderzoek zal ik een nieuw beeld schetsen van de vrouw wier hele leven in 

het teken stond van de erkenning van haar huwelijk en de legitimatie van haar 

kinderen. Deze centrale vraag leidt tot de volgende (deel)-onderzoeksvragen: 

- Welke nieuwe inzichten verschaft de levensschets van Béatrix de Cusance in de 

Europese elitecultuur en de rol van de adellijke vrouw in politieke en sociale 

processen van het vroegmoderne Europa? 

- In hoeverre speelden familie-dynastieke belangen een rol bij Béatrix' strijd voor de 

ratificatie van haar huwelijk met hertog Karel van Lotharingen? Welke rol speelden 

familie-dynastieke belangen in de meer dan 25 jaar durende processen met Caroline 

van Oostenrijk over de nalatenschap van het huis van Granvelle? 

- Hoe werd Béatrix ingezet als politieke pion in de relatie tussen Lotharingen 

enerzijds en Frankrijk/Spanje/Brussel anderzijds? In hoeverre heeft de berichtgeving 

over de huwelijkskwestie de algemene opinie over Béatrix beïnvloed? 

- Hoe wist Béatrix de Cusance zich als prominente figuur te profileren in het 

(internationale) culturele netwerk van deze periode? Hoe is zij erin geslaagd zich te 

blijven manifesteren als hertogin van Lotharingen, terwijl haar huwelijk ongeldig was 

verklaard en er een andere hertogin bestond? 

- Hoe belangrijk was de relatie van Constantijn Huygens en Béatrix de Cusance voor 

beiden? Hoe heeft deze relatie zich ontwikkeld? Welke rol speelde muziek in hun 

vriendschap? Was er überhaupt sprake van echte vriendschap? 
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Werkwijze 

 

Toen ik mijn onderzoek in 2009 naar het leven van Béatrix begon, had ik als 

vertrekpunt alleen de eerder genoemde, door Rudolf Rasch en mij uitgegeven 

correspondentie tussen haar en Constantijn Huygens en de negentiende-eeuwse 

artikelen van Gauthier en Longin. In deze stukken werd melding gemaakt van de 

belangrijkste gebeurtenissen in Béatrix' leven, en zij bevatten enkele verwijzingen 

naar archiefvindplaatsen. Deze informatie werd mijn houvast en startpunt. Al snel zag 

ik in dat ik moest onderzoeken of er in de Franche-Comté meer primaire bronnen 

beschikbaar waren. Ook leek het me zinvol om haar geboorteplaats, kasteel Belvoir in 

de Franche-Comté, te bezoeken. Niet alleen om persoonlijk in dezelfde plaatsen en 

omgeving te verblijven, maar ook om in contact te komen met deskundigen. Zo had ik 

een informatief onderhoud met Paul Delsalle, verbonden aan de Universiteit van de 

Franche-Comté in Besançon en gespecialiseerd in de geschiedenis van de Franche-

Comté in de zestiende en zeventiende eeuw ten tijde van het Habsburgse Rijk. Bij het 

bezoek aan kasteel Belvoir werd ik gastvrij ontvangen door de kasteelheer Christian 

Jouffroy en zijn zusters Anne-Marie en Marie-Christine. Hoewel het kasteel pas sinds 

zijn vader, de kunstschilder Pierre Jouffroy, in het bezit van de familie is, is Christian 

Jouffroy een fervent amateur-historicus met veel kennis over de voormalige bewoners 

van zijn kasteel, in het bijzonder van de familie De Cusance.36 Bij mijn eerste bezoek 

heb ik hem uitvoerig kunnen spreken en sindsdien hebben we elkaar dikwijls ontmoet 

en wisselen we informatie met elkaar uit.  

 In de Bibliothèque Municipale van Besançon en de Archives Départementales 

du Doubs trof ik een collectie aan met brieven van en documenten over Béatrix de 

Cusance. Gewapend met meer dan tweeduizend digitale foto's heb ik mij vervolgens 

thuis teruggetrokken om deze te verwerken, dat wil zeggen nabewerken, identificeren, 

categoriseren, systematiseren, lezen, interpreteren en vaak ook transcriberen om de 

inhoud tot me door te laten dringen. Zeker in het begin van mijn onderzoek was het 

maken van transcripties vereist om de inhoud van het vaak zeer fonetisch geschreven 

zeventiende-eeuwse Frans te doorgronden.  

 Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar bronnen over de persoon die de 

belangrijkste rol in het leven van Béatrix heeft gespeeld, namelijk haar tweede 

                                                
36 Anne-Marie, Christian en Marie-Christine Jouffroy, Château de Belvoir (Besançon 2003). 
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echtgenoot, hertog Karel IV van Lotharingen. Hertog Karel was een van de meest 

prominente figuren uit de zeventiende-eeuwse geschiedenis. Secundaire literatuur is 

er dan ook meer dan genoeg.37 Kort voor ik mijn onderzoek begon, in 2003, is er een 

biografie over hertog Karel verschenen van de hand van Charles Leestmans.38 Ik 

bezocht hem enkele malen, waarbij ik zijn 'analoge' onderzoeksmateriaal mocht 

raadplegen. Ook in dit geval was het nuttig en plezierig om contact te hebben met een 

'levende' deskundige.  

 De jaren erna heb ik nog meer veld- en verzamelwerk verricht door bezoeken 

aan de Bibliothèque Nationale, de Archives Nationales de France en het Archief van 

het Ministère des Affaires Etrangères in Parijs, het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 

het Arenberg-archief in Edingen, de Universiteitsbibliotheek en het Rijksarchief in 

Gent, het Nationaal Archief en het Koninklijk Huisarchief in Den Haag, het 

Rijksarchief in Arnhem, het Rijksarchief in Den Bosch, het English College en het 

Archivum Romanum Societatis Jesu in Rome en de Bibliothèque Municipale en de 

Archives de Meurthe-et-Moselle in Nancy. In alle archieven heb ik relevante stukken 

gevonden en ter plekke gekopieerd of gefotografeerd. Bij thuiskomst probeerde ik het 

materiaal zoveel mogelijk op dezelfde manier te verwerken als de eerste keer na mijn 

bezoek aan de Bibliothèque Municipale te Besançon. Tussendoor bleef ik mij inlezen 

in secundaire literatuur en ben ik ook lezingen gaan houden en artikelen gaan 

schrijven over Béatrix de Cusance. Zo heb ik mezelf aan het echte schrijfwerk gezet 

en ben ik ondertussen voortgegaan met het opbouwen van mijn eigen 

informatienetwerk van deskundigen op het gebied van zeventiende-eeuwse (adels-

)geschiedenis. 

 Hoewel de gangbare methode meestal eerst veld- en verzamelwerk en dan pas 

schrijfwerk is, ben ik steeds gelijktijdig met deze drie onderdelen bezig geweest. 

Tijdens het schrijfproces ontstonden weer nieuwe vragen, waardoor ik terug naar het 

archief moest of zelfs een nieuw archief moest bezoeken. Gelukkig is het de 

afgelopen jaren steeds eenvoudiger geworden om langs digitale weg afbeeldingen van 

documenten in ver gelegen archieven te verkrijgen. 

 

 

 

                                                
37 Zie noot 9. 
38 Leestmans, Charles IV, duc de Lorraine (1604-1675). 
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Correspondenties van Béatrix de Cusance 

 

Hoewel er veel archiefmateriaal met betrekking tot Béatrix de Cusance is 

overgeleverd, zijn haar eigen brieven tot aan 1652 schaars. Op één brief na is er pas 

vanaf dat jaar correspondentie van haar hand bewaard gebleven.39 Voor die tijd is er 

wel primair bronnenmateriaal, maar dat betreft vooral door haar ondertekende 

documenten en correspondentie van anderen óver Béatrix. De bewaarde brieven 

afkomstig van Béatrix zelf betreffen originelen die door anderen ontvangen en 

bewaard zijn. Afschriften van haar eigen brieven zijn niet bewaard gebleven. Het is 

overigens de vraag of Béatrix kopie liet bijhouden van haar uitgaande 

correspondentie. 

 

   
De meeste brieven van Béatrix hebben een zegel (midden) dat bestaat uit twee helften met de wapens van Lotharingen (links) en 
Cusance (rechts) met overkoepelend de hertogelijke kroon van Lotharingen. 

 

Bij zes personen, te weten haar secretaris Claude-François Pelletier, haar vriend 

Constantijn Huygens, haar moeder Ernestine van Witthem (?-1649), haar vriend 

Alexandre hertog van Bournonville (1616-1690), haar vriend en vertrouweling 

Antoine Brun (1599-1644) en de arts en geleerde Jean-Jacques Chifflet (1588-1660), 

zijn brieven van Béatrix bewaard gebleven. Er moeten stellig veel meer 

correspondenten en correspondenties zijn geweest, want Béatrix beschikte over een 

groot sociaal netwerk en klom voortdurend in de pen om haar belangen te behartigen. 

Hetzelfde geldt voor de binnenkomende correspondentie. Ook daarvan zijn geen grote 

aantallen meer aanwezig. Er zijn brieven van hertog Karel (door een notaris 

gewaarmerkte kopieën), Constantijn Huygens (alleen door hemzelf bewaarde 

                                                
39 Béatrix de Cusance aan Ernestine van Witthem, december 1635, Algemeen Rijksarchief Brussel, 
Grote Raad van Mechelen, ongeïnventariseerd procesdossier Béatrix de Cusance (ARB, GRM, PBC), 
portefeuille 38. 
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ontwerpen en kopieën), Claude-François Pelletier, haar zuster Marie-Henriette (1624-

1701), Karels zuster Henriette (1611-1660) en Marie de Rohan (1600-1679) en haar 

dochter.  

 

Karel IV hertog van Lotharingen 

De brieven die hertog Karel aan Béatrix richtte tijdens zijn gevangenschap in Spanje 

zijn de enige brieven van hem aan Béatrix die zijn overgeleverd. Deze brieven zijn 

kopieën van de originele brieven die niet bewaard zijn gebleven. Ze zijn gewaarmerkt 

door een notaris. Onderaan vrijwel iedere brief staat telkens in iets andere 

bewoordingen: 'Concorde à la lettre originelle escritte comme devant. Quod Attestor 

Coentzen, nots. Pub'. 

 Gedurende zijn Spaanse gevangenschap probeerde hertog Karel niet alleen zijn 

politieke en militaire belangen, maar ook het dagelijkse leven van zijn petite ménage 

te regelen. Uit de periode april 1654 tot en met oktober 1656 zijn vierenveertig 

brieven bewaard gebleven die zich in één archieffonds bevinden.40 Achttien brieven 

dateren uit 1654, vier uit 1655, twaalf uit 1656 en tien zijn ongedateerd. Vijfentwintig 

brieven zijn gericht aan dochter Anne (1639-1720), acht aan Béatrix, vier aan 

kooplieden, twee aan tresorier Jean Thierry, één aan de gouverneurs van Besançon, 

één aan zijn broer Nicolaas-Frans (1609-1670), één aan zijn kolonels en van twee is 

de identiteit van de geadresseerde niet duidelijk. De brieven illustreren de grilligheid 

en het temperament van de hertog, maar ook zijn menselijke kant en zijn onmacht om 

op afstand ook maar iets van gezag te kunnen uitoefenen. De antwoorden van Béatrix 

en Anne aan de hertog uit deze periode zijn helaas niet bewaard gebleven. Hierdoor 

ontstaat een eenzijdig beeld vanuit het perspectief van de hertog, terwijl de 

opvattingen van moeder en dochter grotendeels buiten beeld blijven. 

 De eerste brieven die de hertog schreef, nog voordat hij naar Spanje werd 

afgevoerd, richtte hij aan Béatrix of aan dochter Anne, later vrijwel alleen nog aan 

Anne. Hij liet Béatrix weten dat het hem verboden was nog langer direct aan haar te 

schrijven en dat de correspondentie voortaan via Anne moest verlopen.41 

Vermoedelijk mocht hij ook niet meer met zijn tresorier Thierry corresponderen, want 

ook voor hem deelde hij instructies mee via zijn dochter.  

 

                                                
40 BMB, Ms. 1118, fols. 1-48.  
41 Ongedateerde brief, BMB, Ms. 1118, fol. 9. 



 22 

Claude-François Pelletier 

De veertig brieven van Béatrix aan haar secretaris Claude-François Pelletier uit de 

periode 1652 tot en met 1653 zijn door het ontbreken van datering een lastig te 

interpreteren bron. Er is maar één brief met een volledige datum door Béatrix zelf 

genoteerd, zestien brieven zijn ongedateerd, zestien gedeeltelijk en zeven zijn van een 

datum voorzien door een andere hand, vermoedelijk die van Pelletier. Zelf zegt hij 

hierover: 'On [i.e. Béatrix] ne mettoit que la date du jour et du mois sans exprimer 

l'année et en la pluspart se contente de mettre au-dessous de sa lettre: du dismanche, 

lundy, mardy etc. sans autre expression de date de mois, ny d'an.'42 Bij een 

gedeeltelijk genoteerde datum valt het jaar soms af te leiden uit een bepaalde 

gebeurtenis die in de brief wordt vermeld, of omdat het duidelijk een vervolg is op 

een eerdere, wel gedateerde brief. De plaats van verzending is soms vermeld, maar 

vaak ook niet.  

 Ook het fonetische handschrift en taalgebruik van Béatrix bemoeilijken het 

begrip van de inhoud. Béatrix verbasterde veel persoonsnamen, waardoor deze 

moeilijk identificeerbaar zijn. De antwoorden van Pelletier ontbreken, wat de 

interpretatie van deze correspondentie nog meer belemmert. In vergelijking met haar 

correspondentie met Constantijn Huygens deed Béatrix in haar brieven aan Pelletier 

veel minder moeite om goed te formuleren. Pelletier, die in het begin van de jaren 

vijftig al minstens vijftien jaar in dienst was van Béatrix en haar familie, was een 

vertrouweling maar duidelijk wel een ondergeschikte. In haar brieven informeerde zij 

hem met korte zinnen, sprak ze hem belerend toe en commandeerde ze hem. 

 In de periode van juni 1657 tot mei 1658 stuurde Béatrix Pelletier op missie 

naar haar echtgenoot hertog Karel die in Toledo gevangen werd gehouden. Nadat 

Karels eerste vrouw Nicole van Lotharingen op 20 februari 1657 was overleden, gaf 

ze Pelletier opdracht met de hertog te onderhandelen over een hernieuwd of nieuw 

huwelijk met haar. Pelletier heeft deze onderneming goed gedocumenteerd en 

gearchiveerd. Dankzij hem zijn er vier correspondenties met in totaal 168 brieven 

over dit onderwerp bewaard gebleven.43 De eerste correspondentie betreft 24 brieven 

van Béatrix aan Pelletier: 'Lettres de S.A. Madame Béatrix de Cusance à Pelletier, 

                                                
42 BMB, Ms. 1117, fol. 4. 
43 Ik ben van plan om die brieven uit te geven. Ze geven niet alleen een zeer nauwkeurig beeld van de 
voortdurende strubbelingen en wisselwerking tussen Béatrix, hertog Karel en Pelletier, maar ze 
bevatten ook fascinerende beschrijvingen van Pelletiers reis naar en zijn verblijf in Spanje. 
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pendant son séjour à Madrid, pour les interests de cette princesse en 1657 et 1658'.44 

De tweede briefwisseling bevat de brieven van Pelletier aan Béatrix en haar familie: 

'Copies de lettres escrittes à l'Altesse de Madame par Pelletier tant pendant son 

voyage que pendant son séjour en Hespagne': 47 brieven aan Béatrix, elf brieven aan 

dochter Anne, één brief aan Béatrix' zuster Marie-Henriette en één brief aan haar 

andere zuster Madeleine.45 De derde portie betreft 59 brieven van Pelletier aan hertog 

Karel: 'Copies de lettres escrittes à Son Altesse par Pelletier pendant son séjour en 

Hespagne'.46 In het vierde deel bevinden zich 45 brieven van hertog Karel aan 

Pelletier: 'Copies des lettres escrittes par Son Alteze de Lorraine à monsieur Claude-

François Pelletier pendant son séjour à Madrid'.47 

 Pelletier heeft ook (ongepubliceerde) poëzie over de gezusters De Cusance 

geproduceerd. Ter gelegenheid van de tocht die Béatrix' zuster Marie-Henriette de 

Cusance in 1653 uit Brussel ondernam om het hart van haar overleden moeder 

Ernestine bij te zetten in het kasteel Belvoir in de Franche-Comté, componeerde hij 

een 153 regels tellend gedicht, getiteld 'Relation du Voyage de Mlle de Beauvois en la 

comté de Bourgogne pour la poursuite du procès de la succession de Vergy'.48 Voor 

Béatrix componeerde hij een 1.076 regels tellend gedicht getiteld 'Maximes politiques 

sur la conduite de madame Béatrix de Cusance en son mariage avec Sérénissime 

prince Charles IIII, duc de Lorraine et de Bar'.49 Pelletier schreef het in de periode dat 

hij met Béatrix gebrouilleerd raakte. In zijn inleiding op het gedicht deelt hij mee dat 

Béatrix dit gedicht nooit onder ogen heeft gehad, laat staan dat zij wist dat hij het had 

gecomponeerd. Hij legt uit dat hij het geschreven had nadat 'les vicissitudes de son 

service m'ayant esloignés de sa personne'. Daarna rehabiliteerde Béatrix hem wel, 

maar hun relatie was toch zodanig bekoeld dat hij het niet verstandig vond 'de luy en 

descouvrir le fond de ma pensée'.50 

 

 

  

                                                
44 BMB, Ms. 1117, fols. 73 t/m 126. 
45 BMB, Ms. 1119, fols. 1 t/m 105. 
46 BMB, Ms. 1120, fols. 1 t/m 80. 
47 BMB, Ms. 1121, fols. 1 t/m 131. Op de eerste brief is aangetekend: 'Les lettres originelles contenues 
en ce volume ont esté par ledit Pelletier délivirées à Son Altesse madame Béatrix de Cusance, duchesse 
de Lorraine, avec touts autres papiers concernant sa commision d'Hespagne le 6 aost 1658.' 
48 BMB, Ms. 1116, fols. 65-154. 
49 Ibidem, fols. 1-64. 
50 BMB, Ms. 1116, fol. 1. 
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Alexandre II hertog van Bournonville  

Béatrix correspondeerde enige tijd met Alexandre II Hippolyte Balthasar, hertog van 

Bournonville. Ze kende hem vermoedelijk goed omdat zijn echtgenote, Jeanne-

Ernestine-Françoise van Arenberg (1628-1663) een halfzuster was van Charles-

Eugène (1633-1681), de tweede echtgenoot van Béatrix' zuster Marie-Henriette. 

Waarschijnlijk verkeerde Jeanne van Arenberg samen met Marie-Henriette enige tijd 

in het gevolg van Marguérite de Lalaing (1574-1650), gravin van Berlaimont, waar ze 

muzieklessen kregen van Richard Flecknoe, een Engelse priester, die op zijn beurt 

later weer in de entourage van Béatrix zou vertoeven.  

 De bewaarde correspondentie aan Bournonville bevat dertien brieven uit de 

periode 1659-1662.51 De brieven geven inzicht in het persoonlijke leven van Béatrix 

van dat moment. Bournonville was kennelijk op Béatrix' hand in haar strijd om de 

erkenning van haar huwelijk met hertog Karel. Haar brieven aan hem zijn dan ook 

heel openhartig. Uit de inhoud van de brieven kan worden afgeleid dat Bournonville 

terugschreef, maar er zijn geen brieven van hem aan Béatrix bewaard gebleven. 

 

Antoine Brun 

Er zijn elf brieven uit 1652 en 1653 bewaard van 

Béatrix aan Antoine Brun, toen hij als 

ambassadeur voor Spanje in Den Haag 

resideerde.52 Zij heeft hem daar in het najaar van 

1652 een bezoek gebracht. Haar dochter Anne en 

haar zuster Marie-Henriette zouden haar daarbij 

vergezellen. Brun, afkomstig uit de Franche-

Comté, was eerder procureur-generaal van het 

parlement van Dôle geweest en daarna 

plenipotentaris voor Spanje bij de totstandkoming 

van de Vrede van Münster. Hoewel Bruns naam 

niet in eerdere documenten met betrekking tot 

                                                
51 ARB, Manuscrits Divers, Bournonville, 208a: elf brieven. KB, 79 E 187. 
52 De elf originelen, vier autografen en zeven apografen van de hand van Béatrix' secretaris Claude-
François Pelletier met haar eigenhandige ondertekening en drie naschriften van Béatrix, zijn in het 
bezit van de graaf van Scey Monbéliard de Brun en ter plaatse door mij geraadpleegd. Dezelfde 
brieven zijn gepubliceerd in Gauthier, 'Béatrix de Cusance, duchesse de Lorraine (1614-1663): Son 
portrait, sa correspondance inédite, sa tombe', 271-304. 

Paulus Pontius, Portret van Antoine Brun, 1648, 
gravure, 310 x 200 mm., Rijksmuseum 
Amsterdam, RP-P-1905-1216. 
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Béatrix voorkomt, heeft zij haar hele leven met hem te maken gehad. Eerst in haar 

hoedanigheid als jong meisje uit een vooraanstaande adellijke familie in de Franche-

Comté; daarna vanwege de zaak die Caroline van Oostenrijk bij het parlement van 

Dôle had aangespannen, waarbij zij eiste dat moest worden vastgesteld of Béatrix nog 

zwanger was van Carolines inmiddels overleden zoon.53 Nog weer later zullen Béatrix 

en Antoine Brun contact hebben gehad over het markiezaat van Bergen op Zoom, 

waarop Béatrix recht meende te hebben en dat onderwerp van onderhandeling was bij 

de Vrede van Münster. 

 

Constantijn Huygens 

Aan de contacten van Constantijn Huygens met vrouwen is in de historiografie weinig 

aandacht besteed. In de vroegere geschiedschrijving was de belangstelling voor 

vrouwen in het algemeen minder groot. Weliswaar is er de publicatie Het volk met 

lange rokken. Vrouwen rondom Constantijn Huygens, waarin de auteur Elisabeth 

Keesing ingaat op de relaties die Constantijn met een aantal prominente vrouwen 

onderhield.54 Zij selecteerde slechts enkele voorbeelden en het van een summiere 

bronvermelding voorziene boek geeft een te beperkt overzicht. Dan is er nog het boek 

van Jacob Smit uit 1980, De grootmeester van het woord- en snarenspel, waarin de 

schrijver ingaat op Constantijns relaties met vrouwen, maar de aandacht vooral richt 

op diens literaire betrekkingen. Ook Smit gebruikt geen voetnoten, waardoor zijn 

betogen een subjectieve indruk maken en vaak niet te verifiëren zijn. 

 Onlangs verscheen naar aanleiding van de in 2010 gehouden tentoonstelling 

Vrouwen rondom Constantijn Huygens een speciale editie van het tijdschrift De 

Zeventiende Eeuw met daarin bijdragen over elf verschillende vrouwen met wie 

Huygens contact onderhield.55 In de inleiding betoogt Els Kloek dat de vrouwen uit de 

culturele elite rondom Huygens tot nu toe weinig aandacht hebben gekregen en dat de 

nieuwe bijdragen een broodnodige aanvulling en soms ook correctie zijn op de 

hierboven genoemde publicatie van Keesing. Ook Lisa Jardine heeft onlangs aandacht 

besteed aan de relatie van Constantijn Huygens met vrouwen. In het slot van een 

artikel uit 2009 doet ze een stimulerende voorzet door de hoop uit te spreken dat 

onderzoekers hun aandacht mogen richten op conventies 'beyond the surface [...] 

                                                
53 Zie hoofdstuk 4. 
54 Elisabeth Keesing, Het volk met lange rokken. Vrouwen rondom Constantijn Huygens (Amsterdam 
1987). 
55 'Vrouwen rondom Huygens', Blom, Kloek en Leerintveld (eds.) 
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which we now understand fashioned the very public presence of this extraordinary 

figure'.56 

 Behalve met adellijke dames onderhield Constantijn Huygens relaties en 

vriendschappen met vrouwelijke familieleden, geleerden en dichteressen en met 

vrouwen en dochters van belangrijke mannelijke connecties.57 Constantijn heeft, voor 

zover nu bekend, met 186 verschillende vrouwen geschreven (en met 1.131 

verschillende mannen).58 Het aantal overgeleverde brieven dat hij met vrouwen 

uitwisselde, bedraagt 1.712 (7.108 met mannen), dat wil zeggen ongeveer twintig 

procent van zijn totale correspondentie die bewaard is gebleven. Van deze 1.712 

brieven aan vrouwen zijn er overigens 1.016 brieven met Amalia van Solms 

gewisseld, bijna 60 procent van zijn correspondentie met vrouwen. Zijn 68 brieven 

tellende briefwisseling met Béatrix in de periode 1652 tot 1663 staat op nummer drie 

in de top tien van vrouwen met wie hij het meest heeft geschreven.59 Amalia van 

Solms staat op nummer één en zijn moeder Susanna Hoefnagel (1561-1633) nummer 

twee.  

 De eerste keer dat Constantijn Béatrix noemt, is in 1641 in een brief aan 

Amalia van Solms. Hij bericht haar dat hertog Karel IV van Lotharingen woedend is 

omdat de Spanjaarden 'sa marquise de Cantecroix' op doortocht naar Brussel 

tegenhouden in Luxemburg.60  

 

Briefwisseling 

Van Constantijns brieven aan Béatrix zijn 23 minuten of kopieën bewaard gebleven.61 

Het werkelijke aantal brieven dat hij haar schreef, is op basis van een reconstructie op 

meer dan veertig bepaald. Het kan zijn dat hij de nu ontbrekende brieven te 

onbelangrijk vond om te bewaren, maar ook het tegenovergestelde kan het geval zijn 

                                                
56 Lisa Jardine, ''Dear Song': Scholarly whitewashing of the correspondance between Constantijn 
Huygens and Dorothea van Dorp', Lives and Letters 1 (1) (Londen 2009), eveneens in Return to sender. 
Constantijn Huygens as a man of letters, Lise Gosseye, Frans Blom en Ad Leerintveld (eds.), 107-127 
(Gent 2013). 
57 Zie ook Ineke Huysman en Ad Leerintveld, 'New perspectives of the digitized correspondence of 
Constantijn Huygens (1596-1687)' in: Dutch Crossing, vol. 38 no. 3 (2014), 244-258. 
58 Telling gedaan op 28 april 2014 op basis van de database Huygens Brieven Online 
(http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brieven). 
59 Zie BC, passim en: 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brieven?zk_correspondentid=845 
[31/8/2014]. Het gaat om tachtig gereconstrueerde brieven, er zijn er echter maar 68 overgeleverd. 
60 Brief van Constantijn Huygens aan Amalia van Solms, 9 september 1641, 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/2851 [31/8/2014]. 
61 KB, KA 49-3. 
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geweest. Wellicht vond hij (of zijn nazaten) de inhoud van de brieven ongeschikt voor 

andermans ogen en zijn ze vernietigd. Opmerkelijk is dat Constantijn heeft 

geprobeerd zijn brieven aan Béatrix na haar dood van haar dochter Anne terug te 

krijgen.62  

 Van Béatrix' brieven aan Constantijn ontbreken vermoedelijk vier brieven, 

terwijl 45 brieven zijn bewaard gebleven.63 De eerste vijf brieven werden door haar 

secretaris Pelletier geschreven en door Béatrix ondertekend. Hierna schreef ze al haar 

brieven aan Constantijn eigenhandig, wat als een teken van vertrouwelijkheid kan 

worden beschouwd. 

 Idealiter zou in een reeks brieven van twee correspondenten telkens sprake zijn 

van een brief, een antwoord op die brief, dan weer een antwoord op die brief, 

enzovoort. Dit is in werkelijkheid echter vrijwel nooit het geval, omdat de schrijvers 

elkaar tussendoor spraken, omdat een aantal brieven in één keer werd beantwoord of 

omdat er inmiddels brieven ontbreken. Ook konden brieven elkaar kruisen door de 

lange reisduur. In het geval van Beatrix en Constantijn ontbreken vooral brieven van 

Constantijn.64 In de bovenste figuur op pagina 28, die berust op de bewaarde, 

overgeleverde brieven, lijkt het alsof Beatrix (rood) veel meer schreef dan Constantijn 

(blauw). Op grond van inhoudelijke verwijzingen in de brieven kon een vollediger 

overzicht van hun briefwisseling worden gereconstrueerd, waarbij de niet meer 

bestaande brieven zijn gevisualiseerd. Zo staat er regelmatig 'in antwoord op uw brief 

van' of gaat een van beiden inhoudelijk op een onderwerp uit die (ontbrekende) brief 

in. Dat is dan een goede aanwijzing voor een ontbrekende brief. Hierdoor ontstaat een 

ander beeld. Op grond van deze inhoudelijke reconstructie is het vermoedelijke totale 

aantal brieven van de correspondentie op 87 uitgekomen, te weten 41 van Constantijn 

en 46 van Beatrix.65 In de onderste figuur op pagina 28 is de verhouding tussen de 

twee briefschrijvers dan ook veel meer in evenwicht dan op grond van de 

overgeleverde brieven kan worden verondersteld. Overigens is het dieptepunt in de 

grafiek tussen 1654 en 1657 te verklaren uit het feit dat ze elkaar in die periode 

regelmatig zagen en daarom niet hoefden te schrijven. Dit dieptepunt valt overigens 

wel weer samen met een piek in Constantijns gedichten voor Beatrix (hij schreef er in 

die periode zes). 

                                                
62 Zie p. 289. 
63 KHA, Archief Constantijn Huygens G1-9.1 en BL, Ms. Add. 21511, nr. 1.  
64 BC, 57-59. 
65 Ibidem. 
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Overgeleverde brieven uit de correspondentie van Constantijn Huygens en Béatrix de Cusance in de periode 1652-1663 (blauw is 
Huygens, rood is Béatrix). 

 

 
Gereconstrueerde en overgeleverde brieven in de correspondentie van Constantijn Huygens met Béatrix de Cusance in de periode 
1652-1662 (blauw is Huygens, rood is Béatrix). 
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Stijl/taalgebruik 

Constantijn en Béatrix schreven met 

elkaar in het Frans. Constantijn bediende 

zich in zijn Franse brieven van de Frans-

Italiaanse hand. Zijn handschrift is uit 

duizenden herkenbaar en zijn beheersing 

van de Franse taal is perfect. Van 

Constantijn aan Béatrix zijn alleen 

ontwerpen en afschriften bewaard.66 

Daarom is het niet bekend hoe hij zijn 

brieven aan haar precies ondertekende. 

Alle bewaarde brieven van Béatrix aan 

Constantijn zijn originelen.67 

 Béatrix heeft vermoedelijk 

weinig of geen scholing genoten en 

noteerde min of meer wat er in haar 

opkwam, waardoor haar brieven zeer 

direct en persoonlijk overkomen. Of 

Béatrix erg belezen was, is onduidelijk. 

Uit haar correspondentie blijkt wel dat 

ze in poëzie geïnteresseerd was; zo vroeg ze haar secretaris Claude-François Pelletier 

de werken van de dichter François de Malherbe voor haar aan te schaffen.68 Ook uit 

haar relatie met de Engelse priester Richard Flecknoe, die verderop behandeld zal 

worden, spreekt interesse in literatuur en poëzie. In een van Flecknoe's uitgaven nam 

hij een Engelse vertaling op van een opdrachtbrief die de Franse auteur George de 

Scudéry aan Béatrix had gezonden. Deze opdracht ging vergezeld van de bekende 

roman Artamène ou le grand Cyrus, die hij had geschreven met zijn zuster Madeleine 

de Scudéry.69 Uit de inhoud van de stukken die ze liet opvoeren in haar Brusselse 

salon, valt op te maken dat Béatrix ook goed op de hoogte was van de Griekse en 

Romeinse mythologie.70 Van Béatrix zelf is één gedicht voor Constantijn Huygens 

                                                
66 BC, 56. 
67 Ibidem, 51-52 
68 BMB, Ms. 1117, fol. 48. 
69 Richard Flecknoe, Miscellania, or poems of all sorts, with divers other pieces (z.p. 1653), 66-67. 
70 Zie p. 171-172. 

Constantijn aan Béatrix, 29 april 1655, autografisch afschrift, KB, 
KA 49-2, 673. 
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bewaard gebleven, waarin ze overigens te kennen geeft goed te kunnen dichten. Ook 

zegt ze de zeven vrije kunsten te beheersen.71 

 Zowel in haar testament als in de inventaris van haar kostbaarheden die werd 

opgesteld na haar dood, zijn geen boektitels opgenomen. In een inventaris van kasteel 

Belvoir die in de periode 1641 tot 1654 werd opgemaakt, worden wel enkele boeken 

genoemd. Op een tafeltje in Béatrix' kamer lagen bijvoorbeeld een emblemenboek 

met gravures en een boek getiteld L'honneur du sexe féminin.72 De inventaris van 

kasteel Chatillon-sous-Maîche, een burcht die in 1647 eigendom van hertog Karel 

werd, bevat wel een lijst met veel literaire werken.73 Het is echter maar de vraag of 

die boeken ooit aan Béatrix hebben toebehoord. 

 Béatrix' handschrift is nogal 'hanepootachtig' en wordt steeds groter en losser 

naarmate zij ouder wordt. Haar spelling is heel fonetisch. Het helpt vaak om een 

woord hardop uit te spreken om de betekenis beter te begrijpen.74 De linkerbrief op 

pagina 31 is de eerst bewaarde brief van Béatrix die zij schreef toen zij twintig jaar 

oud was. De rechterbrief op pagina 31 schreef zij op 45-jarige leeftijd.  

 

                                                
71 Zie p. 258-260. Met veel dank aan Ad Leerintveld die mij op dit gedicht opmerkzaam heeft gemaakt 
en het heeft aangetroffen in KB, KA 42, in een map met kopieën van gedichten die tot de collectie van 
Constantijn behoorde. Jorissen zegt over deze verzameling: ‘Er komt hier, onder no. XLII, eene 
collectie Fransche, Italiaansche, Latijnsche verzen voor, die van geene waarde is’. Th. Jorissen, ‘De 
handschriften van Huygens’ in: Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Akademie der 
Wetenschappen. Afdeling Letterkunde, Tweede reeks, derde deel (1873), 211-243, aldaar 218.  
72 Het betreft hier vermoedelijk het boek Le fort inexpugnable de l'honneur du sexe féminin van de 
auteur François de Billon, verschenen in 1555. 
73 Deze inventaris is opgenomen in: Enquête de Jean-Simon Froissard, seigneur de Broissia, procureur-
général au comté de Bourgogne, pour Sa Majesté le Roi d'Espagne du 24 mars au 1er avril 1654. ADD, 
7E2920. 
74 BC, 54-55. 
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Béatrix de Cusance aan Ernestine van Witthem, 
december 1635, autograaf, ARB, GRM, PBC, portefeuille 38. Béatrix de Cusance aan Claude-François   
      Pelletier, 15 februari 1659, autograaf, BMB,  
      Ms. 1117, fol. 165.  

        
Béatrix' brieven werden gevouwen, dichtgebonden met gekleurde touwtjes van zijde 

en verzegeld. Op de blanco-achterzijde (van het dubbelgevouwen foliovel) werd dan 

de adressering geschreven. Deze is vaak heel origineel. 'Pour Monsieur de Zuligoum, 

sur le Plain à La Haye', of 'Monsieur de Zuilecom, où il est'.75 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Haar brieven aan Constantijn ondertekent Béatrix meestal alleen met haar voornaam 

of met Béatrix de L. In een van haar brieven eindigt Beatrix met een getekend hartje: 

 

                                                
75 BC, nrs. 49 en 59. 

Béatrix de Cusance aan Constantijn Huygens, 22 
september 1658, autografisch adres, KHA, G1-9.1, nr. 32. 
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Béatrix de Cusance aan Constantijn Huygens, 15 april 1660, autograaf, BL, Add Ms. 21511, nr. 5. 

 
 Er zijn nog meer opmerkelijke tekens in de briefwisseling tussen Béatrix en 

Constantijn aangetroffen. Het was in de vroegmoderne tijd gebruikelijk om 

liefdesbrieven te voorzien van 'geheime' cijfers en andere tekens die voor de 

geadresseerde gemakkelijk te begrijpen zijn: bijvoorbeeld het teken $, een cryptisch 

teken voor trouw en liefde dat al sinds de veertiende eeuw bekend was, maar zich 

vanaf 1550 verbreidde en door koning Hendrik IV van Frankrijk overal in zijn 

liefdesbrieven werd gebruikt'.76 In vrijwel al haar autografische brieven aan 

Constantijn staat bovenaan een teken dat hier sterk op lijkt. Enkele voorbeelden: 

 
Fragment uit brief van Béatrix de Cusance aan Constantijn Huygens, 23 januari 1653. KHA, G1-9.1, 5. 

 

 
Fragment uit brief van Béatrix de Cusance aan Constantijn Huygens, 17 augustus 1653. KHA, G1-9.1, 9. 

 

 
Fragment uit brief van Béatrix de Cusance aan Constantijn Huygens, 22 april 1655. KHA, G1-9.1, 8. 

 

                                                
76 Orest Ranum, 'Toevluchtsoorden van de intimiteit' in: Geschiedenis van het persoonlijk leven, van de 
renaissance tot de verlichting, Philippe Ariès en Georges Duby (eds.) (Amsterdam 1989) 183-230, 
aldaar 213. 
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De 'S barré', ook aangeduid als de 'S fermé', kan worden aangetroffen tot in de jaren 

vijftig van de zeventiende eeuw. De laatsten van wie het bekend is dat ze het in hun 

correspondentie gebruikten, waren Anna van Oostenrijk en kardinaal Mazarin. Een 

van de verklaringen voor het teken zelf is dat de S voor semper (altijd) staat en dat de 

streep er doorheen op het pijltje van Cupido duidt.77  

 Het teken is ook aangetroffen in de correspondentie van Marie de Rohan, 

hertogin van Chevreuse, met haar minnaar William Crofts.78 Zij was ook een 

minnares van Karel IV van Lotharingen geweest in de periode voordat hij Béatrix 

leerde kennen. Zelf heeft Madame de Chevreuse ook met Béatrix gecorrespondeerd 

en hebben zij elkaar verscheidene malen ontmoet. Bovenaan twee van haar drie 

brieven aan Béatrix staat inderdaad een soortgelijk teken.79 De 'S barré' werd dus niet 

uitsluitend door verliefde mensen genoteerd. Het duidde op 'standvastigheid', 'trouw' 

en 'genegenheid' onder allerlei omstandigheden. Het symbool werd ook vaak door 

Hugenoten gebruikt. 

 
Marie de Rohan aan Béatrix de Cusance, ongedateerd, BMB, Ms 1117, fol. 184. 

 

Het teken is eveneens te zien op de eerder afgebeelde voorbeelden van Béatrix' 

brieven aan haar moeder en haar secretaris Pelletier.80  

 Constantijn kende het teken ook en gebruikte het zelf af en toe in zijn 

gedichten. Omdat de originele brieven van Constantijn aan Béatrix niet zijn 

overgeleverd, is het niet meer na te gaan of hij het daarin ook gebruikte. Op de 

afschriften van zijn brieven aan Béatrix staat de 'S barré' in ieder geval niet. Op de 

                                                
77 Claude Dulong, 'Les signes cryptiques dans la correspondance d'Anne d'Autriche avec Mazarin', 
Bibliothèque de l'École des Chartes 140 (Paris 1980) 61-83, aldaar 70. 
78 Ibidem, 77. 
79 BMB, Ms. 1117, fols. 292-300. 
80 Zie p. 31. 
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originele brieven van Constantijn aan andere personen is het teken evenmin 

aangetroffen. Op een aantal gedichten heeft hij het teken wel genoteerd, bijvoorbeeld 

het gedicht voor zijn vrouw Susanna van Baerle (die hij Sterre noemde) waarin hij 

haar bedankt voor de 'S van diamanten' die zij hem heeft geschonken.81 Het pijltje van 

Cupido is duidelijk zichtbaar: 

 
Fragment uit het originele handschrift van het gedicht van 18 februari 1627  
van Constantijn Huygens 'Op een S van diamanten mij door 
 Sterre gesonden'. KB, KA 40A 1627, fol. 8r. 

 

Bovenaan het hieronder afgebeelde fragment uit een gedicht van Constantijn voor 

Sterre is het wat simpelere teken gebruikt dat doorgaans bij Constantijn maar ook bij 

Béatrix kan worden aangetroffen: 

 
Fragment uit het originele handschrift van het gedicht van 23 januari 1627 van Constantijn Huygens. KB, KA 40A 1627, f. 2r. 

                                                
81 Zie Ad Leerintveld, 'De S van Sterre' in: In de zevende hemel: opstellen voor P.E.L. Verkuyl over 
literatuur en kosmos, H. van Dijk (ed.) (Groningen 1993) 9-12. 
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Van het gebruik van dit teken wordt nergens in ander onderzoek met betrekking tot 

Constantijn Huygens melding gemaakt. Wel signaleert Strengholt de 'S fermé' ('barré') 

in Constantijns gedicht Van d'ure dat ick waeck, maar hij verklaart het verder niet.82  

 

Ontmoetingen 

In de periode waarin Constantijn met Béatrix verkeerde, 1652-1662, verbleef hij vaak 

in de Zuidelijke Nederlanden, soms voor zakelijke onderhandelingen ten behoeve van 

het Oranjehuis, dan weer op privé-reis. Vrijwel altijd volgde dan een ontmoeting met 

Béatrix. Tussen 1652 en 1660 vertoefde zij ook enkele malen in de Republiek, waar 

ze via Constantijn in contact kwam met leden van de elite. Ook kwam ze enkele 

malen in Den Haag om haar aanspraak op het markiezaat van Bergen op Zoom te 

bevorderen. 

 De tien jaar dat Béatrix en Constantijn met elkaar omgingen, zijn in te delen in 

zestien afzonderlijke tijdvakken. Soms zagen ze elkaar slechts één dag, soms een 

aantal keren gedurende een langere periode, maar een volledige reconstructie is niet 

mogelijk omdat er weinig over is vastgelegd. Dat er geen correspondentie uit deze 

periodes is bewaard gebleven, wijst er wel op dat ze elkaar dan zagen.83 

  De belangrijkste bronnen voor het traceren van hun ontmoetingen zijn niet 

alleen de brieven tussen Béatrix en Constantijn, maar ook de briefwisselingen van 

Béatrix met haar secretaris Pelletier en de hertog van Bournonville. Niet alleen de 

inhoud bevat indicaties over Béatrix' verblijfplaats of een ontmoeting, maar ook de 

plaats van verzending kan een aanwijzing zijn. Ook Huygens' gedichten voor Béatrix 

leveren soms een aanknopingspunt. Vaak begint een gedicht immers met een datum 

en een plaats. Verder is het in het Latijn gestelde dagboek van Constantijn een 

belangrijke bron, hoewel hij daarin maar drie keer expliciet vermeldt dat hij een 

ontmoeting had met de 'duccisa Lotharingia'. Ontmoetingen die niet in het dagboek 

worden vermeld, maar wel expliciet uit een andere bron zijn te herleiden, wijzen erop 

dat Constantijn het kennelijk niet altijd noodzakelijk vond zijn contacten met Béatrix 

te vermelden. Ook veel andere gebeurtenissen uit zijn leven zijn niet beschreven in 

het dagboek zoals het is overgeleverd. Het is belangrijk te beseffen dat zijn dagboek 

eigenlijk niet meer is dan een verzameling van door hem bijgehouden almanakken en 

                                                
82 L. Strengholt, Huygens-studies. Bijdragen tot het onderzoek van de poëzie van Constantijn Huygens 
(Amsterdam 1976) 15. 
83 BC, 59-60. 
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losse blaadjes met aantekeningen, die na zijn dood bijeen zijn gebracht door 

Constantijns kleinzoon Constantijn Lodewijkszoon. H.W. Unger heeft er nog drie 

manuscripten aan toegevoegd, het geheel in 1885 tot dagboek bestempeld en in 

drukvorm uitgegeven.84 Het 'dagboek' is in dit onderzoek vooral gebruikt om te 

verifiëren of Constantijn op een plaats in de Zuidelijke Nederlanden verbleef en of dit 

op een of andere manier samenviel met een verblijf van Béatrix op dezelfde plaats in 

dezelfde tijd. Ook het reisverslag van Constantijn dat hij maakte van zijn 'Brusselse 

commissie' dient als bron voor het bepalen van plaats en datum.85 

 

Edities 

De door Rudolf Rasch en mij verzorgde publicatie Béatrix en Constantijn is niet de 

eerste uitgave die de brieven tussen Béatrix en Constantijn onder de aandacht van een 

lezerspubliek bracht; wel was het de eerste keer dat deze briefwisseling volledig werd 

weergegeven en vertaald. De eerste brief van Constantijn aan Béatrix die in druk 

verscheen, dateert van 22 april 1660 en bestaat geheel uit een uitvoerige beschrijving 

van het huwelijk van zijn dochter Susanna, twee dagen eerder.86 De brief is integraal 

opgenomen in Robert Fruins uitgave van Coenraet Drostes Overblyfsels van 

geheugchenis.87 Ook in de Oeuvres Complètes van Christiaan Huygens (1629-1695) 

werd de brief in zijn geheel gepubliceerd, naast een brief van Constantijn aan Béatrix 

van 25 november 1660.88  

 Constantijns openhartige brief over de gang van zaken op en rondom de 

huwelijksceremonie van zijn dochter Suzanna (1637-1725) deed veel stof opwaaien. 

De recensent E. Duvernoy verbaasde zich erover dat een diplomaat en een burger uit 

het streng calvinistische Holland een dergelijke brief durfde te schrijven. Hij 

vermoedde dat Constantijn  

 

 estimait peut-etre [...] que cette langue brave [braver=minachten; IH] 

 l'honnêteté. [...] Nous n'en dirons pas davantage sur cette lettre qui ne nous 

                                                
84 J.H.W. Unger, 'Dagboek van Constantijn Huygens', Oud Holland 3 (1885) 1-87, aldaar VI-VIII. 
85 KHA, Archief Constantijn Huygens G1-7.2. 
86 BC, nr. 69.  
87 R.J. Fruin, Overblyfsels van geheugchenis, der bisonderste voorvallen in het leeven van den Heere 
Coenraet Droste, terwyl hy gedient heeft in veld- en zee-slaagen, belegeringen en ondernemingen, als 
ook mede sin verdere bejegeningen aan en in verscheyde vreemde hoven en landen (Leiden 1879), 13.  
88 Christiaan Huygens, Oeuvres complètes de Christiaan Huygens 1629-1695, I-XXII ('s-Gravenhage 
1888-Enschede 1950) II, 294-299. 
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 apprend rien d'intéressant au sujet de Béatrix de Cusance, et montre seulement 

 sur quel ton gaillard et même grivois [schuin; IH] cette noble dame permettat 

 à ses amis de lui écrire'.89 

 

 Enkele vroegere brieven van Constantijn aan Béatrix zijn te vinden in W.J.A. 

Jonckbloet en J.P.N. Land's Musique et musiciens au XVIIe siècle: Correspondance 

et œuvres musicales de Constantin Huygens. De auteurs achtten fragmenten uit twee 

brieven interessant genoeg voor hun onderwerp om deze op te nemen in hun uitgave. 

Het gaat om de brieven van 31 december 165390 en 25 januari 1656.91  

Jules Gauthier is de eerste geweest die brieven van Béatrix' hand heeft 

gepubliceerd als bijlage bij zijn studie over haar.92 Hierin zijn alle brieven van Béatrix 

aan Constantijn opgenomen die bewaard worden in de British Library, evenals een 

aantal van haar brieven aan Antoine Brun, te vinden in de privé-collectie van een van 

diens nazaten, de graaf van Scey Monbéliard de Brun. Alle brieven zijn in Gauthiers 

artikel integraal weergegeven. De transcripties zijn niet foutloos. Ook heeft Gauthier 

niet alle dateringen correct aangevuld.93 Van de brief van Béatrix aan Constantijn van 

17 september 165994 heeft Rudolf Rasch zowel het origineel als de Nederlandse 

vertaling opgenomen in zijn uitgave van Constantijns muzikale briefwisseling.95 

 In de algemene inleiding bij deel I van de Briefwisseling van Constantijn 

Huygens stelt J.A. Worp dat de volledige uitgave van de correspondentie van 

Constantijn Huygens, door hem geschat op 8.000 à 9.000 brieven, 25 à 30 delen zou 

vergen.96 Hij zal proberen de materie te beperken tot zes delen, want niet alles is voor 

deze editeur even belangrijk. Als eerste argument voert hij aan:  

  

                                                
89 E. Duvernoy, 'Béatrix de Cusance et la famille Huygens', Bulletin mensuel de la société 
d'archéologie Lorraine et du Musée historique Lorraine (1907) 42-45.  
90 BC, nr. 23.  
91 Ibidem, nr. 32. Musique et musiciens au XVIIe siècle, correspondance et oeuvre musicales de 
Constantin Huygens, W.J.A. Jonckbloet en J.P.N. Land (eds). (Leiden 1882), 22, nr. XXVIII (brief van 
31 december 1653) en 26-27, nr. XXXII (brief van 25 januari 1656). In een voetnoot op p. 27 citeren 
Jonckbloet en Land ook enkele fragmenten uit Constantijns brief aan Béatrix van 30 januari 1653, uit 
Béatrix' brief aan Jacob van Wassenaer Obdam van 29 april 1659 en uit Constantijns brief aan Diego 
Duarte van 24 januari 1656. 
92 Gauthier, 'Béatrix de Cusance, duchesse de Lorraine, 271-304. 
93 Zie Bijlage 8 in BC, voor een overzicht van Gauthiers uitgave van Béatrix' brieven.  
94 BC, nr. 62.  
95 Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens, Rudolf Rasch (ed.) 
(Hilversum 2007) 1027-1029. 
96 Huysman en Leerintveld, 'New perspectives', 247. 
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 Maar eene volledige uitgave der briefwisseling van Constantijn Huygens is 

 niet nodig. In de eerste plaats heeft hij zelf honderden brieven geschreven, die 

 van weinig of van geen belang zijn, daar zij niet veel meer dan 

 beleefdheidsformules bevatten, bedankjes voor het zenden van een boek, 

 galante woordjes aan het adres eener vrouw van de wereld, enz. Maar 

 vooral onder de brieven zijner correspondenten zijn er talloos vele, die van 

 geene beteekenis zijn. De invloedrijke secretaris van den Stadhouder werd 

 door honderden menschen lastig gevallen. 

 

Vervolgens deelt Worp de correspondentie in vier categorieën van belangrijkheid in, 

te beginnen met de zijns inziens onbelangrijkste, te weten: 

 1) Brieven van officieren en particulieren op zoek naar een hogere betrekking voor 

zichzelf of voor relaties. Zij klopten bij Huygens aan omdat zij de prins zelf niet 

durfden lastig te vallen. Deze categorie zou Worp niet opnemen.  

2) Brieven van jonge geleerden, dichters en universitair geschoolden die bij Huygens 

in de gunst wilden komen. Deze rangschikt Worp onder 'ene tweede categorie van niet 

minder lastige vragers'. Hij heeft ervoor gekozen de inhoud van hun brieven in een 

paar regels mee te delen 'omdat zij, in weerwil van hun onbelangrijken inhoud, iets 

kunnen bijdragen tot de personengeschiedenis'.  

3) Brieven die voor 'de geschiedenis in den ruimsten zin van het woord van eenige 

beteekenis [zijn]'. Van deze brieven worden de korte inhoud en een of meer 

fragmenten meegedeeld.  

4) Brieven die van gewicht zijn 'óf wegens den schrijver, óf den geadresseerde. 

Daartoe behooren in de eerste plaats vele brieven van Huygens zelf'. Deze brieven 

neemt Worp helemaal op, maar 'uitweidingen over pas ontvangen brieven of 

onbelangrijke onderwerpen' zal hij weglaten.97  

 De werkwijze van Worp is natuurlijk niet meer van deze tijd. Verschillende 

moderne bronnenbewerkers hebben zich, ondanks hun bewondering voor de grote 

hoeveelheid werk die Worp in korte tijd heeft verzet, beklaagd over de verouderde 

uitgave en over het weglaten van zoveel, wellicht belangrijk materiaal. De Worp-

editie van de briefwisseling van Constantijn Huygens voldoet niet meer aan de 

hedendaagse maatstaven vanwege de onvolledige weergave van de brieven, de 

                                                
97 Ibidem, 247-248. 
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subjectieve selectiecriteria, de onnauwkeurige tekstconstitutie en de onvolledigheid 

van de uitgave. Vijftien procent van het destijds beschikbare materiaal heeft Worp in 

het geheel niet opgenomen en van veel andere brieven heeft hij slechts een summiere 

samenvatting gemaakt, die soms ook misleidend is. Bij de raadpleging van de Worp-

editie voor welk onderzoek dan ook zal altijd het originele bronnenmateriaal van de 

correspondentie van Constantijn Huygens moeten worden bekeken.98 Hetzelfde geldt 

dus ook voor Worps behandeling van de briefwisseling tussen Constantijn en 

Béatrix.99 

   

Gedichten 

Constantijn heeft een groot oeuvre aan gedichten met vaak autobiografische 

componenten nagelaten. Zijn poëzie is dan ook een interessante bron om meer over 

zijn belevingswereld te weten te komen. Omdat hij zijn gedichten voor Béatrix in het 

Frans schreef, worden hier alleen de gedichten in deze taal behandeld.  

 Ook Constantijns gedichten werden bewerkt en uitgegeven door J.A. Worp. 

Van 1892 tot 1899 publiceerde hij in negen delen De gedichten van Constantijn 

Huygens, naar zijn handschrift.100 Van Seggelen telt - gebaseerd op deze 

gedichteneditie - 75.555 versregels in verschillende talen, dat wil zeggen 64,3 procent 

in het Nederlands, 26,42 procent in het Latijn, 8,71 procent in het Frans en 0,57 

procent in andere talen.101 Het percentage Franse gedichten contrasteert nogal met de 

aantallen Nederlandse en Latijnse gedichten. Er is maar weinig van het Franse 

materiaal gedrukt. De meeste Franse gedichten zijn alleen na te lezen in de Worp-

editie of in de handschriften zelf.102 Inmiddels zijn er websites waarop alle gedichten 

digitaal kunnen worden geraadpleegd. Op deze sites is de editie van Worp gevolgd.103  

 De meeste van Constantijns Franse gedichten zijn ontstaan door zijn contacten 

in Franstalige milieus of in kringen waar het mode was om Frans te spreken. Volgens 

Van Seggelen was Franstalige poëzie 'voor een in-crowd bestemd, voor de jet-set van 

                                                
98 Ibidem, 249. Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis heeft een online database met 
metadata van de Huygens-brieven beschikbaar gesteld, waarin behalve de Worp-editie ook originele 
afbeeldingen en transcripties zijn gekoppeld: 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/ [31/8/2014]. 
99 Zie p. 9. 
100 Gedichten van Constantijn Huygens (1607-1687) I-IX, J.A.Worp (ed.) (Groningen 1892-1899).  
101 A. van Seggelen, 'Huygens' Franse poëzie', De Zeventiende Eeuw 3, 2 (1987) 71-78, aldaar 72. 
102 KB, KA 41, Franse gedichten.  
103 http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Huygens [31/8/2014] en 
http://dbnl.nl/auteurs/auteur.php?id=worp001 [31/8/2014]. 
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die dagen'. Ze zijn geschreven voor superieuren, vrienden en kennissen, uit Frankrijk 

afkomstige officieren, diplomaten, geleerden en kunstenaars.104 Constantijn heeft zijn 

hele leven in een tweetalige Nederlands-Franse omgeving doorgebracht. Het hof en 

het leger waren immers behoorlijk verfranst. Maar Constantijn was het Frans met de 

paplepel ingegoten. Op tweejarige leeftijd kon hij naar eigen zeggen al de Franse 

berijming van de Tien Geboden reciteren.105 Enkele jaren later zou vader Christiaan 

(1551-1624) Joannes Brouart in huis halen als gouverneur voor Constantijn en zijn 

broer Maurits.106 Omdat Brouart de opdracht had alleen in het Frans met de kinderen 

te spreken en Constantijns ouders hier ook aan meewerkten, 

 

 bereikten wij al binnen enkele maanden zo'n grote spreekvaardigheid in het 

 Frans, dat wij aan het einde van het jaar die taal als vanzelf in de omgang 

 gingen gebruiken. Dit wekte vooral verbazing bij de Fransen in wier ogen wij 

 in korte tijd dit moeilijke onderdeel hadden leren beheersen zonder dat wij hun 

 land hadden bezocht. Ook aan de grammaticale regels hadden wij, voor zover 

 dat mogelijk is wanneer men nog geen ervaring heeft met enigerlei vorm van 

 literatuur, intensief aandacht besteed.107 

 

Constantijns Franstalige poëzie werd in de loop der jaren steeds verder 

geperfectioneerd, maar volgens Van Seggelen beperken de gedichten zich wel vaker 

tot de galante,108 epistolaire poëzie dan de Nederlandstalige, die 'autobiografischer is, 

meer uitgewerkte gedachten over personen en dingen heeft die hij ontmoette en 

waarin de pure lyriek en de zuivere uiting van gevoel meer ontwikkeld zijn'.109 De 

twaalf gedichten van Constantijn voor Béatrix behandelt Van Seggelen in zijn artikel 

niet.110 Epistolaire gedichten moet men vooral zien als informatief, zoals brieven. 

Toch zijn in enkele van gedichten van Constantijn voor Béatrix wel degelijk 

autobiografische elementen en gevoelsuitingen te herkennen. 

                                                
104 Van Seggelen, 'Huygens' Franse poëzie', 76. 
105 Constantijn Huygens, Mijn jeugd, C.L. Heesakkers (ed.) (Amsterdam 1987), 19. 
106 Joannes Brouart, geboren in 1584, zou zich later als arts in Londen vestigen, waar Constantijn hem 
nog vaak zou bezoeken. 
107 Huygens, Mijn Jeugd, 28. 
108 In de zin van 'erotisch'. Uit de digitale versie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal: 'Naar 
de voorheen, op 't voorbeeld van fr. galant, meer gebruikelijke opvatting, in toepassing op minnehandel 
of liefdesbetrekkingen, vooral van ongeoorloofden aard.' 
109 Van Seggelen, 'Huygens' Franse poëzie', 76-77. 
110 KB, KA 41 (Franse gedichten). 
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 In de uitgave Béatrix en Constantijn zijn de twaalf gedichten van Constantijn 

voor Béatrix opgenomen. Ze zijn chronologisch tussen het briefmateriaal gevoegd. 

Dat is mogelijk omdat Constantijn ze alle van een datum en plaatsaanduiding heeft 

voorzien. In de editie is ervoor gekozen de gedichten niet apart van de brieven te 

houden, omdat ze er inhoudelijk goed bij aansluiten en omdat ze in de analyse van de 

brief- en antwoordrelatie een belangrijke rol spelen. Daarnaast zijn ze een bron van 

informatie over de gemoedstoestand van Constantijn en zijn gevoelens voor Béatrix. 

Ook voor dit onderzoek worden de gedichten voornamelijk beoordeeld op hun 

documentaire waarde en niet op hun literaire kwaliteiten. Het feit dat deze gedichten 

wat meer epistolair van aard zijn, rechtvaardigt deze keuze. De documentaire waarde 

draagt bij tot de kennis over de relatie tussen Constantijn en Béatrix, terwijl de 

taalkundige analyse en de beoordeling van de literaire kwaliteit tot een ander 

onderzoeksterrein behoren. 

 Bij elf van de twaalf gedichten is uit de titel of de tekst met een grote mate van 

zekerheid af te leiden dat ze voor Béatrix bedoeld zijn geweest. Een voorbeeld 

hiervan is het gedicht 'Viole de Gambe en désordre'111 met daarin de zinsnede: 'Vostre 

Instrument, Duchesse, est fort dans mon estime'. Ook het gedicht 'Rimes sur (le) 

busque d'une belle'112 waarover Béatrix en Constantijn correspondeerden, refererend 

aan 'le busque', dat wil zeggen het korset van Béatrix, is duidelijk aan haar gericht. Elf 

gedichten heeft Worp in het register als bestemd voor Béatrix de Cusance opgenomen. 

Met het twaalfde gedicht van 20 december 1656 heeft Worp dit niet gedaan, terwijl 

het duidelijk een vervolg was op het gedicht 'Viole de Gambe en désordre'.113 

Opmerkelijk is dat Worp de gedichten in vergelijking met Huygens’ andere poëzie 

slechts summier van annotatie heeft voorzien.  

 Van deze gedichten zijn uitsluitend kladversies overgeleverd, wat ze vanwege 

de veranderingen die er in voorkomen des te interessanter maakt. Deze kunnen 

immers belangrijke informatie bevatten. Zo heette het gedicht 'Rimes sur (le) busque 

d'une belle' oorspronkelijk 'La relique' en was het veel korter. Deze gedichten heeft 

Constantijn nooit in druk laten verschijnen. Hij schreef niet voor een groot publiek, 

vaak dichtte hij speciaal voor een vriendengroep of een persoon. De gedichten voor 

Béatrix zijn daar een duidelijk voorbeeld van. 

                                                
111 BC, nr. 34. Zie ook p. 43-46. 
112 Ibidem, nr. 17. 
113 Ibidem, 132. 
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 De twaalf bewaard gebleven gedichten die Constantijn voor Béatrix heeft 

geschreven, inclusief de twee kleine versjes die in de brieven zelf staan, vallen in de 

categorieën gelegenheidsgedichten en/of epigrammen. Constantijn definieert 

epigrammen als ‘puntdichten’ of ‘sneldichten’: 

 

 Vraeght ghij wat Sneldicht voor een Dicht is? 

 Het is een Dicht dat snel en dicht is.114 

 

Met 'dicht' bedoelt Constantijn dat een epigram geen woord te veel mag bevatten en 

met 'snel' dat er vaart in het gedicht moet zitten en dat het bovendien gevat, scherp of 

levendig dient te zijn. Zelf vond Constantijn zijn sneldichten minder belangrijk dan 

zijn andere dichtwerk, maar deze bescheidenheid was waarschijnlijk geveinsd. Het 

paste een persoon in zijn positie als secretaris niet om met dit soort verzen veel 

aandacht te trekken. Hij was ook bang over te komen als iemand die zich te veel vrije 

tijd toe-eigende.115 Met sprezzatura (gespeelde nonchalance) wekte hij de indruk dat 

deze vrijetijdsbesteding voor hem bijzaak was. In werkelijkheid echter blijkt uit zijn 

zorgvuldigheid, zijn strenge selectie en de aangebrachte verbeteringen dat hij een 

perfectionist was en er waarschijnlijk juist heel veel tijd aan besteedde.116 Constantijn 

heeft meer dan drieduizend epigrammen in verschillende talen geschreven. De 

thema's betreffen soms een bepaalde persoon, enkele zijn humoristisch, sommige 

serieus of religieus, en er zijn er ook die behoorlijk vulgair zijn.  

 De thema's in de gedichten van Constantijn voor Béatrix hebben vooral 

betrekking op muziek, verwantschap, verlangen, geschenken, dankzeggingen en 

raadsels. Daarbij verwerkte hij in al deze verzen ironie, plagerijtjes, erotische 

toespelingen en dubbelzinnigheid. De gedichten voor Béatrix passen in de traditie van 

de galante poëzie die was beïnvloed door de omgangsvormen in de Franse salons. 

Daar kon men noblesse de coeur verwerven door middel van conversatie, waarbij 

verfijnd taalgebruik werd gebezigd en passende literatuur werd gelezen. Adellijke 

afkomst voldeed niet langer om mee te tellen. Het ideaal van de honnête homme dat 

Constantijn hoog in zijn vaandel had staan, juist omdat hij niet kon bogen op een 

                                                
114 Constantijn Huygens, Gedichten IX, 7. Zie ook Tineke ter Meer, Snel en dicht. Een studie over de 
epigrammen van Constantijn Huygens (Amsterdam 1991). 
115 Ter Meer, Snel en dicht, 47-51. 
116 Ad Leerintveld, Constantijn Huygens. De collectie in de Koninklijke Bibliotheek (Amersfoort 2013) 
106-108. 
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dergelijke afkomst, sloot uitstekend aan bij deze traditie. Il libro del Cortegiano (het 

Boek van de Hoveling) uit 1528 van Baldasar Castiglione, een etiquetteboek dat 

Constantijn ook in zijn boekenkast had staan, zal voor hem een grote inspiratiebron 

zijn geweest.117 De sympathie van anderen winnen met behulp van muziek en poëzie 

was voor de hoveling Constantijn Huygens een belangrijk doel. 

 

Viole de gambe en désordre, voorbeeld van een gedicht van Constantijn voor 

Béatrix118 

 

  

 Viole de gambe en désordre     

 

 Vostre instrument, Duchesse, est fort dans mon estime:     

 C’est pitié de le veoir toucher si rarement,   

 Car, si je l’entreprens, et l’enjambe et l’anime,  

 Il respond à mes coups, et vigoureusement.  

 Que si, pour en jouer le grand bransle à la mode  

 Et nous en réjouir à deux tout nostre soul,   

 J’y trouve une cheville, à dire en quelque trou,  

         Ne voulez vous pas bien qu’on vous en accommode?119 

 

Dit epigram schreef Constantijn Huygens op 18 mei 1656 voor Béatrix de Cusance, 

toen hij in dat jaar van 8 april tot 22 juni voor een werkbezoek in Brussel verbleef.120 

Met dit soort intieme verzen voor Béatrix zoekt Constantijn in onze ogen de grens van 

het betamelijke op. De dubbelzinnige, erotische betekenis die hij in zijn hierboven 

geciteerde gedicht voor Béatrix aan de viola da gamba geeft, is in de zeventiende-

eeuwse poëzie en schilderkunst echter niet ongebruikelijk. ‘Amor docet musicam’ 

(‘de liefde onderwijst de muziek’) is een motief dat steeds weer terugkeert. Het 

                                                
117 Catalogus librorum 1687, libri miscellanei in octavo, nr. 35. 
http://adcs.home.xs4all.nl/Huygens/varia/catal.html [31/8/2014]. 
118 Zie ook Ineke Huysman, 'De grens van het betamelijke. Constantijn Huygens' intieme relatie met 
Béatrix de Cusance in brieven en gedichten (1656)’, in: In vriendschap en vertrouwen. 
Cultuurhistorische essays over confidentialiteit, Jos Gabriëls, Ineke Huysman, Ton van Kalmthout, 
Ronald Sluijter (eds.) (Hilversum 2014) 154-164. 
119 BC, nr. 34.  
120 Zie over dit werkbezoek p. 224-226. 
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gebruik van de viola da gamba121 - evenals de luit - staat daarbij symbool voor een 

seksuele relatie.122 Dit wordt versterkt als het ‘samen’ musiceren wordt afgebeeld of 

beschreven, wat in het onderhavige gedicht ook het geval is. Constantijns epigram 

vertoont opvallende overeenkomsten met een sonnet uit Enigmata sive Emblemata 

Amatoria of Nieuwe Nederduytsche Gedichten ende Raedtselen uit 1624. Daar staat 

bij de afbeelding van een vrouw die een viola da gamba bespeelt het volgende 

gedicht: 

 

Je ne veux celer, quand je me trouve à point 

Je vais voir mon amy, je le prens, je l’embrasse, 

Et si souvent son nerf entre mes doigts je passe, 

Que je le fais roidir ne voulust-il point, 

Après le voyant prest, gaillard & bien en point, 

Mes deux cuisses s’ouvrant d’un assez large espace, 

Je le mets entre-deux, & si bien je le place, 

Qu'on ne nous diroit qu’un, tant de pres il me joint, 

Alors d’un maniment fretillard & adextre, 

Remuant haut & bas, or à gauche or à dextre, 

Entre mille douceurs j’accomplis mon desir. 

Et si parfois son nerf devient lasche & s’abbaisse 

Avec deux de mes doigts si bien je le redresse, 

Que plus qu’auparavant, j’en tire du plaisier.123 

 
 
De bijgevoegde Nederlandse versie luidt: 

 

 Als ick somtijts heb lust of dat het comt gelegen 

 Soo gae ick tot mijn lief omhels hem vat hem aen 

 En laet door mijne hant de snaer so dickmaels gaen 
                                                
121 De viola da gamba (Italiaans voor beenviool), die in de zestiende eeuw op het toneel verscheen, 
behoort tot de strijkinstrumenten. Aanvankelijk had het instrument zes snaren, later werd er een 
zevende aan toegevoegd. Kleine viola da gamba’s werden op de knie gehouden, grotere soorten werden 
tussen de benen geklemd. Uit de grote soort heeft zich later de cello ontwikkeld. Een kenmerkend 
verschil is dat de viola da gamba onderhands en de cello bovenhands wordt gestreken.  
122 Zie J.W.J. Burgers, The lute in the Dutch Golden Age (Amsterdam 2013) 192-194. Zie ook de 
publicaties van Eddy de Jongh, bijvoorbeeld: Tot lering en vermaak (Amsterdam 1976). 
123 Enigmata sive Emblemata Amatoria of Nieuwe Nederduytsche Gedichten ende Raedtselen (Leiden 
1624) 63. 
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 Tot dat zij is heel stijf al wouw zij schoon daer tegen. 

 Daer na als ick ’t gereet en tot het wercksje veerdich 

 Doe ick mijn beenen op en doet soo tusschen tween 

 Dat niemant meenen sou of wij zijn bey maer een 

 Soo geef ick het zijn plaets en voechter in seer aerdich. 

 Met groote gauwicheyt roer ick dan op en neer 

 Nu eens ter slinker hant en dan ter rechter weer 

 Met onverwenschte vreucht volbrengende mijn saken 

 En soo somtijts verslapt oft nederneycht de snaer 

 Soo stel ickse weerom en brengse soo tot haer 

 Dat my meer vreuchden naer als opt te voor genaken. 

 

 Bovenstaand gedicht is heel expliciet en onmiskenbaar erotisch van toon. Het 

is haast ondenkbaar dat Constantijn niet bekend was met deze bundel pikante 

gedichten, die vooral bij Leidse studenten in de eerste helft van de zeventiende eeuw 

in de smaak viel.124 In elk geval kende hij de erotische symboliek van 

(snaar)instrumenten in de poëzie. De overeenkomsten van dit gedicht met de dubbele 

bodem in het epigram dat Constantijn voor Béatrix schreef, zijn hoe dan ook evident. 

In het sonnet richt een vrouw zich echter tot een man, terwijl het bij Constantijns 

gedicht uiteraard andersom is. 

 Ook in een ongedateerd gedichtje voor Ninon (Anne) de Lenclos (1620-1705), 

de beroemde Franse courtisane, gebruikt Constantijn het woord ‘instrument’ als 

metafoor voor het vrouwelijk geslachtsdeel.  

 

 À Madame Ninon de Lenclos     

 Elle a cinq instruments dont je suis amoureux, 

 Les deux premiers ses mains, les deux autres ses yeux;    

 Pour le dernier de tous et cinquième qui reste,   

 Il faut être galant et leste.125  

 

                                                
124 Zie W.L. Braekman, ‘Indecente literaire raadsels uit de vroege zeventiende eeuw’, Verslagen en 
Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (1993) 78-121. 
125 Gedichten van Constantijn Huygens IX, 8, zonder datum.  
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Constantijn bracht een bezoek aan Ninon in haar aristocratische salon in de Rue de 

Tournelles nr. 28 in de Marais, toen hij in 1662 in Parijs verbleef voor 

onderhandelingen met betrekking tot het Prinsdom Orange. De onafhankelijke en rijke 

Ninon stond erom bekend dat zij kortstondige seksuele relaties had met een lange 

reeks minnaars van naam, met wie zij ook naderhand nog bevriend bleef. Gelijke 

rechten voor mannen én vrouwen in het streven naar (lichamelijk) genot vormden de 

basis van Ninons filosofische opvattingen.126 Overigens schreef Constantijns zoon 

Christiaan aan zijn broer Constantijn junior (1628-1697) naar aanleiding van dit 

bezoek van zijn vader aan Ninon: ‘Mon père la voit assurément pour l’amour de la 

musique et je n’en veux avoir pas d’autre pensée.’127 

 

Composities 

Constantijn heeft, zo blijkt uit de briefwisseling, voor Béatrix en haar dochter Anne 

ook muziek op papier gezet. Zo componeerde hij voor hen twee stukken, getiteld: 

'Plaintes de madame la duchesse de Lorraine' en 'Plaintes de madame la princesse sa 

fille'. In zijn brief van 19 februari 1654 schreef Constantijn aan Béatrix dat hij bezig 

was met deze composities in twee verschillende versies, één voor luit en één voor 

klavecimbel.128 De stukken zijn niet bewaard gebleven, maar ze worden wel genoemd 

in een brief die Constantijn op 27 maart 1654 aan zijn vriendin de zangeres Utricia 

Ogle (1611-1673) schreef:  

 

Whensoever you come and find me alife, you are to heare wonderfull new 

compositions, both upon the lute in the new tunes and the virginals: lessons, 

which, if they will not please your eares with their harmonie, are to astonish 

your eyes with their glorious titles, speaking nothing lesse then 'Plaintes de 

mad. la duchesse de Lorraine, Plaintes de mad. la princesse, sa fille', 

'Tombeaux et funérailles de M. Duarte', and such gallantrie more.129 

 

Met een flinke portie valse bescheidenheid bestempelde Constantijn in zijn brief van 

21 augustus 1655 enkele stukken die hij in opdracht van Béatrix had gecomponeerd 
                                                
126 Zie over Ninon bijvoorbeeld R. Duchêne, Ninon de Lenclos. La courtisane du Grand Siècle (Parijs 
1984). 
127 Christiaan Huygens, Oeuvres complètes de Christiaan Huygens, 1629-1695 (22 dln.; ‘s-Gravenhage 
en Enschede 1888-1950) IX, 184. 
128 BC, nr. 25. 
129 http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/5338 [31/8/2014].  
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als 'misbaksels van een slecht gestemd hoofd', maar het is onduidelijk welke stukken 

dit betrof.130 Ook daarna zou Béatrix hem nog dikwijls vragen om toezending van 

door hem gecomponeerde stukken, zowel voor klavecimbel als om te zingen, maar 

ook voor luit. 

 Toen Nicole van Lotharingen - de eerste echtgenote van hertog Karel van 

Lotharingen - op 20 februari 1657 was overleden, was voor Béatrix in beginsel de 

weg vrij voor een (hernieuwd) huwelijk met de hertog. Constantijn schreef haar dat 

het nieuws aan het Haagse Hof goed was ontvangen en dat hij zijn belofte zou 

inlossen om ter gelegenheid daarvan een (door hem gecomponeerd?) requiem te 

spelen.131 

 

Overige bronnen 

Tijdens haar leven had Béatrix, zoals eerder gezegd, te maken met drie grote kwesties: 

die over haar huwelijk met hertog Karel; die over haar vermeende kind en die over 

haar aanspraak op het markiezaat van Bergen op Zoom. Alle archieven behorend bij 

de eerder behandelde personen bevatten stukken die met deze drie zaken verband 

houden. Er zijn echter nog andere archieven met bronnen die te maken hebben met 

Béatrix. 

 Noemenswaardig zijn de Bibliothèque Municipale de Nancy en de Archives 

Départementales de Meurthe et Moselle (gevestigd in Nancy) met documenten van en 

over de hertogen van Lotharingen. Er is weliswaar geen correspondentie van Béatrix 

zelf bewaard, maar wel veel documenten over haar huwelijk met de hertog. De 

belangrijkste bron in Nancy voor dit onderzoek is het autografische manuscript van 

père Charles-Louis Hugo (1667-1739), abt van Étival.132 Père Hugo zou in zijn 

handgeschreven Histoire de Charles IV, duc de Lorraine et de Bar een uitvoerige 

levensbeschrijving van hertog Karel optekenen waarin Béatrix veelvuldig voorkomt. 

Hoewel Hugo van de generatie na hertog Karel is, berust zijn manuscript op 

contemporaine bronnen. Veel geschiedschrijvers hebben hun historiografie 

vervolgens weer op de inhoud van Hugo's manuscript gebaseerd.  

                                                
130 'ces petits avortons d'une teste mal timbrée'. BC, nr. 29. 
131 Ibidem, nr. 37. Zie ook p. 235. 
132 Père Hugo, Histoire de Charles, quatrième du nom, duc de Lorraine et de Bar, BMN, Ms. 805 
(129). In de Archives Départementales de Meurthe et Moselle, nr. 133J25 bevindt zich een 
onuitgegeven geannoteerde transcriptie van het manuscript vervaardigd door Monique Taillard ten 
behoeve van haar proefschrift. 
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 De correspondentie en memoires van père Gérard Donat (1614-1701), Karels 

biechtvader en ook belast met de religieuze opvoeding van dochter Anne, bevatten 

eveneens bruikbare gegevens over hertog Karels relatie met Béatrix.133 Père Donat 

trad begin januari 1652 bij hertog Karel in dienst. In april 1662 verliet hij de hertog 

omdat hij zich niet meer kon verenigen met diens wangedrag. Na enkele maanden zou 

hij echter in het gevolg van de hertog terugkeren, om hem tot aan het eind van diens 

leven bij te staan.134 Daarna zou hij zijn Histoire de Charles IV schrijven, een 

geschiedenis die veel meer bevooroordeeld is dan die van père Hugo, maar niettemin 

goed bruikbaar bij het onderzoek naar het leven van Béatrix.135 

 Over Béatrix' claim op het markiezaat van Bergen op Zoom bevinden zich 

documenten in de Archives Nationales in Parijs, het Koninklijk Huisarchief, het 

Nationaal Archief in Den Haag en het Brabants Historisch Archief in 's-

Hertogenbosch. 

 

Caroline van Oostenrijk 

Caroline van Oostenrijk was de eerste schoonmoeder van Béatrix. Dankzij de 

ongeveer vijfhonderd brieven tellende correspondentie van Caroline met de uit 

Besançon afkomstige Jean-Jacques Chifflet, die onder andere lijfarts van Filips IV 

was, en zijn broer Philippe Chifflet (1597-1657), geestelijke en abt van Bellefontaine, 

is er veel bekend over het leven en de denkwereld van Caroline en haar houding ten 

opzichte van de door haar zo gehate Béatrix. Zo berichtte Caroline de gebroeders 

Chifflet openhartig en gedetailleerd over haar strategieën met betrekking tot de 

uithuwelijking van haar enige zoon, de prins van Cantecroy. Haar negatieve gevoelens 

over Béatrix bleef ze tot lang na de dood van haar zoon aan de Chifflets 

toevertrouwen.136  

 Een van de meest spraakmakende processen bij de Grote Raad van Mechelen 

in de zeventiende eeuw betrof het vermeende kind van Béatrix de Cusance.137 De 

planken van het Algemeen Rijksarchief te Brussel beslaan meer dan drie meter 

                                                
133 BMN, Ms. 1305-1307 (914).  
134 J. Favier, Documents inédits sur la vie privée de Charles IV, duc de Lorraine, tirés des papiers de 
son confesseur (Nancy 1895) 3. 
135 Père Donat, Histoire de Charles IV, BMN, Ms 807. 
136 BMB, Ms. Chifflet 24. 
137 Deze drie alinea's zijn grotendeels ontleend aan: Huysman, 'Het denkbeeldige kind. Procesdossiers 
Béatrix de Cusance'. Zie ook Gachard, Histoire d'un procès célèbre. Maes, Un procès célèbre au XVIIe 
siècle. 
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grotendeels ongeïnventariseerd archiefmateriaal, verdeeld over 38 portefeuilles met de 

aanduiding 'procesdossiers Béatrix de Cusance'.138 De tot dusver onontgonnen 

procesdossiers van - meer dan drie decennia omspannende - rechtszaken over het 

vermeende kind van Béatrix zijn van belang voor de rechtsgeschiedenis van de 

zeventiende eeuw vanwege de manier waarop allerlei hoge instanties zijn omgegaan 

met deze zaak en de vooraanstaande maatschappelijke positie van de betrokkenen. De 

conflicterende belangen veroorzaakten daarbij opzienbarende wendingen. De 

documenten belichten tevens de inzichten in de verbeten strijd om de nalatenschap 

van het huis Granvelle, een van de rijkste West-Europese families in die tijd. Voorts 

bevatten ook deze documenten een schat aan informatie over het persoonlijke leven 

van de adellijke Béatrix en haar milieu. 

 Deze collectie documenten is te danken aan Caroline van Oostenrijk en haar 

raadsheren, die vanzelfsprekend een groot archief bijhielden waarin alles nauwkeurig 

werd gedocumenteerd. De eerste rechtszaak begon in 1639 bij het parlement in Dôle, 

waarna Caroline in 1641 in beroep ging bij de Raad van Vlaanderen. Omdat Caroline 

ten slotte in hoger beroep zou gaan bij de Grote Raad van Mechelen, bevinden de 

archiefstukken met betrekking tot alle drie de zaken zich in het archief van de Grote 

Raad. Hieronder treft men veel persoonlijke correspondentie en notities aan van 

Caroline en haar raadsheren, maar ook documenten over Béatrix, haar omstreden 

huwelijk met hertog Karel en de getuigenissen over hun wel of niet in leven zijnde 

kind, van wie Caroline claimde dat het haar kleinzoon en erfgenaam was.  

                                                
138 Voor mijn onderzoek heb ik alle ongeïnventariseerde dossiers doorgenomen. Zo trof ik twee 
portefeuilles (nrs 7 en 10) met aantekeningen en verzamelde stukken van Caroline van Oostenrijk uit 
de periode 1637-1662. Zeven portefeuilles (nrs. 1, 3, 6, 15, 16, 35, 36) met verschillende documenten 
van en aan Caroline van Oostenrijk, ook daterend uit de periode vóór het proces. Drie portefeuilles (nr. 
27 en twee zonder nummer) met gedrukte stukken m.b.t. het proces. Een portefeuille (nr. 12) met 
kwitanties e.d. m.b.t. het proces. Drie portefeuilles (nrs. 22, 30, 25) getiteld 'Proces Parlement Dôle' 
1637-1638, resp. 1639, 1640-1641. Twee portefeuilles (nrs 8, 18) 'Proces Parlement Dôle' (herziening) 
1641/04-1643/12 resp. 1644. Zeven portefeuilles (nrs. 24, 17, 38, 14, 31, 2, 28) getiteld 'Proces Conseil 
de Flandre', 1640-1641, resp. 1642-1643, 1644, 1645, 1646, 1646 vervolg, 1647-1648. Twee 
portefeuilles (nrs. 30 en 32) getiteld 'Appèl Grand Conseil de Malines rendu par le conseil de Flandre' 
1648-1649, resp. 1650. Zes portefeuilles (nrs. 4, 6, 29, 34, 37, 20) getiteld 'Proces Grand Conseil de 
Malines', 1653-1654, resp. 1655-1657, 1659 eerste helft, 1659 tweede helft, 14-12-1659 tot 15-8-1660, 
ongedateerde stukken. Een aantal portefeuilles hebben niets met het proces te maken: één portefeuille 
(nr. 26) over een zaak die speelde rond 1640 getiteld 'La marquise d'Autriche contre Claude l'Epinas, 
bourgeois de Bruxelles. Een portefeuille (nr. 23) getiteld 'Proces de François Perrenot de Granvelle 
contre Jerome d'Achey 1601'. Een portefeuille (nr. 11) getiteld 'pièces étrangères' met stukken in het 
Latijn. Een portefeuille (nr 38 supplement) met veertien brieven van Béatrix de Cusance 1635-1660. 
Vijf portefeuilles, die de nrs 5, 9, 13, 19 en 21 zouden moeten hebben, bevonden zich niet tussen de 
dossiers. Ik heb ook twee dossiers aangetroffen zonder nummer en één dossier met een extra nummer 
(38 supplement), zodat er van de 38 te verwachten portefeuilles, in totaal feitelijk maar twee ontbraken.  
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 Prosper Gachard bestudeerde, selecteerde en gebruikte de inhoud van de 

documenten voor zijn publicatie vanuit zijn negentiende-eeuwse, archivistische 

invalshoek. Hij had minder aandacht voor het persoonlijke, menselijke aspect. Ik heb 

me voor mijn onderzoek juist zoveel mogelijk gericht op die laatste invalshoek.  

 

Richard Flecknoe 

In zijn publicaties verheerlijkt de Engelse priester Flecknoe Béatrix' deugden zoals 

naastenliefde, gevatheid, welsprekendheid, innerlijke en uiterlijke schoonheid en 

spiritualiteit. Voorts bejubelt hij haar talenten op het gebied van de zang-, dans- en 

toneelkunst. Waar baseerde Flecknoe deze lofprijzingen op en hoe kwam het dat hij in 

de entourage van Béatrix verkeerde? 

 Uit de schaarse gegevens die over Richard Flecknoe bekend zijn, kunnen we 

opmaken dat hij omstreeks 1605 in Engeland is geboren, waarschijnlijk in West-

Northamptonshire.139 Vermoedelijk heeft hij een katholieke opleiding aan het English 

College in Sint-Omaars gevolgd en werd hij jezuïet. Hier zag ook zijn eerste 

publicatie Hierothalamium, of The heavenly nuptialls of Our Saviour het licht.140 

Flecknoe keerde terug naar Engeland, maar niet voor lang. In de herfst van 1640 

verliet hij het land weer vanwege de onrust die uiteindelijk zou leiden tot de 

burgeroorlog van 1642–1649 tussen de aanhangers van Karel I Stuart (1600-1649) en 

de aanhangers van het Lange Parlement. Veel royalisten en katholieken vluchtten naar 

het vasteland, waaronder dus ook Flecknoe, die voordien in de omgeving van het hof 

van koningin Henrietta Maria (1609-1669) verkeerde.  

 In zijn publicatie A relation of ten years travell in Europe doet hij relaas van 

zijn belevenissen vanaf het moment dat hij zich in Gent vestigde, waar hij naar eigen 

zeggen hartelijk werd ontvangen door de plaatselijke elite: 'there is no feast or party 

without me'.141 Twee jaar later, in 1643, werd het toenemende aantal Engelse 

ballingen in Gent hem te veel en vertrok hij naar Brussel. Daar ontmoette hij Béatrix 

in gezelschap van haar moeder en zuster Marie-Henriette. Intussen was hij benoemd 

tot muziekleraar van twee nichtjes en een neefje van Marguérite de Lalaing, gravin 

                                                
139 Paul Hammond, 'Flecknoe, Richard (b. c.1605, d. in or after 1677)', Oxford Dictionary of National 
Biography, online edition. Oxford: Oxford University Press, Sept. 2004. 
140 Richard Flecknoe, Hierothalamium, or, the heavenly nuptialls of our Saviour (z.p. 1626). 
141 Richard Flecknoe, A relation of ten years travell in Europe, Asia, Affrique, and America. All by way 
of letters occasionally written to divers noble personages, from place to place, and continued to this 
present year (Londen 1656) 3. 
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van Berlaimont.142 Van de nichtjes is de identiteit onduidelijk, maar het neefje was 

Charles-Eugène de Ligne, de latere hertog van Arenberg en toekomstige echtgenoot 

van Béatrix' zuster Marie-Henriette. Ook Maria Elisabeth II van den Bergh (1613-

1671), prinses van Hohenzollern (nicht van Béatrix en Marie-Henriette) en Marie-

Henriette kregen in dit gezelschap muziekles van Flecknoe. 

 In A relation of ten years travell in Europe beschrijft Flecknoe ook de 

avonturen die hij in Rome beleefde, toen hij daar Béatrix' belangen inzake de 

huwelijkskwestie met hertog Karel kwam bepleiten. Het grootste gedeelte van het 

boek bestaat uit brieven van Flecknoe aan diverse personen. De lezer zal beseft 

hebben dat Flecknoe zijn brieven - als die al daadwerkelijk verzonden zijn geweest - 

waarschijnlijk heeft omgewerkt tot een publicatie. Dit was zijn manier om zich zo 

voordelig mogelijk te presenteren aan de vooraanstaande kringen waarin hij wilde 

verkeren. Béatrix' zuster Marie-Henriette is degene aan wie hij de meeste van zijn 

brieven adresseerde. Eenmaal heeft Flecknoe een antwoord van haar opgenomen met 

daarin een vers met de aanhef 'À Sa Majesté Flecknotique'.143 Hij koesterde een diepe 

bewondering voor 'Mademoisselle de Beauvais [i.e. Marie-Henriette] whom I look not 

upon as a woman, but vertu's self'.144  

 Na lange omzwervingen door Europa en Zuid-Amerika zou Flecknoe vanaf 

1650 twee jaar lang deel uitmaken van Béatrix' hofhouding op haar kasteel in Beersel 

bij Brussel, waar zij in die periode verbleef. Zijn positie was die van huismusicus, 

waarbij hij zijn talenten als minstreel, hofdichter en maître de plesir kon toepassen. 

Flecknoe's publicaties A relation of ten years travell in Europe en A treatise of the  

sports of wit145 zijn de belangrijkste bron van informatie over wat er zich afspeelde in 

de salon van Béatrix in haar kasteel te Beersel.  

 Op een zeker moment in 1651 ging Flecknoe te ver in zijn avances tegenover 

Béatrix' zuster Marie-Henriette. In zijn gedicht To Phylis, reporting he loved her 

because he praised her rechtvaardigt hij zijn acties: hij vereert Marie-Henriette als 

een muze en is geenszins van plan om haar daadwerkelijk te beminnen.146 Hoewel er 

een soort verzoening tot stand kwam, was de relatie met beide zusters zo bekoeld dat 

hij moest vertrekken. Hij veinsde dat het koude weer hem parten speelde en beloofde 

                                                
142 Ibidem, 9. 
143 Ibidem, 138. 
144 Ibidem, 11. 
145 Flecknoe, A treatise of the sports of wit (z.p. 1675). 
146 Flecknoe, A relation of ten years travell in Europe, 162-163. 
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spoedig terug te keren.147 Nadat hij nog enige tijd bij de markies en markiezin van 

Newcastle in Antwerpen had verbleven, ging hij in 1653 terug naar Engeland.148  

 In dat jaar publiceerde hij zijn uitgave Miscellania, die hij, wellicht om terug 

in haar gunst te komen, opdroeg aan 'the most excellent of her Sexe': Béatrix de 

Cusance.149 De uitgave bestaat uit een verzameling brieven, gedichten en andere korte 

teksten. Van 1657 tot 1660 verkeerde Flecknoe weer in Béatrix' gezelschap te Brussel. 

Daar zou hij opnieuw inspiratie opdoen voor zijn latere werken, waarin Béatrix en 

haar familie wederom een grote rol spelen.150 In 1658 droeg Flecknoe zijn publicatie 

Enigmaticall characters aan Béatrix op. Dit boek, dat tot stand was gekomen in de 

periode dat hij in Béatrix' entourage verkeerde, zou hij later nog regelmatig herzien en 

onder verschillende titels laten verschijnen, net als andere uitgaven met allerlei 

trivia.151 Het was zijn bedoeling met deze characters bestaande personen te 

beschrijven, weliswaar verhuld, maar zo karakteristiek dat dezen zichzelf erin konden 

herkennen: 'know that for all the more noble ones, the persons I intend by them are 

easily to be known (they being so extraordinary rare, they are almost singular in their 

kinde)'.152 Zo zijn er een aantal door Flecknoe beschreven 'characters' die Béatrix en 

haar zuster voorstellen. 

 In november 1659 stuurde Flecknoe een eigen handgeschreven proza-versie 

van zijn dichtwerk Portrait of the Dutchess of Lorrain naar een onbekende 

correspondent met het verzoek het voor hem in het Frans te vertalen.153 Het valt te 

betwijfelen of dit ook is gebeurd, want er is alleen een berijmde Engelse versie van dit 

portret uitgegeven in zijn publicatie Heroic portraits, opgedragen aan koning Karel II 

Stuart.154 In de uitgave besteedt Flecknoe niet alleen opnieuw aandacht aan Béatrix, 

maar ook aan haar dochter Anne en zoon Charles-Henri (1649-1723). Het geschreven 

portret was al een tijdje in de mode, zowel in Engelse als in Franse salons. Flecknoe's 

                                                
147 Ibidem, 134-135. 
148 Dit waren Margareth Lucas (1623-1675) en William Cavendish (1592-1676). Zij bewoonden enige 
tijd het Rubenshuis in Antwerpen. Zie ook Ben van Beneden en Nora de Poorter (eds.) Vorstelijke 
vluchtelingen: William en Margaret Cavendish in het Rubenshuis, 1648-1660 (Gent 2006). 
149 Flecknoe, Miscellania. 
150 Richard Flecknoe, Enigmaticall characters, all taken to the life from several persons, humours, and 
dispositions (z.p. 1658). Een tweede editie genaamd Sixty-nine characters being rather a new work 
than a new impression of the old (z.p. 1665). Richard Flecknoe, Heroic portraits, with other miscellary 
pieces made and dedicate to his Majesty (z.p. 1660). 
151 Enigmaticall characters, all taken to the life from several persons, humours, and dispositions (z.p. 
1658). 
152 Ibidem, geen paginanummer. 
153 BL, Add. Ms. 21, 508, fol. 4.  
154 Flecknoe, Heroic portraits. 
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portretten verschillen van zijn 'characters' doordat zij niet alleen de geestelijke 

gesteldheid van een persoon beschrijven maar ook de uiterlijke kenmerken. In de 

inleiding van Heroic portraits vertelt Flecknoe dat hij de meeste portretten in 1658 in 

Brussel heeft geschreven.  

 Het vermoedelijke overlijdensjaar van Richard Flecknoe is 1678. Hij zou reeds 

lang in de vergetelheid zijn geraakt, ware het niet dat de beroemde toneelschrijver en 

essayist John Dryden (1631-1700) zijn naam door het slijk heeft gehaald in de satire 

Mac Flecknoe.155 Flecknoe's critici hebben zich vooral geuit over zijn theaterstukken 

en zijn poëzie, maar zijn prozawerken hebben nooit veel aandacht gekregen. Zijn 

contemporaine biograaf Gerard Langbaine (1646-1692) schreef: 'Flecknoe's 

acquaintance with the nobility was more than with the muses; and he had a greater 

propensity to riming than a genius to poetry'.156 Maar Flecknoe's intentie was ook niet 

om zijn werk te verheffen tot kunst, hij hechtte meer waarde aan sociale omgang en 

aan de in zijn werken opgenomen conversaties, die hij zijn 'second religion' noemde. 

Literatuur was daaraan in zijn ogen ondergeschikt. Mayer meent dat Flecknoe's critici 

de inhoudelijke waarde van zijn proza en zijn 'characters' en 'portraits' over het hoofd 

hebben gezien. Ook deze zijn het product van een amateur, maar zijn doel was niet 

meer dan dat:  

 

 The aim of art, as defined by the values and purposes of the polite society of 

 the Restoration and as accepted and expanded by Flecknoe, was thought to be 

 to please; to instruct and amend where possible, perhaps; but to disturb, 

 engage, absorb, and exhaust --- rarely.157 

 

Eugene Haun, Engels letterkundige en librettist, was de eerste die het initiatief nam 

voor de rehabilitatie van Flecknoe:  

 

 No other dramatist of the Restoration demonstrated greater insight into the 

 problems of the libretto than Flecknoe. Had Flecknoe, for whatever reasons, 

 not fallen into such disrepute during his own lifetime, it is possible that he and 

                                                
155 John Dryden, Mac Flecknoe (Londen 1682). 
156 Gerard Langbaine, Account of the English dramatick poets (z.p. 1691) 199-203. 
157 Fred Mayer, The prose characters of Richard Flecknoe (Garland 1987) XVII. 
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 such a composer as say, Matthew Lock might actually have launched English 

 opera.158 

 

Inhoud  

 

De belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Béatrix de Cusance vormen de rode 

draad in haar biografie, die is verdeeld in elf hoofdstukken. De inleiding gaat in op de 

vaak negatieve reputatie die Béatrix de Cusance in de historiografie maar ook in haar 

eigen tijd had. Het belang van Béatrix' biografie wordt toegelicht door middel van 

voorbeelden van informele macht die adellijke vrouwen zoals Béatrix konden 

uitoefenen. Verder behandelt de inleiding de onderzoeksmethode en de geraadpleegde 

bronnen. 

 Hoofdstuk 1 beschrijft de naaste familie van Béatrix en behandelt de jaren 

1614-1634 die Béatrix doorbrengt als jong meisje in Besançon en aan het hof van 

aartshertogin Isabella Clara Eugenia van Oostenrijk (1566-1633) in Brussel. Ook 

komt de vraag aan de orde in hoeverre de streng-religieuze omgeving van de weduwe 

Isabella op Béatrix van invloed zou kunnen zijn geweest.  

 Hoofdstuk 2 handelt over het eerste huwelijk van Béatrix met Eugène-Léopold 

Perrenot de Granvelle, prins van Cantecroy. De huwelijkspolitiek en -

onderhandelingen tussen Béatrix' moeder Ernestine van Wittem en Eugène-Léopolds 

moeder Caroline van Oostenrijk staan hierbij centraal. Dat er in de vroegmoderne tijd 

wel degelijk sprake kon zijn van romantische liefde, blijkt uit de beschrijving van 

Béatrix' gepassioneerde relatie met de spraakmakende en controversiële hertog Karel 

IV van Lotharingen, die al dateerde van voor haar huwelijk met de prins van 

Cantecroy. Hertog Karel van Lotharingen is een van de meest spraakmakende en 

controversiële figuren uit de zeventiende-eeuwse geschiedenis. Alleen al in de 

correspondentie van zowel Hugo de Groot als die van Constantijn Huygens wordt hij 

865 keer genoemd.159 

 Hoofdstuk 3 beschrijft de eerste acht jaar van Béatrix' huwelijk met hertog 

Karel IV van Lotharingen, waarin zij onafscheidelijk zijn.160 Al negen dagen na het 

                                                
158 Eugene Haun, But Hark! More Harmony: The Libretti of Restoration Opera by (Michigan l979) 
24. 
159 Waarbij men nog moet bedenken dat de telling voor de Huygens-brieven gebaseerd is op de Worp-
editie, die vooral bestaat uit regesten. In werkelijkheid zal zijn naam veel vaker zijn voorgekomen.  
160 Béatrix de Cusance aan Claude François Pelletier van 29 september 1657, BMB, Ms. 1117, fol. 88. 
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overlijden van haar eerste echtgenoot tekent Béatrix het huwelijkscontract met hertog 

Karel, terwijl zij weet dat hij al getrouwd is met zijn nicht Nicole van Lotharingen. De 

hertog verzekert haar dat zijn huwelijk met Nicole onwettig is en door de Kerk zal 

worden ontbonden. Paus Urbanus VIII beschikt echter anders en excommuniceert 

Karel en Béatrix in 1641. Hoewel ze gehoorzaamheid veinzen, negeren ze de bul en 

blijven zij in elkaars gezelschap verkeren. De spraakmakende affaire heeft ook grote 

politieke implicaties, aangezien hertog Karel een belangrijke partij is in de 

gecompliceerde machtsverhoudingen tijdens de Dertigjarige Oorlog. Zijn huwelijk 

met Béatrix is daarbij vaak een onderwerp van onderhandeling.  

 Hoofdstuk 4 gaat een stukje terug in de tijd en begint eind 1637/begin 1638 

met de geboorte en dood van het eerste kind van Béatrix en hertog Karel. Caroline 

van Oostenrijk, Béatrix' schoonmoeder uit haar eerste huwelijk, beweert dat het 

bewuste kind nog door haar inmiddels overleden zoon tijdens zijn huwelijk met 

Béatrix is verwekt en dat het kind dus een telg uit het huis van Granvelle moet zijn. 

Ook voert Caroline aan dat het kind niet is overleden, maar door Béatrix en Karel 

heimelijk ondergebracht bij een vrouw in Gent. Hierover worden meer dan 

vijfentwintig jaar lang rechtszaken gevoerd, onder andere bij de Raad van Vlaanderen 

en de Grote Raad van Mechelen. Aan de hand van een reconstructie op grond van de 

verklaringen van de betrokkenen wordt ontsluierd wat er met het omstreden kind is 

gebeurd.  

 Hoewel de pauselijke excommunicatie is opgeheven, veroorzaakt de 

voortdurende pressie van de Kerk de eerste barsten in de liefde tussen Béatrix en 

hertog Karel. Dit komt aan de orde in hoofdstuk 5 (1646-1651). Beiden zoeken troost 

bij andere liefdes, maar uit een korte hereniging wordt toch nog een zoon geboren, 

Charles-Henri de Vaudémont. Via Béatrix proberen de Fransen hertog Karel opnieuw 

aan hun zijde te krijgen. Karel sluit zich echter aan bij de Frondeurs tegen de Franse 

Kroon. Béatrix' aanspraak op het markiezaat van Bergen op Zoom, waarop zij via 

moederszijde een claim heeft, veroorzaakt frictie tussen haar en hertog Karel, omdat 

hij het bij de Vrede van Münster via de koning van Spanje overdraagt aan de 

Republiek. Béatrix vermaakt zich, zonder Karel, met muziek, dans en toneel op haar 

kasteel in Beersel, onder de artistieke leiding van de priester en (toneel-)schrijver 

Richard Flecknoe, die veel van zijn werk aan zijn patrones opdraagt. Tevens gaat het 

hoofdstuk in op de Beerselse salon van Béatrix als internationaal cultureel 

ontmoetingspunt voor de uitwisseling van literaire, muzikale en artistieke ideeën. 
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 Hoofdstuk 6 beschrijft de relatie van Béatrix met de dichter en diplomaat 

Constantijn Huygens. Béatrix en Constantijn leren elkaar in 1652 kennen in 

Antwerpen bij hun gezamenlijke 'muzikale' vrienden, de familie Duarte. Ruim tien 

jaar zullen zij intensief met elkaar corresponderen en elkaar vaak ontmoeten. 

Constantijn introduceert Béatrix bij het Haagse hof en op haar beurt zorgt Béatrix 

ervoor dat Constantijn in contact komt met de Zuid-Nederlandse elitaire kringen 

waarin zij verkeert. Geïnspireerd door de Ordre de l'Union de la Joye, een schertsorde 

waarvan Constantijn lid is, richt Béatrix haar eigen orde op, de Ordre du Marteau de 

Clavecin. Ook de gezamenlijke muzikale activiteiten van Béatrix en Constantijn door 

de jaren heen komen aan de orde. 

 Hoofdstuk 7 (1652-1653) behandelt de relatie van Béatrix met een andere 

belangrijke man in haar leven, namelijk haar persoonlijk secretaris Claude-François 

Pelletier. Intussen heeft haar relatie met hertog Karel een dieptepunt bereikt en komt 

het in Antwerpen in het bijzijn van Constantijn Huygens tot een uitbarsting. 

 Hoofdstuk 8 gaat over de vijf jaar (1654-1659) die hertog Karel in Spaanse 

gevangenschap verblijft. Béatrix kan in Brussel, ondanks bemoeienissen van hertog 

Karel en andere autoriteiten, in deze periode vrijwel haar eigen gang gaan. Na de 

dood van Karels eerste echtgenote, Nicole, probeert Béatrix haar huwelijk met de 

hertog te hernieuwen. Zij zendt daartoe haar secretaris Pelletier naar Karel in Spanje. 

Ook speelt de zaak over Béatrix' aanspraak op het markiezaat van Bergen op Zoom 

opnieuw op. In dit geval zijn Constantijn Huygens en Winterkoningin Elizabeth Stuart 

daarbij betrokken. 

 Hoofdstuk 9 (1659-1662) handelt over de vrijlating van hertog Karel uit zijn 

Spaanse gevangenschap en zijn verzoening met de Franse koning. Karel drijft Béatrix 

maar ook zijn eigen familie tot wanhoop door een aantal jongedames 

huwelijksaanzoeken te doen. Toch is de grillige hertog nog steeds bereid zich met 

Béatrix te herenigen, voornamelijk vanwege de legitimatie van hun twee kinderen. 

 Hoofdstuk 10 vertelt hoe Béatrix uiteindelijk haar zin krijgt. Op haar sterfbed 

in 1663 trouwt zij, weliswaar met de handschoen, opnieuw met de hertog. Uit haar 

testament en inventaris van kostbaarheden blijkt hoe vermogend zij is geweest en om 

wie ze het meest heeft gegeven. 

 Hoofdstuk 11, ten slotte, beschrijft welke personen en gebeurtenissen de 

levensloop en persoonlijkheid van Béatrix het meest hebben beïnvloed. Door de 

beweegredenen achter haar 'politique Béatrixienne' te verklaren en te laten zien hoe zij 
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er in is geslaagd zich te handhaven als hertogin van Lotharingen, toon ik aan dat, haar 

negatieve reputatie ten spijt, Béatrix meer was dan een mooie vrouw en een speeltje 

van hertog Karel.  

 

Methode van transcriptie 

 

Bij de transcriptie en bewerking van citaten is de historisch-kritische methode 

gehanteerd, in overeenstemming met de Richtlijnen voor het uitgeven van historische 

bescheiden.161 Hoewel de interpunctie en het gebruik van hoofdletters zijn 

genormaliseerd, is vastgehouden aan de originele spelling, die vaak heel afwijkend en 

doorspekt met fouten kan zijn. De citaten worden in principe in hun oorspronkelijke 

taal weergegeven.  

 

                                                
161 Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden, samengesteld in opdracht van het 
Nederlands Historisch Genootschap en van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, onder 
voorzitterschap van G.A.M. Beekelaar ('s-Gravenhage 1988). 
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1. 'Une petite fille'. De eerste levensjaren 

 

 Coume il a pleu à Dieu de nous donner une petite fille, je n'ai pas voulu faillir 

 de vous en advertir et vous dire coume la mère se porte fort bien, Dieu grâce. 

 Je prie Dieu qu'elle puisse vous randre l'obéissance qu'elle vous doit […] 

 Monsieur, vostre très  humble serviteur, C. François de Cusance.  

 De Belvoir, ce 21 décembre 1614.162 

 

Dit zijn de eerste levenstekenen van Béatrix-Marie-Françoise de Cusance.163 Haar 

vader, Claude-François de Cusance (1590-1629), stuurde ze vanuit kasteel Belvoir 

naar zijn oom Clériadus de Vergy (?-1625), graaf van Champlitte. Vergy was 

gouverneur van de Franche-Comté en de beheerder van een enorm familiebezit en -

kapitaal.  

 Ook nu nog is kasteel Belvoir, 

gelegen in de Franche-Comté (dat 

destijds tot het Spaans-Habsburgse rijk 

behoorde), zestig kilometer ten oosten 

van Besançon, in de winter slecht 

bereikbaar. Het is dan ook goed 

mogelijk dat Béatrix de Cusance, toen ze 

op 14 december 1614 het eerste 

levenslicht zag, niet op het slot zelf ter 

wereld kwam, maar in de parochie van 

Sancey, een dorpje dat zes kilometer 

verderop in het dal ligt. De leden van 

haar familie en de huishouding 

verplaatsten zich in de winter daarheen 

om de ijzige kou in en om het kasteel te 

vermijden. Op 27 december 1614 werd 

                                                
162 Claude-François de Cusance aan Clériadus de Vergy, 21 december 1614, BMB, Ms. Granvelle 88, 
fol. 123r. 
163 Een aantal algemene biografische gegevens zijn afkomstig uit Jouffroy, Château de Belvoir; Longin, 
Caroline d'Autriche et Béatrix de Cusance; Ineke Huysman, 'Béatrix-Marie-Françoise de Cusance', in: 
Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: 
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Cusance [31/8/2014]. 

Château Belvoir (Doubs) met op de achtergrond Sancey. Recente foto.  
© Château Belvoir. 
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Béatrix in Sancey door haar oom Jean-Baptiste de Cusance, abt van Bellevaux, 

gedoopt.  

 

Familie164
 

 

Over de eerste levensjaren van Béatrix de Cusance is weinig bekend. Ze was het 

oudste kind uit een gezin met vier kinderen. Haar vader, Claude-François, via de 

moederlijke lijn afstammend van de Franse koningen, was baron van Belvoir, 

Cusance en St.-Julien, en kolonel in dienst van de Spaanse koning. Hij maakte deel uit 

van de krijgsraad en veldheer Spinola vertrouwde hem belangrijke militaire missies 

toe. Vriend en vijand lieten zich lovend over hem uit en prezen hem als een bekwaam 

officier en hoffelijk edelman. In 1622 nam hij deel aan het beleg van Bergen op 

Zoom, in 1625 aan het beleg van Breda en in 1629 was hij betrokken bij de 

verdediging van Den Bosch tijdens het beleg van de stad door het Staatse leger. 

Enkele dagen na de val van Den Bosch, op 25 september 1629, zou hij te Rheinberg, 

waar hij met zijn garnizoen was gelegerd, overlijden, vermoedelijk aan de gevolgen 

van uitputting en dysenterie.165 Béatrix moest haar vader dus al missen vanaf haar 

vijftiende jaar. Voordien zal zij hem ook weinig hebben gezien, omdat hij jaarlijks 

maar voor enkele maanden terug naar huis kwam van de veldtochten waaraan hij 

deelnam. 

 In 1609 trouwde Claude-François met Ernestine van Witthem, vrouwe van 

Geel, Walhain, Beersel, Eigenbrakel, Waver, Péruwelz en markiezin-pretendent van 

Bergen op Zoom. Zij stamde uit een steenrijk Zuid-Nederlands aristocratisch geslacht, 

waardoor haar dochter Béatrix gelieerd was aan de families van Brederode en 

Merode, waarvan vele leden in de Nederlanden woonden. Met een aantal leden van 

hen zou Béatrix in haar latere jaren goede betrekkingen onderhouden. In 1588 verloor 

de jonge Ernestine in twee maanden tijd haar beide ouders Jan van Witthem (?-1588) 

en Margaretha van Merode (1560-1588). Waarschijnlijk groeide ze vervolgens op in 

een klooster, wat in die tijd gebruikelijk was voor rijke weeskinderen. Hoe dit van 

invloed is geweest op haar karakter blijft giswerk, maar ze stond bekend als 

doortastend, zelfverzekerd, berekenend en rap van tong. Ernestine verloor haar 

                                                
164 Zie bijlage 2 voor een stamboomoverzicht. 
165 J.J. Chifflet aan nuntius Guidi di Bagno, 28 septembre 1629 in: Bernard de Meester de Ravestein, 
Lettres de Philippe et Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des Pays-Bas 1627-1639 (Brussel 1943) 
107. 
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echtgenoot terwijl al haar kinderen nog thuis waren. Ze stond alleen voor hun 

opvoeding, uithuwelijking en de verzekering van de goede naam van de familie en het 

familiekapitaal. Zoals nog zal blijken, heeft ze zich uitstekend van deze taken 

gekweten.  

 Béatrix had één broer, Clériadus genaamd, die in 1619 werd geboren. Een 

broer met dezelfde naam was in 1613 kort na zijn geboorte overleden. Clériadus was 

in 1630 de enige erfgenaam van het enorme kapitaal, de goederen en de titels van zijn 

oudoom en peetvader Clériadus van Vergy, een halfbroer van zijn grootmoeder van 

vaders kant Béatrix de Vergy (1555-1626), dezelfde persoon aan wie Béatrix' vader 

het bericht over haar geboorte stuurde. De jonge Clériadus stierf onder mysterieuze 

omstandigheden reeds op 27 mei 1635, vlak voordat hij in het huwelijk zou treden 

met Marie-Célestine de Ray, een van de rijkste erfgenames uit de Franche-Comté in 

die tijd.166 Men vermoedde een vergiftiging, en zijn gouverneur, de heer van Luzy, 

werd er voor gevangengezet, maar deze wist te ontsnappen. Caroline van Oostenrijk, 

die verderop nog vaak aan bod zal komen, wist echter zeker dat er geen sprake was 

van een vergiftiging. Volgens haar berichtgeving had de jongeman een beroerte gehad 

en was hij daardoor gedeeltelijk verlamd geraakt. Vervolgens was hij als gevolg van 

verwaarlozing door de visitandinnen167 van Gray (Haute-Saône) aan zijn einde 

gekomen.168 

 Ook de drie zusters van Béatrix hebben hun sporen nagelaten. De oudste, 

Madeleine (1616-1689), huwde in 1641 te Brussel graaf Albert van den Bergh (1607-

1656), baron van Boxmeer.169 Dit huwelijk moest een einde maken aan het slepende 

conflict tussen Albert en Béatrix' moeder, Ernstine van Witthem, waarin zij beiden 

aanspraak maakten op het markiezaat van Bergen op Zoom.170 Als vrouwe van 

Boxmeer, een Zuid-Nederlandse enclave in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 

haalde Madeleine in 1653 de karmelietessen naar haar heerlijkheid.  

 Béatrix' tweede zuster Dèle-Françoise (1622-1640) stichtte reeds op 

twaalfjarige leeftijd het klooster van de visitandinnen van Champlitte, dat in 1636 

                                                
166 Zie Girardot de Nozeroy, Histoire de dix ans de la Franche-Comté de Bourgogne (Besançon 1843), 
70.  
167 De visitandinnen zijn leden van de Orde van de Maria Visitatie, een vrouwelijke contemplatieve 
kloosterorde die in 1610 in Annecy gesticht werd door Franciscus van Sales en Jeanne F.F. de Chantal. 
168 Caroline van Oostenrijk aan Jean-Jacques-Chifflet, 16 en 22 september 1635, BMB, Ms. Chifflet 24, 
fol. 355-356v en 344-345v. 
169 De vorsten van Roemenië en Montenegro waren directe afstammelingen van Madeleine de Cusance 
en Albert van den Bergh. 
170 Zie p. 158-164. 



 61 

naar Gray zou verhuizen. Haar moeder Ernestine was de weldoenster. Eenmaal non 

geworden, nam Dèle-Françoise de naam Claire-Marie aan. Vanwege haar schoonheid 

en haar zuiverheid kreeg ze de bijnaam 'Ange de Comté'.171  

 Marie-Henriette was de jongste zuster van het gezin en zij zou een belangrijke 

rol in het leven van Béatrix spelen.172 Na de dood van haar broer Clériadus in 1635 

kreeg Marie-Henriette de titel van gravin van Champlitte en Vergy. Na een lang 

proces bij het hof van Dôle erfde zij in 1653 ook Clériadus' nalatenschap. In datzelfde 

jaar ondernam zij een tocht vanuit Brussel naar Besançon om het hart van haar 

moeder bij dat van haar vader in kasteel Belvoir te voegen. In 1655 huwde de 

negenentwintigjarige Marie-Henriette de achttienjarige Ferdinand Just de Rye La 

Palud, markies van Varambon (1637-1657). Deze overleed reeds na twee jaar, 

waardoor zij als enige erfgename haar kapitaal nog meer vergrootte.173 Begin jaren 

veertig had zij haar toekomstige tweede echtgenoot Charles-Eugène de Ligne, de 

latere hertog van Arenberg en Aarschot, al leren kennen. Marie-Henriettte en Charles-

Eugène verkeerden regelmatig in elkaars gezelschap toen ze samen muzieklessen 

volgden in de entourage van de gravin van Berlaimont te Brussel.174 In 1653 zou hij 

Marie-Henriette nog escorteren bij haar tocht naar de Bourgogne vanaf Brussel tot aan 

Marche-en-Famenne in de Ardennen. Hierna werd het contact verbroken. Na de dood 

van Marie-Henriettes eerste echtgenoot, greep de 27-jarige Charles-Eugène zijn kans 

en trad hij op 19 juni 1660 te Dôle alsnog met de 36-jarige Marie-Henriette in het 

huwelijk. In 1667 werd hij tot luitenant-generaal van de Franche-Comté benoemd en 

in 1668 werd hij er ook gouverneur, een ambt dat voorheen in handen was geweest 

van Marie-Henriettes voorouders, de Vergys. Omdat zijn oudere broer Philippe-

François in 1674 kinderloos stierf, werden Charles-Eugène en Marie-Henriette in dat 

jaar hertog en hertogin van Arenberg. Ze zouden samen drie kinderen krijgen.175  

 

                                                
171 Norbert Tournoux, Vierges Franc-Comtoises II (z.p. 1995) 295-299. 'Histoire chronologique du 
monastère de la Visitation de Sainte-Marie de Gray depuis l’année 1634 du siècle seizieme de l’an de 
grace jusqu’au commencement du siècle dixhuitième 1709, écrite et dressée par une religieuse  du 
même monastère, l’ennée 1698’, Archives Départementales de la Haute-Saône (ADHS) 1J534, 
Manuscrits anciennes archives de l’hôpital de Gray. 
172 Zie Peter Neu, Arenberger Frauen. Fürstinnen, Herzoginnen, Ratgeberinnen, Mütter. 
Frauenschicksale im Hause Arenberg in sieben Jahrhunderte (Koblenz 2006) 139-147. 
173 Het mausoleum dat zij voor hem liet vervaardigen, is nog steeds een van de mooiste 
grafmonumenten in de Franche-Comté. Le Cirque de Consolation, ook Val de Consolation genoemd, 
ligt in het departement Doubs, niet ver van de Zwitserse grens. 
174 Zie ook p. 50-51. 
175 Zowel de huidige Belgische koning Filip (1960) als keizerin Elisabeth van Oostenrijk - 'Sissi' -
(1837-1898) zijn directe afstammelingen van Marie-Henriette de Cusance.  
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Besançon 

  

Omdat hun ouders vaak in de Zuidelijke Nederlanden verbleven, werden Béatrix en 

haar zusters de eerste jaren door hun grootmoeder Béatrix de Vergy in Besançon 

opgevoed. Besançon was sinds 1290 een rijksstad, die rechtstreeks onder de 

soevereiniteit van de Duitse Keizer viel. Pas in 1653 zou deze Besançon afstaan aan 

de koning van Spanje in ruil voor het sinds de Dertigjarige Oorlog door Spanje 

bezette Frankenthal. Op dat moment behoorden de Zuidelijke Nederlanden met de 

Franche-Comté (het vrije graafschap Bourgondië) aan Spanje, zodat daardoor ook 

Besançon bij dit gebied werd ingelijfd. In 1678 zou zowel Besançon als de Franche-

Comté bij Frankrijk worden gevoegd.176 Vóór deze overgang bevond de Franche-

Comté, met een eigen parlement in de hoofdstad Dôle, zich in een 

driehoeksverhouding met het bestuur in de Zuidelijke Nederlanden en Spanje. In alle 

officiële instituties te Brussel en Spanje, van de Geheime Raad tot aan het Hof, waren 

veel vooraanstaanden uit de Franche-Comté vertegenwoordigd. De verbinding tussen 

Besançon en Brussel liep via Lotharingen, Luxemburg en Brabant naar de Zuidelijke 

Nederlanden. Vaak was het met een paspoort wel mogelijk door Frankrijk of een 

ander bezet gebied te reizen. Béatrix en haar familie zullen deze reis vele malen 

hebben gemaakt. In een gezelschap met koetsen en paarden deed men daar ongeveer 

twee weken over. 

 

Brussel 

 

Over de tijd die Béatrix bij haar grootmoeder doorbracht en de periode halverwege de 

jaren twintig tot begin jaren dertig, waarin ze aan van het hof van aartshertogin 

Isabella Clara Eugenia in Brussel verkeerde, zijn geen gegevens bekend. Béatrix' 

ouders bewoonden in Brussel het hôtel de Berghes, waar ze het hele gezin halverwege 

de jaren twintig naartoe lieten komen. Dit huis was eigendom van Guillaume de 

Mélun (1588-1635), prins van Epinoy, een oudoom van Béatrix, van wie het in 1632 

zou worden geconfisqueerd wegens zijn samenzwering met enkele andere edelen 

tegen aartshertogin Isabella. In 1640 zou hertog Karel IV van Lotharingen, Béatrix' 

toekomstige echtgenoot, het voor 36.000 gulden kopen, waarna hij het in 1643 zou 

                                                
176 Zie Claude Fohlen, Histoire de Besançon I-II (Parijs 1964-1965). 
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afstaan 'pour la bonne volonté et affection que nous avons envers damoisselle Marie-

Henriette de Cusance, fille de madame la marquise de Berghes et soeur de très haulte 

et tres puissante princesse madame Béatrix, duchesse de Lorraine, notre espouse, et 

autres raisons à nous mouvantes'.177 Wat die 'andere moverende redenen' waren, wordt 

verder niet geëxpliciteerd. Overigens bleef Béatrix het huis hierna wel bewonen.178 

Het stadspaleis, dat niet meer bestaat, bevond zich vlak bij de Sint-Goedele kerk (de 

huidige kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele).  

 Aartshertogin Isabella, een zuster van de Spaanse koning Filips III, was de 

weduwe van Albert van Oostenrijk (1559-1621). Het was de bedoeling geweest dat 

het echtpaar in de Spaanse Nederlanden een dynastie zou stichten en van het land een 

soevereine staat zou maken. Isabella zou echter in 1633 kinderloos overlijden. Nadat 

Albert was gestorven, deed Isabella afstand van al haar wereldlijke kostbaarheden en 

liet zij haar haren afknippen. Tot haar dood zou ze gehuld gaan in het 

tertiarissengewaad van de orde van de Heilige Franciscus, waarmee ze de katholieke 

en devote sfeer aan haar hof en het christelijke beeld van de perfecte weduwe nog 

eens extra tot uitdrukking bracht.179 Mannelijke hovelingen ouder dan twaalf jaar 

werden maar zeer beperkt toegelaten tot haar privé-ruimtes, met uitzondering van de 

prins van Cantecroy (de toekomstige eerste huwelijkspartner van Béatrix), 

waarschijnlijk omdat hij een (bastaard-)kleinzoon was van keizer Rudolf II (1552-

1612) van Oostenrijk, en dus een neef van Isabella's overleden echtgenoot Albert.180 

Jean-Jacques Chifflet, onder andere lijfarts van Isabella, beschreef het besloten 

hofleven als volgt: 'Le quartier de nos Reynes est un lieu sacré, les hommes n'y 

entrent pas comme en France. S'ils y entrent, comme pour recevoir des ordres, et à 

l'instant ils se retirent.'181 De hofhouding van Isabella leek op een 

kloostergemeenschap die doelbewust contrasteerde met het afkeurenswaardige, 

verdorven gedrag van de hovelingen aan de andere Europese hoven.182 Aan het hoofd 

stond de 'camarera mayor', gevolgd door de 'duenas de honor', de 'damas' en ten slotte 

de 'meninas', waartoe ook Béatrix behoord zal hebben. De laatsten kregen een zeer 

                                                
177 Acte van donatie 5 september 1643, ARB, GRM, PBC, portefeuille 35. 
178 Leestmans, Charles IV, duc de Lorraine, 155-156. 
179 Birgit Houben, Wisselende gedaanten. Het hof en de hofhouding van de landvoogden Isabella Clara 
Eugenia (1621-1633) en de kardinaal-infant don Fernando van Oostenrijk (1634-1641) te Brussel 
(Gent 2009) 131-132. 
180 Ibidem, 134-135. 
181 Ibidem, 135. Noot 16: J. Chifflet, Mémoires: BMB, CC 161, f. 30v. 
182 Ibidem, 136-137. 
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strenge katholieke opvoeding. Zo waren wereldse boeken verboden. De vrouwen 

moesten handwerk verrichten, onder andere borduren en de kleding van soldaten 

herstellen, en dat handwerk werd vervolgens wekelijks op zaterdag door Isabella 

persoonlijk gecontroleerd. Ook begeleidden de hofdames de aartshertogin tijdens haar 

kloosterbezoeken en aten ze de eenvoudige kost die er werd opgediend, terwijl ze in 

stilte naar Bijbelteksten luisterden die werden voorgelezen. Verder brachten de 

vrouwelijke hovelingen bezoeken aan gasthuizen waar ze de armen en gewonden 

troostten en aalmoezen uitreikten.183 Deze levensfase in de vrome hofhouding van de 

aartshertogin is stellig van invloed geweest op de religiositeit en de naastenliefde die 

Béatrix haar hele leven heeft tentoongespreid. Zo verzamelde ze, net als Isabella, 

relieken en religieuze werken en doneerde ze regelmatig hoge bedragen aan diverse 

kloosters.184 Ook in haar testament zou ze veel aan religieuze doelen nalaten.185  

Pas rond deze tijd verschijnt de eerste feitelijke informatie over Béatrix. Eind 

1634/begin 1635 werd ze te Brussel geschilderd door Anthonie van Dyck, 

vermoedelijk in opdracht van haar moeder om zo de schoonheid maar ook de waarde 

van haar dochter voor iedereen zichtbaar te maken.186 Immers, wie zijn of haar portret 

door de society-schilder Van Dyck liet vastleggen, hoorde erbij. Moeder Ernestine 

onderhandelde in deze periode druk met potentiële huwelijkspartners voor haar oudste 

dochter Béatrix. Hertog Karel IV van Lotharingen en zijn twee zusters (Henriette en 

Margaretha) lieten zich op dat moment ook in Brussel door Van Dyck portretteren, 

dus het is eveneens mogelijk dat het idee om Béatrix door Van Dyck te laten 

schilderen uit die hoek kwam. Béatrix verkeerde immers in dezelfde Brusselse 

kringen en de hertog maakte haar op dat moment reeds het hof. De manier waarop de 

twee zusters van de hertog zijn geportretteerd, vertoont grote gelijkenis met de 

weergave van Béatrix.187 Het is echter niet meer na te gaan wie de oorspronkelijke 

                                                
183 Ibidem. 
184 Een door Béatrix aangeschafte voet van de heilige Antonius en een stukje van het heilige kruis zijn 
nog steeds te bezichtigen in de kerk van Belvoir. Zie ook p. 273. 
185 Zie ook p. 272-276. 
186 Van het schilderij zijn een aantal versies gemaakt, alle toegeschreven aan Van Dyck. Deze hangen 
op Windsor Castle, Warwick Castle, en Château Belvoir. Zie Olivar Millar, The Tudor-Stuart and 
Early Georgian Pictures in the collection of her Majesty the Queen (Londen 1963) 72. Ook de Oranjes 
bezaten een exemplaar dat op Honselaarsdijk in de zaal met 103 portretten van vorstelijke personen 
hing: Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmede gelijk te stellen 
stukken 1567-1795, deel 2, RGP Grote Serie 148, S.W.A. Drossaers en Th.H. Lunsingh Scheurleer 
(ed.) ('s-Gravenhage 1974) nr. 126, 508. 
187 De portretten van Henriette en Marguerite van Lotharingen bevinden zich respectievelijk in het 
Uffizi te Florence en Kenwood House (The Iveagh Bequest), Hampstead (Londen). Dat van hun broer 
Karel is niet meer bekend. 
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opdrachtgever was van Béatrix' portret.188 Dat moet in die tijd alom bekend zijn 

geweest, want de schrijver en priester Richard Flecknoe refereerde er in de jaren 

vijftig van de zeventiende eeuw aan:189 

 

This Admirable Duchess somewhat has 

 So taking, and so ravishing in her Face, 

 No painter can describe; although Vandike 

 Long since has done it so exceeding like, 

 The whole admiring World confess, that she's  

 All that to Beauty, Beauty to others is:  

 (Their chiefest Grace and Ornament) and add, 

 She's th'Excellents piece, as Nature ever made.190

                                                
188 Christopher Brown en Hans Vliege, Anthony van Dyck 1599-1641 (New York 1999) 264. 
189 Zie p. 52. 
190 Flecknoe, Heroick Portraits. Deze uitgave heeft geen paginanummers. 

Anthonie van Dijck, Béatrix de Cusance, 1634, olieverf op 
doek, Château Belvoir. 



 66 

 

2. 'La Brunette'. Romance met hertog Karel. Huwelijk met prins van Cantecroy 

  

Na de dood van haar echtgenoot Claude-François de Cusance in 1629 stond Béatrix' 

moeder Ernestine er alleen voor om geschikte huwelijkskandidaten voor haar drie 

dochters te zoeken. Met hun vooruitzichten op een grote bruidsschat en een 

nalatenschap in de vorm van veel bezittingen in de Franche-Comté en de Zuidelijke 

Nederlanden waren haar dochters een begeerde partij op de huwelijksmarkt. Ook 

beschikte Ernestine over een groot netwerk in de Bourgondische en Zuid-Nederlandse 

elite waarop ze eventueel een beroep kon doen en waaruit ze kon putten.  

 Caroline van Oostenrijk was eveneens in dezelfde periode actief om haar 

familiedynastie van opvolging te verzekeren. Voordat Caroline, bastaarddochter van 

keizer Rudolf II van Oostenrijk, op veertienjarige leeftijd was uitgehuwelijkt aan 

François-Thomas Perrenot de Granvelle, dit d'Oiselay, graaf van Cantecroy (1580-

1629),191 was zij door haar vader erkend en benoemd tot markiezin van het Heilige 

Roomse Rijk. Uit dit huwelijk werd in 1615 Eugène-Leopold geboren, hun enige 

kind. Vader François-Thomas verkocht in 1616 zijn graafschap Cantecroy, vlakbij 

Antwerpen, maar behield wel de titel. Zijn sociale kapitaal groeide, want hij werd 

benoemd tot kamerheer van keizer Ferdinand II en kreeg titels zoals erfmaarschalk 

van Besançon, prins van het Heilige Roomse Rijk en ridder in de orde van het Gulden 

Vlies. De meeste tijd zou het echtpaar het Palais Granvelle te Besançon bewonen. Na 

het overlijden van François-Thomas de Granvelle in 1629 bleek er evenwel weinig 

geld te zijn doordat zijn fortuin was bezwaard door allerlei verplichtingen. De 

inkomsten waren vrijwel allemaal vastgelegd voor nieuwe bestedingen. De uitgaven 

van een weduwe in de positie van Caroline waren enorm hoog; het onderhoud van de 

bezittingen, de reizen, het eten en de stand die ze moest ophouden voor de 

buitenwereld in de vorm van luxueuze kleding en sieraden, vergden veel geld.  

 Het was dus van groot belang voor Caroline dat zij voor haar zoon een 

echtgenote zou vinden die een flinke bruidsschat zou meenemen, al was het alleen 

maar om haar eigen schulden te kunnen aflossen. Tevergeefs probeerde Caroline voor 

                                                
191 Cantecroy, toen nog gewoon 'graaf', was de enige erfgenaam van de nalatenschap van zijn oom, de 
kardinaal en staatsman Antoine Perrenot de Granvelle. Hoewel hij in 1621 de titel 'prins van het 
Heilige Roomse Rijk' ontving, heeft hij de titel Prins van Cantecroy nooit gehanteerd. Zijn echtgenote 
Caroline en zijn zoon Eugène-Leopold (en zijn echtgenote Béatrix) gebruikten deze titel wel. Aan 
Béatrix wordt in de meeste bronnen ook met de titel 'prinses van Cantecroy' gerefereerd. 
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haar zoon een post als kamerheer bij aartshertogin Isabella te regelen. Ook de 

vrijgekomen positie van gouverneur van Besançon ging tot haar grote frustratie aan de 

neus van haar zoon voorbij. In 1630 deed ze haar beklag over het feit dat ze had 

vernomen dat Ernestine van Witthem, in hetzelfde jaar weduwe geworden als zijzelf, 

een toelage van 2.000 francs van de Spaanse koning voor haar zoon Clériadus ('le 

petit Beauvois') ontving, terwijl haar eigen zoon onbezoldigd bleef. Het leek haar 

zinvol zo snel mogelijk naar Brussel af te reizen om zich daar meer te laten zien.192 

Caroline wist snel succes te behalen, want vanaf oktober 1630 vertoefde ze met haar 

zoon aan het Brusselse hof van aartshertogin Isabella en kreeg ze er een 

voorkeursbehandeling die volgens de hofdames nog nooit iemand eerder te beurt was 

gevallen. Zelfs een hondje van Isabella, dat als zeer vals bekend stond, liet zich door 

Caroline gedwee aanhalen. Dit kwam, volgens de hofdames, doordat het beestje 

aanvoelde dat de dames familie van elkaar waren. Deze eervolle positie aan het hof 

vond nog bevestiging toen Isabella Carolines zoon tot page benoemde.193 Hoewel 

Caroline oorspronkelijk van plan was geweest na één maand het hof weer te verlaten, 

zou ze pas in het voorjaar van 1633 naar Besançon terugkeren. 

 

Huwelijksonderhandelingen 

 

Adellijke en elitaire huwelijkssluitingen in het zeventiende-eeuwse Frankrijk (maar 

ook daarbuiten) waren vaak gearrangeerd en erop gericht de sociale status, het 

familiekapitaal en de naam van de familie zeker te stellen. Deze dynastieke politiek 

had tot gevolg dat huwelijken meestal werden gesloten binnen dezelfde sociale groep, 

dat wil zeggen onder edelen met dezelfde godsdienst, rang, en geografische herkomst. 

Romantische liefde was beslist geen voorwaarde; men ging er vanuit dat die wel zou 

ontstaan na de huwelijkssluiting. Wanneer er geen sprake was van een bruidsschat, 

bijvoorbeeld bij arme boeren en werklieden, was er meer vrijheid in partnerkeuze en 

werden huwelijken vaak wel uit liefde gesloten.194 

 Zowel voor Caroline van Oostenrijk als voor Ernestine van Witthem was het 

van groot belang dat hun nageslacht zo gunstig en strategisch mogelijk werd 

uitgehuwelijkt. Voordat Béatrix de Cusance als potentiële schoondochter in het vizier 

                                                
192 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, 16 juni 1630, BMB, Ms. Chifflet 24, fol. 266. 
193 M. de Villermont, L'infante Isabelle. Gouvernante des Pays-Bas (Parijs 1912) 480-482. 
194 Kettering, French Society, 8. 
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kwam, had Caroline haar hoop gevestigd op Maria Elisabeth II van den Bergh, 

dochter van graaf Hendrik van den Bergh (1573-1638) en Margaretha van Witthem 

(1588-1627), een zuster van Béatrix' moeder Ernestine.195 Caroline verzocht haar 

vertrouweling, de geleerde en arts Jean-Jacques Chifflet, discreet te informeren of 

aartshertogin Isabella eventueel bereid zou zijn toe te stemmen in een huwelijk. Ze 

had vernomen dat Maria Elisabeth ('la petite de Berge') via haar moeder jaarlijks 

22.000 gulden aan rentes ontving en via haar vader nog eens 100.000 of zelfs 200.000 

ecu's zou ontvangen.196 De aartshertogin sprak haar goedkeuring echter niet uit, 

waarschijnlijk vanwege het hoogverraad dat Maria Elisabeths vader Hendrik van den 

Bergh had gepleegd door over te lopen van Spaanse naar Staatse zijde. Als gevolg 

hiervan zou hij op 16 maart 1634 door de Grote Raad van Mechelen bij verstek ter 

dood worden veroordeeld, waarna zijn goederen werden geconfisqueerd. Door dat 

verraad daalde de marktwaarde van zijn dochter. Het is mogelijk dat Caroline om die 

reden zelf afzag van dit huwelijksplan. 

Caroline richtte haar pijlen vervolgens op de familie De Cusance, want 

intussen had ze vernomen dat Béatrix' moeder Ernestine aanspraak maakte op het 

kapitaal, de titel en de bezittingen van een overleden nicht, te weten een andere Maria 

Elisabeth (I) van den Bergh (1610-1633), markiezin van Bergen op Zoom. Overigens 

maakte ook Maria Elisabeth II van den Bergh aanspraak op dezelfde titel. Caroline 

had haar bedenkingen, want ze vermoedde dat de uitkomst wel eens lang op zich zou 

kunnen laten wachten, waardoor Béatrix geen interessante partij meer zou zijn.197 In 

een brief aan Jean-Jacques Chifflet, die ze inzette als tussenpersoon, gaf ze een 

interessant inzicht in de berekenende opvattingen om in haar toekomstig inkomen te 

voorzien met behulp van de bruidsschat die Béatrix moest meenemen: 

  

 Si madame de Beauvois [Ernestine de Witthem; IH] désire loger sa fille, il faut 

 qu'elle emprunte sur tous ses biens une somme de deux cent mille francs au 

 moins (si c'est trois cent, c'estoit tant mieux) pour les donner à sa fille 

                                                
195 De rivaliteit tussen Béatrix de Cusance en Maria Elisabeth II van den Bergh, die later door haar 
huwelijk met Eithel Frederik prinses van Hohenzollern zou worden, zal nog uitvoerig aan de orde 
komen, zie p. 158-164 en 241-246. 
196 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, april 1628, 7 mei en 3 juni 1629, 9 augustus 1633, BMB, 
Ms. Chifflet 24, fol. 444, 513, 521 en 310. De ecu had in deze periode de waarde van drie pond (livre). 
Het pond had min of meer dezelfde waarde als de franc en de gulden, hoewel de gulden iets meer 
waard was).  
197 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, 9 augustus 1633, BMB, Ms. Chifflet 24, fol. 306. 
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 comptant, quand elle se mariera, et aultres cent mille qu'elle donnera après sa 

 mort. Ainsi elle la logera, car il me fault de l'argent comptant. Il sera bien ayse 

 à madame de Beauvois à faire comme cela; les marchands prunteront 

 bravement sur ce bien qu'elle a par deça et se pourra de les acquitter tous les 

 ans. Il n'y a aultre moyen d'estre asseuré du dot qu'on donnera à cette 

 damoyselle. Sa mère dit qu'elle donnera un cent mille escus de marriage. 

 Ainsi, si elle vous en parloit avec le docteur Baland,198 dites-leur le moyen 

 qu'il faudra tenir à cette affaire, car il n'y en a aucun aultre, et, si elle le peut, 

 je seray très ayse de donner à mon fils une si belle fille et aussi riche.199 

   

 Intussen werd Caroline ongedurig, want ze had vernomen dat Ernestine ook in 

onderhandeling was over een mogelijke verbintenis van Beátrix met Henri de 

Lorraine (1601-1666), graaf van Harcourt.200 De omstandigheden voor een huwelijk 

tussen Béatrix en haar zoon werden in Carolines ogen namelijk steeds gunstiger, 

omdat ze had gehoord dat moeder Ernestine haar proces over de nalatenschap van 

Maria Elisabeth I van den Bergh had gewonnen.201 Wat Caroline betrof, stond niets 

een huwelijk meer in de weg. Ook haar zoon verheugde zich bijzonder op een 

huwelijk met Béatrix: 'le prince de Cantecroix le désire extrèmement; on est même 

obligé de le tenir en bride, crainte que l'amour ne l'entraine à quelque démarche 

inconsidérée.'202 Ze maakte zich intussen nog wel druk over het feit dat Ernestine haar 

dochter Dèle-Françoise 30.000 francs had geschonken voor haar klooster in 

Champlitte. Dit zou allemaal ten koste gaan van de bruidsschat die Béatrix mee zou 

krijgen, en ze bleef erop hameren dat ze contant geld wilde krijgen, zodat ze haar 

schuldeisers kon betalen. Ze bleef echter aarzelen of ze er goed aan deed dit huwelijk 

doorgang te laten vinden. Met een vooruitziende blik had ze zo haar twijfels of 

Ernestine, ondanks het winnen van het proces over de nalatenschap van haar nicht 

Maria Elisabeth I, wel aan contant geld zou kunnen komen.203  

                                                
198 Claude-Francois Baland (overleden in 1641) was advocaat en raadsheer van Ernestine van Witthem. 
199 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, 9 augustus 1633, BMB, Ms. Chifflet 24, fol. 310.  
200 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, 30 oktober 1633, ibidem, fol. 492. 
201 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, 19 januari 1634, ibidem, fol. 422. 
Later zou dit proces gereviseerd worden en een aantal zaken weer teruggedraaid. Ernestine heeft dit 
echter altijd genegeerd. 
202 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, 26 januari 1634 en 2 april 1634, BMB, Ms. Chifflet 24, 
resp. fol. 322 en fol. 429. 
203 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, 20 januari 1634, ibidem, fol. 397. 
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 Het meegeven van een bruidsschat aan een dochter die ging trouwen was in 

deze periode overal gebruikelijk, maar het bedrag en de goederen waren uiteraard 

afhankelijk van de bezittingen van de ouders. In de loop van de zeventiende eeuw 

stegen de kosten van bruidsschatten buitenproportioneel. Dit kon variëren van 2.000 

tot 6.000 pond voor de dochter van een president in het Parijse Parlement tot 100.000 

à 200.000 ecu's voor een adellijke dochter. Omdat veel vaders (of moeders) niet aan 

deze hoge eisen konden voldoen, belandden hun dochters daardoor vaak ongetrouwd 

in kloosters, waar een bruidsschat ook verplicht was, maar waar een lager bedrag 

volstond.204  

  

Hertog Karel 

 

Als Caroline had geweten welk 

onheil haar en haar zoon boven 

het hoofd hing, had ze 

ongetwijfeld op dat moment de 

onderhandelingen stopgezet. Dit 

onheil, in de persoon van Béatrix' 

toekomstige tweede echtgenoot, 

Karel IV de Vaudémont, hertog 

van Lotharingen, arriveerde op 27 

januari 1634 in Besançon.205 Hij 

was met zijn troepen op de vlucht 

voor de Fransen, die hem wilden 

straffen voor zijn steun aan zijn 

zwager Gaston hertog van 

Orléans ('Monsieur') (1608-1660), 

broer van de Franse koning 

Lodewijk XIII (1601-1643). 

Gaston stond bekend als een 

                                                
204 Gibson, Women in seventeenth century France, 54. 
205 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, 26 januari 1634, BMB, Ms. Chifflet 24, fol. 323.  

Anonieme schilder, Karel IV van Lotharingen, op jonge leeftijd, olieverf op hout,  
eerste helft zeventiende eeuw, Musée Lorrain, Nancy, inv. 53.1.7 (Photo G. Mangin). 
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berucht complotteur die veel edellieden in het verderf stortte.206 Gaston was sinds 

1632 de echtgenoot van Margaretha de Vaudémont ('Madame') (1615-1672), een 

zuster van hertog Karel.  

Het hertogdom Lotharingen behoorde op dat moment niet tot Frankrijk maar 

tot het Heilige Roomse Rijk van keizer Ferdinand II van Oostenrijk. De omvang van 

het huidige Lotharingen is veel kleiner dan het gebied in die periode. Reeds in de 

negende eeuw was het bij de splitsing van het Frankische rijk onderdeel geworden van 

het oostelijke (Duitse) rijk. In de zestiende eeuw annexeerde Frankrijk steden als 

Verdun, Toul en Metz, en in de zeventiende eeuw paste het bij de uitbreidingspolitiek 

van kardinaal Richelieu (1585-1642), de invloedrijke eerste minister van Lodewijk 

XIII, om ernaar te streven gebieden als de Elzas, Lotharingen en de Franche-Comté 

bij Frankrijk in te lijven.207  

Karel, achterkleinzoon van Catharina de Medici en koning Hendrik II (1519-

1559) van Frankrijk, was als tweede zoon van Frans de Vaudémont (1572-1632), 

hertog van Lotharingen, en Christina van Salm (1575-1627) voorbestemd om een 

kerkelijke carrière te doorlopen, maar dat veranderde na de voortijdige dood van zijn 

broer Henri in 1611.208 De jonge Karel werd naar het Franse Hof gestuurd en groeide 

daar op te midden van de prinsen en prinsessen, onder wie ook de toekomstige 

Lodewijk XIII (1601-1643), die onder regentschap van zijn moeder Maria de Medici 

(1575-1642) stond. Op zijn veertiende begon Karel aan een tweejarige studie 

theologie aan de jezuïtische universiteit van Pont-à-Mousson in Lotharingen. In 1620 

verliet hij Lotharingen om zijn vader in Beieren te steunen in de strijd tegen de Duitse 

protestanten in de Dertigjarige Oorlog. Deze verwoestende oorlog was een conflict 

tussen de coalitie rondom de Duitse Keizer (waartoe ook Spanje behoorde) en de 

wisselende coalities van protestantse staten. De oorlog was begonnen in 1618 en zou 

eindigen in 1648 met de Vrede van Westfalen. In de eerste fase van de Dertigjarige 

Oorlog nam hertog Karel op 8 november 1620 in de katholieke liga deel aan de slag 

op de Witte Berg ten westen van de Boheemse hoofdstad Praag, waarbij het 

Boheemse leger door de katholieke liga vernietigend werd verslagen.  

                                                
206 Zie bijvoorbeeld: Christian Bouyer, Gaston d'Orléans: Le frère de Louis XIII (Parijs 2007). 
207 De gegevens over de geschiedenis van Lotharingen en hun hertogen, met name Karel IV, zijn 
grotendeels ontleend aan Georges Poull, La maison ducale de Lorraine devenue la maison impériale et 
royale d'Autriche, de Hongrie et de Bohème (Nancy 1991); Leestmans, Charles IV, duc de Lorraine. 
208 Zie bijlage 1 voor een stamboomoverzicht. 
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In 1621 werd Karel 

door zijn vader Frans 

gedwongen met zijn nicht 

Nicole van Lotharingen te 

trouwen. Frans' broer 

Hendrik II (1563-1624), 

hertog van Lotharingen en 

vader van Nicole, had alleen 

vrouwelijke nazaten. Frans en 

Hendrik waren daarom 

overeengekomen hun 

kinderen Karel en Nicole met 

elkaar te laten trouwen zodat 

de dynastieke opvolging in 

het huis van Lotharingen 

verzekerd was. Toen Hendrik 

II in 1624 overleed, volgde 

zijn broer Frans hem op, om vrijwel meteen de kroon aan zijn zoon Karel over te 

dragen. Tot november 1625 zouden Karel en Nicole samen de hertogdommen 

Lotharingen en Bar besturen. Hierna zette Karel Nicole als regerend vorstin aan de 

kant ten gunste van zichzelf, wat voor haar vernederend moet zijn geweest. Hoewel de 

Salische wet, die voorschreef dat alleen de mannelijke lijn successierechten had, in 

Lotharingen niet van kracht was, beriep Karel beriep zich daar toch op. 

Vanaf het begin van het huwelijk had Karel al een diepe afkeer van Nicole. 

Zowel Karel als zijn dienaren beweerden dat het huwelijk nooit is geconsumeerd. 

Karel zelf liet hierover vastleggen:  

 

que la première année dudit prétendu mariage s'est passée quasi sans que 

 maditte dame eust voulu permettre aucune approche conjugale ny tesmoinger 

 aucun signe d'amitié, si bien que mondit seigneur le duc Henry se faschant de 

 veoir leur froideur les admonesta et pressa de coucher ensemble, en menassant 

Balthasar Moncornet, Nicole de Lorraine, eerste helft zeventiende eeuw, 
gravure, Archim, Collections iconographiques, n05007, AE/II/3254. 
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 d'aller luy mesme les obliger à faire les choses que se doibvent à un vray et 

 légitime mariage, s'ils ne s'y portoient d'eux mesmes.209  

 

Zoals uit Karels getuigenis al blijkt, had Nicole op haar beurt ook niet veel op met 

Karel. Voordat ze aan hem werd uitgehuwelijkt, was ze hevig verliefd geweest op 

haar neef Louis de Guise, prins van Phalsbourg en Lixheim (1588-1631), met wie ze 

ook bestemd was om te trouwen. Deze zou echter in 1629 in het huwelijk treden met 

Karels zuster Henriette. Nicole wilde om die reden, ook later in haar leven, geen 

contact hebben met Henriette. 

Reeds in 1631 deed hertog Karel een poging om zijn huwelijk met Nicole 

ongeldig te laten verklaren door de priester Melchior de la Vallée van tovenarij te 

beschuldigen en tot de brandstapel te veroordelen. De la Vallée had Nicole gedoopt en 

het was bekend dat hij tegen haar huwelijk met Karel was geweest. Volgens Karel had 

hij de consumering van hun huwelijk met duivelse krachten verhinderd. Twaalf dagen 

na de terechtstelling van de priester liet Karel bekendmaken dat zijn huwelijk met 

Nicole ongeldig was, omdat Nicole gedoopt was door een tovenaar: 'une infidèle ne 

pouvait épouser un chrétien'.210 De executie van De la Vallée mocht niet baten, want 

de Kerk honoreerde Karels verklaring niet. In 1637 zou dit argument van de tovenaar 

opnieuw worden gebruikt om Karels huwelijk met Nicole ongeldig te laten 

verklaren.211  

Om zijn twee hertogdommen goed te kunnen verdedigen, verzocht Karel de 

Staten-Generaal van Lotharingen om financiering voor zijn troepen. Hierdoor raakte 

Lotharingen actief bij de oorlog betrokken en kwam er een einde aan een lange 

periode van neutraliteit onder Karels voorgangers. In 1631 verleende Karel asiel aan 

Gaston d'Orléans, die Frankrijk had moeten verlaten omdat hij verdacht werd van 

samenzwering tegen zijn schoonzuster Anna van Oostenrijk en kardinaal Richelieu. 

Tijdens zijn verblijf in Nancy raakte Gaston op slag verliefd op Karels zuster 

Margaretha. Zij zouden in januari in het geheim in het huwelijk treden, maar dat werd 

ongeldig verklaard omdat Gastons broer Lodewijk XIII er geen toestemming voor had 

gegeven. Pas op zijn sterfbed in 1643 gaf de koning het stel alsnog zijn zegen.  

                                                
209 BNF, Fonds Lorraine 24, fol. 50. 
210 Desrobert, Campagnes de Charles IV (1634-1638) 380. 
211 Zie p. 96. 
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Karels betrekkingen met Gaston en zijn assistentie aan de keizerlijke troepen 

in Breitenfeld dwongen de Fransen tot een invasie in Lotharingen.212 Nadat Karel 

twee vredesverdragen met Frankrijk had geschonden, was voor Richelieu de maat vol. 

Hij liet vanaf 20 augustus 1633 Nancy belegeren. Met succes, want Karel moest zich 

al snel overgeven. Op 20 september tekende hij het verdrag van Charmes, waarbij hij 

Lotharingen overdroeg aan de Fransen. Hij abdiceerde op 19 januari 1634 als hertog 

ten gunste van zijn broer Nicolaas-Frans, die op dat moment bisschop van Toul was. 

Omdat er haast was geboden, verleende Nicolaas-Frans zichzelf dispensatie van zijn 

kerkelijke taken als bisschop en van het celibaat. Hij trouwde vervolgens op 17 

februari 1634 met Claude (1612-1648), zijn volle nicht en de zuster van Nicole (1608-

1657), de echtgenote van zijn broer Karel. Nadat de Paus dit huwelijk had 

goedgekeurd, liet Nicolaas-Frans het op 20 maart nogmaals inzegenen.  

De positie van Nicolaas-Frans onder de Franse overheersers werd echter steeds 

moeilijker. Hij slaagde erin op 1 april samen met zijn vrouw Claude naar Besançon te 

vluchten. Op doortocht verzocht hij Caroline van Oostenrijk hem en zijn echtgenote in 

het geheim onderdak te bieden in haar kasteel in Scey-en-Varais, het slot dat later nog 

een belangrijke rol in Béatrix' leven zou spelen.213 Daarna reisde het paar via Milaan 

en Florence naar Rome, waar Nicolaas-Frans tot drie keer toe een onderhoud met de 

Paus had. Begin 1637 arriveerde hij met zijn echtgenote in Wenen, waar hij tot 1654 

zou verblijven. Hoewel Nicolaas-Frans in naam hertog van Lotharingen was, kon hij 

niet op tegen zijn broer Karel, die zich opnieuw in die hoedanigheid manifesteerde. 

Pas in 1654, toen Karel door de Spanjaarden was gevangengenomen en afgevoerd 

naar Toledo, durfde Nicolaas-Frans zich weer als hertog van Lotharingen te 

vertonen.214 

 Over Karels grillige karakter is veel geschreven, maar het blijft lastig hem te 

typeren. Rainer Babel zegt over hem:  

 

 Karl IV. war gewiss eine schillernde Persönlichkeit, die Extreme in sich 

 vereinigte [...] hierin liegt auch die besondere Schwierigkeit, welcher der 

 methodisch verfahrende Historiker, der sich mit seinem Wirken beschäftigt, 

 begegnet. Das Handeln eines Menschen, der vielleicht in höherem Masse als 

                                                
212 De keizerlijke troepen waren in september 1631 overwonnen door de Zweedse legers die een 
verbond hadden met de Fransen. 
213 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, 9 april 1634, BMB, Ms. Chifflet 24, fols. 431-433v. 
214 Zie p. 212. 
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 andere zur Sprunghaftigkeit neigte und sich dann manchmal wohl auch umso 

 weniger an rationalen Motiven ausrichtete, ist entsprechend schwieriger zu 

 erfassen und zu beurteilen.215  

 

 Mensen in verwarring brengen was een van Karels beruchtste tactieken. Hij 

werd omschreven als groot, sterk, knap en blond en hij oefende met zijn verschijning 

een enorme fysieke en psychische aantrekkingskracht uit op iedereen in zijn 

nabijheid. Père Donat, een van Karels biechtvaders, schreef onder andere: 'Il faut 

avouer qu'il avoit de grâces qui enchantoient, que ses yeux avoient de rayons d'attraits 

et qu'ils jettoient des feux qui embrasoient innocemment les coeurs.'216 Hij was een 

uiterst bedreven paardrijder en -liefhebber: 'il ramasse un mouchoir sans quitter sa 

selle'; 'il soigne son cheval souvent lui-même comme s'il en avait été le palfrenier'. 

Tijdens zijn veldtochten sliep hij tussen zijn manschappen, en als het sneeuwde sliep 

hij onder zijn paard, met zijn mantel als deken en zijn zadel als kussen.217 Karel was 

ook een zeer vermogend man. Desrobert schat zijn liquide vermogen op 1.500.000 

écu's, waardoor het voor hem eenvoudig was troepen te lichten en te bevoorraden 

wanneer dat nodig was.218 Zijn campagnes waren meestal succesvol, vooral de 

expedities die hij zelf leidde. Zijn bataljons vielen als eerste aan en trokken zich als 

laatste terug. Karels rol was hierbij doorslaggevend.219 Hij was zeer op zijn 

manschappen gesteld en dat was wederzijds. Te midden van hen doorstond hij de 

ontberingen van oorlog, kou en ellende. Zijn soldaten droegen hem op handen. Zo 

vertelt abbé Arnauld in zijn memoires dat de hertog op zekere dag een aantal priesters 

bij zich riep onder het voorwendsel met hen over kerkelijke zaken te willen 

beraadslagen.220 Terwijl de geestelijken werden afgeleid, liet hij hun paarden 

weghalen en verdelen onder de soldaten van zijn regimenten. Hij vond dat het 

onredelijk was priesters te paard te laten gaan, terwijl zoveel van zijn dappere ruiters 

                                                
215 Rainer Babel, Zwischen Habsburg und Bourbon, Aussenpolitiek und europäische Stellung Herzog 
Karls IV. von Lothringen und Bar vom Regierungsantritt bis zum Exil (1624-1634) (Sigmaringen, 
1989) 12-13. 
216 BMN, Ms. 807, P. Donat, Responses aux injurieux ennemis de Charles IV, duc de Lorraine, fol. 
42v. Longin, Caroline et Béatrix, 289. 
217 Leestmans, Charles IV, duc de Lorraine, 81. 
218 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 48. 
219 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 75. 
220 De jansenist Antoine Arnauld (1616-1698), 'abbé Arnauld', is vooral bekend om zijn mémoires met 
beschrijvingen van gebeurtenissen aan het einde van de regering van Lodewijk XIII en het begin van de 
regering van Lodewijk XIV. 



 76 

het zonder moesten stellen.221 Ook voor zijn huispersoneel zorgde hij goed. Tijdens 

zijn Spaanse gevangenschap in de jaren vijftig droeg hij Béatrix op toch vooral zorg te 

dragen voor zijn arme oude bedienden en hen niet in de steek te laten.222  

 Vanaf het begin van de Dertigjarige Oorlog tot aan zijn dood heeft Karels 

leven in het teken gestaan van oorlog en verwoesting. Na zijn overlijden schreef de 

Franse dichter Étienne Pavillon dit epitaaf: 

 

 Ci-gît un pauvre duc sans terre 

 Qui fut jusqu'à ses derniers jours 

 Peu fidèle dans ses amours 

 Et moins fidèle dans ses guerres.223 

 

Terug naar 1634. Karel was reeds voor zijn broer uit Nancy vertrokken, maar 

had zijn echtgenote Nicole daar achtergelaten. Richelieu gaf opdracht haar naar Parijs 

over te brengen. Daar zou zij tot aan haar dood in 1657 in een soort vrijwillige 

ballingschap verblijven. Ze leefde er van een toelage die ze ontving van Lodewijk 

XIII. Reeds op 28 februari 1634 had deze opdracht gegeven haar een toelage te 

verstrekken van 100.000 francs per jaar.224  

 Voor Karel was de capitulatie van Nancy een keerpunt. Achtervolgd door 

Franse troepen, ontheven van zijn hertogtitel en gefrustreerd door een echtgenote 

waar hij maar niet van af kon komen, arriveerde hij eind januari 1634 in Besançon. 

Zijn zuster Henriette (op dat moment reeds weduwe van Louis de Guise)225 en zijn 

tante Catherine (1573-1648), abdis van Remiremont, waren hem reeds voorgegaan.  

 

Karel en Béatrix verliefd 

 

Na aankomst in Besançon wees een van zijn edellieden, Jacques Bernier, baron 

d'Agencourt, hertog Karel op geruchten over een beeldschoon meisje. Karel wilde 

haar direct zien en liet een ontmoeting regelen. Het was liefde op het eerste gezicht en 

                                                
221 Arnaud, Mémoires de M. l'abbé Arnauld I, 226. 
222 BMB, Ms. 1121, fol. 2v. 
223 Eva Scott, The king in exile: The wanderings of Charles II from June 1646 to July 1654 (Londen 
1905) 300. 
224 Père Hugo, Histoire de Charles, quatrième du nom, duc de Lorraine et de Bar, BMN, Ms. 805 
(129), fol. 63. 
225 Henriette zou hierna nog drie keer trouwen. 
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hij was niet meer bij haar weg te slaan: 'deux des miens qui sont de retour depuis hier, 

l'ont vu à Besançon, où il est presque toujours aux pieds de sa maistresse' rapporteerde 

een ooggetuige.226 En: 'Ce bon personage [Karel; IH] est amoureux et sort quelquefois 

de la ville où est son principal séjour pour aller là où sa maistresse se va promener.'227  

 Béatrix was volgens de radeloze Caroline van Oostenrijk volledig in de ban 

van de charmes van hertog Karel, 'son compagnon', en moest niets meer hebben van 

een huwelijk met de prins van Cantecroy: 'La fille disoit à des personnes que ny le 

beau palais, ny des pierreries, ny des riches maisons n'avoient assez de puissance pour 

luy charmer à quitter son affection'.228 Overigens kenden de prins van Cantecroy en de 

hertog van Lotharingen elkaar al langer. Op doortocht van Brussel naar de Franche-

Comté deed de prins, in opdracht van aartshertogin Isabella, in 1632 Nancy aan om de 

hertog te condoleren met de recente dood van zijn vader. Daar werd hij op 8 augustus 

door Karel ontvangen. Twee dagen later vertrok hij weer, om de 14e in Besançon aan 

te komen.229  

Wat was op dat moment de rol van moeder Ernestine die in onderhandeling 

was met Caroline van Oostenrijk over een mogelijk huwelijk? Toen Caroline haar 

aansprak op de omgang van haar dochter met de hertog haalde zij haar schouders 

erover op: 'Bast, il faut que la jeunesse se passe.'230 Ernestine voorzag wellicht met 

behulp van de voorspraak van de hertog van Lotharingen betere huwelijkskansen voor 

Béatrix met Henri de Lorraine, graaf van Harcourt. 231 Vermoedelijk overwoog zij 

toen ook al de mogelijkheid voor Béatrix tot een huwelijk met de hertog zelf. Karel 

was immers sinds 1631 bezig om onder zijn huwelijk met Nicole uit te komen. Hij zal 

Ernestine, met wie hij het goed kon vinden, hierover ingelicht hebben. De laatste 

wachtte rustig af tot de beste mogelijkheid zich voordeed. 

 Op 14 juni 1634 kon Caroline opgelucht ademhalen, want hertog Karel vertrok 

uit Besançon naar Milaan, waar hij een ontmoeting had met de kardinaal-infant 

Ferdinand van Oostenrijk (1609-1641), die overigens een neef van Caroline was.232 

Door de affaire tussen Béatrix en de hertog van Lotharingen waren de irritaties bij 

                                                
226 M. d'Arpajon aan M. de Bouthillier, 4 juni 1634, in: Haussonville, Histoire de la Réunion de la 
Lorraine à la France II, 4.  
227 M. d'Arpajon aan M. de Bouthillier, 2 juni 1634, ibidem. 
228 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, 25 juni 1634, BMB, Ms. Chifflet 24, fol. 423.  
229 Longin, Caroline et Béatrix, 214. 
230 Caroline van Oostenrijk aan P. Chifflet, 13 juni 1634, BMB, Ms. Chifflet 24, fol. 427. 
231 Longin, Caroline et Béatrix, 246. 
232 Diego Aedo Y Gallart, Le voyage du prince don Fernando, infant d'Espagne (z.p. 1635) 79. 
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Caroline hoog opgelopen. Béatrix had haar zoon bovendien geprovoceerd door hem 

uit te spelen tegen haar Lotharingse vrienden en hem belachelijk te maken.233 Caroline 

veinsde minder geïnteresseerd te zijn in een huwelijksalliantie tussen haar zoon en 

Béatrix. 'Ces diables de femmes' Ernestine en Béatrix moesten eerst maar eens hun 

best doen om weer bij haar in de gunst te komen: 'la fille rit contre moy lorsqu'elle me 

salue, mais je ne le puis'.234 Niettemin zag ze in dat het zonde zou zijn de zaak te laten 

schieten. Ze liet daarom weten de onderhandelingen te willen hervatten. Ze maakte 

zich alleen zorgen over het feit dat moeder Ernestine met haar dochters Besançon 

weer had verlaten en naar Brussel was vertrokken, wat de zaak beslist zou 

compliceren.235 De eerste aanbetaling van de bruidsschat (50.000 gulden) voerde 

voortdurend de boventoon in de correspondentie van Caroline met de gebroeders 

Chifflet; ze bleef zich zorgen maken of Ernestine wel met dat geld over de brug zou 

komen.  

 

Nieuwe onderhandelingen 

 

Enkele weken later keerde moeder Ernestine met haar dochters terug uit Brussel en 

namen zij hun intrek op kasteel Belvoir. Ze liet Caroline weten dat als de graaf van 

Harcourt niet binnen drie maanden na Allerheiligen (1 november) positief zou 

reageren op een plan voor een huwelijk met Béatrix, de verbintenis tussen haar 

dochter en de prins van Cantecroy doorgang zou kunnen vinden.236  

Enige tijd later kwam het Caroline ter ore dat Ernestine aan Cléradius, haar 

oudste zoon, het volledige familiekapitaal had geschonken.237 Dit was voor Caroline 

een nieuwe aanleiding om zich zorgen te maken. De dreiging van een huwelijk met 

Harcourt en het verdwijnen van Béatrix' familiekapitaal waren echter meer ingebeelde 

angsten dan werkelijke gevaren. In een van de weinig bewaard gebleven brieven van 

de prins van Cantecroy zelf vinden we terug dat alle huwelijkspapieren aangaande het 

huwelijk al op 19 januari 1635 zowel door hem als door Béatrix en haar moeder 

waren getekend. Niets stond een huwelijk meer in de weg. Vervolgens berichtte de 

prins zijn moeder dat hij afscheid van Béatrix had genomen om naar Duinkerken te 

                                                
233 Caroline van Oostenrijk aan P. Chifflet, 13 juni 1634, BMB, Ms. Chifflet 24, fol. 427.  
234 Caroline van Oostenrijk aan P. Chifflet, 29 augustus 1634, ibidem, fol. 159.  
235 Caroline van Oostenrijk aan P. Chifflet, 5 september 1634, ibidem, fol. 173v. 
236 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, 1 januari 1635, ibidem, fol. 417. 
237 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, 18 januari 1635, ibidem, fol. 328.  
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reizen en daar kardinaal-infant Ferdinand van Oostenrijk, sinds november 1634 

landvoogd der Zuidelijke Nederlanden, toestemming te vragen voor het voorgenomen 

huwelijk. Wel moest hem nog van het hart dat hij zich zorgen maakte over het feit dat 

men hem van alle kanten waarschuwde dat het met deze verbintenis nooit iets zou 

worden. Desondanks verzocht hij haar of hij wat geld mocht lenen bij de bankier 

Verchoven om Béatrix met cadeaus te vereren: 'Je vous supplie très humblement 

d'agréer cela, puisque la fille le veut et que ce n'est que pour une fois de sa vie qu'on 

fait des despanses.' 238 Jean-Jacques Chifflet, Carolines vertrouweling in Brussel, had 

hier al eerder voor gewaarschuwd: het meisje wilde verwend worden. Hij schreef dat 

hij zou proberen aan Carolines verzoek te voldoen door het stel zo snel mogelijk naar 

Besançon te zenden om daar, onder haar toeziend oog, in het huwelijk te treden.239 

Caroline streek haar hand over het hart en instrueerde Chifflet om Verchoven haar 

zoon tot een maximum van 6.000 francs te laten lenen.240 

 Op 27 januari 1635 werd het door Caroline al begin januari ondertekende 

huwelijkscontract van haar zoon te Brussel gepasseerd, waarin onder andere was 

vastgelegd dat er in drie termijnen 150.000 gulden als bruidsschat zou worden 

uitbetaald. De eerste 50.000 binnen acht maanden na de voltrekking en consumering 

van het huwelijk, een jaar later de volgende 50.000, en nog een jaar later de laatste 

50.000. Mocht er niet op tijd worden betaald, dan zou er een rente van 6,4% worden 

berekend. Opmerkelijk was dat alle huwelijksjuwelen eigendom bleven van 

schoonmoeder Caroline.241 Vervolgens werd de datum van het huwelijk vastgesteld 

op 6 maart 1635, maar Caroline vertrouwde Chifflet toe dat ze dat pas kon geloven 

wanneer de kardinaal-infant inderdaad toestemming had gegeven.242 

 

Nieuwe romances? 

  

Eerder had hertog Karel op 6 september 1634 met zijn troepen een hoofdrol gespeeld 

in de slag bij Nordlingen in Beieren, waar hij met de keizerlijke legers de protestantse 

Zweedse en Duitse troepen een verpletterende nederlaag had toegebracht. Steeds meer 

                                                
238 Eugène Léopold, prins van Cantecroy aan Caroline van Oostenrijk, 19 januari 1635, ARB, GCM, 
PBC, portefeuille 15.  
239 J.J. Chifflet aan Caroline van Oostenrijk, 19 januari 1635, ibidem. 
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kreeg hij een heldenstatus toebedeeld. Dit zal Béatrix' bewondering en liefde voor de 

hertog zeker hebben versterkt, maar ze was overgeleverd aan wat haar moeder en 

schoonmoeder bekokstoofden met het oog op het huwelijk met de prins van 

Cantecroy. 

 Toch had Béatrix, wat haar liefdesleven betrof, zelf ook nog wel een vinger in 

de pap. François de Lénoncourt, markies van Blainville, kapitein van de garde van de 

hertog van Lotharingen, vertrouwde abbé Arnauld toe hoe Béatrix hem ooit als 

minnaar had ingeruild voor de hertog van Lotharingen.243 Toen Blainville met de 

hertog van Lotharingen in Brussel verbleef - een datum noemt hij niet - had hij een 

amoureuze relatie met haar 'avec toute la satisfaction pour lui qu'on peut aisement 

s'imaginer', zo pochte hij. De gevoelens van Béatrix voor Blainville bekoelden echter 

plotseling. Nadat hij er bij haar herhaaldelijk op had aangedrongen hem te vertellen 

wat er aan de hand was, liet Béatrix hem op een avond verstoppen in haar slaapkamer. 

Ze zei daarbij: 'Je vous satisferai, mais vous ne le saurez pas de moi'. Daar zag hij hoe 

zij de hertog ontving die haar 'pressoit extrèmement de consentir à l'épouser'. Niet in 

de gelegenheid om te ontsnappen, was Blainville getuige van het hele rendez-vous 

van de nieuwe geliefden: 'Qui eut voulu être à cent lieus de-là, c'étoit le marquis de 

Blinville'. De boodschap was duidelijk: Béatrix had Blainville aan de kant gezet voor 

de hertog van Lotharingen, zij het op een merkwaardige manier. Blainville kon niet 

anders dan Béatrix zijn excuses aanbieden voor zijn brutaliteit en 'ne la regarda plus 

après cela que comme la femme de son maître'.244 Opmerkelijk aan dit verhaal is - 

vooropgesteld dat het werkelijk zo is gebeurd - dat het zich in 1635 in Brussel 

afspeelde en dat de hertog toen al op een huwelijk aandrong. Dit kan alleen mogelijk 

geweest zijn vlak voordat Béatrix in het huwelijk trad met de prins van Cantecroy. 

Het enige moment waarop Béatrix en de hertog van Lotharingen zich gelijktijdig in 

Brussel bevonden, was immers eind 1634 tot begin 1635. Eerder in 1634, toen hertog 

Karel Béatrix ook het hof maakte, bevonden zij zich nog in Besançon.  

Dat Karel op dat moment al bezig was zich te oriënteren op een huwelijk met 

Béatrix, wordt bevestigd door de historicus Desrobert. Karel stuurde zijn biechtvader 

Collignon naar Parijs, zogenaamd om Lodewijk XIII over te halen zijn echtgenote 

Nicole vrij te laten, maar in werkelijkheid was deze missie bedoeld om haar te 
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overreden akkoord te gaan met de nietigverklaring van hun huwelijk. De hoofdreden 

voor de ongeldigheid was dat hij destijds door zijn vader was gedwongen met haar te 

trouwen.245 Nicole voelde uiteraard niets voor dit voorstel. Het lukte Karel ook niet 

Béatrix' moeder Ernestine te overtuigen dat hij daarin zou slagen. Hij liet haar beloven 

haar dochter niet aan iemand anders uit te huwelijken, maar zij zou zich daar niet aan 

houden. Karels zuster Henriette, wilde voorkomen dat Karel zichzelf en zijn hele 

familie te schande zou maken. Henriette onderhield goede betrekkingen met de 

moeders van zowel Béatrix als de prins van Cantecroy. Zij heeft, volgens Desrobert, 

een intermediaire maar ook beslissende rol gespeeld in de totstandkoming van het 

huwelijk tussen Béatrix en de prins van Cantecroy.246 

 

De huwelijksvoltrekking 

 

In de brieven die Caroline schreef in de periode voorafgaand aan de huwelijksdatum 

van 6 maart, maakte zij zich steeds drukker over het feit dat haar zoon, aangespoord 

door zijn aanstaande schoonmoeder, te veel geld zou uitgeven aan zijn aanstaande 

vrouw. Dit vermoeden was niet onterecht, want in de Gazette de France werd bericht 

dat Eugène-Leopold op 18 februari 1635 op een bal bij de hertog van Lerma in 

Brussel flink had uitgepakt ten gunste van Béatrix.247 Het stoorde Caroline ook enorm 

dat haar zoon en Béatrix zich in het veel te mondaine Brussel bevonden. Ze stond 

erop dat het echtpaar meteen na de huwelijksceremonie richting Besançon zou 

vertrekken: 'que ce mariage me couste bien cher et que je me suis aveillie de vingt ans 

[...] Au nom de Dieu, dites à madame la marquise de Berghes [Béatrix' moeder; IH] si 

elle nous ayme, qu'elle amène sa fille incontinent icy.'248 

 Nadat de goedkeuring van de kardinaal-infant een feit was, consacreerde de 

geestelijke Philippe Chifflet op 6 maart 1635 te Brussel het huwelijk tussen Béatrix en 

Eugène-Léopold. Op dezefde dag schreef Caroline Chifflet een brief waarin ze hem 

bedankte dat hij dit huwelijk, dat haar van te voren al zoveel 'painne et d'affliction' 

had gegeven, had willen inzegenen.249 Het was vastentijd en daarom zou de 

ceremonie zonder enig uiterlijk vertoon worden voltrokken. Jean-Baptiste de Visemal, 
                                                
245 Zie ook p. 96. 
246 F. Desrobert, Campagnes de Charles IV (1634-1638) 238-239. 
247 24 februari 1635, Gazette de France 1635, 110. 
248 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, 9, 15, 19 en 26 februari 1635, BMB, Ms. Chifflet 24, fols. 
399, 401, 405 en 411. 
249 Caroline van Oostenrijk aan P. Chifflet, 6 maart 1635, ibidem, fol. 277. 
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heer van Frontenay, Joachim de Vichy, heer van Diombes, Jean-Jacques Chifflet 

(Philippes broer) en zijn zoon Jules waren als getuigen aanwezig.250 Jean-Jacques 

Chifflet, vertrouwensman van de familie, rapporteerde in detail aan Caroline, die in 

Besançon was gebleven, over de voltrekking maar ook over de huwelijksnacht zelf.251 

Zo lezen we dat Béatrix Jean-Jacques Chifflet op maandagavond 5 maart om 7 uur 

toevertrouwde dat ze klaar was om de huwelijksceremonie te ondergaan. Samen met 

Chifflets echtgenote en zijn broer Philippe begaven Béatrix en Eugène-Léopold zich 

om 12 uur 's nachts naar de kapel van Teracken. Daar aangekomen hield Chifflet de 

wacht aan de ingang, waar hij iedereen wegstuurde die hem niet aanstond. Ook waren 

sommige relaties, onder wie een persoon met codenummer 49, weloverwogen niet 

uitgenodigd. Men was bang dat deze 'nummer 49' zou 'nouer l'aiguillette', dat wil 

zeggen door middel van tovenarij de consumptie van het huwelijk verhinderen. 

Letterlijk betekent 'nouer l'aiguillette' dat de kleding van de man zodanig is 

dichtgeregen dat hij verhinderd is de huwelijksdaad te verrichten.252 Nummer 49 werd 

in de correspondentie tussen de gebroeders Chifflet en Caroline gebruikt als 

codenaam voor de graaf van Saint-Amour, Jacques-Nicolas de La Baume (1603-

1658), een neef van de prins van Cantecroy en de eerstvolgende in de erfopvolging 

van het huis van Granvelle na Cantecroy.253 Dit verklaart de angst voor Saint-Amours 

aanwezigheid bij de huwelijksvoltrekking. Saint-Amour lag al langer slecht bij 

Caroline; voortdurend gaf ze op hem af in haar brieven aan de Chifflets. 'Je hais le 

personnage', zo schreef ze reeds in 1628.254 Saint-Amours afwezigheid bij het 

huwelijk mocht echter niet baten, want later zou hij nog een grote rol gaan spelen in 

deze erfopvolging.255  

Nadat Béatrix het jawoord had gegeven, pinkte ze 'quelques petits larmes' weg. 

Na de mis keerde het gezelschap huiswaarts. Om 3 uur 's nachts aangekomen kleedde 

Béatrix zich uit in het bijzijn van haar moeder en haar twee zusters en ging in bed 

liggen. Eugène-Léopold ontkleedde zich in een andere kamer en men verzocht hem 

                                                
250 Longin, Caroline et Béatrix, Pieces Justificatives, XIII, XIV. 
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naast Béatrix in bed plaats te nemen. De enthousiaste prins kon zich niet meer 

beheersen en hij dook meteen bovenop zijn jonge bruid zonder het vertrek van het 

gezelschap af te wachten. Béatrix probeerde hem af te remmen en smeekte hem 'de ne 

la pas toucher ceste nuit-ci'. Haar aarzeling leek meer gespeeld dan gemeend, want de 

volgende dag om 11 uur 's ochtends trof Chifflet het jonge paar nog steeds in bed aan, 

'fort joyeux'. Hij vroeg aan Béatrix 'si elle estoit princesse' - met andere woorden of 

het huwelijk was geconsumeerd - waarop zij bevestigend antwoordde. Ook Béatrix' 

moeder was van de partij en jammerde: 'Bauvoy, mes amours, n'est tu plus pucelle?', 

waarop Béatrix zei: 'meuy Mammiam'! [Met Bauvoy wordt Belvoir, het eigendom van 

de familie Cusance bedoeld en 'meuy' is een fonetische weergave van 'mais oui'; IH]. 

Jean-Jacques kon Caroline nog meer geruststellen, want inmiddels waren er enkele 

dagen verstreken, en hij had zelf geconstateerd dat Béatrix en de prins iedere avond 

tot de volgende ochtend 10 uur met elkaar in bed lagen.  

Het huwelijk tussen Béatrix en Cantecroy was het onderwerp van gesprek aan 

het Brusselse hof. Zowel koningin-moeder Maria de Medici, die in ballingschap in 

Brussel verbleef, als prins Thomas van Savoye hadden Chifflet verzocht Caroline de 

complimenten over haar mooie schoondochter over te brengen. Ten slotte sprak 

Chifflet in zijn brief het vertrouwen uit dat Caroline erin zou slagen Béatrix nog meer 

te temmen en te perfectioneren. Zij had hem immers verzekerd haar schoonmoeder en 

haar echtgenoot voortaan in alles te gehoorzamen.256 

De herhaaldelijke instructies van Caroline om zo snel mogelijk uit Brussel 

naar Besançon te vertrekken, waren door Chifflet aan het jonge paar overgebracht. 

Deze adviezen werden niet meteen opgevolgd, want op 16 maart berichtte hij Caroline 

dat de kosten de pan uit rezen en hij nog steeds alles in het werk moest stellen om het 

paar uit Brussel weg te krijgen.257 Het zou nog bijna drie weken duren voordat ze de 

stad zouden verlaten. 

 

Besançon 

 

Na een tocht van achttien dagen werd het jonge paar op 22 april in Besançon 

onthaald. Voorafgegaan door de vier gouverneurs van Besançon waren de vaandrigs 

van de wijken Saint-Pierre, Saint-Quentin en Bourg en Battant Béatrix en Eugène-
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Léopold tegemoet gereden.258 Béatrix kreeg twaalf dozen met bruidssuikers en 

gedroogde vruchten en twee dozijn grote waskaarsen als geschenk.259 Voorts toonde 

men haar de Heilige Lijkwade van Besançon, een eer die alleen was voorbehouden 

aan speciale gasten. Later zou Béatrix een mis ter ere van deze Lijkwade financieren 

en zou ze regelmatig schenkingen doen ter versiering van de kapel waar het reliek 

werd bewaard.260  

 Hertog Karel, die in die tijd met zijn troepen het nabijgelegen graafschap 

Montbéliard blokkeerde, kwam het paar eind april in Besançon persoonlijk feliciteren. 

Montbéliard behoorde aan de minderjarige Leopold Frederik, hertog van Würtemberg, 

en viel onder de bescherming van Frankrijk. Wat zich precies heeft afgespeeld tijden 

dit bezoek is onbekend, maar tot grote opluchting van Caroline vertrok Karel na drie 

dagen weer.261 Ook de prins van Cantecroy trok te velde. Het bestuur van de stad van 

Besançon nam op 27 juni afscheid van de prins, 'chargé d'une mission impériale'.262 

 Van meet af aan boterde het allerminst tussen schoonmoeder en 

schoondochter. Vanaf het moment dat Béatrix bij Caroline introk in het sombere 

Palais Granvelle in Besançon, deed haar schoonmoeder voortdurend haar beklag over 

'la brunette', zoals ze Béatrix steevast betitelde. Ze klaagde dat Béatrix zelf paard 

reed; dat ze ongevraagd uit rijden ging in haar schoonmoeders koets; dat ze te veel 

geld uitgaf; en dat ze iedere avond zonder aankondiging met haar slechte vrienden 

(Vlamingen, Lotharingers en Fransen) uitging. Ze vroeg nergens toestemming voor en 

ging samen met haar zus Marie-Henriette volledig haar eigen gang: 'elles vont courrir 

par la ville tous les soirs sans dire je m'en vas, ny donner bonjour, ny bonsoir'. 

Kortom, het was voor Caroline een hel op aarde: 'Il me semble qu'il ne faut pas se 

laisser maistriser par elle et que ce n'est pas la raison qu'une belle-fille apporte un 

pergatoire [purgatoire; IH] dans une maison'. Een Franse page die Béatrix had 

meegenomen uit Brussel werd linea recta door Caroline weer teruggezonden: 'il n'y 

arrive rien du page'. Caroline concludeerde: 'Pour la mère, elle a nourri ses filles bien 

                                                
258 Longin, Caroline et Béatrix, Pièces Justificatives, XV.  
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à leur volontés'.263 Ook de bemoeienissen van een van de zusters van de graaf de La 

Tour, Antoinette de La Tour, een kanunnikes uit Baume les Dâmes (Franche-Comté), 

waren voor Caroline een bron van ergernis. 'La Nonne' zoals Caroline haar noemde, 

moedigde van meet af aan de liefde tussen Karel en Béatrix aan en speelde brieven 

van Karel aan Béatrix door.264 

Moeder Ernestine was achtergebleven in Brussel om haar zaken te regelen. Ze 

schreef Caroline dat ze benieuwd was of de kinderen, inclusief haar dochter Marie-

Henriette, die ze aan de zorg van Caroline had toevertrouwd, goed aangekomen 

waren. Ernestine voelde zich eenzaam en ze hoopte nog voor Pinksteren naar 

Besançon af te reizen. Ze verzekerde Caroline dat de eerste 50.000 gulden van de 

bruidsschat op het punt stonden te worden uitbetaald.265 Een maand later liet ze echter 

weten niet in staat te zijn naar Besançon te komen omdat 'les guerres nous euse fermé 

les pasage'. Dat was ook de reden waarom er geen geld aan Caroline was uitgekeerd. 

Tamelijk brutaal stelde Ernestine voor dat Caroline zelf alvast 20.000 francs rente 

over Beersel, Waver en Walhain zou gaan betalen aan Ernestine de Ligne, gravin van 

Nassau. Die bezittingen had Béatrix van haar moeder meegekregen bij haar 

bruidsschat.266 Béatrix' moeder had deze gronden gehypothekeerd bij Ernestine de 

Ligne. Zo ontstond een patstelling tussen moeder en schoonmoeder. Waarom zou 

Caroline rente betalen over Béatrix' gronden, terwijl Béatrix' moeder het betalen van 

de bruidsschat voortdurend uitstelde? Weer ruim een maand later schreef Ernestine 

dat haar bezittingen waren geplunderd door vijandelijke soldaten. Ook was haar zaak 

aangaande de aanspraak op het markiezaat van Bergen op Zoom drie maanden 

verdaagd, waardoor de uitbetaling van de 50.000 gulden nogmaals moest worden 

uitgesteld. Ze beloofde er nu wel rente bij te betalen zodra ze over dit bedrag kon 

beschikken. Tactisch vroeg ze Caroline in dezelfde brief om haar mening over de 

voorwaarden van het op handen zijnde huwelijk van haar zoon Clériadus met Marie-

Célestine de Ray.267 Deze verbintenis met de zeer rijke Bourgondische erfgename 

kwam ook voor Caroline niet ongelegen, want Ernestine zou een bruidsschat 
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264 Longin, Caroline et Béatrix, 238. 
265 Ernestine van Witthem aan Caroline van Oostenrijk, 23 april 1635, ARB, GRM, PBC, portefeuille 
15. 
266 Ernestine van Witthem aan Caroline van Oostenrijk, 23 mei 1635, ibidem. 
267 Zie ook p. 60. 
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ontvangen waarmee ze vervolgens Caroline kon betalen.268 Overigens zou het 

huwelijk van Clériadus geen doorgang vinden, want hij zou op 27 mei 1635 plotseling 

overlijden.269 Caroline wist dit eerder dan Ernestine, want die bevond zich nog steeds 

in Brussel en kon zelfs niet bij de begrafenis van haar zoon aanwezig zijn. De prins 

van Cantecroy begeleidde het lichaam van zijn zwager Clériadus naar de kapel van 

Belvoir, waar hij zou worden bijgezet. Béatrix zal daar ook bij aanwezig zijn geweest, 

maar dit vermeldde Caroline niet in de brief waarin zij Jean-Jacques Chifflet over de 

plechtigheid berichtte.270  

Béatrix was intussen zwanger. Op 1 december schreef Ernestine aan Caroline 

dat ze haar dochters miste om haar te troosten met het verlies van haar zoon. Ze vroeg 

of Caroline haar wilde helpen met een paspoort dat haar in staat zou stellen door 

Frankrijk naar Besançon te reizen. Een andere mogelijkheid was dat Caroline het 

echtpaar, vergezeld van zusje Marie-Henriette, na de geboorte van het kind naar 

Brussel zou sturen. Ernestine had voor hen al een gemeubileerd huis op het oog. 

Verder vroeg zij aan Caroline de ondeugende streken van haar jongste dochter Marie-

Henriette, op dat moment pas elf jaar oud, door de vingers te zien. Wel schreef ze dat 

ze Marie-Henriette zou onterven als ze zich zo zou blijven gedragen. Uiteraard kwam 

ook het uitblijven van de betaling van de 50.000 gulden weer aan de orde. Ditmaal 

voerde Ernestine de dood van haar zoon aan als reden voor het uitblijven van de 

betaling.271 

 Carolines frustraties liepen op. Haar schuldeisers werden steeds ongeduldiger. 

De 6.000 gulden die de Brusselse bankier Michel Verchoven haar zoon had 

voorgeschoten, moesten onmiddellijk worden terugbetaald.272 Tot overmaat van ramp 

verbleef hertog Karel, 'plus épris que jamais de la princesse de Cantecroix', in de 

periode van 14 november tot 18 december 1635 weer in Besançon: 'il[s] font [vont] 

danser tous les jours malgré nous. Il est tousjours le mesme.'273 Béatrix en hertog 

Karel maakten plezier zonder zich iets aan te trekken van Caroline en haar zoon. De 

                                                
268 Ernestine van Witthem aan Caroline van Oostenrijk, 23 mei 1635, ARB, GRM, PBC, portefeuille 
15. 
269 Zie p. 60. 
270 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, 16 en 22 september 1635, BMB, Ms. Chifflet 24, fol. 351 
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271 Ernestine van Witthem aan Caroline van Oostenrijk, 1 december 1635, ARB, GRM, PBC, 
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272 Caroline van Oostenrijk aan P. Chifflet, 7 september 1635, BMB, Ms. Chifflet 24, fol. 346. 
273 Caroline van Oostenrijk aan P. Chifflet, 30 november 1635, ibidem, fol. 210. Dit wordt ook vermeld 
in de brief van Béatrix de Cusance aan Ernestine van Witthem, half december 1635. ARB, GRM, PBC, 
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 87 

sfeer in Palais Granvelle werd steeds grimmiger. Caroline zorgde er voor dat ze 

Béatrix geen seconde uit het oog verloor: 'Jamais n'a esté céans ny François ny 

Lorrains que je ne suis esté en présence.274  

 Een lichtpuntje voor Caroline was de zwangerschap van Béatrix. Op 7 juli 

meldde ze al dat Béatrix in haar tiende week was. Ze hoopte dat haar schoondochter 

over zeven maanden een mooie jongen zou afleveren.275 Met enig leedvermaak 

berichtte zij Jean Jacques Chifflet dat Béatrix zich ellendig voelde. Als ze niet moest 

overgeven, had ze hoofdpijn. Op Béatrix' smeekbedes of ze in haar schoonmoeders 

koetsje mocht rijden, ging ze niet in.276 Wel meldde ze tot twee keer toe heel 

enthousiast dat Béatrix haar kindje op 8 augustus voor het eerst had voelen 

bewegen.277 Op 15 januari 1636 werd om half negen 's ochtends een kind geboren, tot 

Carolines teleurstelling een meisje. De naam van het kind, dat al snel overleed, is 

onbekend gebleven.278 Uit Carolines reactie blijkt toch oprecht verdriet over dit 

verlies: 'Je suis bien affligée de la mort de ma petite; c'estoit toute ma consolation'.279 

Als de bewering van Caroline klopt dat Béatrix op 7 juli 1635 ongeveer tien weken 

zwanger was, is het mogelijk dat het kind door hertog Karel is verwekt. Deze was 

immers eind april bij het echtpaar op bezoek geweest. Tijdens de eerdere, door 

Blainville beschreven affaire die Béatrix met de hertog in Brussel had, was Blainville 

onvrijwillig getuige geweest van een rendez-vous tussen Béatrix en hertog Karel in 

haar slaapkamer. Er was dus vermoedelijk al eerder sprake geweest van een seksuele 

relatie.280 Hoe dan ook, twee jaar later - in 1637 - zou dezelfde situatie zich opnieuw 

voordoen.281 

 Intussen had een nieuw relletje de aandacht getrokken. Béatrix en haar 

vriendin, de kanunnikes Antoinette La Tour, hadden het plan opgevat om haar zusje 

Marie-Henriette te laten trouwen met een zekere Choiseux, een Lotharinger, omdat ze 

verliefd op hem was, zo liet Caroline Philippe Chifflet op 1 januari 1636 weten. 

Caroline kon zich niet voorstellen dat moeder Ernestine niet op zijn minst om 

                                                
274 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, 12 januari 1636, BMB, Ms. Chifflet 24, fol. 437. 
275 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, 7 juli 1635, ibidem, fol. 452. 
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280 Zie p. 80. 
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goedkeuring zou moeten worden gevraagd.282 In de vroegst bewaarde, nog vóór haar 

bevalling geschreven brief aan haar moeder, protesteerde Béatrix heftig tegen deze 

insinuaties. Ze greep de gelegenheid aan om haar beklag te doen over de ellendige 

relatie met haar schoonmoeder. Ook schreef ze Ernestine dat ze haar miste en dat ze 

opzag tegen de bevalling. Voorts vertelde Béatrix dat hertog Karel al een maand lang 

zijn best deed om de boel op te vrolijken met jagen, dansen en dineren. Hij had haar 

toevertrouwd dat het hem speet dat Ernestine er niet was, want anders had hij zeker 

een poging gedaan om haar, Ernestine, met Caroline te verzoenen.283 Waarschijnlijk 

heeft deze brief van Béatrix haar moeder nooit bereikt, omdat hij door Caroline werd 

onderschept. Dit valt op te maken uit de huidige vindplaats. De brief wordt bewaard 

tussen de papieren van Caroline, te midden van de door haar ontvangen brieven van 

Ernestine. Deze hypothese vindt bevestiging in een brief die Ernestine de prins van 

Cantecroy ruim een maand later schreef. Ze deed hierin haar beklag nooit een bericht 

van haar dochter te hebben ontvangen. Ze was erg benieuwd naar de geboorte van 

haar kleinkind: 'Le bruit est isy que ma fille de Cantecrois est acouché et sependant 

vous ne mandé rien.' Hertog Karel, die inmiddels weer in Brussel verbleef, had 

Ernestine verteld dat de prins en zijn moeder haar advocaat Baland zwart maakten in 

verband met het langdurig uitblijven van de eerste aanbetaling van de bruidsschat. Dit 

ontkrachtte Ernestine ten stelligste. Baland was haar trouwe dienaar en zij stond 

achter hem.284 

 Uit de laatst bewaarde brief van Ernestine aan Caroline blijkt dat ze inmiddels 

wist dat er een meisje was geboren:  

 

 Il ne me pouvet ariver de maileure nouvelle que j'ai receu de l'heureuse 

 acouschement de ma fille, Dieu lui fera la grâce de faire ung garson après la 

 fille. Il me tarde bien d'avoir l'honneur de vous voir, et elle aussi avecque son 

 petit poupon, Dieu les conserve. 

 

Opnieuw verdedigde Ernestine haar advocaat Baland en ontkende ze stellig Carolines 

beschuldiging dat ze de prins van Cantecroy in een slecht daglicht probeerde te 

plaatsen. Ook van Jean-Jacques Chifflet, van wie het inmiddels bekend is dat Caroline 
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hem onafgebroken opdroeg Ernestine aan te sporen tot uitbetaling van de bruidsschat, 

had ze meer dan genoeg. Weer legde ze uit hoe moeilijk het was om aan geld te 

komen, want ze had ervaren dat sinds het overlijden van haar zoon Clériadus haar 

invloed overal was verminderd. In haar zaak met betrekking tot het markiezaat van 

Bergen op Zoom kozen de personen met macht steeds meer partij voor de twee andere 

pretendenten, graaf Albert van den Bergh en Maria Elisabeth II van den Berg, de 

prinses van Hohenzollern.285 Zelf verwachtte ze nu eindelijk, in gezelschap van de 

prinses van Phalsbourg, Karels zuster Henriette, naar Besançon te komen.286 Daarin 

slaagde ze overigens pas een jaar later, in januari 1637. 

 

Dood van de prins van Cantecroy 

  

In de periode van de late lente tot en met de zomer van 1636 moesten Caroline en 

Béatrix zich noodgedwongen terugtrekken in Fribourg in Zwitserland, omdat de 

nabijgelegen stad Dôle werd belegerd door 15.000 Fransen onder aanvoering van 

Hendrik van Bourbon (1588-1646), prins van Condé. In februari 1635 had Frankrijk 

zich openlijk in het conflict met Habsburg gemengd door Spanje de oorlog te 

verklaren. Frankrijk was overwegend katholiek, maar kardinaal Richelieu had de 

Zweedse lutheranen al geruime tijd financieel gesteund omdat hij een einde wilde 

maken aan de Habsburgse omsingeling van zijn land. Richelieu begon met een aanval 

op de Zuidelijke Nederlanden en tekende in februari 1635 een verdelingsverdrag voor 

de Zuidelijke Nederlanden met de Republiek der Verenigde Nederlanden. Het was de 

bedoeling dat de Nederlandse en Franse troepen ieder een deel ervan in bezit zouden 

nemen. De Fransen richtten ernstige verwoestingen aan en begingen grove 

'oorlogsmisdaden' tegen de Vlamingen, tot grote ergernis van de bestuurders van de 

Republiek. Ook de gebieden in de Franche-Comté werden door de Fransen 

aangevallen. De belegering van Dôle, die deel uitmaakte van deze strijd, zou 

uiteindelijk tachtig dagen duren, waarna de Fransen zich eind augustus 1636 met een 

verlies van 5.000 man moesten terugtrekken.287  

 De hertog van Lotharingen speelde een voorname rol in het ontzet van Dôle. 

Volgens d'Haussonville was Karels besluit in 1636 om de Franche-Comté te gaan 
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helpen tegen de Fransen mede ingegeven om indruk te maken op Béatrix.288 Als een 

held werd hij door de 662 (van de oorspronkelijke 4.500) overgebleven inwoners 

binnengehaald. Voor Béatrix' echtgenoot, de prins van Cantecroy, die een regiment 

infanteristen mocht aanvoeren, zou het zijn eerste en meteen ook zijn laatste 

wapenfeit zijn.289  

 Sinds half december 1636 verbleef hertog Karel weer in Besançon, waar 

iedereen hem, net als in Dôle en Nordlingen, als held vereerde. Het moet voor 

Caroline en haar zoon onmogelijk zijn geweest de hertog de deur te wijzen. De liefde 

tussen de hertog en Béatrix laaide echter op als nooit tevoren. Karel had er geen 

boodschap aan dat zowel Béatrix als hijzelf reeds getrouwd was. Nog enkele malen in 

deze geschiedenis zal blijken dat Karel, als hij eenmaal verliefd was, direct wilde 

trouwen, of dit nu mogelijk was of niet.  

 Nu sloeg het noodlot toe voor Eugène-Leopold de Cantecroy. Na een kort 

ziekbed bezweek hij op 5 februari 1637 te Besançon aan de pest. Hij had nog wel de 

tijd om in zijn testament vast te leggen dat hij zijn echtgenote verzocht bij zijn moeder 

te blijven wonen indien zij zwanger zou zijn. Van de verplichting tot betaling van de 

bruidsschat werd niet gerept. In het geval dat Béatrix niet zwanger was, bepaalde de 

prins dat zijn moeder zijn universele erfgename zou zijn. De prins vermaakte aan 

Béatrix alleen zijn juwelen, hoewel in het huwelijkscontract was bedongen dat deze 

juwelen eigendom van moeder Caroline bleven: 

  

 Je lègue à la dame Béatrix de Cusance, ma bien-aymée femme et espouse, tous 

 les joyaulx qu'elle a perceus de moy, tant devant qu'après nostre mariage, 

 quoyqu'ilz excèdent ce qu'elle debvoit lever en vertu de son traicté de 

 mariage ...290 

  

Het gerucht ging al snel dat Béatrix en Karel de hand hadden gehad in de plotselinge 

dood van de prins. Zelfs in de negentiende eeuw beweerde de historicus Pingaud nog 

dat hertog Karel drieduizend missen had laten opzeggen om de dood van de prins van 

Cantecroy te bewerkstelligen.291 Dit soort geruchten werd gevoed doordat er tien 

dagen na het overlijden van de prins al een huwelijkscontract tussen Béatrix en de 
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hertog van Lotharingen was opgesteld.292 Dat de hertog zelf reeds getrouwd was en 

een huwelijk met Béatrix daarom onmogelijk was, scheen niemand op dat moment te 

deren. 

  Op haar sterfbed in 1663 heeft 

Béatrix in aanwezigheid van haar 

biechtvader Père André, haar vrienden 

Richard Dorival, oud-gouverneur van 

Besançon, en Claude-François 

Pétremand, jurist, alsmede Antoine 

Porteau, griffier, een verklaring laten 

opstellen waarin ze verslag deed over de 

gang van zaken rondom de dood van de 

prins van Cantecroy. Ook liet ze 

vastleggen hoe het was gelopen met de 

hierna nog te bespreken zwangerschap 

en dood van het kind dat in de herfst 

van 1637 zou worden geboren.293 De 

verklaring is op 24 mei 1663 te 

Besançon ondertekend en vastgelegd 

door notaris Étienne Perrot. Op 29 juni 1663 is de verklaring vervolgens bevestigd, 

gedrukt en verspreid door de gouverneurs van de stad Besançon.294  

Nadat Béatrix een dag eerder al haar testament had opgesteld en ondertekend 

en het laatste sacrament had ontvangen, verklaarde ze het volgende. Na een absentie 

van twee maanden was de prins van Cantecroy begin februari 1637 in Besançon 

gearriveerd. Hij sliep de avond van zijn thuiskomst in Palais Granvelle weliswaar met 

haar in hetzelfde bed, maar het kwam niet tot seksuele omgang, want de prins voelde 

zich niet goed. De volgende dag was hij nog zieker en werd hij overgebracht naar een 

andere kamer van het paleis. Dokter Guerrynet werd ontboden om de prins te 

onderzoeken. Zeer verontrust vertelde hij Béatrix vervolgens dat de prins eigenlijk 

onderzocht had moeten worden door dokter Bélin, die gespecialiseerd was in 
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besmettelijke ziektes. Vermoedelijk zal de prins aan de pest hebben geleden, want hij 

had 'deux charbonnes aux eines', dat wil zeggen twee zwarte bulten in de liezen, 

kenmerkend voor de builenpest. Béatrix werd gelast zich te laten wassen met wijn, 

wat gebruikelijk was bij personen die in aanraking waren geweest met de pest. Ook 

werd zij dringend verzocht ver bij de prins vandaan te blijven. Het is opmerkelijk dat 

Béatrix' moeder weigerde haar dochter op te vangen in haar residentie in Besançon. 

Misschien was dit uit vrees eveneens besmet te worden. Hertog Karel schoot te hulp 

en bood Béatrix aan zich tijdelijk in een huis aan de Grande Rue nummer 50 in 

Besançon te vestigen. De heer Bietrix had hem deze woning ter beschikking gesteld. 

Béatrix vermeldt hierbij dat dit met instemming van zowel haar moeder als 

schoonmoeder was. Tijdens haar verblijf in dit huis overleed de prins; zij heeft haar 

echtgenoot dus nooit meer gezien na haar snelle vertrek.295  

Voor Béatrix zag de toekomst er na de dood van haar echtgenoot rooskleurig 

uit. Eindelijk was ze van haar schoonmoeder verlost en kon ze trouwen met de man 

op wie ze al bijna drie jaar verliefd was. Ook voor Ernestine braken er betere tijden 

aan, want ze was ontslagen van de verplichting om de 150.000 gulden aan bruidsschat 

te betalen, en haar dochter zou mogelijk in het huwelijk treden met een veel betere 

partij. Zo vertelde ze Claude d'Achey (1594-1654), toen nog deken en later 

aartsbisschop van Besançon, dat ze zeer ingenomen was met het vooruitzicht zich 

voortaan de moeder van een soevereine prinses te kunnen noemen.296  

De gevoelens van de prins van Cantecroy zijn tot nu toe buiten beeld 

gebleven. Het was vooral zijn moeder die aan het woord kwam, omdat van haar nu 

eenmaal de meeste brieven bewaard zijn gebleven. Waarschijnlijk was de prins haar 

dominante gedrag gewend en liet hij haar begaan. Het enige dat we zeker weten, is dat 

hij zich zeer aangetrokken voelde tot Béatrix, dat hij haar overlaadde met geschenken, 

en dat hij de andere kant opkeek als Béatrix af en toe iets deed wat zijn moeder 

afkeurde. Het was voor hem lastig zich te verzetten tegen de amoureuze avances van 

Karel jegens Béatrix. De hertog stond immers in status vele treden hoger op de sociale 

ladder, en werd daarnaast ook nog eens door iedereen als held vereerd. Het kan niet 

anders dan dat de prins zich de geslagen hond heeft gevoeld. Aan het eind van zijn 

korte leven was de functie van opperhoutvester van de Franche-Comté het enige dat 

hij had bereikt, alle pogingen van zijn moeder ten spijt om hem op andere belangrijke 
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posten te plaatsen.297 En nu zag het er ook nog naar uit dat hij niet voor nageslacht 

had gezorgd. 

Voor Caroline, bij wie alles in het teken had gestaan van het welzijn van haar 

zo geliefde enige zoon en de zekerstelling van haar financiële verplichtingen en 

familiedynastie, stortte de wereld in. Op grond van een akte van deling die in 1608 

was bevestigd door Jacques-Nicolas de La Baume, de vader van de graaf van Saint-

Amour, en François-Thomas Perrenot de Granvelle, de vader van de prins van 

Cantecroy,298 zouden alle goederen toekomen aan de graaf van Saint-Amour, de 

nummer 49 die niet bij het huwelijk van Béatrix en haar zoon was uitgenodigd en over 

wie zij voortdurend tekeer ging in haar correspondentie met de gebroeders Chifflet. 

Hoewel Caroline volgens eigen zeggen niet meteen op de hoogte werd gesteld, was 

het snel afgesloten nieuwe huwelijk van Béatrix voor haar ook later nog diep 

vernederend. En dat huwelijk werd ook nog eens aangegaan door de hertog van 

Lotharingen, voor wie zij, getuige haar brieven aan de Chifflets uit de voorgaande 

jaren, groot ontzag had gehad. In een factum uit 1646 beschreef Caroline de situatie: 

'une femme qui, soubs couleur d'un sacrement, aveuglée de sa passion, se joinct avec 

un homme qui est desjà marié ou présumé de l'estre, sans aucune mémoire des 

cendres encore toutes chaudes de son premier mary'.299 

 En dit was nog maar het begin. Het zou allemaal veel erger worden. 
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3. 'La femme de campagne du duc de Lorraine'. Het omstreden huwelijk met 

Karel IV van Lotharingen 

In het huwelijkscontract van 15 februari 1637 tussen Béatrix de Cusance en Karel van 

Lotharingen stond onder andere dat Béatrix 200.000 ecu's zou ontvangen, waarvan de 

helft in de vorm van edelstenen.300 Verder schonk Karel haar een rente van 60.000 

francs over de gebieden van Sierck, een plaats aan de Moezel in Lotharingen waar de 

hertog een kasteel bezat, en Longwy, een plaats aan de Chiers, een zijrivier van de 

Maas in Lotharingen. Het was Karels bedoeling met dit vlotte en gulle contract 

Béatrix en haar moeder duidelijk te maken dat het hem ernst was met zijn belofte haar 

te trouwen.301  

 Van haar kant schonk Ernestine van Witthem Béatrix haar aanspraken op het 

omstreden markiezaat van Bergen op Zoom, de heerlijkheden van Cusance, Waver, 

Eigenbrakel, Beersel en Geel, mits de 50.000 gulden die ze nog moest betalen als 

onderdeel van de bruidsschat voor het eerste huwelijk met de prins van Cantecroy 

vervielen.302 De hertog schonk vervolgens de zusters van Béatrix gezamenlijk een 

som van 100.000 francs. Opmerkelijk is dat Karel zowel Béatrix als haar zusters geld 

schonk ter gelegenheid van dit huwelijk. Kennelijk was het niet nodig dat Béatrix' 

moeder, behalve de landelijke goederen die ze haar dochter doneerde, haar een 

bruidsschat meegaf in de vorm van geld.  

 

Was een huwelijk wel mogelijk? 

 

Maar hoe zat het met Karel zelf? Hoe 'vrij' was hij 

eigenlijk om met Béatrix te trouwen? Karel wilde 

graag weten of Pierre Fourier (1565-1640), abt van de 

Lotharingse congregatie van de Heilige Verlosser, 

hem steunde in zijn argumenten voor de ongeldigheid 

van zijn huwelijk met Nicole. Fourier had zich eerder, 
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geïnspireerd door het Concilie van Trente, in Lotharingen tot een van de pioniers van 

de Contrareformatie ontpopt. In 1632 vluchtte hij naar Gray, in de Franche-Comté.303 

Hij verbleef daar met zijn monniken in ballingschap, omdat hij na de Franse bezetting 

van Lotharingen in 1632 geweigerd had de eed te zweren aan de Franse koning. In 

Lotharingen had Fourier altijd groot aanzien genoten en goede betrekkingen met de 

hertogelijke familie onderhouden. Daarom hechtte Karel er grote waarde aan dat 

Fourier hem steunde in zijn mening over de onwettigheid van zijn huwelijk met 

Nicole.304 Waarschijnlijk was dit mede te danken aan een wonderbaarlijke genezing 

van Karel die Fourier in 1623 zou hebben bewerkstelligd.  

 Begin maart stuurde hertog Karel de jezuïet Didier Cheminot (1592-1664), 

vanaf 25 maart 1637 biechtvader van zowel Karel als van Béatrix,305 in gezelschap 

van de Lotharingse geestelijke Nicolas Abram naar Fourier om zijn steun te krijgen.306 

Hierin slaagden ze niet. Fourier was onvermurwbaar en keurde het voorgenomen 

huwelijk met Béatrix ten sterkste af: 'en toute autre chose j'y soucirai volontiers, mais 

en ceci jamais'. Indien Karel met Béatrix zou trouwen was hij een bigamist, aldus 

Fourier.307 Hij informeerde of de hertog wel dispensatie van de Paus had gevraagd. 

Hierop antwoordde Cheminot dat dit niet nodig was geweest, omdat het essentieel 

was dat het Huis van Lotharingen zo spoedig mogelijk voor nageslacht moest zorgen. 

Ook beriep Cheminot zich op de positieve uitspraak van vier theologen over de 

geldigheid van het huwelijk tussen Karel en Béatrix. Hij had hun het hypothetische 

geval van de echtverbintenis tussen een zekere Titus en een zekere Bertha voorgelegd, 

terwijl het in feite om Karel en Béatrix ging. Als reactie hierop kon Fourier alleen 

maar na een diepe verzuchting uitroepen: 'Mon Dieu! Oh malheureux Prince!'308 

Cheminot moest daarom onverrichter zake vertrekken.  

                                                
303 Fourier werd in 1730 door paus Benedictus XIII zaligverklaard. De heiligverklaring door paus Leo 
XIII volgde in 1897. Zijn feestdag is op 9 december. 
304 Bonnard, Les relations de la famille ducale de Lorraine et du Saint-Siège, 190. 
305 Chéminot was professor geweest in de morele theologie bij de Universiteit van Pont-à-Mousson, 
J.T. Noonan, 'The Steady Man' in: Idem, Power to Dissolve. Lawyers and marriages in the courts of 
the Roman Curia (Cambridge 1972) 1-79, aldaar 6-7. 
306 Hoewel Cheminot begin maart al actief voor de hertog in dienst was, werd hij pas op 25 maart 1637 
door Karel als zijn biechtvader aangesteld. Op 10 juli 1637 keurde de nietsvermoedende Mutio 
Vitelleschi, generaal-overste van de jezuïeten in Rome, deze aanstelling goed: Henri Fouqueray, 'Le P. 
Cheminot et le duc Charles IV de Lorraine', Revue d'histoire de l'Église de France série 11 nr. 53 
(1925), 454. 
307 Léonce Pingaud, St.-Pierre Fourier (Parijs 1898) 147-151 en Desrobert, Campagnes de Charles IV 
(1634-1638), 419. 
308 Ibidem. 
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 Béatrix en Karel trouwden op 6 maart, precies twee jaar nadat Béatrix met de 

prins van Cantecroy in het huwelijk was getreden.309 Over deze huwelijksceremonie 

met hertog Karel zijn verder geen details bekend. Fourier was hiervan niet op de 

hoogte gebracht. Omdat hij zelf door een ernstige ziekte niet kon reizen, stuurde hij 

op 10 maart zijn assistent père Terrel naar de hertog om het huwelijk tegen te houden. 

Terrel moest onverrichter zake terugkeren nadat hij vernomen had dat de verbintenis 

al was gesloten. 

Cheminot verklaarde het paar waarom het Karel vrij stond om Béatrix te 

huwen. Hij meende overtuigend te kunnen beargumenteren dat Karels huwelijk met 

Nicole ongeldig was. Ten eerste had het ontbroken aan de instemming van Karel zelf, 

omdat zijn vader hem gedwongen had te trouwen. Ten tweede was de 

huwelijksvoltrekking niet verricht door de parochiepriester, wat wettelijk was 

voorgeschreven. Ten derde waren Karel en Nicole bloedverwanten (volle neef en 

nicht) en was er daarvoor geen dispensatie gegeven voorafgaand aan het huwelijk. 

Ten vierde was Nicole geen christen omdat ze gedoopt was door een priester, 

Melchior de la Vallée, die als tovenaar op de brandstapel was geëindigd.310 Cheminot 

stelde dat de hertog tegenover zijn onderdanen verplicht was geweest snel te 

hertrouwen, om zo spoedig mogelijk voor een nakomeling en opvolger te zorgen. Hij 

hoefde daarvoor niet te wachten op toestemming van de Kerk, want iedere seconde 

telde.311 Door de verwoestende oorlogen liep de dynastie van Lotharingen gevaar uit 

te sterven. Het advies om vooruitlopend op de toestemming van de Kerk te trouwen 

was gewaagd, maar voor Karel en Béatrix kwam het precies overeen met wat zij graag 

wilden horen. 

 Om zeker te stellen dat Béatrix een wettige echtgenote zou zijn en dat alle 

regels met betrekking tot de huwelijksceremonie in acht waren genomen, werd er op 2 

april opnieuw een huwelijksceremonie georganiseerd.312 De plechtigheid moest snel 

en in het geheim plaatsvinden vanwege het feit dat Karel ieder moment kon worden 

                                                
309 Béatrix de Cusance 25 april 1659, BNF, Fonds Lorraine 24, f. 198. In: H. Derréal, 'L'intervention de 
Saint Fourier dans le marriage frauduleux de Charles IV de Lorraine et de Béatrix de Cusance' in 
Annales de l´Est 5e série, 8e année, 4 (1957) 299-306. Vlak voor haar dood zou Béatrix opnieuw 
verklaren dat zij op 6 maart reeds was gehuwd in: Déclaration que Madame de Lorraine a faicte avant 
sa mort pardevant notaire, confesseur et tesmoings, touchant la naissance de son enfant et la mort 
d'iceluy, 24 mei 1663, ARB, GRM, PBC, portefeuille 1. 
310 Zie p. 73. 
311 Noonan, 'The Steady Man', 7.  
312 Ibidem, 9: 'Karel and Béatrice wanted to achieve their will, they wanted to do what the law on its 
face forbade, but they wanted to do it legally and with a blessing. They had the blessing'. 
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weggeroepen om de Franche-Comté in de strijd tegen de Fransen bij te staan, maar 

ook om de Kerk niet in verlegenheid te brengen. Daarbij kwam dat er intussen 

vermoedelijk al een kind op komst was. Karel en Béatrix hebben altijd beweerd dat 

het kind pas na de huwelijksvoltrekking is verwekt, dat wil zeggen na de eerste 

plechtigheid op 6 maart. Béatrix heeft zelfs expliciet de dag van 9 maart genoemd als 

dag van conceptie.313 

 

De huwelijksceremonie 

 

In de middag van 2 april 1637 bracht de lijfarts van de hertog, Jean Forget (neef van 

Pierre Fourier), een bezoek aan Antoine Guyot (1589-?), parochievicaris van de kerk 

van St.-Pieter te Besançon.314 Hij toonde Guyot een door Jean-Pierre Alviset, pastoor 

van de parochie, ondertekend papier waarin Guyot toestemming kreeg om de 

huwelijkssacramenten toe te dienen aan een zekere man en vrouw die zich in het huis 

van een zekere Daniël Bietrix bevonden. Forget haalde Guyot aan het eind van de 

avond op om zich naar het bewuste huis te begeven dat aan hertog Karel ter 

beschikking was gesteld, en waar Béatrix al verbleef sinds de dodelijke ziekte van 

haar eerste echtgenoot. Tijdens het eenvoudige diner (het was vastentijd) liet Forget 

Guyot weten dat het om de hertog van Lotharingen ging, die zou gaan trouwen. 

Voordat de priester iets kon zeggen, kwam de hertog de kamer binnen en vroeg: 

'Sommes-nous prêtes à faire cela?'315 Hierna verliet hij de kamer weer, zonder acht te 

slaan op Guyots tegenwerping dat hij daarvoor toestemming nodig had van de 

aartsbisschop van Besançon (op dat moment François de Rye) of zijn plaatsvervanger. 

Na afloop van de maaltijd leidde Forget de priester naar een andere kamer, waar zich 

de hertog, Béatrix en drie getuigen bevonden, te weten François de Romécourt, 

ontvanger-generaal van Lotharingen, Hermann-François de Mandre, kapitein-

                                                
313 Déclaration que Madame de Lorraine a faicte avant sa mort pardevant notaire, confesseur et 
tesmoings, touchant la naissance de son enfant et la mort d'iceluy, 24 mei 1663, ARB, GRM, PBC, 
portefeuille 1. Zie verder hoofdstuk 4. 
314 Deze gebeurtenis is gedetailleerd vastgelegd in de getuigenis die Antoine Guyot aflegde op 12 
september 1639 in het onderzoek dat de aartsbisschop van Besançon, Claude d'Achey, had ingesteld 
naar aanleiding van de brève van Urbanus VIII op 15 juni 1639, BMB, Ms. Chifflet 3, fol. 108-109. 
Ook Longin besteedt er aandacht aan in zijn artikel Caroline et Béatrix, 304-308. Fourier Bonnard 
heeft de tekst vertaald uit het Latijn en integraal in zijn uitgave opgenomen: Les relations de la famille 
ducale de Lorraine, 232-234. 
315 BMB, Ms. Chifflet 3, fol. 108-109. Caroline et Béatrix, 304-308. Bonnard, Les relations de la 
famille ducale de Lorraine, 232-234. 
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cavalerist en Dominique Jobart, griffier van de Raad van de hertog. 316 De gordijnen 

werden snel gesloten om te voorkomen dat men van de straat naar binnen kon kijken. 

De hertog wendde zich tot Guyot en zei: 'nous voulons, madame la princesse et moi, 

nous unir en mariage devant l'Église; c'est pourquoi vous avez été appelé'. 

Overrompeld door de gang van zaken, deed Guyot wat hem werd gevraagd. Hij nam 

de hand van Karel en die van Béatrix terwijl zij de huwelijksgelofte aflegden. 'Je te 

prends pour mon épouse', sprak Karel, waarop Béatrix antwoordde: 'Je te reçois pour 

mon mari'. Guyot nam de ringen en leidde de hand van de hertog naar de vinger van 

Béatrix. Hieraan schoof Karel de ring die Béatrix later in haar testament weer zou 

teruggeven aan de hertog als 'un suprème témoignage de son amour'.317 De hertog 

sprak de woorden: 'Par cet anneau je t'épouse, je t'honore de mon corps, je te dote de 

mes biens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il'. Guyot voegde 

daar aan toe: 'Et moi j'accepte vos promesses de mariage, en tant que prêtre et fondé 

de pouvoirs à cet effet; et vous enjoins de célébrer solennellement votre mariage en 

face de notre Sainte-Mère l'Eglise, aussitôt qu'il pourra commodément'. Hierna 

omhelsden de echtelieden elkaar, dronken wijn uit dezelfde beker en aten gezamenlijk 

een stuk in wijn gedoopt brood, alles volgens de Bisontijnse huwelijkstradities. Het 

proces-verbaal werd opgesteld en door alle partijen ondertekend.318 Toen een van 

Karels bedienden Guyot twintig dubbele Spaanse dukaten in de hand probeerde te 

drukken, weigerde hij deze te accepteren. De bediende drong echter aan, zeggende: 'Il 

est impoli et incorrect de refuser les présents des princes. Vous méritez bien 

davantage et le salaire est bien inférieur au travail'.319 Karel en Béatrix bezworen 

Guyot de gebeurtenis voor iedereen te verzwijgen. Aan deze belofte zou Guyot zich 

houden totdat hij in 1639 door de aartsbisschop werd gelast opening van zaken te 

geven. Vanaf het moment van de huwelijkssluiting behandelden Karels dienaren 

Béatrix als diens wettige echtgenote. Zo sprak men haar aan met 'Altesse'. 

Louis de Rouvroy, hertog van Saint-Simon (1675-1755), Frans hoveling en 

auteur van uitvoerige memoires over het Franse hof van Lodewijk XIV, heeft de 

gebeurtenissen rondom het huwelijk van Karel en Béatrix ook beschreven. Wellicht 

om het wat sensationeler te maken, schreef hij dat Karel Béatrix had misleid door haar 

                                                
316 Longin, Caroline et Béatrix, 305-306. 
317 Testament van Béatrix de Cusance, opgesteld te Besançon op 23 mei 1663, BMB, Ms. 1117, fol. 
193-225v. 
318 BMB, Ms. Chifflet 3, fol. 193. 
319 Bonnard, Les rélations de la famille ducale de Lorraine et du Saint-Siège, 234. 
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uit Brussel een bode te sturen met het bericht dat Nicole was overleden en dat niets 

hun huwelijk meer in de weg stond. Toen ze goed en wel getrouwd waren, kwam 

Béatrix achter de waarheid, maar ze was intussen zwanger van haar eerste kind met 

hertog Karel en stond voor een fait accompli.320 Zo is het dus niet gegaan. 

 

De eerste huwelijksjaren (1637-1638) 

 

In 1637 hebben Karel en Béatrix enkele malen tevergeefs geprobeerd père Fourier van 

hun gelijk te overtuigen. Fourier wilde hertog Karel nog wel ontvangen, maar Béatrix, 

die met haar familie op bezoek kwam bij haar zuster Dèle-Françoise in het klooster in 

Gray, weigerde hij te ontmoeten, wat voor Béatrix erg vernederend moet zijn 

geweest.321  

Op 28 juni 1637 kreeg hertog Karel het opperbevel over de keizerlijke troepen 

in de Franche-Comté. De periode 1637 tot 1640 bracht hij meestal op het slagveld 

door in de strijd tegen de Franse troepen. De ene keer was hij in de Franche-Comté, 

de andere keer in Lotharingen, en dan weer aan de oevers van de Rijn in de Elzas, 

maar nooit ver van zijn geliefde Béatrix. De winters vertoefden ze samen in Besançon 

of Brussel. Béatrix vergezelde haar echtgenoot dikwijls op zijn veldtochten. Gehuld in 

veldtenue volgde ze haar man te paard tot in de kampementen. Bij Karels mannen was 

zijn nieuwe echtgenote geliefd, maar aan het Franse Hof, waar Nicole van 

Lotharingen verbleef, noemde men haar minachtend 'la femme de campagne du duc 

de Lorraine'.322 In de Gazette de France stond op 28 april 1639: 'Le duc Charles, 

venant de Lorraine par Luxembourg vers Bruxelles, [...] a laissé sa femme de 

campagne à Cirque ...' 323  

 Dat Béatrix niet van deze benaming gediend was, blijkt wel uit een voorval dat 

is beschreven in de memoires van Henri II (1610-1683), markies van Beauvau. 

Beauvau, was, net als zijn vader Henri I, raadsheer van de hertog van Lotharingen. In 

zijn memoires zou hij gebeurtenissen uit het leven van hertog Karel IV optekenen 

waarvan hij zelf getuige was geweest. Beauvau vertelt dat Béatrix in 1641 met de 

hertog te Épinal in de Vogezen verbleef. Er was haar ter ore gekomen dat een 
                                                
320 Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, Mémoires complets et authentiques du Duc de Saint-Simon 
sur le siècle de Louis XIV et la régence II (Paris 1829) IV. 
321 Hertog Karel bezocht Fourier op 23 mei en 21 juni. Dérreal, 'L'intervention de Saint Pierre Fourier', 
311-313. 
322 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 100. 
323 Longin, Béatrix et Caroline, 317. 
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voetknecht van de hertog haar 'sa femme de campagne' had genoemd. Daarop liet ze 

de man tot de galg veroordelen, waarna het vonnis direct werd voltrokken. De hertog 

was hiervan niet op de hoogte omdat hij uit jagen was. Toen hij bij terugkomst 

vernam wat er was gebeurd, was hij zeer ontstemd over deze rigoureuze actie van zijn 

echtgenote. Beauvau gaf commentaar op dit incident: 'Voilà un bel exemple pour ceux 

qui ont la langue trop libre; mais qui ne condamne pas moins l'injuste flatérie des 

juges, de s'être porté à une sentence si rigoureuse et si prompte pour complaire à la 

colère trop précipitée de cette princesse.'324 

 Toevallig of niet, op 20 juni 1637, drie maanden na de huwelijksvoltrekking 

tussen Béatrix en Karel, had paus Urbanus VIII een bul opgesteld waarin hij 

onderstreepte dat hij het sacrament van het huwelijk beschouwde als een wettige, 

onlosmakelijke verbintenis tussen man en vrouw. Wie dat schond, zou zwaar worden 

gestraft en voor eeuwig tot de galeien worden verbannen.325 Hertog Karel had tot dan 

toe altijd zeer goede betrekkingen gehad met Rome. Paus Paulus V (1605-1621) had 

hem al in 1620 hartelijk ontvangen en in december van datzelfde jaar bracht Karel in 

Napels een bezoek aan diens neef, kardinaal Scipione Borghese (1577-1633). Ook 

met paus Urbanus VIII en zijn familie, de Barberini's, verkeerden Karel en zijn 

familie op vriendschappelijke voet.326  

 Het bericht van Karels huwelijk met Béatrix had intussen ook zijn 'eerste' 

vrouw Nicole bereikt, en ze was uiteraard erg ontdaan. Nicolaas-Frans, de broer van 

de hertog, was evenzeer geschokt en voelde zich geroepen zijn schoonzuster te 

helpen. Dit was uiteraard niet zonder eigenbelang, want als het steriele huwelijk 

tussen Karel en Nicole geldig bleef, zou Lotharingen aan Nicolaas-Frans en zijn 

toekomstige erfgenamen toekomen. Een officieel goedgekeurd huwelijk tussen Karel 

en Béatrix waaruit nageslacht zou voortkomen, zou een bedreiging voor Nicolaas-

Frans zijn. Hij adviseerde Nicole om de hertog onmiddellijk persoonlijk op te zoeken 

en hem om te praten. Dit was de enige manier om hem terug te winnen. Nicole zat 

echter sinds de Franse bezetting van Lotharingen vast in Parijs, en kardinaal Richelieu 

zag er voor Frankrijk geen voordeel in om Nicole te laten gaan.327  

 Nicole liet het er niet bij zitten en schreef een lange brief aan Karel. Ze 

beschuldigde hem ervan hen allebei bloot te stellen aan de spot van de hele 

                                                
324 Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau, 74. 
325 Noonan, 'The steady man', 14: Urbanus VIII, Magnum in Christo, Bullarium, XIV, 595. 
326 Bonnard, Les relations de la famille ducale de Lorraine et du Saint-Siège, 182-187. 
327 Ibidem, 239-242 en Noonan, The Steady Man, 13. 
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christelijke wereld, maar toch bleef ze hem trouw: 'Tous les outrages que vous me 

faictes ne sont pourtant pas capables de desraciner de mon coeur l'affection que j'ay 

pour vous.'328 Ook Karels zuster, Margaretha, hertogin van Orleans, was onthutst over 

Karels nieuwe huwelijk. Karel reageerde scherp: zowel Nicole als Margaretha waren 

door de vermeende tovenaar Melchior de la Vallée gedoopt. Dus ook Margaretha's 

huwelijk met Gaston was ongeldig, en daarom moest zij niet zoveel praatjes 

hebben.329 

 

Het huwelijk raakt bekend (1639) 

  

Ook kasteel Belvoir en de omgeving kregen het zwaar te verduren. Op 17 februari 

1639 belegerden de Zweedse troepen onder leiding van kolonel Reinhold de Rosen-

Gosropp het kasteel en het bijbehorende dorp. Gesteund door een compagnie van 

hertog Karel slaagde het garnizoen van Belvoir erin de Zweden na drie maanden te 

verdrijven. De opnieuw zwangere Béatrix was in deze periode veilig ondergebracht in 

het kasteel van hertog Karel te Sierck. Uit haar eerdere zwangerschap was overigens 

in september 1637 een zoontje geboren dat maar zes maanden heeft geleefd. Het 

vaderschap van dit jonggestorven kind stond ter discussie in aantal grote rechtszaken 

die Caroline van Oostenrijk aanspande.330  

 Omdat Béatrix zwanger was, voelde Karel zich genoodzaakt zijn geestelijk 

raadsman, de jezuïet Didier Cheminot, naar Rome te sturen om de zaak uit te leggen 

en de pauselijke autoriteiten te overtuigen.331 Dit argument gebruikte hij om zijn 

haastige huwelijk met Béatrix te rechtvaardigen; het was zijn plicht tegenover zijn 

land geweest Béatrix te trouwen om zo spoedig mogelijk voor een erfgenaam te 

zorgen.332 Nadat Cheminot in de zomer van 1639 in Rome was aangekomen, 

probeerde hij steun te krijgen van zijn collega-jezuïeten. Hij legde hun opnieuw het 

hypothetische geval voor van Titus en Bertha, die onder dezelfde omstandigheden als 

Karel en Béatrix in het huwelijk waren getreden. Dat het Karel en Béatrix betrof, had 

                                                
328 A.V., Nunz. Francia, t. 79, f. 39, in: Bonnard, Les relations de la famille ducale de Lorraine et du 
Saint-Siège, 239-242.  
329 Derréal, 'L'intervention de Saint Fourier, 322. 
330 Dit wordt apart behandeld in hoofdstuk 4 
331 In het Archivum Romanum Societatis Jesu (ARSI) te Rome bevinden zich veel verslagen en brieven 
uit Frankrijk, België en Duitsland over deze zaak. De meeste correspondentie bevindt zich in het fonds 
Campania Hist. Litt., nrs. 81 t/m 172. 
332 Maria Theresia Börner, 'Karl von Lothringen – ein fürstlicher Bigamist', Römische Historische 
Mitteilungen 48 (2006) 323-347, aldaar 327. 
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hij er echter niet bij verteld. De dertien theologen gaven hem gelijk, zonder te weten 

om welke zaak het werkelijk ging. Ieder huwelijk dat onder dwang was gesloten, was 

ongeldig, zo verklaarden zij.333 

 Pas midden mei 1639 raakte de zaak van het omstreden huwelijk tussen Karel 

en Béatrix in Rome bekend, waarschijnlijk door een brief, gedateerd 23 april 1639, 

van de Brusselse nuntius Richard Pauli Stravius aan kardinaal-neef Francesco 

Barberini.334 Deze nepoot was in 1639 al zestien jaar aan de macht, bezat een groot 

kapitaal en had veel gezag en invloed.335 In een volgende brief van 4 juni 1639 

berichtte Stravius aan Barberini dat hij had vernomen dat Karel hevig verliefd was op 

Béatrix en sinds ze zwanger was geen moment van haar zijde week. Hij had haar nog 

meer hofdames ter beschikking gesteld dan ze al had en ook 'une riche et magnifique 

chaise à porteurs, lorsqu'elle ne peut plus supporter le mouvement du carrosse'. Ook 

meldde Stravius (ten onrechte) dat Lodewijk XIII Béatrix op Karels verzoek met het 

hertogdom van Bar had beleend.336 Zijn brief van 25 juni 1639 liet Stravius vergezeld 

gaan van een kopie van een brief van Ivo de Carnot, een geestelijke uit de twaalfde 

eeuw. Het betrof volgens Stravius een vergelijkbaar geval. De Carnot had bezwaar 

gemaakt tegen een tweede huwelijk dat de Franse koning Filips I (1052-1108) had 

gesloten met Bertrade, een dochter van de graaf van Anjou, terwijl zijn eerste vrouw, 

Bertha (1055-1094), dochter van Floris I graaf van Holland, nog in leven was. 

Overigens was dit tweede huwelijk niet ongeldig verklaard.337 Het is opmerkelijk dat 

hier ook de naam Bertha voorkomt, al is het beslist niet hetzelfde hypothetische geval 

als Cheminot hanteerde. Dat zou in zijn nadeel zijn geweest, want Bertha was hier 

immers het slachtoffer.338 

De beslissing hoe de zaak zou gaan worden behandeld, lag in Barberini's 

handen. Hij legde de argumenten van Cheminot tegen de rechtmatigheid van het 

huwelijk van Karel en Nicole voor aan twee theologen, die hem vervolgens lieten 

weten dat het zeer onwaarschijnlijk was dat dit huwelijk ongeldig zou worden 

verklaard.339 In een breve, een pauselijk decreet, verzocht paus Urbanus VIII op 18 
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334 Correspondance de Richard Pauli-Stravius, 364-365. 
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juni 1639 Jacques Boonen (1573-1655), aartsbisschop van Mechelen, een onderzoek 

in te stellen naar Cheminots slinkse handelwijze en het mogelijk onwettige huwelijk 

tussen Karel en Béatrix.340 Boonen bracht de breve eveneens onder de aandacht van 

de kardinaal-infant Ferdinand van Oostenrijk. Op zijn beurt informeerde Barberini op 

4 juni 1639 alle pauselijke gezanten over de vergissing van de hertog om op eigen 

gezag met Béatrix te trouwen: 

 

 Depuis quelques jours est parvenu aux oreilles de Sa Sainteté la nouvelle de 

 l'erreur dans laquelle est tombé le duc Charles de Lorraine, en répudiant, de sa 

 propre autorité, la duchesse de Lorraine, sa première femme, et en contractant 

 témérairement, elle vivante, un nouveau mariage avec la princesse de 

 Cantecroix. Un excès aussi grave et scandaleux a ému profondément les 

 entrailles paternelles de Sa Béatitude, qui aime tendrement le duc, et il a 

 commandé de faire tout de suite les diligences nécessaires pour lui faire 

 comprendre sa faute, le soumettre au jugement de l'Eglise, et parer au grave 

 scandale qui en résulte pour la Chrétienté. J'ai voulu en avertir V.S. pour que, 

 si vous en entendez parler, vous puissiez assurer que S. Sté en est grandement 

 affligée, et n'omettra rien de son côté pour remédier au mal. Vous voudrez 

 bien me faire connaître l'impression produite là-bas par la nouveauté du cas.341 

 

Voor de Franse nuntius voegde Barberini er nog een aparte instructie aan toe. Hij 

droeg hem op in het geheim te onderzoeken of hij personen kon vinden die destijds 

getuige waren geweest van het huwelijk van Karel en Nicole en of er een officiële 

huwelijksakte bestond.342 

 Verder stuurde Barberini kardinaal Marzio Ginetti (1585-1671) eind juni 1639 

naar Keulen om te bemiddelen in het conflict tussen Frankrijk en Lotharingen, maar 

ook om poolshoogte te nemen over de huwelijkszaak van Karel en Béatrix. Het was 

inmiddels overal bekend dat Béatrix een kind van de hertog verwachtte en dat zij 

Sierck had verlaten om naar Trier te reizen en daar te bevallen.343 Sierck dreigde 

namelijk belegerd te worden door de Fransen. Eerder dat jaar was Breisach (Elzas) al 
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342 Ibidem. 
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overgegeven aan de Fransen en bij Thann (Elzas) had de hertog van Weimar hertog 

Karel verslagen. Laatstgenoemde moest zich vervolgens terugtrekken naar Trier om 

daar zijn troepen te hergroeperen.  

Ginetti liet zich verder informeren door Nicolas Lescalle (1567-1644), de 

Lotharingse gezant in Keulen, die op 17 juli schreef dat Karel hem tijdens een 

audiëntie had verklaard bereid te zijn van Béatrix te scheiden.344 Op 30 juli moest de 

Brusselse nuntius Stravius Barberini echter laten weten dat Karel zich had laten 

ompraten door Béatrix en haar beloofd had bij haar te blijven. Vanwege haar 

zwangerschap hadden de kerkelijke autoriteiten het niet opportuun gevonden om 

Béatrix naar een klooster te sturen.345 Haar dochter Anne, de latere prinses van 

Lillebonne, zou op 23 augustus om kwart voor twaalf 's avonds worden geboren.346 

Béatrix zal stellig alles in de strijd hebben gegooid om Karel te overreden haar en hun 

pasgeboren kind niet te verlaten. Op 30 juli schreef de Parijse internuntius Ranuzio 

Scotti aan Barberini dat Richelieu had geprobeerd Béatrix om te kopen om Karel te 

bewegen afstand van zijn hertogdom te doen.347 Officieel had Karel overigens na zijn 

abdicatie in 1634 de hertogszetel niet meer teruggekregen, maar na de vlucht van zijn 

tot hertog benoemde broer Nicolaas-Frans en zijn eigen terugkeer en strijd tegen de 

Fransen ging hij er vanzelfsprekend vanuit dat de titel hem weer toebehoorde.  

Claude d'Achey, aartsbisschop van Besançon, had naar aanleiding van 

dezelfde breve van paus Urbanus de opdracht gekregen te onderzoeken of er tussen 

Karel en Béatrix werkelijk een huwelijksceremonie had plaatsgevonden. Het bewijs 

werd inderdaad geleverd door de priester Guyot, wiens relaas hiervoor al is 

weergegeven.348 Een andere getuigenis die in 1639 ten overstaan van Achey werd 

afgelegd was van Claude Didon, ook als geestelijke verbonden aan de kerk van Sint-

Pieter te Besançon. Didon was op een zeker tijdstip in 1638 door hertog Karels 

biechtvader Didier Chéminot benaderd om kapelaan en aalmoezenier van Béatrix te 

worden. Omdat Didon het gerucht had vernomen dat zij in het geheim was getrouwd 

met hertog Karel, had hij dit voorstel afgeslagen. Jean Du Mesnil, chirurgijn van 

hertog Karel, legde eveneens een verklaring af dat het paar inderdaad getrouwd was. 

                                                
344 Ibidem, 329. 
345 Correspondance de Richard Pauli-Stravius, 378. 
346 Leestmans, Charles IV, duc de Lorraine, 84. De exacte gegevens heeft Leestmans uit M. Forget, 
Mémoires des guerres de Karel IV, een contemporaine biografie van hertog Karels lijfarts Forget, die 
zich in de Bibliothèque Municipale van Nancy bevindt. 
347 Börner, Karl von Lothringen – ein fürstlicher Bigamist, 329. 
348 Zie p. 97-98. 
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Hij had herhaaldelijk gezien dat Karel en Béatrix hetzelfde bed deelden. Eveneens had 

hij vaak gehoord dat Béatrix door haar bedienden met 'Altesse' werd aangesproken. 

Bovendien had Du Mesnil eind februari 1638 lijkschouwing verricht op het eerste 

jonggestorven kind van Béatrix en Karel en had hij het vervolgens gebalsemd. Toen 

Karels biechtvader Cheminot Du Mesnil verzocht een document te ondertekenen 

waarin stond dat hij de lijkschouwing had verricht, had hij in dat document ook zien 

staan de het kind geboren was uit 'son légitime mariage avec la princesse de 

Cantecroix'. Ook Claude-François Pétremand, jurist te Besançon, bevestigde ervan op 

de hoogte te zijn dat Béatrix en Karel een paar waren. Zij verbleven in de jaren 1638 

en 1639 regelmatig in zijn huis in de Grande Rue van Besançon.349 Overigens moet 

Achey zelf ook op de hoogte zijn geweest, want Béatrix' moeder had hem immers, 

toen hij nog deken was, toevertrouwd dat zij zeer ingenomen was met het vooruitzicht 

zich de moeder van een soevereine prinses te kunnen noemen.350 De getuigen bij de 

huwelijksvoltrekking in 1637 hadden eerder dat jaar de Franche-Comté verlaten en 

konden niet door Achey worden gehoord.351 

Behalve zijn broer Nicolaas-Frans hadden ook Karels beide zusters, Henriette 

en Margaretha, ernstige bezwaren tegen een huwelijk met Béatrix. Volgens Stravius 

zou Henriette er zelfs eind augustus 1639 bij de kardinaal-infant Ferdinand van 

Oostenrijk op hebben aangedrongen Béatrix gevangen te zetten. Zij meende dat dit de 

Spanjaarden goed zou uitkomen, omdat het gerucht ging dat Karel zich intussen weer 

met Frankrijk wilde verzoenen en er dus redenen waren om het Karel behoorlijk lastig 

te maken.352 Béatrix is overigens nooit gevangengenomen.  

Op 26 september 1639 bracht hertog Karel in Brussel een bezoek aan Béatrix' 

moeder, Ernestine van Witthem. Toen hij in haar kabinet een portret van zichzelf en 

Béatrix zag, zou hij gezegd hebben: 'Voilà un diable avec un ange'. Gezamenlijk 

besloten zij Béatrix bij Ernestine in Brussel onder te brengen. Volgens Karels 

interpretatie van de breve zou hij haar daar kunnen bezoeken, op voorwaarde dat hij 

zich zou onthouden van seksuele gemeenschap, aldus de berichten van Stravius op 1, 
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8 en 22 oktober aan Barberini. Overigens vond Stravius het bijzonder zwak van de 

Spanjaarden dat ze hier niet tegen protesteerden.353 

Op 19 oktober zond paus Urbanus hertog Karel een breve waarin hij hem liet 

weten door Cheminot op de hoogte te zijn gebracht van Karels beweegredenen om 

met Béatrix te trouwen. Urbanus maakte hem duidelijk dat deze verbintenis ongeldig 

was. De hertog had immers geen uitspraak van de Kerk gevraagd over de geldigheid 

van zijn huwelijk met Nicole voordat hij met Béatrix in het huwelijk was getreden. 

Hij kreeg het bevel zich onmiddellijk van haar te distantiëren volgens de instructie die 

hij de aartsbisschop van Mechelen op 18 juni reeds had toegezonden.354 

Na deze ongunstige pauselijke boodschap voor hertog Karel vertrok Cheminot 

onverrichter zake uit Rome. De kerkelijke autoriteiten stelden zich steeds negatiever 

en dreigender op tegenover hem. Zo kreeg hij het bevel zich koest te houden op 

straffe van excommunicatie. Teruggekomen in Nancy werd hij tot zijn grote 

verbazing op last van de gouverneur enige tijd vastgehouden bij de jezuïeten voordat 

hij zich weer bij hertog Karel kon voegen. 355 Omdat Karel nog steeds niet gescheiden 

van Béatrix leefde en zelf lastig aan te pakken was, behandelde de Kerk Cheminot als 

zondebok. Via dreigementen aan Cheminots adres probeerde men zo hertog Karel te 

raken. 

 

Nog meer kerkelijke bemoeienis (1640) 

 

Ook Nicole liet weer van zich horen. Begin 1640 publiceerde zij een manifest waarin 

ze een beroep deed op Karels gezond verstand. Ze riep hem op te erkennen dat zij zijn 

enige wettige echtgenote was. Ze betoogde dat een onderzoek in Rome naar de 

rechtmatigheid van hun huwelijk daarom onnodig was.356 In mei 1640 liet zij daar via 

de Franse nuntius Scotti nog aan toevoegen dat het hertogdom Lotharingen aan haar 

moest worden toegekend. Na haar dood zou het dan aan haar zwager Nicolaas-Frans 

en zuster Claude toekomen. Als Karel het hertogdom zou behouden, gold Béatrix als 

erfgename en dat moest worden voorkomen.357  
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 Intussen waren er complicaties ontstaan in de betrekkingen tussen hertog 

Karel, de koning van Spanje, de kardinaal-infant en Ferdinand III (1608-1657), de 

Duitse keizer. De Spaanse koning Filips IV (1605-1665) keurde het huwelijk van 

Karel met Béatrix af, maar de kardinaal-infant, Ferdinand van Oostenrijk, die in 

Vlaanderen de hete adem van de Franse troepen in zijn nek voelde, was in eerste 

instantie geneigd zijn ogen te sluiten voor de omstreden verbintenis. Hij had hertog 

Karel immers nodig. Karel uitte zich echter in zijn correspondentie met Madrid 

negatief over de kardinaal-infant, en omdat er ook werd gefluisterd dat hij toenadering 

zocht tot de Fransen, keerde de kardinaal-infant haastig op zijn schreden terug. Hij liet 

Béatrix, die naar Brussel wilde komen om daar samen met de hertog en hun dochtertje 

Anne carnaval te vieren, door de Spaanse troepen tegenhouden in Luxemburg, tot 

grote woede van de hertog.358 Béatrix slaagde erin weg te komen, maar bij Marche-

en-Famenne werd haar dochtertje Anne zo ernstig ziek dat ze zich genoodzaakt zag 

daar enige tijd te blijven om het meisje er met spoed te laten dopen.359  

In januari 1640 vestigde Béatrix zich op het kasteel van Eigenbrakel (Braine 

l'Alleud) in Vlaams-Brabant.360 Dit kasteel was in bezit geweest van Béatrix' moeder, 

die het haar dochter had meegegeven als bruidsschat. Ook de hertog verbleef daar en 

bracht enkele nachten met haar door. Daarna vertrok hij naar Brussel. Hij verzocht 

Boonen, de aartsbisschop van Mechelen, toestemming te verlenen om Béatrix ook 

naar Brussel te laten komen. Karel dreigde een negatief besluit te negeren, omdat er 

nergens was gezegd dat het stel verplicht was op verschillende plaatsen te 

verblijven.361 Béatrix kwam dus naar Brussel. Op 7 februari organiseerde Karel een 

bal in het huis van Béatrix' moeder dat tot 3 uur 's morgens duurde. Ook de kardinaal-

infant, incognito achter een gordijn, was van de partij. Hertog Karel danste er met de 

twee zusters van Béatrix en gooide er van plezier zijn hoofddeksel op de grond, wat 

volgens nuntius Stravius een schandaal veroorzaakte.362 

Na een gezamenlijk verblijf in Eigenbrakel op 18 en 19 februari vertrok het 

paar opnieuw naar Brussel om daar op 21 februari de laatste dag van het carnaval te 

vieren. Ter ere van Béatrix, die toekeek vanuit een huis aan de Grote Markt, werden 

op Karels instigatie de vier naties Spanje, Italië, de Spaanse Nederlanden en 
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Lotharingen te paard vertegenwoordigd. Het nobele gezelschap reed drie rondjes om 

de Grote Markt, terwijl men deed alsof men langs de rand van de hel reed, dit alles 

begeleid door kunstmatige donderslagen en bliksemflitsen. Op het schild van de 

hertog was zijn devies te zien: todo por ella ['alles voor haar'], een dubbelzinnige leus 

die zowel kon duiden op de Heilige Maagd als op Béatrix. Het uitgelopen Vlaamse 

publiek was onder de indruk, nooit eerder had men zoiets spectaculairs aanschouwd. 

Dezelfde dag bezocht Béatrix de mis in de kerk van de karmelieten, waar men haar 

tegen haar moeder hoorde zeggen: 'En dépit de qui ne le veut pas, je suis duchesse de 

Lorraine'. 's Avonds trachtte Béatrix toegang te krijgen tot een bal op het paleis van de 

kardinaal-infant. Ze werd niet toegelaten omdat ze weigerde zich bekend te maken of 

haar masker af te zetten.363  

Dankzij de berichten van nuntius Stravius aan Barberini is er veel bekend over 

het doen en laten van Karel en Béatrix in Brussel en omstreken. Op 28 februari was 

het stel weer in Eigenbrakel. De vastentijd was begonnen, maar Béatrix verzocht de 

aartsbisschop van Mechelen haar toestemming te verlenen vlees te eten omdat de 

dokter haar dat had aangeraden. Omdat zij zich hertogin van Lotharingen liet noemen, 

zou de aartsbisschop dit hebben geweigerd.364 Opnieuw maakte Stravius met afschuw 

melding van het feit dat Béatrix zich met 'duchesse' en 'Son Altesse' liet aanspreken. 

Ook haar dochter Anne sprak men niet aan met 'mademoisselle' maar met 'madame'. 

Karels zusters waren zo beschaamd over het gedrag van Béatrix als hertogin dat ze het 

land wilden verlaten.365 Ook in maart zou Karel volgens Stravius weer enige tijd met 

Béatrix doorbrengen op het kasteel van Eigenbrakel. Hij liet er een portret van Béatrix 

en hun dochter Anne vervaardigen om het enige dagen later naar Béatrix' moeder in 

Brussel te laten brengen.366 

 Omdat Karel Béatrix nog steeds opzocht, werden er opnieuw een aantal 

diplomatieke pogingen gedaan om Karel over te halen haar te verlaten; zo bezochten 

nuntius Stravius en aartsbisschop Boonen hertog Karel eind april 1640. Het doel was 

om tot overeenstemming komen over een verblijfplaats voor Béatrix. Hertog Karel 

veinsde hierin mee te gaan en suggereerde Keulen, Luxemburg, de Franche-Comté of 

Zwitserland, maar deze plaatsen werden door de onderhandelaars van de hand 

gewezen. De twee geestelijken beschouwden Keulen weliswaar als een optie, maar 
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alleen onder voorwaarde dat Béatrix zich daar in een afgesloten klooster zou 

terugtrekken. Karel was immers vaak in Keulen en zou niet in de verleiding mogen 

komen haar daar te ontmoeten.367  

Ook de Keulse nuntius, Fabio Chigi, de latere paus Alexander VII, mengde 

zich in de zaak. Op 24 juni 1640 meldde hij Barberini dat hij een vertrouwelijk 

onderhoud had gehad met Jean Fagot, Karels hofprediker. Fagot had hem Karels 

redenen om vast te houden aan het huwelijk met Béatrix uiteengezet. Karel zou 

geïrriteerd zijn over de breve en ook over het feit dat hem een audiëntie bij de Paus 

geweigerd was. Verder ergerde de hertog zich eraan dat de Paus zich niet inspande 

voor de restitutie van Lotharingen. Ook maakte hij zich boos over het intimiderende 

en betuttelende gedrag van Stravius en Boonen. Hun voortdurende dreigementen en 

plannen om Béatrix ergens anders onder te brengen, stoorden hem enorm. Overigens 

had Fagot Chigi in hetzelfde gesprek verzekerd alles in het werk te zullen stellen om 

Karel en Béatrix uit elkaar te halen.368  

In de zomer van 1640 sloot Karel zich met zijn troepen aan bij de Spanjaarden 

om het beleg van Atrecht te breken, wat mislukte. De Fransen zouden er in slagen 

Atrecht te veroveren, waarmee ze een bres sloegen in de eerste linie van de 

gefortificeerde plaatsen die de Spaanse Nederlanden moesten verdedigen. Béatrix 

hield zich intussen op in haar kasteel te Beersel, waardoor het paar de schijn wekte 

apart van elkaar te leven. Er ging echter geen dag voorbij zonder dat Karel een bericht 

vanuit zijn kampementen naar Béatrix stuurde, aldus de doorgaans goed ingelichte 

Stravius.369 Karel trok zijn troepen terug uit Atrecht en vertrok richting Lotharingen, 

met Béatrix in zijn kielzog. Om de Kerk de indruk te geven dat hij zijn woord gestand 

deed door gescheiden van haar te leven, had hij zijn troepen opgedeeld in twee 

onderdelen. Karel zelf reisde met het ene deel mee en Béatrix met het andere.370 

Eind september 1640 werd ook Béatrix op diplomatiek niveau onder druk 

gezet. Nicolas Lescalle, de Lotharingse agent in Keulen, stuurde Chigi een kopie van 

zijn brief aan Béatrix waarin hij haar met klem had verzocht Karel te verlaten. Tot 

grote ergernis van Chigi had Lescalle haar in deze brief aangesproken met 'Altesse'. 
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Lescalle verklaarde dat iedereen haar met die titel aansprak en dat hij Béatrix niet 

voor het hoofd had willen stoten.371  

 

Vrede met Frankrijk (1641) 

 

Béatrix trok zich van het verzoek Karel te verlaten niets aan. Weliswaar verbleef zij 

vanaf januari 1641 zonder hem in Sierck, maar dat was omdat hij verplichtingen in 

Vlaanderen had. In februari waren zij weer samen gesignaleerd in Pfalzel bij Trier, zo 

liet Chigi Barberini weten.372  

Ook de jezuïeten hielden zich nog steeds bezig met de huwelijkskwestie, 

althans met de rol die Karels biechtvader Cheminot speelde. Cheminot kreeg 

verschillende brieven van Mutio Vitelleschi, de generaal-overste der jezuïeten in 

Rome, met de opdracht zich van het hof van Karel te verwijderen. Cheminot negeerde 

dit, althans hij beweerde de brieven nooit ontvangen te hebben. Ten slotte liet 

Vitelesschi hem door Père Jacquinot, het hoofd van jezuïeten in de Champagne, 

persoonlijk een brief bezorgen waarin hij op straffe van excommunicatie nogmaals 

werd gemaand te vertrekken, op zijn laatst twee dagen na ontvangst van de brief. Op 2 

februari 1641 liet Cheminot Vitelleschi weten dat de hertog hem geen toestemming 

wilde verlenen zijn hof te verlaten. Karel stuurde een brief aan Jacquinot waarin hij 

dit bevestigde.373  

 Begin maart bracht hertog Karel de Franse koning Lodewijk XIII te Parijs een 

bezoek om zich met hem te verzoenen.374 Hij verbleef er in het hôtel d'Épernon omdat 

zijn eigen hôtel de Lorraine nog steeds werd bewoond door de in ballingschap levende 

Nicole. Hugo de Groot meldde uit Parijs aan Nicolaes van Reigersberch over de 

spanningen tussen Karel en Nicole: 'Sijne huisvrouw wiens lucht hij niet verdragen en 

can, heeft moeten vertrecken tot vijfthien mijlen van hier …'375 Toch heeft Karel haar 

wel een bezoek gebracht tijdens zijn Parijse verblijf. Augustin Calmet, een achttiende-

eeuwse Lotharingse benedictijn die een geschiedenis van Lotharingen publiceerde, 

schrijft hierover dat Karel Nicole bij hun ontmoeting in Parijs aansprak met 'cousine', 
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waarop Nicole hem vroeg: 'Monsieur, ne suis-je donc vostre épouse?' Karel negeerde 

haar vraag en veranderde het onderwerp van gesprek.376 

De hertog werd in Parijs met veel egards ontvangen, eerst door Richelieu en 

twee dagen later door Lodewijk XIII zelf. Hoewel het vastentijd was, organiseerde de 

koning op 14 maart speciaal voor hertog Karel een groot ballet, waaraan de hele 

Franse hofhouding actief deelnam.377 Met de toezegging dat Frankrijk Rome zou 

aansporen zijn huwelijk met Nicole ongeldig te verklaren, werd Karel over de streep 

getrokken. In ruil voor steun aan de Fransen zou hij zijn Lotharingse gebieden 

terugkrijgen. Het huwelijk met Béatrix erkennen ging de Fransen niettemin te ver, 

omdat ze daarmee de Paus zouden bruuskeren.  

Op 2 april 1641 tekende hertog Karel in St.-Germain-en-Laye bij Parijs een 

vredesverdrag met de Fransen, dat onder andere inhield dat hij de door de Fransen 

bezette hertogdommen Lotharingen en Bar terugkreeg. De plaatsen Clermont, Stenay, 

Jamets en Dun zouden in het bezit van Frankrijk blijven, evenals Nancy, totdat de 

fortificaties zouden zijn afgebroken.378 Verder verwachtten de Fransen van de hertog 

dat hij hen zou steunen met zijn troepen als dat nodig was. Het verdrag van St.-

Germain zou later ook wel 'la petite paix' worden genoemd vanwege de korte tijd dat 

het van kracht is geweest.379 

Nuntius Chigi wist zeker dat Béatrix Karel had aangespoord vrede te sluiten 

met de Fransen, omdat zij erop rekende door Frankrijk als legitieme hertogin erkend 

te worden.380 Ook Hugo de Groot meldde dat de Fransen 'groote schenckagiën aen 

madame de Cantecroi' deden.381 Een maand daarvoor had hij al geconstateerd  

 

dat die van Cantecroy dit accord met Vrancrijk heeft tewege gebracht, ende 

 werdt daerom gemeent dat men in Vrancrijck om haer plaisir te doen sal 

 soecken het huwelijck tusschen den hertogh ende de princesse Nicole nul te 

 doen verclaeren, 'twelck veel swaericheit in heeft. Evenwel hoore ick pretexten 

 daertoe beraemen.382 

                                                
376 Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 406. 
377 Gazette de France 1641, 148. 
378 Ibidem, 179-180 en 633-640. 
379 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 119-124. 
380 Börner, Karl von Lothringen – ein fürstlicher Bigamist, 338.  
381 Hugo de Groot aan N. van Reigersberch, 9 maart 1641, in: Briefwisseling Grotius 12, nr. 5096, 157. 
382 Hugo de Groot aan N. van Reigersberch, 2 februari 1641, in: Briefwisseling Grotius 12, nr. 5041, 
73.  
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 Ook volgens de Franse historicus Joseph d'Haussonville was dat inderdaad het 

geval en was Béatrix op haar beurt 'bewerkt' door Madame de Chevreuse en Madame 

du Hallier.383 Marie de Rohan, door haar tweede huwelijk hertogin van Chevreuse, 

was een voormalige minnares van hertog Karel en stond nog steeds op goede voet met 

hem. Ook met Béatrix kon ze het goed vinden. Er zijn drie brieven van de hertogin 

van Chevreuse aan Béatrix bewaard, waarin ze haar zeer hartelijk bejegent en 

aanschrijft met de titel 'hertogin van Lotharingen'.384 Madame de Chevreuse stond 

bekend om haar intriges aan het Franse hof; soms was ze voor, soms was ze tegen, in 

dit geval dus 'voor'. Madame du Hallier, Charlotte des Essarts (1580-1651), was 

eerder de maîtresse geweest van de Franse koning Hendrik IV. Daarna was ze, met 

dispensatie van de Paus, getrouwd met kardinaal Louis de Guise, aartsbisschop van 

Reims. Na diens overlijden werd ze de echtgenote van François de l'Hôpital (1583-

1660), heer van Hallier, gouverneur van Nancy. Charlotte des Essarts en Marie de 

Rohan hebben, met Richelieu op de achtergrond, getracht Béatrix te bewegen haar 

echtgenoot aan te sporen zich te verzoenen met Frankrijk. Ze verzekerden Béatrix 

ervan dat ze erop kon rekenen dat de Fransen haar soevereiniteit als hertogin zouden 

erkennen. Dat Richelieu inzag dat vrouwen nuttig waren om politieke doelen te 

bereiken, heeft hij in zijn memoires opgetekend. Hij citeerde de Franse schrijver 

Philippe de Commines: 'Car les plus grandes et les plus importantes menées qui se 

fassent en ce royaume sont ordinairement commencées et conduites par des 

femmes'.385 

Karels broer Nicolaas-Frans protesteerde heftig tegen de vrede met Frankrijk, 

maar hij verbleef nog steeds in Wenen en kon verder niets uitrichten. Niet alleen met 

zijn zusters, maar ook met zijn broer had Karel een slechte verstandhouding. 

Nicolaas-Frans wilde immers Karels huwelijk met Béatrix niet erkennen. Hij had zelf 

inmiddels een erfgenaam gekregen, Ferdinand-Philippe (1639-1659) genaamd. Als 

Karels huwelijk met Nicole niet ongeldig zou worden verklaard, zou deze Ferdinand-

Philippe te zijner tijd zijn oom Karel opvolgen, want Karel en Nicole hadden geen 

nakomelingen. 

                                                
383 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 117-119. 
384 BMB, Ms. 1117, fols. 180-181v, 182-183v, 184-185v. 
385 Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu, Mémoires du Cardinal de Richelieu XXX, M. Petitot 
(ed.) (Parijs 1823) 222. 
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Na zijn verblijf in Parijs trok Karel naar Épinal in de Vogezen, om zich daar 

bij Béatrix te voegen. Daarvandaan begaven zij zich gezamenlijk naar Lotharingen 

om zich te laten inhuldigen. Ook hiervan had Chigi nota genomen; alle periodes die 

Karel en Béatrix in elkaars gezelschap doorbrachten, hield hij nauwkeurig bij, om zo 

hun onwettige omgang later onweerlegbaar aan de kaak te kunnen stellen.386 Op 30 

april 1641 presenteerde Karel Béatrix in Lotharingen als zijn hertogin. Karel, Béatrix 

en hun tweejarige dochtertje Anne werden die dag door de gouverneur van Nancy en 

zijn echtgenote (dezelfde Madame du Hallier die Béatrix had omgepraat) 387 met veel 

ceremonie ingehaald in Jarville-La-Malgrange, vlak onder Nancy. Het volk was 

uitgelopen en de hertog werd als een god vereerd. De mensen kusten zijn voeten en 

men probeerde stukjes van zijn kleding en zelfs plukjes van zijn haar te bemachtigen 

(wat voor Karel zeker niet gemakkelijk zal zijn geweest). Ook de aanblik van de 

mooie Béatrix en haar dochter veroorzaakte veel opwinding en emotie. Het publiek 

zou hebben geroepen: 'Dieu nous conserve monseigneur le duc de Lorraine, ses deux 

femmes et son enfant!'388 Deze kreet werd door de Fransen later weer gebruikt om 

Karel en de zijnen bespottelijk te maken. 

 Vrijwel direct na de ondertekening van de Vrede van St.-Germain schoof 

hertog Karel het traktaat weer opzij, want nog geen twee maanden later, op 21 mei 

1641, sloot hij een nieuw akkoord met de Spanjaarden, waarin zij tegemoet kwamen 

aan Karels eisen met betrekking tot zijn leger, zijn vergoedingen en zijn echtgenote. 

Kennelijk kon de hertog de verleiding van de Spaanse aanbiedingen niet weerstaan. 

De hertog werd benoemd tot kapitein-generaal met het bevel over 12.000 man, 

waarvan de helft uit Lotharingers mocht bestaan. Hij zou een vast salaris van 3.000 

ecu's per maand ontvangen en op het moment dat hij met zijn troepen de Nederlanden 

zou intrekken nog eens een eenmalige uitkering van 30.000 ecu's. Voor Béatrix gold 

dat Madrid beloofde haar als zijn legitieme echtgenote te erkennen. Ondanks deze 

belofte protesteerde Filips IV niettemin heftig toen Béatrix te kennen gaf zich in 

Brussel te willen vestigen.389 De erkenning bleef eveneens uit.  

 Charlotte des Essarts, madame du Hallier, was de Lotharingers zeer genegen, 

de kinderen die ze met Louis de Guise had gekregen waren immers telgen uit het 
                                                
386 Chigi aan Barberini 27 april 1641, in: Börner, Nuntiaturberichte aus Deutschland IX, 297-298. 
387 Zie p. 112. 
388 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine II, 127-128 en Mémoires du marquis de 
Beauvau, 75. Père Hugo, Histoire de Charles, duc de Lorraine et de Bar, BMN, Ms. 805 (129), fol. 
115v. 
389 Leestmans, Charles IV, duc de Lorraine, 102. 
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Lotharingse huis. Hoewel ze door haar huwelijk aan de Franse kant stond, 

waarschuwde ze Karel dat de Fransen op het punt stonden hem te arresteren. IJlings 

verliet de hertog daarop Nancy om op 28 juli in het Spaanse kamp terug te keren.390 

Hoewel Karel de kerkelijke autoriteiten had beloofd bij Béatrix vandaan te 

blijven zolang het onderzoek naar de geldigheid van zijn eerste huwelijk nog liep, 

hield hij dat niet vol. Hij vond dat hij genoeg had gedaan om de Heilige Stoel te 

bewijzen hoezeer hij wilde meewerken door zich twee jaar lang zoveel mogelijk van 

Béatrix te distantiëren. Hij liet daarom, na de Vrede van St.-Germain, op 8 mei te 

Epinal een notariële acte opstellen met daarin de volgende verklaring: 

  

 Ce jour d'huy huitiesme de may mil six cent quarante et un par devant le 

 soubscript protonotaire apostolique, et en présence des tesmoins nommés, 

 fut présente l'Altesse du Sérénissime duc de Lorraine Charles IV [...] lequel 

 se déclare très soumis au Saint-Siège et à son commissaire 

 l'archevesque de Malines; mais ne pouvant obtenir une solution dans 

 l'affaire de son mariage avec la princesse Nicole, et se priver plus longtemps 

 des fruictz de son vray et légitime mariage avec l'Altesse de Madame Béatrice 

 de Cusance, de l'avis de plus fameux docteurs, déclare se remettre avec elle 

 en vie commune, tout en restant très humblément soumis au Saint-Siège.391 

 

 Dat Karel Béatrix in Lotharingen als zijn echtgenote had gepresenteerd en ook 

nog openlijk had verklaard zich weer bij haar te voegen, beschouwde kardinaal 

Barberini als een belediging van de Kerk. Het werd tijd voor actie. Urbanus VIII gaf 

Barberini persoonlijk opdracht nuntius Chigi alles in het werk te laten stellen om snel 

tot een proces te komen. Chigi werd daarna op 20 juli 1641 definitief door Barberini 

aangewezen als de enige die de zaak over het huwelijk mocht behandelen. 

Aartsbisschop Boonen had de toestand alleen maar vertraagd en werd van de zaak 

afgehaald. Boonen gaf als verklaring voor zijn terughoudendheid dat zijn wereldlijke 

superieur, kardinaal-infant Ferdinand, hem daartoe opdracht had gegeven omdat Karel 

weer aan de Spaanse kant stond en hij hem niet ongunstig wilde stemmen.392 

                                                
390 Ibidem. 
391 BNF, Cinq Cents de Colbert, Ms. 441, f. 434, in: Bonnard, Les relations de la famille ducale de 
Lorraine et du Saint-Siège, 257. ARB, GCM, PBC, portefeuille 8. 
392 Börner, Karl von Lothringen – ein fürstlicher Bigamist, 339-341. Barberini aan Chigi, 20 juli 1641, 
in: Nuntiaturberichte aus Deutschland IX, 347-347. 
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 Op 10 september werd Béatrix met alle egards ontvangen in de Rijksstad 

Aken. De rest van de maand bracht ze door aan het Lotharingse hof in Luxemburg, 

waar ze als een vorstin werd behandeld.393 Zowel de keizerlijke diplomaat François-

Paul de Lisola (1613-1674) als Don Francisco de Melo (1597-1651), interim 

landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden, brachten haar daar een bezoek. De Lisola 

was overigens op zijn hoede. Hij wilde Béatrix niet kwetsen, maar hij wilde ook 

Nicolaas-Frans, met wie hij goede betrekkingen onderhield, te vriend houden.394 

 

Excommunicatie Karel en Béatrix (1642) 

 

Vanuit zijn verblijf in Worms bracht Karel een bezoek aan zijn oom Maximiliaan I 

(1573-1651), keurvorst van Beieren. In zijn kielzog nam hij Béatrix mee, in de hoop 

dat 'la veue de cette belle princess radouciroit l'esprit de S.A.E. et qu'en faveur de la 

plus belle femme du monde, elle prendroit pitié de son extrème malheur'.395  

 Toonde de keurvorst nog medeleven, paus Urbanus was het stel minder 

gunstig gezind. Voor hem was de maat vol. Op 9 april 1642 ondertekende hij een bul 

waarin hij de huwelijksaffaire bestempelde als een schandaal en misdaad tegen de 

hele christelijke wereld. Karel en Béatrix hadden zich niet aan de afspraak gehouden 

gescheiden van elkaar te leven totdat de kerk een uitspraak zou hebben gedaan over 

de geldigheid van hun huwelijk.396 Sterker nog, Karel had Béatrix mee naar 

Lotharingen genomen en zijn onderdanen opgelegd haar te erkennen als zijn 

rechtmatige echtgenote en hertogin van Lotharingen. Béatrix had zich niet aan de 

afspraak gehouden zich in Luzern terug te trekken onder het toeziend oog van de 

nuntius die daar was gevestigd. Verder had Karels biechtvader en pleitbezorger 

Cheminot de Kerk bedrogen met zijn misleidende hypotheses over vergelijkbare 

huwelijkskwesties.397 Hij zou daarvoor een jaar later, in mei 1643, worden 

geëxcommuniceerd.  

 Karel en Béatrix werden geëxcommuniceerd totdat zij zich zouden verzoenen 

met de Kerk en zich onderwerpen aan haar regels.398 De Paus beval de bul te 

                                                
393 Stravius aan Boonen, 8 september 1641, in: Correspondance de Richard Pauli-Stravius, 512-513. 
394 Père Hugo, Histoire de Charles, duc de Lorraine et de Bar, BMN, Ms. 805 (129), fol. 118v. 
395 Ibidem.  
396 Zie p. 109-110. 
397 Zie p. 110. 
398 Bul Romanum Pontificem, 9 april 1642. Rome, typ. Rev. Cam. Apostolicae. Een exemplaar bevindt 
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verspreiden en op te hangen in alle plaatsen waar het stel zich zou kunnen ophouden. 

In Trier werd de bul op de kerkdeuren gespijkerd, maar in Keulen werd zij al snel 

weer verwijderd omdat keizer Ferdinand de militaire hulp van Karel tegen de Fransen 

goed kon gebruiken en de hertog niet ongunstig wilde stemmen.399 

 Nicoles reactie op de bul was opmerkelijk. In een ongedateerde brief dankte ze 

de Paus voor zijn bemoeienis, maar ze toonde grote ontstemming over de 

excommunicatie van de man die ze nog steeds als haar echtgenoot beschouwde: 

 

 Les playes de sa conscience sont des coups mortels pour moy. Et le bien qui 

 m'arrive par son chastiment m'est une peine au lieu d'une consolation. V.S. 

 pardonnera aisément cette tendresse à une femme qui, bien que maltraictée et 

 offensée à l'honneur, ne sçauroit oublier qu'elle est femme de celuy qui 

 l'outrage et qu'elle ne peut s'empescher d'aymer. Tout la nuict je baigne mon 

 lict de mes larmes pour demander pardon à Dieu pour luy. Cette mesme 

 affection me fait supplier très humblément V.S. de se souvenir de sa clémence 

 au milieu de la juste cholère. Et ne pouvant pas excuser la  faute de Monsieur 

 mon mary, je demande qu'elle ne soit pas punie dans votre fureur; et qu'il 

 plaise à V.S. considérer que son esprit est emporté de la mesme passion qui 

 fist idolastrer le plus sage de tous les Roys.400 Voilà comme insensible je 

 sollicite contre moy mesme, et me rend cruelle contre mes propres intérests, 

 pour me rendre indulgente à ceux qui me persécutent. Ma faute est en cela 

 excusable.401 

 

Ondanks het feit dat Karel haar toelage bij het verdrag van St.-Germain had gekort - 

de hertog had haar jaarlijkse uitkering van de Fransen overgenomen en gehalveerd 

naar 50.000 écu's - bleef ze voor hem opkomen. Misschien anticipeerde zij zo op een 

hereniging met Karel en wilde ze hem desgevraagd kunnen aantonen dat ze zich bij de 

Paus voor hem had ingespannen. Nicoles pleidooi viel niet goed bij Urbanus. In zijn 

reactie vergeleek hij haar met Maria Magdalena, de zondige vrouw uit de Bijbel. 

                                                                                                                                       
ducale de Lorraine et du Saint-Siège, 259. Een Franse versie van 23 april 1642 in de Gazette de France 
1642, nr. 67 en 21 mei 1642, 457-462. 
399 Börner, Karl von Lothringen – ein fürstlicher Bigamist, 342-343. 
400 Met 'le plus sage de tous les Roys' doelt Nicole vermoedelijk op koning Salomo die zich aan 
afgoderij schuldig maakte, om zo een parallel met hertog Karel te maken. 
401 Nicole aan Urbanus VIII, ongedateerd, BNF, Cinq Cents de Colbert, Ms. 441, f. 439, in: Bonnard, 
Les relations de la famille ducale de Lorraine et du Saint-Siège, 259-260.  
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Nicole had zich in 1633 niet moeten laten wegvoeren door de Fransen, maar ze had 

zich meer moeten inspannen om bij haar echtgenoot te blijven.402  

 In een officiële verklaring van 28 mei 1642 verweerde Karel zich hooghartig 

tegen de bul: de Paus was niet juist geïnformeerd, de bul berustte op verkeerde feiten 

en was in tegenspraak met de normale procedures en privileges die voor de 

hertogelijke familie golden. Hij ging zeer ver in zijn protest: 

 

 C'est pourquoi, conscient de n'avoir pas désobéi, certain de la vérité des faits, 

 espérant pouvoir, avec l'agrément du Saint-Siège, la faire apparaître en pleine 

 lumière, nous protestons expressément de la nullité de cette sentence, et, pour 

 d'autres raisons encore, nous appelons du pape mal informé au pape mieux 

 informé, tout en voulant rester toujours dans l'obéissance de l'Eglise à la 

 manière de nos ancêtres.403  

 

Een aardig voorbeeld van Karels opstandigheid en minachting jegens de Kerk geeft 

abbé Arnauld: nadat hertog Karel François L'Hôpital, behalve gouverneur van Nancy 

ook commandant van de Franse troepen in Lotharingen, op 26 augustus 1642 bij 

Liffol-le-Grand (Vogezen) had verslagen, ontdekte hij tussen de geconfisqueerde 

spullen een heilig kruis. Te midden van zijn soldaten spotte hij ermee: 'Eh bien, mes 

compagnons', zo sprak hij, 'on dit que nous sommes excommuniés; voyez, voilà le 

Saint-Esprit qui se range de notre parti'.404 Ook de advocaat-generaal van Lotharingen 

deed een duit in het zakje. Hij publiceerde een brochure waarin hij het nepotisme van 

de Barberini's, het gespioneer van de pauselijke gezanten, het gedrag van 

aartsbisschop Boonen, de houding van Nicolaas-Frans ten opzichte van zijn broer 

Karel, en de opstelling van Nicole aan de kaak stelde. De bul was daarom ongeldig en 

moest genegeerd worden.405  

 Béatrix reageerde eveneens op de bul. Op 17 juni betoogde ze dat ze zich wel 

degelijk had onderworpen aan het pauselijk bevel om apart van de hertog te leven. 

Wel ondertekende zij haar protest als hertogin van Lotharingen.406 In augustus begaf 
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zij zich nog naar Luzern om nuntius Girolamo Farnese te bewegen de opheffing van 

de excommunicatie bij de Paus te bepleiten.407 

 Tot zijn grote verontwaardiging moest Chigi in juni 1642 constateren dat 

iedereen in Trier, ondanks de excommunicatie, gewoon met Karel bleef omgaan. Het 

waren in het bijzonder de jezuïeten die zich hieraan schuldig maakten. Ook Béatrix 

bleef haar brieven met de titel van hertogin ondertekenen.408 Niettemin kon de nuntius 

in september 1642 opgelucht aan het Vaticaan berichten dat Karel en Béatrix van 

elkaar gescheiden leefden en dat Béatrix zich in Frankfurt bevond.409 Barberini was 

echter nog niet overtuigd van de scheiding, want hij vermoedde dat Karel gewoon op 

veldtocht was en daarom niet in haar gezelschap verkeerde.410 Daarin had hij gelijk, 

want in oktober werd het hecht verenigde stel in Worms gesignaleerd.411 

 

Nieuwe verzoeningspogingen (1643-1644) 

 

In januari 1643 beraadde Urbanus VIII zich op een reactie naar aanleiding van Karels 

protesten. Hij was bereid de excommunicatie op te heffen op voorwaarde dat Karel en 

Béatrix zich zouden verplichten uit elkaars buurt te blijven tot de Kerk een definitieve 

beslissing had genomen over de geldigheid van Karels huwelijk met Nicole.412 Tot 

een dergelijke opheffing zou het echter niet komen, aangezien de berichten over het 

samenzijn van het stel bleven binnenstromen. 

 In mei 1643 werd Cheminot geëxcommuniceerd omdat hij de theologen, die 

zijn hypothese over het geval 'Titus en Bertha' hadden onderschreven, had misleid 

door niet te zeggen om wie het werkelijk ging. De theologen in kwestie hadden naar 

aanleiding hiervan hun uitspraak herroepen.413 Een andere reden voor Cheminots 

excommunicatie was zijn weigering het bevel te gehoorzamen Karels hof te verlaten 

en afstand te nemen van Karels huwelijk met Béatrix. De jezuiët Toccius Gérard 

kreeg de ondankbare taak Cheminot het nieuws te brengen. Hij rapporteerde aan de 

generaal-overste Vitteleschi in Rome hoe dat was verlopen:  

                                                
407 Bericht uit Bazel van 16 augustus, Gazette de France 1642, 794. 
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 Je fus dans la stupeur. Je pensais aussi à la fureur du duc et de la princesse de 

 Cantecroix [...]. Je lui [Cheminot; IH] ai lu clairement et distinctement en 

 présence des nôtres la formule de son excommunication: il l'a entendue 

 jusqu'au bout,  puis il est sorti du collège, triste et abattu.414  

 

Hertog Karel nam het op voor Cheminot. Hij schreef een persoonlijke brief aan Mutio 

Vitelleschi, de generaal-overste van de jezuïeten in Rome, waarin hij stelde dat 

Cheminot beslist niets te verwijten viel. Laatstgenoemde had altijd te goeder trouw 

gehandeld. De Paus en Barberini hadden Cheminot toch verschillende keren 

verzekerd van hun welwillendheid jegens de hertog en hem daarover in vertrouwen 

genomen? Ook beklemtoonde de hertog dat Cheminot zich nooit in staatszaken had 

willen mengen. Het was beslist zijn bedoeling niet geweest Karels zaak in diskrediet 

te brengen.415 Op 14 september bekende Cheminot schriftelijk schuld en onderwierp 

zich aan de genade van de Kerk, waarna op 24 oktober zijn excommunicatie werd 

opgeheven.416  

 In deze tijd verbleef Béatrix de ene keer op een van haar eigen landgoederen in 

de Zuidelijke Nederlanden en dan weer op de bezittingen van de hertog in 

Lotharingen. Regelmatig werd ze daar samen met hem gesignaleerd. Zo was ze in 

1643 en 1644 regelmatig te vinden op Karels kasteel Hombourg-Budange 

(Lotharingen). Bernard du Plessis-Besançon (1600-1670), door de Fransen gezonden 

om opnieuw met Karel over vrede te onderhandelen, had daar enkele malen een privé-

onderhoud met Béatrix. Hij beschrijft haar als uiterst nieuwsgierig, heel betrokken en 

zeer geporteerd voor de verzoening van de hertog met Frankrijk.417 Ook op Karels 

verblijf in Worms was ze in 1644 aanwezig bij de onderhandelingen met de Fransen 

over de hernieuwing van het verdrag van St.-Germain.  

 Inmiddels waren Richelieu en Lodewijk XIII respectievelijk in 1642 en 1643 

overleden en zwaaiden kardinaal Mazarin en de moeder van Lodewijk XIV, Anna van 

Oostenrijk, de scepter. De Fransen hadden, zoals al gezegd, het initiatief genomen 

opnieuw met Karel te onderhandelen over vrede en steun onder dezelfde voorwaarden 
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 120 

als in 1641. De edelen Maugiron en Maurier waren in opdracht van Mazarin naar 

Worms gestuurd, waar zij een zieke hertog aantroffen die met veel toewijding door 

Béatrix werd verzorgd. De Franse onderhandelaars zouden vier dagen met hertog 

Karel spreken.418 Karel had grote bedenkingen, maar Béatrix beloofde de Fransen dat 

zij druk op de hertog zou uitoefenen om hem over te halen tot een nieuwe verzoening. 

Ze voelde zich gevleid door de beloftes van Anna van Oostenrijk, die haar had 

toegezegd dat ze zo nodig onderdak zou kunnen krijgen voor zichzelf en haar dochter. 

Helaas bleef het daarbij, want Karel haakte af en koos opnieuw voor de Spaanse kant. 

Hij voegde de daad bij het woord en sloot zich met zijn troepen aan bij die van Johan 

von Beck (1588-1648), gouverneur van Luxemburg en kolonel-generaal van de 

Spaanse tercio's in de Nederlanden, om zich naar Grevelingen (bij Duinkerken) te 

begeven.419 Béatrix bleef achter in Worms, maar toen zij het bericht kreeg dat de 

Franse legers in aantocht waren, vluchtte zij naar Frankfurt.420 

 

'An English priest at Rome': Richard Flecknoe 

 

In het jaar 1644 werd opnieuw een geestelijke, wederom een jezuïet, ingeschakeld om 

zich voor een oplossing van de huwelijkskwestie in te zetten. Ditmaal was het Béatrix 

die priester Richard Flecknoe in de arm nam om voor haar te gaan bemiddelen bij de 

Heilige Stoel. Rome behandelde officieel alleen de geldigheid van Karels eerste 

huwelijk. Béatrix zelf was dus geen partij. Er was dan ook niemand om háár belangen 

te verdedigen. Daarom stuurde ze Flecknoe, die graag bereid was zich over de zaak te 

ontfermen.  

 Financieel ondersteund door Béatrix reisde Flecknoe via Parijs, Marseille en 

Genua naar Rome, waar hij in januari 1645 aankwam. In het 'book of visitors' van het 

Venerable English College in Rome wordt hij een aantal keren vermeld. De eerste 

keer staat hij eind januari 1645 genoteerd als 'Richardus Flecno, Anglus sacerdos 

Londinensis', en verbleef hij er vier dagen.421 Op 7 december 1645 gebruikte hij er de 

maaltijd in het gezelschap van George Villiers (1628-1687), de tweede hertog van 

Buckingham, zijn broer Francis Villiers (1629-1648) en hun tutor, vermoedelijk 

                                                
418 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 35.  
419 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine II, 220-221. 
420 10 september 1644, Gazette de France 1644, 109. Hugo de Groot aan N. van Reigersberch, 10 
september 1644, in: Briefwisseling Grotius 15, nr. 7039, 724. 
421 Venerable English College (VEC) te Rome, book of visitors 1621-1658, 135. 
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Andrew Marvell, evenals Sir Kenelm Digby (1603-1665), een bekende Engelse 

intellectueel, hoveling en diplomaat.422 De gebroeders Villiers stonden, volgens 

Flecknoe, in Rome aan het hoofd van een Poetical Academy of Exiles. Hij beschreef 

dit genootschap in een van zijn gedichten als 'a free Mart or Fair, I now perceive of all 

Poetick Ware'.423 Op 29 en 31 december gebruikte Flecknoe opnieuw de maaltijd in 

het English College.424 In 1646 staat hij op 7 februari genoteerd, en de laatste keer dat 

hij vermeld wordt, is op 21 juli van dat jaar.425  

Over zijn Romeinse missie schrijft Flecknoe dat hij werd gedwarsboomd door 

de agenten van hertog Karel, terwijl hij net goed op streek was om een gunstige 

positie te verwerven bij Donna Olympia Maidalchini, de machtige schoonzuster van 

de nieuwe paus Innocentius X (1574-1655). Karels agenten hadden hem duidelijk 

gemaakt dat het niet de bedoeling was dat hij zich met de zaak zou bemoeien. Sterker 

nog, kardinaal Luigi Caraffa, die Flecknoe nog kende uit de tijd dat eerstgenoemde 

nuntius was in Duitsland, vertrouwde hem toe dat hij zich beter afzijdig kon houden, 

aangezien de Duitse Keizer en de Franse Kroon ook belangen in de zaak hadden. 

Daarbij hield Caraffa hem het argument voor dat het ook voor hertog Karel zelf niet 

voordelig was om het huwelijk met Béatrix te laten goedkeuren zolang Nicole van 

Lotharingen nog de leeftijd had om kinderen te krijgen. Een legitimering van het 

huwelijk met Béatrix zou Nicole immers het recht geven opnieuw te trouwen en met 

een nieuwe huwelijkspartner voor erfgenamen te zorgen.426 

 Flecknoe moest daarom opgeven. Teleurgesteld schreef hij Béatrix: 'This 

Madam, I could not but represent to your Highnesses consideration, that you might 

perceive how all the world (not only there but here) is govern'd by interest and reason 

of state, in spight of justice and innocence'.427 Als gevolg van deze mislukking staakte 

zijn meesteres de financiële steun en was hij gedwongen op zoek te gaan naar andere 

inkomsten. Hij slaagde hier niet in, waardoor hij aan lager wal raakte. Wanhopig 

vergeleek hij zijn miserabele leven met dat van 'Adam out of paradise among beasts, 

having lost the blessed conversation of angels.'428 Onder deze ellendige 

omstandigheden ontmoette Flecknoe de schrijver Andrew Marvell, wat zou verklaren 
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waarom deze in een spotdicht getiteld An English Priest at Rome Flecknoe's extreme 

magerheid en armoedige onderkomen (in de herberg De Pelikaan) heeft beschreven. 

Hoewel Marvell moet hebben geweten van Flecknoe's missie voor de hertogin van 

Lotharingen, maakte hij er geen melding van in zijn gedicht. Misschien vond hij het 

van ondergeschikt belang en wilde hij vooral de spot met Flecknoe drijven. Of 

wellicht zou een dergelijke vermelding ook Marvells eigen patroon, de hertog van 

Buckingham, die op goede voet verkeerde met Béatrix, in verlegenheid hebben 

kunnen brengen.429 Vanuit Flecknoe's standpunt was Marvell - ook al was hij geen 

aristocraat - een geschikte bemiddelaar die hem in contact kon brengen met nieuwe 

patroons, bijvoorbeeld met de Buckingham-broers. Met deze mogelijkheid in 

gedachte heeft Flecknoe in Rome ook geprobeerd in een goed blaadje te komen bij Sir 

Kenelm Digby door twee gedichten aan hem op te dragen.430 

 

Verzoening met de Kerk (1645) 

 

Hoe had zich intussen de diplomatieke situatie in de Zuidelijke Nederlanden 

ontwikkeld? In de zomer van 1645, terwijl hertog Karel zich met zijn troepen bij 

Aeltre in Oost-Vlaanderen bevond, deden de Fransen opnieuw pogingen om hem aan 

hun zijde te krijgen. Van hun kant probeerden de Spanjaarden voortdurend Karel voor 

hun partij te behouden. Karel deed intussen niets en hield beide kampen aan het 

lijntje. Eind november zou hij min of meer definitief voor de Spaanse kant kiezen. 

Eerder dat jaar had de hertog een geheim verdrag van neutraliteit gesloten met 

stadhouder Frederik Hendrik, die met zijn troepen de Fransen steunde bij de 

verovering van Vlaanderen. Het hield niet meer in dan dat ze elkaars troepen met rust 

zouden laten.431 Terwijl de Staatse en de Franse troepen gezamenlijk tegen de Spaanse 

legers rondom Gent vochten, maakte Frederik Hendrik zich zorgen of hertog Karel 

zich wel aan zijn woord zou houden. Op 1 juli 1645 stuurde hij Karel daarover een 

ongeruste brief.432 Enkele dagen later ontving hij een bemoedigend antwoord. 

Frederik Hendrik hoefde zich geen zorgen te maken, de hertog was immers een vriend 

en dienaar van de stadhouder. Het was vanzelfsprekend dat hij de Staatse troepen met 
                                                
429 Andrew Marvell, 'Flecknoe, an English priest at Rome', The Poems of Andrew Marvell, Nigel Smith 
(ed.) (Londen 2003) 164-174. 
430 Flecknoe, A collection of the choicest epigrams and characters 36-37. 
431 Desrobert, Charles IV et Mazarin (1643-1661) 105-170. 
432 Constantijn Huygens aan Amalia van Solms, 1 juli 1645, 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/4002 [31/08/2014]. 
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rust zou laten. Volgens Constantijn Huygens, Frederik Hendriks secretaris, was dit 

een bevestiging van het vermoeden dat Karel zich nog steeds niet definitief bij de 

Spanjaarden had aangesloten.433 Dezen durfden het nog altijd niet aan de troepen van 

hertog Karel tegen de Fransen in te zetten, met als gevolg dat Karels soldaten 

voortdurend rondzwierven en overal vreselijk huishielden.434 Huygens schreef Amalia 

van Solms dat de getergde bevolking liever met de Hollanders te maken had dan met 

de Lotharingers. De bevolking in Brugge had haar beklag al gedaan bij hertog Karel 

over het misdadige gedrag van zijn soldaten, maar deze gaf te kennen dat hij er niets 

aan kon doen, omdat hij niet altijd bij zijn troepen kon zijn. Huygens merkte daarover 

sarcastisch op dat het een goed idee was de hertog tot gouverneur-generaal van de 

Nederlanden te benoemen. Het gerucht deed namelijk de ronde dat Karel deze functie 

zou gaan bekleden.435 Het jaar 1645 was zowel voor de Fransen als voor de Republiek 

zeer succesvol, maar niet voor de Spanjaarden en evenmin voor hertog Karel. Zo 

zouden de troepen van Frederik Hendrik na een belegering van enkele weken op 4 

november de stad Hulst veroveren. 

In een volgende brief aan Amalia van Solms maakte Constantijn Huygens 

melding van het feit dat Karel (vanuit Dendermonde) een paspoort voor Béatrix had 

aangevraagd, zodat zij zich kon begeven 'aux terres qu'elle a au pais de contribution, 

aux bains d'Aix [Aken; IH], et mesmes en Lorraine'.436 Dit impliceert dat Béatrix in 

oktober 1645 weer in Vlaanderen verbleef. Het is onwaarschijnlijk dat Béatrix 

werkelijk met een paspoort is vertrokken naar de door Huygens gemelde gebieden, 

want eind december van dat jaar bevond zij zich in Gent, waar ze samen met Karel op 

het matje werd geroepen door de kerkelijke autoriteiten. Naar aanleiding van een 

breve van 22 november 1645 van de nieuwe paus, Innocentius X, gericht aan 

Antonius Triest (1577-1657), bisschop van Gent, en de internuntius in Vlaanderen 

Antonio Bichi, bekenden Karel en Béatrix op 21 december openlijk schuld aan een 

gezelschap van twaalf jezuïeten en enkele edelen.437 Karel beloofde dat hij minstens 
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een halve mijl bij Béatrix vandaan zou blijven. Béatrix had de plicht zich zes keer per 

jaar te melden bij het klooster van de Engelse benedictijnen in Gent. Ze mocht de stad 

niet verlaten.438 Verder moest ze beloven de titel 'hertogin van Lotharingen' niet meer 

te dragen totdat haar huwelijk met de hertog geratificeerd zou zijn. Zoals nog vaak zal 

blijken, weerhield deze belofte Béatrix er niet van de titel de rest van haar leven te 

voeren. 

Na het reciteren van zeven psalmen verzoenden Karel en Béatrix zich met de 

Kerk. Père Hugo, Karels contemporaine biograaf, merkte op dat de geliefden enige 

traantjes wegpinkten: 'Ainsi se fit la séparation des deux amans si unis et si passionés, 

il en couta des larmes à l'un et à l'autre; l'amour ne pouvait à moindres frais consentir 

à une rupture si violente.439 Deze openlijke schuldbekentenis van het paar was 

aanleiding voor paus Innocentius om de excommunicatie op 28 december 1645 in te 

trekken.440 

 

Ten slotte 

 

Alles bij elkaar genomen heeft Karel zijn bigamie lang kunnen voortzetten. Dat kwam 

omdat zijn positie als soevereine vorst vrijwel onaantastbaar was en alle partijen, dat 

wil zeggen de Spaanse koning, de Duitse keizer, de kardinaal-infant, maar ook de 

Fransen, hem nodig hadden en niet voor het hoofd wilden stoten. Voor de kerkelijke 

autoriteiten was het eveneens een precaire zaak: het huis van Lotharingen had een 

goede relatie met de Kerk en het was ook in het belang van de Kerk dat de situatie 

rondom Lotharingen, ingeklemd tussen het Rijnland, Frankrijk en de gebieden van de 

Spaanse koning (de Franche-Comté), stabiel bleef. Karels wispelturige karakter en 

zijn ondoorgrondelijke optreden maakten de situatie alleen nog maar 

gecompliceerder.  

 Béatrix werd door de Fransen voor de verwezenlijking van hun politieke 

doeleinden misbruikt. Steeds hielden zij haar voor dat zij haar status als hertogin 

zouden erkennen en alles bij het Vaticaan in het werk zouden stellen om haar 

huwelijk met de hertog te legitimeren. In ruil daarvoor moest ze Karel overreden zich 
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met de Fransen te verbinden. Dat heeft ze ook enkele malen met succes 

bewerkstelligd, maar de inconsistente hertog kwam telkens op zijn beslissing terug. 

Hij had grote moeite om zich te schikken naar de Franse voorwaarden over de 

teruggave van zijn Lotharingse gebieden. Hoewel hij zijn huwelijk met Béatrix heel 

graag gelegitimeerd zag, koos hij ervoor aan de Spaanse kant te vechten. 

 De opheffing van de excommunicatie betekende niet dat de zaak nu gesloten 

was. De behandeling in de Rota, een van de drie rechtbanken van de Katholieke Kerk, 

ging gewoon door. Pas op 23 maart 1654 zou de Rota vonnis wijzen: het huwelijk 

tussen Karel en Nicole was geldig, het huwelijk met Béatrix niet. Er was geen beroep 

mogelijk.441 Béatrix zou de rest van haar leven voor de erkenning van haar huwelijk 

met de hertog en voor de legitimatie van haar kinderen blijven strijden. Pas kort vóór 

haar overlijden zou ze daarin slagen door opnieuw met de hertog te trouwen. 

 

 

                                                
441 Een versie van de uitspraak getiteld Sentence définitive rendue à Rome en faveur de Madame la 
duchesse Nicole pour la validité de son mariage – contre le prétendu de la comtesse de Cantecroix 
avec mgr. De Lorraine 23 mars 1654 bevindt zich in BNF, fonds Lorraine 24, f. 214-222. Zie Noonan, 
'The steady man', 72-75 en 212-213. 
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4. 'L'enfant ymaginaire'. De dynastieke politiek van het huis Granvelle 

De hiervoor al vermelde geboorte en dood van het eerste kind van Béatrix en hertog 

Karel in 1637 leidden tot enkele, meer dan drie decennia omspannende rechtszaken. 

Nadat Béatrix' eerste echtgenoot, de prins van Cantecroy, in februari 1637 kinderloos 

was overleden, werd het familiekapitaal geclaimd door neef Jacques-Nicolas de La 

Baume, graaf van Saint-Amour.442 Saint-Amour spande daarover hetzelfde jaar nog 

een proces tegen Caroline van Oostenrijk aan bij het parlement van Dôle, dat de 

juridische zeggenschap over de ingezetenen van de Franche-Comté had. Dit proces 

kreeg een bizarre wending, toen zich alsnog een erfgenaam aandiende. Het gerucht 

ging namelijk dat Béatrix zwanger was. Voor Caroline was het belangrijk dat haar 

overleden zoon, de prins van Cantecroy, de vader van het ongeboren kind was. In dat 

geval werd het kind namelijk erfgenaam van het Granvelle-fortuin en kreeg Caroline 

de voogdij over hem. Voor Saint-Amour was het belangrijk dat Béatrix niet zwanger 

was, althans niet van de prins van Cantecroy, want anders kon hij de erfenis niet 

claimen. 

 

Geboorte en dood van Béatrix' zoon 

 

Zoals bekend had Béatrix tien dagen na het overlijden van haar echtgenoot, de prins 

van Cantecroy, in het geheim een huwelijkscontract getekend met hertog Karel.443 

Een maand later zou ze met hem trouwen. In dezelfde tijd deed het verhaal de ronde 

dat Béatrix zwanger was, maar zij deed daar zelf heel geheimzinnig over.444 Volgens 

een aantal verklaringen van getuigen die Caroline van Oostenrijk opvoerde, sprak 

Béatrix wel degelijk over een zwangerschap na de dood van Cantecroy. Zo zou zij 

hebben gezegd: 'Je feray un enfant qui me fera courir risque de la vie, sa grand-mère 

aura ses biens et moi rien. C'est ce qui m'a fait cacher ma grossesse jusqu'à présent. 

Elle et le comte d'Amour en sont en peine, mais j'ai envie de les faire enrager.' 

Caroline, die niet op de hoogte was van het huwelijk van haar schoondochter met 

hertog van Lotharingen, had wel van het gerucht van de zwangerschap vernomen. Ze 
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ging er zonder meer van uit dat het kind van Béatrix door haar zoon moest zijn 

verwekt. Ze claimde daarom alsnog de erfenis van Granvelle voor haarzelf en haar 

kleinkind. Omdat Béatrix ontkende in verwachting te zijn, eiste Caroline op 15 juni 

van het parlement van Dôle dat haar schoondochter moest worden onderzocht op een 

eventuele zwangerschap. Luc Jannet, 'docteur en médecine' in Besançon, kreeg 

vervolgens opdracht van het parlement het onderzoek te verrichten. In zijn rapport 

met tamelijk beeldende beschrijvingen van de menstruaties van Béatrix, dat overigens 

pas werd uitgebracht op 23 augustus 1637, stelde Jannet vast dat er geen sprake was 

van een zwangerschap. Béatrix had hem verzekerd dat zij na het overlijden van de 

prins nog 'purgations menstruelles' had gehad.445 Kennelijk was dit voor Jannet 

genoeg bewijs. Uiteraard bestaat ook nog de mogelijkheid dat Jannet een valse 

verklaring heeft afgelegd.446 

Op 22 mei 1637 kreeg de graaf van Saint-Amour van het parlement van Dôle 

reeds de voorlopige rechten op de Granvelle-nalatenschap toegewezen. Het gerucht 

van Béatrix' zwangerschap hield echter hardnekkig aan. Caroline wist het zeker: 'Il y a 

un enfant de feu mon fils, ainsi le comte de Saint-Amour n'a rien de tout cela. 

Baste!'447 

Op 14 augustus 1637 vroeg hertog Karel de graaf van Saint-Amour of hij zijn 

kasteel in Scey-en-Varais (25 kilometer ten zuiden van Besançon), voorheen in bezit 

van Caroline, aan hem en Béatrix ter beschikking wilde stellen. Hij wilde Béatrix daar 

onderbrengen om zo besmetting door de pest te voorkomen.448 Saint-Amour verleende 

alle medewerking en stelde zelfs zijn paarden en koetsen beschikbaar om Béatrix met 

haar personeel en huisraad te vervoeren. Ook verving hij het personeel door soldaten 

van hertog Karel. Tot veler verbazing zou Béatrix daar eind september bevallen van 

een zoon. Pas op 14 oktober werd zij opnieuw door een gevolmachtigde van de graaf 

van Saint-Amour verzocht het rapport van dokter Jannet te bevestigen, waarop ze 

aangaf dat er geen 'posthume-né ou à naître du prince de Cantecroix' was.449 Vier 

dagen later stuurde ze haar zaakgelastigde Jean-François Dorival naar Besançon om 
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daar bij volmacht hetzelfde te verklaren.450 Toen ze in december wegens ziekte zelf in 

Besançon verbleef, deed ze nogmaals haar verhaal, ditmaal aan de aartsbisschop van 

Besançon, waarbij ze haar eerdere verklaringen herhaalde. Ze liet vastleggen: 'que dez 

son retour du lieu de Fribourg en Suisse en la cité de Besançon, elle n'auroit heu 

aucune sorte d'habitude avec luy [de prins van Cantecroy; IH] qui luy ayt laissé le 

moindre soupçon d'estre demeurée enceinte'.451  

Hoewel ze in september toch echt een kind had gekregen, had ze in haar 

verklaringen tegenover dokter Jannet, het parlement van Dôle, Saint-Amour en de 

aartsbisschop van Besançon niet gelogen. Ze was immers niet zwanger van de prins 

van Cantecroy, maar van de hertog van Lotharingen. Dat laatste had ze er alleen niet 

bij verteld. Dit kon ze niet, omdat haar huwelijk met de hertog nog geheim moest 

blijven. Béatrix en Karel wilden eerst zekerheid van de Kerk voordat zij als echtpaar 

in de openbaarheid zouden treden.  

 Eind november 1637 had Karel zich wegens ziekte op kasteel Belvoir 

teruggetrokken. Sinds september leed hij aan hoge koortsen en hartkloppingen. Karels 

biograaf père Hugo schrijft dat hij aan de pest leed.452 Hij was er zo ernstig aan toe dat 

het er naar uitzag dat hij zou overlijden. Zijn soldaten waren ten einde raad en ook de 

bevolking van de Franche-Comté was wanhopig. In Besançon werden er openbare 

processies en novenen georganiseerd om hulp van hogerhand af te dwingen. Ook de 

Heilige Lijkwade werd te voorschijn gehaald en door Besançon rondgedragen, 

gevolgd door de gouverneurs van de stad.453 Op 29 november 1637 liet de doodzieke 

Karel op kasteel Belvoir om 7 uur 's morgens een verklaring opstellen. Hij bevestigde 

daarin dat zijn huwelijk met Béatrix rechtmatig was. Het kind dat zij in september had 

gebaard was zijn zoon en legitieme erfgenaam.454 Karel liet ook uit het nabijgelegen 

Gray Pierre Fourier ontbieden, de geestelijke die eerder dat jaar onverbiddelijk was 

geweest over het huwelijk met Béatrix. Hoewel Karel geen biecht wilde doen, droeg 

Fourier elke dag een mis op in de kamer van de hertog. Hij bleef erop hameren dat 

Karel een vergissing had begaan door Béatrix te trouwen.  
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 Op 6 december was er plotseling een omslag in de ziekte van de hertog. Hij 

knapte zienderogen op en iedereen, inclusief de hertog zelf, was van mening dat zijn 

genezing te danken was aan de gebeden en de aanwezigheid van Fourier. Opnieuw 

had Fourier hertog Karels leven gered.455  

 Er deed zich nog een incident voor tijdens Fouriers verblijf bij hertog Karel. 

Béatrix had de rozenkrans van Fourier ontvreemd. Omdat Fourier haar nog steeds niet 

wilde zien, dacht ze op deze manier toch van hem te kunnen profiteren. Toen hij dit 

ontdekte, was hij in alle staten. Hij deed zijn beklag bij hertog Karel, want de 

rozenkrans was hem geschonken door 'Madame la duchesse Nicole', de enige die deze 

titel verdiende.456  

 Na zijn wonderbaarlijke genezing begaf de hertog zich op 14 december naar 

Besançon, waar men hem verwelkomde met kanonsalvo's en uit dankbaarheid voor 

zijn herstel het Te Deum zong.457 Fourier zou nog enige dagen in Karels gevolg 

verblijven alvorens naar Gray terug te keren. 

Eind januari kreeg secretaris Dominique Jobart458 van hertog Karel de 

opdracht diens zoon, die zich nog steeds in Scey bevond, toe te vertrouwen aan een 

Luikse officier, luitenant-kolonel Louis Hanson, en diens echtgenote. De reden 

hiervoor was niet alleen dat de min, mademoiselle De Bermond, ziek was geworden, 

maar ook dat een tijdelijke verhuizing gewenst was 'à cause du mauvais air'. Volgens 

Jobarts eigen verklaring was de voornaamste reden van de verplaatsing echter dat het 

kind voor Caroline van Oostenrijk moest worden verborgen. Zij had namelijk lucht 

gekregen van de geboorte en wilde het kind opeisen.459 Ze was van plan om desnoods 

met behulp van het parlement van Dôle het kasteel van Scey te laten doorzoeken.460 

Luitenant-kolonel Hanson diende in het regiment van de baron van Egfort dat was 

gelegerd in Belleherbe, een dorp ongeveer tien kilometer ten zuidoosten van kasteel 

Belvoir en zestig kilometer ten noordwesten van Scey-en-Varais. Jobart haalde het 

kind op in Scey en droeg het in het plaatsje Nasey over aan Hanson en zijn 

                                                
455 Zie ook p. 95. 
456 Dérreal, 'L'intervention de Saint Pierre Fourrier', 303-306. 
457 Desrobert, Campagnes de Charles IV, duc de Lorraine et de Bar (1634-1638), 417. 19 december 
1637: 'visite du Duc de Lorraine et félicitations sur sa guérison d'une grave maladie', ADD, Chapitre 
métropolitain de Besançon, G. 203. 
458 Dominique Jobart was in 1628 door Karel in de adelstand verheven. Desrobert, Campagnes de 
Charles IV, 534. 
459 Verklaring van Dominique Jobart van 5 augustus 1644, ARB, GRM, PBC, portefeuille 15.  
460 Volgens de getuigenverklaring bij het parlement van Dôle was er al een deurwaarder namens 
Caroline bij het kasteel geweest. 
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echtgenote. Hij overhandigde hem daarbij in opdracht van hertog Karel honderdvijftig 

dukaten. Het echtpaar nam de baby vervolgens mee naar Belleherbe. Het kind werd 

niet naar Belvoir overgebracht, omdat de hertog bang was dat het daar nog besmet zou 

kunnen raken door de ziekte waaraan hijzelf had geleden.461 Teruggekomen in 

Besançon verzekerde Jobart de bezorgde ouders dat hun kind in goede handen was, 

maar Béatrix 'retournoit plusieurs foix aux larmes d'appréhension que son enfant 

n'eust souffert plus d'incommodités du froid et du chemin'.462  

Vijftien dagen later, dus omstreeks medio februari 1638, begaf Jobart zich in 

opdracht van de hertog naar Passavant, een dorp dertig kilometer ten oosten van 

Besançon, waar enkele van Karels troepen waren gelegerd. Hierna was het de 

bedoeling dat hij zou doorreizen naar Belleherbe om naar het welzijn van de kleine 

jongen te informeren. Intussen had Hanson echter twee soldaten naar Besançon 

gestuurd met een brief voor Jobart om te melden dat het kind ernstig ziek was 

geworden. Omdat Jobart niet aanwezig was, opende de hertog zelf de brief en vernam 

terstond het slechte nieuws. Intussen was Jobart in Belleherbe aangekomen, waar hij 

Hanson in tranen aantrof. Jobart, die nog van niets wist, vernam dat Hanson hem een 

brief had gestuurd met het nieuws dat het kind ziek was, maar dat na het vertrek van 

de soldaten de toestand van het kind was verergerd en dat het zojuist was overleden. 

Jobart wilde het kind zien en betrad de woning. Hij trof er een intens verdrietige 

vrouw van Hanson aan bij het nog warme lichaam van het jongetje, in wie hij met 

grote stelligheid de zoon van de hertog herkende. Jobart stuurde Hanson meteen naar 

de hertog in Besançon om hem het slechte nieuws te brengen, maar ook om terug te 

keren met een dokter of een chirurgijn. De volgende dag arriveerde Hanson in 

gezelschap van Jean Du Mesnil, de chirurgijn van de hertog. Deze constateerde 

meteen de doodsoorzaak: toen het kind van Scey naar Belleherbe was overgebracht, 

had de kou tot zijn hersens kunnen doordringen doordat de pijlnaad ('la suture 

sagitale') in zijn schedel niet gesloten was. Daarbij kwam nog eens de giftige lucht en 

de hitte van de kachel, waaraan hij sindsdien dag en nacht was blootgesteld. Maar de 

werkelijke oorzaak was volgens Du Mesnil te wijten aan de vroeggeboorte van het 

kind en het feit dat daarbij geen vroedvrouw aanwezig was geweest. Een vroedvrouw 

had namelijk 'le soing de joindre cette suture en serrant la teste de l'enfant sitost qu'il 

                                                
461 Aldus een tweede verklaring van Karel IV van 16 december 1639, opgetekend in Sierck, ARB, 
GRM, PBC, portefeuille 15. 
462 Verklaring van Dominique Jobart, 5 augustus 1644, ARB, GRM, PBC, portefeuille 15. 
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vient au monde'. De vroedvrouw was echter pas later gearriveerd en had dit niet meer 

gecontroleerd. Het was dus haar fout. 

Hertog Karel droeg Du Mesnil schriftelijk op een autopsie te verrichten op 'son 

fils né de son légitime mariage avec la princesse de Cantecroix'. Overigens zou Du 

Mesnil 25 jaar later ook de autopsie op Béatrix uitvoeren.463 Op de vraag van Du 

Mesnil aan hertog Karel aan welke vader hij het kind moest toeschrijven, had de 

hertog geantwoord: 'à moi-même'.464 Daarna brachten Jobart, Du Mesnil en kapitein 

Bermond, de commandant van kasteel Belvoir, het lijkje en de apart gebalsemde 

ingewanden naar de kelder van de kapel St.-Nicolas bij kasteel Belvoir,465 waar al 

veel leden van het geslacht De Cusance begraven lagen. De kapel werd voor hen 

geopend door een bediende, zonder dat deze werd verteld wat er aan de hand was. Het 

kindje werd begraven in een grenen kistje, dat later in opdracht van hertog Karel 

alsnog door een loden exemplaar zou worden vervangen. De eveneens gebalsemde 

ingewanden werden apart buiten de kelder begraven. Die begrafenis moet omstreeks 

de derde week van februari 1638 hebben plaatsgevonden 

Hierna vertrok Du Mesnil naar Besançon om de droevige ouders te 

informeren. Jobart keerde via Passavant eveneens terug naar Besançon om de hertog 

op de hoogte te brengen van de gebeurtenissen. Karel reageerde geëmotioneerd, maar 

Béatrix had het er nog moeilijker mee. Iedere keer als Jobart een poging waagde er 

met haar over te praten, barstte zij in tranen uit. Daardoor had hij pas na enkele dagen 

de gelegenheid gekregen haar het hele verhaal te vertellen.466  

 Alle feiten met betrekking tot de verplaatsing, Karels vaderschap en de dood 

van het kind werden ten overstaan van het parlement van Dôle in augustus 1639 

bevestigd door Jobart, Du Mesnil, Hanson, Claude Monin (de burgemeester van 

Belleherbe) en Ermenfroid de Bermond de Censé (commandant van kasteel Belvoir). 

Op verzoek van het parlement van Dôle gebeurde dit opnieuw in december van dat 

jaar in Luxemburg ten overstaan van Pierre Weym, president van de provinciale raad. 

Ditmaal waren het Jean Forget (Karels lijfarts), François Picard (Karels sommelier), 

luitenant-kolonel Hanson, Georges de Spannenberg (huismeester) en Jean de Namur 

                                                
463 Zie p. 280-281. 
464 BMB, Ms. Chifflet 3, f. 109 e.v.  
465 In de 18e eeuw is deze kapel vervangen door een kerk. 
466 Verklaring van Dominique Jobart, 5 augustus 1644, ARB, GRM, PBC, portefeuille 15.  
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(een cornet die Hanson naar Nasey had vergezeld).467 Vijf jaar later zou Jobart 

tegenover een onbekende persoon opnieuw een gedetailleerde verklaring afleggen.468  

Caroline van Oostenrijk weigerde te accepteren dat haar vermeende kleinzoon 

overleden was. Sterker nog, ze vermoedde dat Béatrix de jongen doelbewust het land 

had uitgesmokkeld om hem bij zijn grootmoeder vandaan te houden. Zij beweerde dat 

haar niets bekend was van een tweede huwelijk van haar schoondochter, laat staan dat 

zij wist dat er een kind uit deze verbintenis was geboren. Zij wist niet beter dan dat de 

hertog van Lotharingen wettig was getrouwd met prinses Nicole, die zich nog steeds 

levend en wel in Parijs bevond. Het kind waarvan sprake was, was geboren uit 

Béatrix' eerste huwelijk met haar zoon, de prins van Cantecroy. Het was volgens 

Caroline algemeen bekend dat Béatrix sinds Kerst 1636 zwanger was van haar zoon. 

Béatrix zou haar ernstig zieke man enkele malen gezegd hebben troost te zoeken in 

het vooruitzicht op een erfgenaam. De stervende prins zelf zou tegen zijn moeder 

hebben gezegd dat zij in ieder geval het verdriet om zijn verlies kon compenseren met 

een kleinkind. Ook nadat de prins was overleden, hadden Béatrix en haar moeder 

Ernestine met verschillende personen over haar zwangerschap gesproken. Béatrix' 

moeder zou Caroline zelfs gezegd hebben dat haar dochter 'portoit un thresor 

inestimable, lequel luy devoit servir de consolacion en ses afflictions'.  

Caroline had nog meer beschuldigingen aan het adres van haar (ex-) 

schoondochter. Na de dood van Cantecroy zou Béatrix haar minachting voor de prins 

hebben geuit door zijn kind tijdens haar zwangerschap bloot te stellen aan de gevaren 

van een barre reis naar het kasteel van Scey. Ook vroeg Caroline zich af hoe het 

mogelijk was geweest dat Béatrix, enkele weken nadat dokter Jannet had verklaard 

dat er geen sprake was van een zwangerschap, alsnog een kind had gebaard. Verder 

had Béatrix de goede naam van haar kind en echtgenoot verloochend door kenbaar te 

maken dat zij niet meer als prinses van Cantecroy wilde worden aangesproken. En dat 

terwijl zij van veel lagere komaf was dan haar zoon, die direct van de hertogen van 

Bourgondië afstamde. Béatrix kon zich slechts op een zijdelings verwantschap 

beroepen, via haar grootvader die destijds een zuster van de graaf van Champlitte had 

gehuwd. De kinderen die zij vervolgens met hertog Karel had gekregen, hadden 

minder status dan die van haar eerste echtgenoot. Zo maakte Caroline op weinig 

                                                
467 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 99. 
468 Verklaring van Dominique Jobart, 5 augustus 1644, ARB, GRM, PBC, portefeuille 15. Het is 
onbekend aan wie de brief van Jobart is gericht, want het adres ontbreekt. 
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fijnzinnige wijze duidelijk hoe volgens haar de familieverhoudingen hadden 

gelegen.469 

Volgens Caroline zou de graaf van Saint-Amour een dubieuze rol hebben 

gespeeld in de geheimhouding van de zwangerschap van haar schoondochter. Zij 

beschuldigde hem ervan in augustus 1637 alles in het werk te hebben gesteld om 

Béatrix de gelegenheid te geven in het geheim haar kind op zijn kasteel van Scey ter 

wereld te brengen. Ook zou hij zijn echtgenote en zijn schoonmoeder daarheen 

hebben gestuurd om Béatrix gezelschap te houden. Verder zou hij al zijn militaire 

personeel hebben vervangen door buitenlandse soldaten. Toen hij daarover op 30 mei 

1639 op Carolines verzoek werd gehoord door het parlement van Dôle, stelde hij zich 

onwrikbaar op het standpunt dat hij niet wist dat Béatrix zwanger was op het moment 

dat zij op verzoek van de hertog in zijn kasteel werd ondergebracht. Hij bevestigde dat 

hij Béatrix na de geboorte van het kind had verzocht te verklaren dat de prins van 

Cantecroy geen nazaten had. Hij legde uit dat hij deze verklaring van Béatrix nodig 

had ter ondersteuning van zijn claim op de nalatenschap van Granvelle. Aan deze 

verklaring was zijns inziens niets gelogen, het kind was immers van hertog Karel.470  

Voorts stelde Caroline dat het kind nog steeds in leven was. Het was in januari 

1638 van Scey naar Nasey vervoerd en daarna niet naar Belleherbe, zoals de 

tegenpartij beweerde, maar naar kasteel Belvoir, waar het enkele maanden zou 

blijven, om ten tijde van de wijnoogst in 1638 met zijn moeder naar Besançon te gaan. 

Naar Belleherbe was het kind beslist niet overgebracht; Caroline meende dat het 

onwaarschijnlijk zou zijn geweest een kind van zo hoge geboorte toe te vertrouwen 

aan soldaten, terwijl Belvoir, waar de hertog verbleef, zo dichtbij was. Tijdens de 

vastentijd van 1639 zou het kind met zijn moeder in Remiremont (Vogezen) zijn 

gesignaleerd.471 Caroline oordeelde vernietigend over de personen die een getuigenis 

hadden afgelegd in het voordeel van Saint-Amour: Jobart was een onbetrouwbare 

vagebond, Ermenfroid de Bermond en Picard waren godslasteraars, Claude Monin 

een man van niets die gemakkelijk omkoopbaar was, en de rest bestempelde ze als een 

stelletje dieven en profiteurs. Na deze verklaring volgden de getuigenissen van 34 

personen die door Caroline waren opgeroepen. In de meeste verklaringen is terug te 

                                                
469 ARB, GCM, PBC, portefeuille 10. Het document met de beschuldigingen is ongedateerd maar moet 
van na 1649 zijn, omdat beide kinderen van Béatrix worden genoemd. De laatste, Charles-Henri, werd 
in 1649 geboren. 
470 ARB, GRM, PBC, portefeuille 25. 
471 Ibidem. 
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vinden dat Béatrix sinds Kerst 1636 zwanger was; dat ze, toen haar man aan de pest 

leed, geen preventieve drankjes had mogen innemen vanwege haar zwangerschap; dat 

men had gezien dat het kasteel van Scey ontruimd werd en de soldaten vervangen 

door buitenlanders; dat Béatrix was gesignaleerd toen ze in een koets op het kasteel 

van Scey arriveerde; dat er babygehuil was gehoord en dat men babywas buiten had 

zien hangen. Velen meenden te weten dat het kind een jongen was en dat hij Joseph 

heette; dat hij blozend en gezond was en op de prins van Cantecroy leek, en tenslotte 

dat het jongetje vanuit Scey via Nasey naar Belvoir was overgebracht.472  

 

Verklaring Béatrix  

 

In een verklaring die Béatrix vlak voor haar dood liet opstellen over de gang van 

zaken rondom de dood van de prins van Cantecroy, gaf ze haar eigen visie op de 

gebeurtenissen vanaf de conceptie van haar kind tot zijn dood.473 Nadat zij zich 

vanwege de besmettelijke ziekte van haar echtgenoot de prins van Cantecroy in het 

huis van de heer Bietrix had gevestigd, was zij overvallen door 'purgations ordinaires' 

[menstruatie]. Daardoor was zij drie weken lang [!] ernstig ziek geweest. Intussen was 

de prins op 2 februari overleden. Volgens haar verklaring was zij vervolgens op 6 

maart met de hertog getrouwd en op 9 maart raakte zij zwanger van hem: '[Elle] 

conceut de ses oeuvres, ainsi qu'elle a recogneu par les mesmes signes qu'elle avoit eu 

en la premiere grossesse de la fille qu'elle avoit eu précédemment en son mariage avec 

ledict fut [feu; IH] seigneur prince de Cantecroix'.  

 Toen ze vierenhalve maand zwanger was, had ze zich op verzoek van de 

hertog enige tijd op het kasteel van Scey-en-Varais opgehouden. Daarna was ze 

teruggekeerd naar Besançon. In september - ze noemt het de zevende maand van haar 

zwangerschap - begaf zij zich opnieuw naar het kasteel van Scey-en-Varais, in 

gezelschap van opperstalmeester François Romécourt en enkele bedienden van de 

hertog. Onderweg schrok haar muilezel van een plotseling passerende koets. Om te 

voorkomen dat ze zou vallen, schoten de bedienden te hulp, maar door de kracht 

waarmee ze haar opvingen, voelde ze dat er iets mis ging met het kind in haar buik. 

Hierna hervatte ze de reis, maar ze had veel pijn. Toen zij aankwam op het kasteel van 

                                                
472 ARB, GCM, PBC, portefeuille 25 en 30. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 98-99.  
473 Déclaration que Madame de Lorraine a faicte avant sa mort pardevant notaire, confesseur et 
tesmoings, touchant la naissance de son enfant et la mort d'iceluy, 24 mei 1663, ARB, GRM, PBC, 
portefeuille 1.  
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Scey wilde de hertog per se met haar dineren. Tijdens het dessert werd zij onwel: 'elle 

fut provocquée à un grand vomissement qui l'obligea soubs l'aggrement de Saditte 

Altesse de se remettre au lict, où quelques heures après elle se deslivra d'un fils sans 

assistance d'aucune sage femme'. Alleen haar dienstmeisje Marie Basset, een zekere 

mademoiselle de Bevelande (vermoedelijk haar kamenierster), een bediende genaamd 

Claudine en de apotheker Mungier waren aanwezig. Béatrix beschrijft dat het kindje 

niet groter was dan een voet, 'n'ayant pas les ongles entièrement formées, à raison 

qu'elle n'estoit pas à terme d'accoucher'. Een wiegje was er nog niet, en daarom werd 

de baby in een mandje gelegd. Volgens Béatrix' eigen chronologie moet de geboorte 

omstreeks eind september hebben plaatsgevonden. 

 Béatrix zegt vervolgens dat de hertog zich enige tijd later vanwege een 

ernstige ziekte genoodzaakt zag zijn testament op te stellen. Hierin erkende hij het 

kind als zijn zoon en opvolger. Nadat Béatrix haar zieke echtgenoot op Belvoir had 

bijgestaan, keerde zij terug naar het kasteel van Scey, waar zij haar kindje in goede 

gezondheid aantrof. Opnieuw liet ze de baby in Scey achter om naar Besançon te 

reizen. De hertog vertelde haar daar enige tijd later met 'les larmes aux yeux' dat hun 

zoontje was overleden. Béatrix eindigt haar verklaring:  

 

Ce que dessus a esté ainsy déclaré et asseuré en vérité par laditte dame 

 princesse, et que pour ce ledict fils n'a point esté procrée des oeuvres dudict 

 fut [feu] seigneur prince de Cantecroix que [zoals; IH] la fille dont cy-dessus 

 est faicte mention.  

 

Tot zover Béatrix' verklaring. Het is op zich niet merkwaardig dat Béatrix 6 

maart 1637 als huwelijksdatum noemt, want hoewel de officiële huwelijksakte op 2 

april werd getekend, was er op 6 maart al sprake van een voorlopige huwelijkssluiting 

waarna zij drie dagen later zwanger werd. Er zijn nog andere scenario's denkbaar: 

Béatrix was toch eerder zwanger, van de hertog (die zij vanaf december 1636 weer 

regelmatig zag) of toch van de prins van Cantecroy. Béatrix kon het zich echter beslist 

niet veroorloven te openbaren dat zij sinds Kerstmis 1636 zwanger was van de hertog, 

omdat ze toen nog niet met hem was getrouwd. Een zwangerschap van de prins die 

sinds Kerstmis 1636 dateerde, kwam eveneens ongelukkig uit, omdat zij daarna met 

de hertog getrouwd was. Wat moesten zij en Karel met een kind van de prins van 

Cantecroy? In haar verklaring was Kerstmis 1636 als datum van conceptie dus geen 
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mogelijkheid. Ook zouden Karel en Béatrix Saint-Amour ter wille hebben kunnen zijn 

om de Granvelle-erfenis voor de laatstgenoemde veilig te stellen. 

In haar uitleg rept Béatrix niet van de verplaatsing van het kind naar 

Belleherbe en zijn dood kort daarop. In een verklaring van 18 februari 1645 die ze op 

verzoek van de graaf van Saint-Amour had laten opstellen, doet ze dat wel. Ook 

onderschrijft ze daarin dat het kind zich onder de hoede van Karels officier Louis 

Hanson bevond toen het eind februari 1638 stierf, en ze bevestigt dat het vervolgens 

in Belvoir werd begraven.474  

 

Caroline van Oostenrijk en Elisabeth van Wetten 

 

Caroline van Oostenrijk, die al haar hoop had gevestigd op een kleinzoon en 

erfgenaam, wilde de getuigenissen in het voordeel van Saint-Amour niet accepteren. 

Ze beweerde dat het kind dat in de kapel van Belvoir begraven lag een nakomeling 

van een van de soldaten van de hertog was. De echte zoon van Béatrix zou nog in 

leven zijn en door zijn moeder zijn overgedragen aan de visitandinnen van Besançon. 

Vervolgens hadden deze zusters de jongen naar Lotharingen overgebracht.475  

  Pierre Mareschal, procureur-generaal van de 'gruerie' (houtvesterij) van 

Bourgogne, bevestigde Carolines vermoedens dat haar kleinzoon inderdaad nog 

leefde. Hij beweerde dat de nakomeling ergens in de Zuidelijke Nederlanden zou 

verblijven. Caroline machtigde Mareschal vervolgens op 15 november 1640 'l'enfant 

posthume du feu illustre seigneur Eugène-Léopold Perrenot de Granvelle' op te 

sporen.476 Ook bewoog ze paus Urbanus VIII ertoe een bul te publiceren waarin 

iedereen die de verblijfplaats van het 'enfant posthume du prince de Cantecroy' kende, 

werd verplicht dit bekend te maken op straffe van excommunicatie. De bul van 1 

november 1640 werd niet alleen verspreid in de Franche-Comté, maar ook in de 

Nederlanden en in Frankrijk.477 Eerder, op 18 oktober 1639, had Caroline al een 

gezant naar nuntius Stravius gestuurd om hem op de hoogte te stellen. In zijn bericht 

hierover aan Barberini in Rome suggereerde Stravius dat de zaak een bewijs was van 
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overspel van Béatrix met de hertog. Het overspel zou kunnen dienen als extra 

argument voor de ongeldigverklaring van hun huwelijk.478 

 Mareschal beweerde intussen het kind gevonden te hebben. Het zou door 

Béatrix en de hertog zijn ondergebracht bij een Vlaamse vrouw te Gent, Elisabeth van 

Wetten genaamd.479 De kardinaal-infant werd ingeschakeld en in de naam van koning 

Filips IV werd Elisabeth met haar twee kinderen (ze had ook nog een dochter) op 15 

maart 1641 gevangengezet bij de augustinessen in het klooster van Sint-Barbara.480 

Enige tijd later zou ze op verzoek van Caroline en in opdracht van de Raad van 

Vlaanderen van haar kinderen worden gescheiden en in een kerker van het 

Gravensteen in Gent worden opgesloten.481 

 In werkelijkheid was de vader van Elisabeths zoon een geestelijke, vader 

Bartholomeus Mertens genaamd, die de functie van procurator en keldermeester van 

het Pieter Pot-klooster te Antwerpen bekleedde. Om haar zwangerschap voor haar 

familie te verbergen, had Elisabeth Antwerpen destijds verlaten en zich in Berchem 

gevestigd. Tegenover haar omgeving beweerde ze dat ze was getrouwd met een 

zekere Pauwels, die vervolgens naar Duitsland was vertrokken. Na de geboorte van 

haar zoon Engel op 20 augustus 1636 bracht ze hem eerst onder bij een vrouw in 

Turnhout, maar omdat ze hem toch bij zich wilde hebben, haalde ze hem daar weer 

op. In maart 1639 besloot ze zich in Gent te vestigen. Door een ongelukkige 

samenloop van omstandigheden werd Elisabeths geheimzinnige gedrag opgemerkt en 

door de handlangers van Caroline in verband gebracht met de zaak van de zoon van 

Béatrix en de prins van Cantecroy. Men was namelijk op zoek naar een alleenstaande 

vrouw met een kind dat de leeftijd van het kind van Karel en Béatrix moest hebben. 

Elisabeth en haar zoon voldeden min of meer aan deze criteria. Ook het feit dat ze niet 

wilde zeggen wie de vader van haar kind was, maakte haar verdacht.482 In haar 

gevangenschap schreef Elisabeth op 27 maart 1641 een wanhopige brief aan Mertens, 

van wie niemand mocht weten dat hij de vader was, en die ze ook niet verraadde. Ze 

liet het aan Mertens over om openheid van zaken te geven en uit te leggen waarom hij 

haar geld had gestuurd: 

                                                
478 Correspondance de Richard Pauli-Stravius, 392-393. 
479 Voor meer uitgebreide details, zie Gachard, Histoire d'un procès célèbre, passim, en Maréchal, Une 
cause célèbre au XVIIe siècle, passim. Deze Maréchal is een nazaat van de Mareschal die de zoektocht 
naar het 'enfant posthume' ondernam.  
480 ARB, GMC, PBC, portefeuille 24. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 106. 
481 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 108. 
482 Ibidem, 105-106. 
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 Et qui que ce soit, ils veullent touts que Engel n'est mon enfan, mais seluy 

 d'un prinse, et que je l'aurois prins à moy pour de l'argent; et il veut savoir 

 qui m'at envoié l'argent, et de quoy j'ay vécu. [...] Le procureur général me 

 demanda pourquoy que Vostre Révérence m'envoia cela: je disois que c'estoit 

 que je  l'avois laissé à Vostre Révérence [...] Doncques je vous prie, sur toute 

 amitié, de m'ayder en tout ..483 

  

Tussen de regels door is goed te lezen hoezeer Elisabeth een beroep op zijn geweten 

deed. Mertens kwam haar echter niet te hulp en zou pas op zijn sterfbed in 1648 

opbiechten dat hij de vader van Elisabeths kinderen was en dat hij meer dan tien jaar 

'vleeschelijcke conversatie' met haar had gehad.484 Het vermeende kind wordt 

overigens in de meeste processtukken 'l'enfant posthume' genoemd. Men bedoelde 

daarmee dat hij was verwekt door de prins van Cantecroy, maar pas na diens 

overlijden was geboren. 

 

De Raad van Vlaanderen 

 

Op 12 maart 1641 nam het parlement van Dôle een definitieve beslissing ten gunste 

van de graaf van Saint-Amour, onder voorwaarde dat hij Caroline van Oostenrijk 

70.000 francs zou betalen voor de afkoop van de heerlijkheid van Chantonnay. In feite 

betekende dit dat het parlement erkende dat er geen kind van Béatrix met de prins van 

Cantecroy was. Voor Caroline was dit het startsein voor een slepende rechtsgang die 

pas in 1668 zou eindigen, lang nadat de meeste betrokkenen overleden waren. Omdat 

de Franche-Comté onder jurisdictie van het Heilige Roomse Rijk viel, ging Caroline 

in eerste instantie in beroep bij de Hofraad in Wenen, die haar het voorlopige 

vruchtgebruik van het Palais Granvelle en de goederen op het grondgebied van 

Besançon toewees.485 Vervolgens wendde ze zich in 1641 tot de Raad van Vlaanderen 

en ten slotte werd de zaak in 1648 bij de Grote Raad van Mechelen aanhangig 

gemaakt. 

                                                
483 ARB, GMC, PBC, portefeuille 24. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 107. 
484 Rijksarchief Gent, Documents Divers, Raad van Vlaanderen, 34327. 
485 Longin, Caroline et Béatrix, 313. 

 



 139 

  Twee jaar na de gevangenneming van Elisabeth van Wetten arriveerde 

Caroline in juli 1643 uit de Franche-Comté in Gent om het kind, 'l'enfant posthume', 

met eigen ogen te aanschouwen. Ze aarzelde geen moment en zag een grote gelijkenis 

met haar zoon, hoewel ze de jongen nog nooit eerder had gezien. Het kind zelf, 

waarschijnlijk door de nonnen geïnstrueerd, klampte zich aan haar vast en wilde haar 

niet meer loslaten:  

 

 il commença à changer de couleur, avec des pasleurs et tremblemens 

 extraordinaires, comme esmeu d'une arrivée si soudainne et d'un visitte, qu'il 

 n'attendoit pas de sa restauratrice; et spontanément, et de son propre 

 mouvement, se jetta à con col et l'embrassa  for serrement, comme celle seulle 

 à qui il appartenoit, avec de grandes  palpitations de cœur.486  

 

 Caroline verzocht vervolgens de Raad van 

Vlaanderen de jongen aan haar toe te wijzen, 

maar het zou nog tot 1648 duren voordat zij 

hem in haar Mechelse residentie kon 

onderbrengen.  

 De aandacht ging nu weliswaar uit 

naar de arme Elisabeth van Wetten, maar de 

graaf van Saint-Amour was zich er terdege 

van bewust dat hij uiteindelijk ook de dupe 

zou kunnen worden. Immers, als Elisabeth 

zou bekennen dat het kind niet van haar was 

maar van Béatrix de Cusance, dan zou de 

nalatenschap van Granvelle alsnog naar 

Caroline en haar veronderstelde kleinzoon 

kunnen gaan. Op 28 mei 1644 deed Saint-

Amour zijn beklag bij de kardinaal-infant: 

zijn eer en die van Béatrix stonden op het spel; alles zou een samenzwering van hun 

vijanden zijn. Hij ging er vanuit dat de kardinaal-infant zou ingrijpen. Het 

                                                
486 Hierover bestaat een gedetailleerd factum, dat later door Caroline gepubliceerd en verspreid werd 
genaamd: Droict de filiation et identité du posthume de feu messire Eugène Leopold Perrenot de 
Grandvelle, ARB, GCM, PBC, portefeuille 27. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 108. 

Droict de filiation et identité du posthume de feu messire Eugène 
Léopold Perrenot de Grandvell dict d'Oyselay, vivant prince de 
Cantecroy, ARB, GCM, PBC, portefeuille 27. 
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tegenovergestelde gebeurde: Saint-Amour werd ervan beschuldigd de Granvelle-

nalatenschap ten onrechte te hebben verkregen. Hij kreeg echter wel de gelegenheid 

om met documenten en getuigen het tegendeel te bewijzen.487  

 De beschuldiging van Caroline tegen Elisabeth, ingegeven door Pierre 

Mareschal, hield het volgende in. In eerste instantie beweerde Caroline dat het kind in 

april 1638 door twee jezuïeten te Antwerpen aan Elisabeth van Wetten was 

overgedragen. Deze verklaring kon ze echter niet bewijzen, want de twee bewuste 

geestelijken waren op dat moment al overleden. Een andere versie werd vervolgens 

opgevoerd: nadat het kind op het kasteel van Scey was geboren, was het via 

Lotharingen naar Sierck gebracht. Daar werd het overgedragen aan twee Lotharingse 

vrouwen, die het kind in maart 1638 naar Borgloon (in Vlaams-Limburg) hadden 

meegenomen en het daar aan Elisabeth van Wetten hadden overhandigd. Hierna had 

Elisabeth de jongen via Luik en Brussel naar Antwerpen gebracht, waar zij op 5 april 

kwam om er ongeveer een jaar te verblijven. Nadien was zij, vergezeld door 'deux 

hommes bottés', met het kind naar Remiremont in Lotharingen gereisd, waar getuigen 

hadden gezien dat het door Béatrix en Karel werd geliefkoosd. Tenslotte had 

Elisabeth zich met het kind te Gent gevestigd, waar Béatrix en Karel het begin 

november 1639 in het geheim in de tuin van 'la dame de Blangerval' hadden 

geknuffeld.488  

 

Elisabeth van Wetten 

 

Vijf jaar zat Elisabeth van Wetten gevangen zonder dat er iets gebeurde. Caroline 

deed er alles aan om haar vrijlating te voorkomen. Verschillende leden van de Raad 

van Vlaanderen hadden medelijden met Elisabeth. Kennelijk kreeg ze zelfs enige 

vrijheid, want ze mocht met medegevangene Adrien de Heere trouwen, bij wie ze ook 

een dochter kreeg. Caroline deed verschillende malen pogingen om Elisabeth om te 

kopen in de hoop dat deze zou bekennen dat haar kind de prins van Cantecroy was. 

                                                
487 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 111-112.  
488 Dit laatste had Caroline persoonlijk van mademoiselle de Liekercke en de markiezin van Gonzaga 
vernomen, toen zij bij de markiezin de Trazignies logeerde. Zo zou Karel zelfs tegen de hertog van 
Elbeuf hebben gezegd: 'je vous veu[x] faire voir mon héritier', waarop Elbeuf zou hebben gezegd: 'mon 
cousin, vous ne pouvez vous attribuer cest enfant': Caroline gaf toe dat Elbeuf dit later had ontkend, 
maar voor haar bleef dit toch de waarheid. Ook de gravin van Enghien zou, volgens Caroline meer 
weten, maar nadat de graaf van Saint-Amour tot gouverneur van Namen was benoemd, had zij het 
verstandiger gevonden over de zaak te zwijgen. ARB, GCM, PBC, portefeuille 10. Gachard, Histoire 
d'un procès célèbre, 113-114. 
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Elisabeth ging hier echter niet op in.489 Wel zijn veel kwitanties bewaard van voedsel 

en goederen die voor Elisabeth in de gevangenis ter beschikking werden gesteld en 

die door Caroline waren betaald.  

Een van de feiten die Caroline als bewijs aanvoerde, was dat Engel, net als 

haar zoon, aan één voet een teen had die over een andere teen was gegroeid. 

 
Kwitantie van Elisabeth van Wetten, 25 december 1642, ARB, GCM, PBC, portefeuille 17. 

 

Door de tegenpartij werd aangevoerd dat het kind veel op zijn moeder en twee 

zusjes leek. Om dit argument kracht bij te zetten, werden de drie kinderen op 5 juni 

1646 met hun moeder samen voor de Raad gebracht. De reactie van de Raad is niet 

bekend, maar wel die van Caroline, die de veronderstelde gelijkenis in haar factum 

van 1646 ten stelligste weersprak. Het gezicht van haar kleinzoon was ronder en zijn 

teint veel delicater. Ook meldt het factum dat het kind grote weerzin had om te 

worden geconfronteerd met Elisabeth, de vrouw die claimde zijn moeder te zijn.490  

  Op 11 juni 1646 vond de Raad van Vlaanderen het tijd worden voor meer 

drastische methoden om van Elisabeth los te krijgen wie de vader van haar kind was. 

Met om haar hals een ijzeren band ['carcan de fer'] met pinnen in de binnenzijde, de 

handen op de rug gebonden en de voeten vastgemaakt aan de kruk waarop zij zat, 

werd zij dichtbij een vuur gezet. Gedurende 42 uur werd ze in deze toestand 

ondervraagd. Moedig bleef ze volhouden dat de jongen haar eigen kind was. Het 
                                                
489 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 117. 
490 Factum 1646, ARB, GCM, PBC, portefeuille 31. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 117-119. 
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enige wat ze over de vader wilde zeggen, was dat hij een geestelijke uit Antwerpen 

was. In het factum van 1646 meent Caroline dat Elisabeth tijdens de tortuur te 

zachtaardig was behandeld:  

 

 … les mains et les jambes soustenues avec des fins linges, et son gosier et 

 menton de mesme garanthy des pointes du collier, en telle sorte qu'elle se 

 pouvait supporter sur iceluy et reposer (comme elle faisoit) sans douleur ...491  

 

Na deze marteling werd Elisabeth op 20 juni 1646 vrijgelaten - maar niet 

vrijgesproken - onder voorwaarde dat ze de stad Gent niet zou verlaten.492 

 Op 28 april 1648 sprak de Raad van Vlaanderen zich uit over de drie zaken: de 

procureur-generaal tegen Elisabeth van Wetten, Caroline van Oostenrijk tegen 

Elisabeth van Wetten en Caroline van Oostenrijk tegen de graaf van Saint-Amour. 

Elisabeth van Wetten werd vrijgesproken en de jongen werd haar weer toegewezen. 

Verder stelde men dat er geen 'enfant posthume' bestond, wat betekende dat de zaak 

van Caroline tegen Saint-Amour werd afgewezen.493  

 

De Grote Raad van Mechelen 

 

Dezelfde dag nog ging Caroline in beroep bij de Grote Raad van Mechelen, het 

hoogste rechtscollege in de Nederlanden.494 Het beroep was zowel gericht tegen de 

uitspraak van het parlement van Dôle in 1641 als tegen die van de Raad van 

Vlaanderen. Dit is de reden waarom deze duizenden stukken, dus ook die van de zaak 

in Dôle en van de Raad van Vlaanderen, zich in het archief van de Grote Raad van 

Mechelen bevinden. De Grote Raad moest immers kunnen oordelen over de eerder 

gevoerde processen.  

 Carolines actie was succesvol, want vijf jaar later werd bij het vonnis van 7 

augustus 1653 het 'enfant posthume' een curator toegewezen tegenover wie hij moest 

aantonen dat hij degene was die hij pretendeerde te zijn. Caroline kreeg de 

gelegenheid om de ongeldigheid van de uitspraak van het parlement van Dôle uit 

                                                
491 Factum 1646, ARB, GCM, PBC, portefeuille 31. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 119-120. 
492 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 121. 
493 Ibidem, 147. 
494 In het Luxemburgs zegt men nog altijd mir ginn op Mechelen ('wij gaan naar Mechelen') als men 
zijn laatste troef wil uitspelen. 
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1641 te bewijzen. De graaf van Saint-Amour kreeg vervolgens de kans om dit tegen te 

spreken. Hij werd verplicht Caroline 3.000 gulden te vergoeden voor de kosten die zij 

had gemaakt om het 'enfant posthume' op te sporen. Verder moest hij haar elk half 

jaar 600 gulden betalen, zodat zij de kosten van de curator kon vergoeden. Met 

betrekking tot de nalatenschap van het huis van Granvelle bleef de zaak tussen 

Caroline en Saint-Amour vooralsnog onbeslist. Het zou tot 1668 duren voordat daarin 

arrest werd gewezen.495  

 Béatrix had zich al die tijd buiten de zaak weten houden. Het proces werd 

immers tegen Saint-Amour gevoerd en niet tegen haar. Caroline gebruikte het 

stilzwijgen van Béatrix als argument om aan te tonen dat het kind wel degelijk van 

haar moest zijn. Waarom zou zij het anders niet tegengesproken hebben? Ook het feit 

dat Béatrix korte tijd in Gent had gewoond496 was voor Caroline verdacht: 'si ledict 

enfant n'estoit pas le sien, elle n'en demeureroit pas là, ayant assez de coeur et de 

courage pour ne point supporter que l'on traitast un infâme bastard pour son enfant'.497 

 Al veel eerder, in 1645, had zowel Béatrix als hertog Karel op verzoek van 

Saint-Amour de gang van zaken rondom de geboorte en het sterven van hun kind op 

schrift laten zetten. Béatrix verklaarde onder andere: 'celuy saisy à Gand n'est point de 

nous, et n'y prétendons rien.'498 Karel stelde: 'après avoir reveu nostredicte déclaration 

en datte du zeiziesme décembre mil sic cens trente-neuf,499 de la réiterer et confirmer, 

et d'assurer qu'elle est très véritable, et que tout ce qu'on propose au contraire n'est 

qu'imagination et supposition'.500 Het is overigens opmerkelijk dat zowel de Raad van 

Vlaanderen als de Grote Raad van Mechelen geen aandacht hebben besteed aan het 

feit dat hertog Karel het kind dat in de winter van 1638 was overleden als het zijne 

had erkend. 

                                                
495 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 126 en 148-151. 
496 Béatrix woonde in 1645 en 1646 enige tijd Gent, zie p. 151-154. 
497 Bouclier de la filiation du jeune prince de Cantecroy, 128, ARB, GCM, PBC, portefeuille 27: 
Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 126. 
498 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 127. ARB, GCM, PBC, portefeuille 15. 
499 Zie p. 130, noot 462. 
500 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 128. 
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Verklaringen van Karel IV van Lotharingen en Béatrix de Cusance over de dood van hun  
eerste kind, 1645, ARB, GCM, PBC, portefeuille 15. 

 

 Ook hertog Karel had zich overal zoveel mogelijk buitengehouden, ondanks 

het beroep dat Saint-Amour op hem had gedaan als oude vriend en krijgsmakker. In 

een brief van 26 november 1645 aan Saint-Amour legde Karel hem uit dat de zaak te 

belachelijk voor woorden was, dat erop ingaan alleen maar schuld bekennen zou zijn, 

maar ook dat het voor hem niet verstandig was hierbij betrokken te raken in verband 

met zijn problemen met de Kerk rondom het huwelijk met Béatrix. Het stel was 

immers geëxcommuniceerd en de Kerk stond op het punt dit terug te draaien. Hij 

voelde er niets voor om die goede afloop op het spel te zetten. Hij bestempelde de 

zaak als 'une chose si ridicule que d'entendre toutes les impertinences [...] sur se belle 
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enfant de Guant, qu'il n'y a homme bien sensé qui n'en doyent désespérer et rire tout 

d'un temps'.501  

 Toen Caroline in 1655 haar zogenaamde kleinzoon officieel tot prins van 

Cantecroy benoemde, was voor Béatrix echter de maat vol. Op 19 april 1655 diende 

ze een verzoek in bij Spaanse koning om deze schandalige benoeming ongedaan te 

maken.502 Béatrix werd pas in 1659 direct bij de zaak betrokken. Caroline voorzag dat 

het noodzakelijk was Béatrix als getuige op te roepen, omdat zij anders haar proces 

tegen Saint-Amour nooit zou kunnen winnen.503 Béatrix weigerde immers nog steeds 

het kind dat men in Gent had gevonden als het hare te erkennen. Nu het huwelijk 

tussen Béatrix en Karel officieel ongeldig was verklaard en de hertog zijn 

belangstelling voor Béatrix had verloren, stond laatstgenoemde zwak en was ze een 

makkelijke prooi, zo redeneerde Caroline. Op 1 april 1659 diende Caroline een 

verzoek in waarin zij eiste dat Béatrix als getuige zou compareren voor de Grote Raad 

van Mechelen. Béatrix werd opgeroepen om op 13 december 1659 te verschijnen.504 

Ze beschouwde dit echter als een aantasting van haar waardigheid en weigerde naar 

Mechelen af te reizen.505 Hierin werd toegestemd en er werd een afvaardiging naar 

Brussel gestuurd, om daar uit haar mond een verklaring op tekenen. Béatrix gaf te 

kennen buiten de zaak te willen worden gehouden. Zij verklaarde er geen enkel 

belang bij te hebben. Ze betoogde dat de zoon die zij met de hertog had gekregen al in 

1638 was overleden en dat zij zelf geen aanspraak maakte op de nalatenschap van 

Granvelle. Met welke reden zou ze een jongen verstoppen bij een vrouw in Gent? Als 

haar kind nog zou leven, zou ze hem toch bij zich willen houden? Het was voor 

Béatrix duidelijk dat het Caroline alleen te doen was om de nalatenschap van 

Granvelle; voor haar gold immers: geen nazaat, geen geld.506 Aan een zekere père 

Bourse, een minderbroeder, schreef Béatrix op 7 januari 1660 dat Caroline nu al 

twintig jaar naar 'l'enfant ymaginaire' - het denkbeeldige kind - op zoek was, en dat 

het haar niet echt kon deren: 'Pour cella je ne crain non ay [= et] me moque de sa folle 

prétansion.'507 

                                                
501 ARB, GCM, PBC, portefeuille 15.  
502 ARB, GCM, PBC, portefeuille 6. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 126.  
503 Op 18 augustus 1658 was de oude graaf van Saint-Amour, Jacques-Nicolas de la Baume, overleden 
en had zijn zoon, Charles-François (1632-?), het stokje overgenomen. 
504 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 130-131. 
505 Kopieën van 2 en 29 mei en 21 juni 1659, ARB, GCM, PBC, portefeuille 29. 
506 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 131. 
507 ARB, GCM, PBC, portefeuille 38. 
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 Op 14 augustus 1660 vonniste de Grote Raad dat het kind dat in de kapel van 

Belvoir begraven lag, 'un supposé', een ondergeschoven kind, was. Daarmee werd 

bedoeld dat het kind van een ander was en niet van Béatrix. De graaf van Saint-

Amour werd veroordeeld om alles terug te geven wat aan zijn vader door het 

parlement van Dôle was toegewezen. Elisabeth van Wetten, die in juni 1659 opnieuw 

was gearresteerd, werd weer vrijgelaten, onder voorwaarde dat ze zich zou melden als 

dat nodig was.508 Dit was een groot succes voor Caroline. Volgens het vonnis was het 

kind dat was begraven op kasteel Belvoir dus niet het kind van Béatrix. Nu moest nog 

worden vastgesteld dat het kind dat Béatrix had gebaard op het kasteel van Scey 

hetzelfde kind was dat was aangetroffen bij Elisabeth van Wetten en dat het de zoon 

van de prins van Cantecroy was.509  

 In een brief van 25 mei 1661 verklaarde Béatrix nogmaals dat het kind in 

kwestie een zoon van Elisabeth van Wetten en een geestelijke was en dat die 

geestelijke dit voor zijn dood in 1648 ook officieel had verklaard. Ze vond het 

bovendien een bespottelijk idee dat Caroline, nota bene markiezin van het Heilige 

Rijk, een kind van een dergelijke lage afkomst voor haar kleinkind hield. Weer 

herhaalde Béatrix dat het kind dat door de hertog van Lotharingen bij haar was 

verwekt, in 1638 was overleden.510   

 Overigens had Elisabeth van Wetten in 1659 verklaard Béatrix enkele jaren 

daarvoor toevallig ontmoet te hebben 'voor de kerckc van St.-Goele ontrent den tijt 

van het ontset van Valencijn'. Dit moet in de zomer van 1656 zijn geweest, want in 

die periode werd het door de Fransen belegerde Valenciennes door de Spanjaarden 

ontzet. Op Béatrix' vraag 'waerom sij niet en vertrock naer Mechelen om het proces te 

vervolgen ende haer kindt te eysschen' wees Elisabeth Béatrix erop 'dat het proces 

oock haer raeckte. Waerop de voors. dame Béatrice geantwoort heeft dat haer kindt 

overleden was ende voorts dat haeren man niet en begeerde dat sij haer met het proces 

soude bemoyen.'511  

 Op 12 januari 1662 overleed Caroline van Oostenrijk plotseling, waarna 

'Engel', haar inmiddels 25 jaar oude 'kleinzoon', oftewel 'l'enfant posthume', oftewel 

de vermeende prins van Cantecroy, meteen zijn aanspraak op de erfenis deed gelden. 

Helaas voor hem was er geen officieel testament. Er bestonden slechts enkele 

                                                
508 ARB, GCM, PBC, portefeuille 37. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 131-132 en 151-154. 
509 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 132. 
510 De brief is niet aan getroffen, maar wordt geciteerd in: Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 133. 
511 Verklaring van Elisabeth van Wetten, 16 juni 1659, ARB, GCM, PBC, portefeuille 29.  
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concepten, die bovendien niet in het handschrift van Caroline waren opgesteld. Deze 

documenten hadden daarom geen rechtsgeldigheid.512 Twee dagen later verzocht de 

vermeende prins van Cantecroy, oftewel Engel, de Grote Raad hem voortaan te 

beschouwen als partij in het proces tegen de graaf van Saint-Amour én Béatrix de 

Cusance. Zijn hoop op roem en fortuin vervloog echter reeds binnen drie maanden, 

want op 1 april volgde het arrest van de Grote Raad dat hij, 'l'enfant posthume', niet 

het kind van Béatrix en de prins van Cantecroy was.513 Wellicht had de dood van 

Caroline het besluit vergemakkelijkt hem niet te erkennen. Er was nu immers niemand 

meer die ertegen kon protesteren, behalve de pretendent zelf, maar deze verdween, net 

als Elisabeth van Wetten, in de vergetelheid en is daar nooit meer uitgekomen.514 

 Verrassend genoeg concludeerde de Grote Raad opnieuw dat het kind dat 

begraven lag in de kapel van Belvoir niet de zoon van Béatrix en Karel was. Omdat 

men ook stelde dat 'l'enfant posthume' niet de zoon van Béatrix en de prins van 

Cantecroy was, moest het kind dus nog steeds ergens in leven zijn. Daarom kon de 

graaf van Saint-Amour, noch 'l'enfant posthume' aanspraak maken op de Granvelle-

erfenis. De reactie van Béatrix op de dood van Caroline sprak boekdelen. Aan de 

hertog van Bournonville schreef ze dat ze heel gelukkig was met de dood van haar ex-

schoonmoeder. Ze hoopte dat God Caroline zou vergeven voor alle ellende die ze haar 

al die jaren had aangedaan.515 

 In de dossiers van de Grote Raad van Mechelen is verder niets meer te vinden. 

Caroline was dood en Béatrix zelf zou in 1663 overlijden. 'L'enfant posthume' was 

afgedropen, en de graaf van Saint-Amour hield vast aan de eerste uitspraak die in 

1641 in zijn vaders voordeel door het parlement van Dôle was gedaan. In 1668 kwam 

de zaak tot een oplossing door de confiscatie van de Franche-Comté door Lodewijk 

XIV. Het gebied viel vanaf dat moment niet meer onder de jurisdictie van de Grote 

Raad van Mechelen, en zo kreeg Saint-Amour eindelijk het definitieve bezit over de 

nalatenschap van Granvelle. Hij verkocht de kostbare boekenverzameling en de 

uitgebreide zestiende-eeuwse archieven die in Palais Granvelle waren bewaard aan de 

                                                
512 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 136. 
513 ARB, GCM, PBC, portefeuille 7. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 154. 
514 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 137. Maes, L.Th., 'Un procès célèbre au XVIIe siècle: 119. 
Maes heeft zich in zijn artikel gebaseerd op de publicatie van Gachard. Ik heb het artikel van Maes 
daarom verder niet geciteerd. 
515 Brief van Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 27 januari 1662, ARB, 
Manuscrits divers, 208a, 27. In haar daaropvolgende brief van 7 februari 1662 (nr. 28) was Béatrix 
bang dat ze te ver was gegaan in haar blijdschap over de dood van Caroline van Oostenrijk omdat 
Bournonville niet meer reageerde. 
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abt Boisot en aan Jules Chifflet. Daarna zijn de papieren terechtgekomen in de 

collectie Granvelle van de bibliotheek van Besançon, waar ze nog steeds te 

raadplegen zijn.516 

 

Ten slotte 

 

De documenten in het archief van de Grote Raad van Mechelen staan bekend als de 

'procesdossiers van Béatrix de Cusance'. Dit is enigszins misleidend, want er is nooit 

een proces door of tegen Béatrix zelf gevoerd, al was haar vermeende kind natuurlijk 

wel het onderwerp van discussie. Dankzij de verzamelwoede van Caroline van 

Oostenrijk is er in het archief ook veel materiaal te vinden over het persoonlijke leven 

van Béatrix. Hoe dan ook is de reputatie van Béatrix in de geschiedschrijving altijd 

tamelijk omstreden geweest, waardoor het aantrekkelijker moet zijn geweest de 

procesdossiers haar naam te geven, in plaats van bijvoorbeeld 'Procesdossiers 

nalatenschap Granvelle'. 

 Veel in deze zaak blijft ongewis. Wanneer raakte Béatrix nu werkelijk 

zwanger en wie was de vader? Gebeurde dat zoals zij zelf verklaarde in maart 1637, 

rond de huwelijksvoltrekking? In dat geval is het voor die tijd vrij bijzonder dat het 

kind nog van eind september 1637 tot eind februari 1638 heeft geleefd; als het in 

maart is verwekt, moet het immers te vroeg geboren zijn. In een aantal verklaringen 

wordt gerept van het feit dat Béatrix sinds Kerst 1636 al zwanger was. Ook in dat 

geval kon hertog Karel wel degelijk de verwekker zijn geweest. De verliefde hertog 

verbleef immers sinds half december weer in Besançon en was niet bij Béatrix weg te 

slaan. Al veel eerder hadden zij, volgens ooggetuigen, het bed gedeeld. Hertog Karel 

heeft wellicht zijn krijgsmakker Saint-Amour een goede dienst kunnen bewijzen door 

het kind als zijn erfgenaam te erkennen. Dat Karel dit tot twee keer toe officieel op 

papier heeft verklaard, is een sterke aanwijzing dat hij ook in werkelijkheid de vader 

is geweest. Saint-Amour speelde een twijfelachtige rol door Béatrix op het kasteel van 

Scey te herbergen. Het kwam hem in ieder geval bijzonder goed uit dat Karel en 

Béatrix de geboorte van hun kind geheim wilden houden, en daar werkte hij graag aan 

mee. Als de prins van Cantecroy immers niet de vader van het kind van Béatrix was, 

dan waren er voor het huis Granvelle geen nakomelingen meer en ging de erfenis naar 
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de graaf van Saint-Amour. Los van de vraag wie de vader was - hertog Karel of de 

prins van Cantecroy - wijst alles erop dat het kind in februari 1638 werkelijk is 

overleden. Er was dus hoe dan ook geen nazaat van het huis Granvelle.  

 Wat zou, vanuit Carolines oogpunt, voor Béatrix een reden kunnen zijn 

geweest om haar zoon dood te verklaren en hem in werkelijkheid bij een vrouw in 

Gent onder te brengen? In haar argumentatie keerde Caroline de vraag om: waarom 

zou Béatrix verzinnen dat het kind in 1638 overleden was, als zij zelf toch het bewijs 

had dat het kind leefde?517 

  Ook Gachard heeft zich afgevraagd hoe het mogelijk was dat Caroline zo 

hardnekkig voet bij stuk hield toen het ging om de identiteit van een jongen 'issu du 

plus bas lieu'. Gachard vermoedt dat zij werkelijk naïef was, maar dat die 

goedgelovigheid ook werd gevoed door een diepe wrok jegens het huis Saint-

Amour.518 Haatgevoelens jegens haar schoondochter Béatrix zullen eveneens een 

grote rol hebben gespeeld. Die haat was al ontstaan toen Béatrix een liefdesaffaire met 

hertog Karel had, terwijl ze op het punt stond met haar zoon in het huwelijk te treden. 

Het moet vervolgens voor Caroline onverdraaglijk zijn geweest eerst haar enige zoon 

te verliezen en aansluitend te moeten vernemen dat zijn weduwe huwde met nota bene 

de hertog van Lotharingen. Een man van groot aanzien, maar ook degene die al eerder 

een bedreiging voor haar zoons huwelijk met Béatrix had gevormd. Vervolgens loog 

Béatrix in haar ogen ook nog eens over het vaderschap van het kind, waardoor 

Caroline de erfenis van Granvelle dreigde mis te lopen.  

 Als men de gigantische hoeveelheid belastend materiaal overziet die Caroline 

in een periode van 27 jaar over haar schoondochter heeft laten verzamelen, dan kan 

het niet anders dan dat Béatrix voor haar een ware obsessie is geweest. Gachard was 

te streng in zijn oordeel over Caroline. Longin meent dat Caroline 'était sincèrement 

attachée à l'enfant en qui elle s'imaginait retrouver les traits du fils qu'elle avait 

perdu'.519 De erfenis van het fortuin en de goederen van de familie Granvelle en de 

voortzetting van de familiedynastie waren voor Caroline van Oostenrijk de 

belangrijkste drijfveer om te volharden. 'L'enfant posthume' was voor haar de laatste 

strohalm waaraan zij zich nog kon vastklampen. De jongen verschafte haar uitzicht op 
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de erfenis, ook al was hij in werkelijkheid een illusie, 'un enfant ymaginaire', aldus 

Béatrix.  

 

Hoe heeft deze bizarre zaak zolang kunnen voortduren en hoe is het mogelijk dat de 

autoriteiten Caroline zo lang hebben geloofd? De zaak is behandeld door vier 

verschillende gerechtshoven: het Weense Hof, het parlement van Dôle, de Raad van 

Vlaanderen en tenslotte de Grote Raad van Mechelen. De enorme hoeveelheid 

documenten moest bij ieder gerechtshof opnieuw worden behandeld en groeide 

gestaag, waardoor de zaak steeds onoverzichtelijker werd. Carolines prominente 

positie als markiezin van het Heilige Rijk, bastaarddochter van keizer Rudolf II, 

oudtante van de Spaanse koning en weduwe van een Granvelle, zal stellig van grote 

invloed zijn geweest op de houding van de diverse raadsheren. Het was uiteraard ook 

in haar voordeel dat Karel en Béatrix zich terughoudend opstelden om het verzet 

tegen hun huwelijk niet aan te wakkeren. Eind jaren vijftig zou Karel zich echter 

volledig van Béatrix distantiëren, waardoor zij er alleen voor kwam te staan. Maar dat 

verhaal wordt in een volgend hoofdstuk verteld.



 151 

 

5. 'Et ainsi s'éteignit la passion du duc'. Barsten in de liefdesrelatie met hertog 

Karel 

 

Gent (1646) 

 

Na de breve van Innocentius X eind 1645 waarbij de excommunicatie werd 

opgeheven op voorwaarde dat Béatrix en Karel gescheiden zouden leven, kreeg 

Béatrix Gent toegewezen als verblijfplaats. Ze had tevens moeten beloven de stad niet 

te verlaten. Karel op zijn beurt had moeten zweren Gent niet te betreden. Hooghartig 

maakte Béatrix meteen duidelijk dat zij in Gent geen enkele woning geschikt achtte 

om zich te vestigen. Daarop spande Manuel de Moura-Cortereal (1610-1675), markies 

van Castel Rodigro, landvoogd van de Nederlanden, zich in om een passende woning 

voor Béatrix te vinden. Op 2 april 1646 gelastte hij de heer van Ruddershove, schepen 

van Gent, Béatrix onder te brengen in een huis aan de Kauter of anders in een woning 

vlak bij de St.-Michielskerk, waarvan hij dacht dat die aan de jezuïeten 

toebehoorde.520 Al snel werd echter duidelijk dat dit huis het eigendom was van 

Guillaume-Charles-François van Valois, graaf van Wacken, de zoon van wijlen 

Charles van Wacken, baljuw van Gent, en Anne-Marie van Bronchorst. Eerder was 

deze woning onderdak geweest voor Karel V, Willem I van Oranje en Filips II. De 

graaf van Wacken verbleef elders, maar haastte zich terug toen hij vernam wat men 

met zijn huis van plan was. De magistraat van Gent voelde zich verplicht de orders 

van Brussel op te volgen en stuurde een deurwaarder naar het huis van de graaf van 

Wacken met de instructie dat 'die van 't hof van Wacquen sullen logeren deur 

schriftelijcke ordre van Sijn E.tie den marquis van Castel Rodrigo in dato 2en aprilis 

1646 ende van heere ende weth mevrouwe de hertoginne van Loreynen. Desen 

sevensten april 1646. Op den Poele. H. van Mulicom.'521 De conciërge van het huis 

van de graaf reageerde afwijzend, te meer omdat de graaf van plan was naar huis te 

komen. Castel Rodigro liet weten hier geen boodschap aan te hebben en hij gelastte 

het huis vrij te maken voor de komst van Béatrix. Nadat Van Wacken officieel protest 

tegen deze confiscatie had aangetekend bij de Raad van Vlaanderen, kreeg Castel 

                                                
520 Emile de Borchgrave, 'Le logement de Madame de Lorraine à Gand' (1646). Bulletins de l'Académie 
Royales des Sciences, des Lettres et des Beau-Arts de Belgique, 42e jaargang, tweede serie, 36 (1873) 
576. 
521 Ibidem, 577. ARB, Archives de l'Audience, Liasse 728. 
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Rodrigo van de Raad het verzoek een andere locatie voor Béatrix te gaan zoeken.522 

Uit deze gang van zaken blijkt dat Béatrix, ondanks haar omstreden status, toch nog 

steeds werd beschouwd als iemand met wie men rekening moest houden. Nieuwe 

incidenten rondom haar en vooral rondom hertog Karel moesten worden vermeden. 

 Waar Béatrix in de tussentijd verbleef is niet bekend, maar Antonius Triest, 

bisschop van Gent, die bekend stond als een goedhartig man, bood haar onderdak in 

zijn prachtige buitenverblijf Belvedère, gelegen in de wijk Ekkergem. Béatrix 

verbleef enige tijd bij de bisschop, maar ze werd ongedurig en wilde naar Brussel 

vertrekken. Hiervoor kreeg ze op 20 mei 1646 toestemming van de internuntius Bichi, 

mits ze zou beloven zich te houden aan de afspraak geen contact met de hertog te 

hebben.523 Dit laatste beviel Béatrix niet en zij liet Triest, die blijkbaar op haar hand 

was, weten dit te beschouwen als 'une continuation de captivité'. Daarom verkoos ze 

in Gent te blijven in afwachting van een positiever besluit.524 Op 30 mei schreef Triest 

aan Castel Rodigro dat hij wandelend in zijn tuin een vertrouwelijk gesprek met 

Béatrix had gehad. Ze had verteld dat ze brieven van de hertog had ontvangen die er 

op wezen dat hij zijn troepen wilde verlaten om haar te bezoeken. Haar moeder, die 

zich in Brussel bevond, had te kennen gegeven haar graag te willen zien. Op Triests 

voorzichtige suggestie om een dag of tien naar Brussel te gaan en dan weer terug te 

komen naar Gent, had ze niet afwijzend gereageerd. De bisschop vermeldde ook dat 

hij haar had kunnen overtuigen niet naar de Republiek der Verenigde Nederlanden te 

vertrekken, waar ze kennelijk plannen voor had. Enkele dagen later had ze ook haar 

hart bij hem gelucht over de verdachtmaking dat ze met de Fransen samenspande om 

hertog Karel uit de dienst van de Spaanse koning weg te lokken. Dat was ten onrechte, 

zo beweerde Triest:  

 

 elle n'avoit jamais faict, ny feroit une action si mauvaise contre son Roy, 

 dessous lequel elle respiroit et avoit tous son bien; parmy plusieurs autres 

 discours, elle tesmoignoit tousjours faire les debvoirs envers un chacun d'une 

 fidelle vasalle.525 
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 Intussen hield Karel zich met zijn legers al sinds de zomer van 1645 op in 

Vlaanderen. Eind 1645 had hij een grote som geld naar Duitsland gestuurd om 

mannen te rekruteren voor de versterking van zijn cavalerie en infanterie. Het mocht 

niet baten, Frankrijk bleef ook in 1646 aan de winnende hand, gesteund door de legers 

van de Verenigde Provinciën onder leiding van stadhouder Frederik Hendrik en zijn 

zoon Willem. In zijn brieven uit 1646 aan Amalia van Solms deed Constantijn 

Huygens uit het leger regelmatig verslag van de activiteiten van hertog Karel, die zich 

in de zomer van dat jaar met zijn troepen in Vlaanderen bevond. Huygens meldt 

bijvoorbeeld dat men de hertog in Gent liever niet binnenliet:  

 

 De Gand l'on mande que tout y est en esmotion de ce que le marquis de 

 Castelrodrigo y estoit attendu pour y introduire monsieur de Lorraine et ses 

 trouppes, à quoy la bourgoisie et le grand bailly seroyent résolus de s'opposer 

 jusques à l'extrémité.'526  

 

 Ook bericht Huygens op 1 augustus dat twee Franse soldaten die gevangen 

waren genomen door de Spanjaarden, uit de mond van legeraanvoerder Ottavio 

Piccolomini (1599-1656) zelf hadden vernomen dat hertog Karel was gestorven door 

vergiftiging. Vlak voor hij zou overlijden zou de hertog zijn dochter Anne hebben 

laten halen 'qu'il aymoit fort. Comme il la vit habillé tout de blanq, il avoit dit: 'ha je 

suis mort, je ne sçay par quel augure'.527 Twee dagen later moest Huygens dit al weer 

terugnemen: 'Le duc de Lorraine est resuscité'. Wat hij Amalia eerder had gemeld 

over de dood van de hertog had hij uit de mond van Frederik Hendrik vernomen, maar 

deze had het iets te letterlijk opgevat.528 Karel zou zich overigens in augustus enkele 

weken in Spa terugtrekken omdat hij zich niet goed voelde. Wellicht dat er toch 

sprake was geweest van een vergiftiging, maar dan zonder dodelijke afloop.529 In 

ieder geval blijkt uit deze twee berichten dat hertog Karel zich niets aantrok van het 

kerkelijk verbod Gent te betreden. Kennelijk kon hij ook zijn dochter Anne, die zich 

bij haar moeder in Gent bevond, gewoon bij zich laten komen. Waarschijnlijk zal 

                                                
526 Brief van Constantijn Huygens aan Amalia van Solms, 13 september 1646, 
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Béatrix dan ook niet ver uit de buurt van de hertog zijn geweest. Overigens zal 

Constantijn Huygens in deze periode Béatrix, met wie hij later een innige vriendschap 

zou opbouwen, voor het eerst in levende lijve hebben gezien. 

 De hertog had het moeilijk met het verbod Béatrix te ontmoeten. Niet alleen 

vanwege zijn gevoelens ten opzichte van haar, maar ook omdat hij autoritair gezag 

van Kerk of de overheid niet kon verdragen. Terwijl Karel in november 1646 aan 

internuntius Bichi schreef: 'je promets de n'aller ni à l'hôtel de Berghues [i.e. het 

Brusselse stadspaleis dat de hertog in 1640 had gekocht en waar Béatrix voordien met 

haar ouders had gewoond; IH], ni ailleurs où je saurais être ladite dame, ni avoir avec 

elle une conversation en quelque façon que ce soit ... ', bezocht hij Béatrix te Gent en 

nam hij haar vervolgens mee naar Brussel, waar zij weer regelmatig in elkaars 

gezelschap verkeerden.530 Het paar heeft zich dus maar kort aan zijn belofte tegenover 

de Kerk gehouden. Kennelijk lieten de autoriteiten het oogluikend toe, want er werden 

verder geen sancties meer afgekondigd.  

 

Andere liefdes (1647-1649) 

 

Toch begon Karels liefde voor Béatrix af te nemen, wellicht ook omdat hij haar steeds 

minder kon ontmoeten. Hij maakte in deze periode enige tijd een jonge dochter van 

een Brusselse burgemeester het hof, tot grote ergernis van Béatrix en de ouders van 

het meisje. De onbesuisde hertog vroeg de moeder van het meisje toestemming om 

met haar dochter te mogen praten zolang hij erin slaagde een heet stuk houtskool in de 

hand te houden. Tot groot vermaak van de omstanders en tot ergernis van de moeder 

verklaarde hij haar met het hete stuk kool in zijn hand zijn liefde en sprak hij zijn 

wens uit haar te trouwen, wat men niet zo serieus nam, 'le voyant déjà pourvû de deux 

femmes'.531 Na deze impulsieve daad van Karel zorgde de hevig ontstelde 

burgemeestersvrouw ervoor dat haar dochter snel aan iemand anders werd 

uitgehuwelijkt 'et ainsi s'éteignit la passion du duc'. Béatrix was uiteraard zeer 

verontwaardigd en Karel haastte zich om zich bij haar te verontschuldigen dat het 

alleen maar een spelletje en een tijdverdrijf was geweest.532  

                                                
530 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 226-227. 
531 Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 90-91. 
532 Ibidem. Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 184. 
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 Vermoedelijk gedesillusioneerd door Karels publieke escapade met de 

Brusselse burgemeestersdochter, liet Béatrix zich opvrolijken door Boguslaw (1620-

1667), prins Radziwill. Deze was in 1645 als Poolse ambassadeur in Parijs aanwezig 

geweest bij de huwelijksvoltrekking tussen Maria Ludovica van Mantua, toen zij met 

de handschoen huwde met de Poolse koning Wladislaus Wasa. In december 1647 

werd er melding gemaakt van zijn aanwezigheid in Brussel. Daar zou Radziwill bij 

een duel met de prins van Rieux, tweede zoon van de hertog van Elbeuf, gearresteerd 

zijn, waarna terugzending naar Polen onvermijdelijk was. De bronnen maken niet 

duidelijk of Béatrix en de Poolse prins ook echt een liefdesrelatie hadden, maar ze 

werden wel in Gent in elkaars gezelschap gesignaleerd. Zo schrijft Karels biograaf 

Père Hugo:  

 

 Ce prince étoit beau et bien fait, poli et galant, plus que ceux de sa 

 nation n'ont coutume d'être parmi les dames. Il estoit assidu auprès de Béatrix 

 et il fut le témoin de ses emportemens contre la perfidie du duc. Radzivil 

 touché de pitié sur les larmes de la princesse touchat bientôt le coeur de 

 Béatrix de sentimens de reconnoissance et devint tout à la fois son consolateur 

 et son amy.533  

 

Ook maken diverse Franstalige bronnen gewag van een affaire in de jaren 1647-1648 

van de op dat moment 33 jaar oude Béatrix met de 17-jarige Charles Stuart, de latere 

Engelse koning Karel II. Charles, toen nog prins van Wales, was in 1645 naar 

Frankrijk gevlucht om zich bij zijn moeder Henrietta Maria te voegen, die al eerder 

naar het Franse Hof was uitgeweken. In de periode 1647-1648 verbleef hij op 

doortocht naar de Republiek in de Zuidelijke Nederlanden, waar hij Béatrix 

ontmoette. Charles moet Béatrix toen het hof hebben gemaakt, waarbij de vlam is 

overgesprongen. Meer gegevens over deze eventuele idylle geven de bronnen niet.534 

Desrobert beweert ten onrechte dat deze affaire de herkomst van Van Dycks portret 

van Béatrix op Windsor Castle verklaart. Het schilderij werd echter pas in de 
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achttiende eeuw door koning George III uit Spanje geïmporteerd.535 De relatie tussen 

Béatrix en Karel II Stuart leefde op in de periode 1656-1659, toen Béatrix in Brussel 

woonde en hij haar daar regelmatig bezocht.536 Het is mogelijk dat een kopie van het 

portret, waarvan er nog steeds verschillende versies in Engeland circuleren, toen toch 

in handen van Karel Stuart is gekomen. 

Béatrix' omgang met Radziwill had de jaloezie en ergernis van hertog Karel 

opgewekt. Wellicht wilde hij Béatrix een lesje leren en was dit voor hem de reden dat 

hij in het voorjaar van 1647 een poging tot verzoening met zijn eerste echtgenote 

Nicole deed. Hij zond zijn raadsheer Edmond Vincent naar Parijs om daarover te 

onderhandelen. Karels zusters Margaretha en Henriette, die in hoge mate voor een 

hereniging met Nicole waren, stelden de voorwaarden op schrift, waarna Karel die 

vervolgens goedkeurde.537 Hij liet de Rota weten dat hij zijn eis tot nietigverklaring 

van zijn huwelijk introk, zodat hij met Nicole als wettige echtgenote verder kon gaan, 

en aan Nicole richtte hij enkele verzoenende brieven.538 Nicoles raadsheer François 

Harlay de Champvallon, door hertog Karel geringschattend 'le fantôme de la duchesse 

Nicole' genoemd, raadde haar aan de uitspraak van de Kerk over de wettigheid van 

haar huwelijk met Karel rustig af te wachten. Champvallon waarschuwde haar voor de 

wispelturigheid van de hertog; zonder een positief oordeel van de Kerk zou zij minder 

sterk staan en zou Karel haar opnieuw kunnen verstoten.  

Die raad had Nicole beter niet op kunnen volgen, want eind 1648 werd ze 

onaangenaam verrast. Ze kreeg het bericht dat Karel zich in Gent bij Béatrix bevond 

en dat deze opnieuw zwanger was. Nicole had Karel te lang laten wachten en ze had 

hem ook beledigd door teveel naar haar raadsheer te luisteren. Sarcastisch schreef 

Karel haar: 'Je ne suis pas digne d'approcher d'une si sainte personne'.539  

Op 15 februari 1649 werd als gevolg van Karels kortstondige hereniging met 

Béatrix hun zoon Charles-Henri de Vaudémont geboren.540 Uit dank voor de geboorte 
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540 In huidige (genealogische) bronnen wordt ook 17 april 1649 als geboortedatum genoemd. Père 
Hugo noemt 15 februari 1649 als geboortedatum: Père Hugo, Histoire de Charles, duc de Lorraine et 
de Bar, BMN, Ms. 805 (129), fol. 131v. Ook in een document met daarin een stamboom dat Béatrix 
zelf liet opstellen wordt 15 februari genoemd (zie p. 300). Charles-Henri trouwde in 1699 met zijn 
nicht Anne Elisabeth van Lotharingen. Uit dit huwelijk werd in 1670 één zoon geboren: Charles-
Thomas van Lotharingen, die zonder nageslacht overleed in 1704. Charles-Henri de Vaudémont streed 
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van een zoon schonk Karel Béatrix een rente over een bedrag van 500.000 gulden dat 

hem door de Spanjaarden was toegekend.541 In opperbeste stemming vierde de hertog 

op 1 mei zijn vaderschap op de Brusselse kermis. De compagnie van de 

haakbusschieters van het plaatselijke St.-Christoffelgilde organiseerde een 'tir au 

Papegai' - papagaaischieten - waar Karel na vier vergeefse pogingen de papagaai 

neerschoot. De trofee werd om zijn nek gehangen en Karel werd met veel bombarie 

door de straten gereden, waarbij hij werd toegejuicht met de kreet: 'Vive le Roi!'. Zijn 

tienjarige dochter Anne ontving hem met een lauwerkrans in het Brusselse stadspaleis 

hôtel de Berghes, dat met veel lichtjes was versierd. Hier, in hun gezamenlijke 

onderkomen, had Béatrix een groot banket georganiseerd.542 Wellicht nog in een 

feestroes nam Karel op 21 mei in Brussel opnieuw deel aan een groot festijn, 'de 

Ommegang', waarbij de hertog zelf Godfried van Bouillon bij zijn intrede in 

Jeruzalem uitbeeldde. Hij zal zich ongetwijfeld met Bouillon hebben geïdentificeerd, 

omdat hij voor ogen had ooit weer groots te worden binnengehaald in zijn door de 

Fransen bezette Nancy.543 Met drie versierde praalwagens, vier compagnieën te paard 

(die de vier werelddelen representeerden) en een bataljon van honderd Lotharingse 

soldaten reed de verklede hertog met zijn gevolg door de straten van Brussel, terwijl 

hij zich opnieuw door het volk liet toejuichen. De hertog zat achter een rijk gedekte 

tafel op de derde praalwagen die gewijd was aan de goden. Achterop de wagen was te 

lezen: 'Godefridus Bullionaeus Christo et Mariae erat charus. Carolus IV, 

Lotharingiae et Barri dux fortissimus'. Aangekomen bij het hôtel de Ville, waar 

aartshertog Leopold Willem (1614-1662) was uitgenodigd om hem te begroeten, 

proostte hertog Karel met zijn gouden beker op de aartshertog. Iedere keer als de 

hertog een slok nam, riep het volk: 'Le roi boit!'. Overal had hij voor fonteinen met 

bier en wijn gezorgd en het feest, dat de hertog meer dan 100.000 ecu's kostte, werd 's 

                                                                                                                                       
als veldheer in het Spaans-Habsburgse leger in veel veldslagen tegen de Fransen. Later vocht hij onder 
Willem III voor Engeland mee in de Negenjarige Oorlog in Vlaanderen. Met Constantijn Huygens 
junior, secretaris van Willem III, onderhield Vaudémont goede betrekkingen. Zo moeder, zo zoon; 
Béatrix was immers goed bevriend met zijn vader Constantijn Huygens senior. In 1698 werd hij 
benoemd tot gouverneur van Milaan. In 1708 schonk zijn neef Leopold, hertog van Lotharingen, hem 
het prinsdom Commercy. Vaudémont was, net als zijn moeder, een fervent muziekliefhebber en -
beoefenaar. Charles-Henri zou in 1723 overlijden. In de Bibliothèque Nationale van Frankrijk bevindt 
zich een grote onuitgegeven collectie documenten van Vaudémont: Collection de Lorraine 24, vols. 
726-970. 
541 Leestmans, Charles IV, duc de Lorraine, 167.  
542 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 517. 
543 Ook zal hij hebben teruggedacht aan 1641 toen hij met Béatrix en dochter Anne met veel ceremonie 
was onthaald te Nancy. Het verblijf was toen echter van korte duur geweest. Zie p. 113. 
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avonds afgesloten met een groots vuurwerk.544 Het excessieve gedrag van zijn 

soldaten, zijn populariteit bij het volk, zijn privé-leven, zijn houding ten opzichte van 

de Kerk en de vrijheden die hij zich met dit soort feesten veroorloofde, werden Karel 

door de aartshertog en de Spanjaarden niet in dank afgenomen. Het zou hem nog duur 

komen te staan. 

 

Bergen op Zoom 

 

Bij de onderhandelingen in de 

aanloop naar en de 

totstandkoming van de Vrede 

van Münster werd hertog Karel 

door alle betrokkenen genegeerd. 

Lotharingen was immers in 

handen van Frankrijk. Men 

beschouwde de hertog daarom 

niet als een serieuze partij. Wel 

had Karel zich in 1647 bemoeid 

met de overdracht van het 

markiezaat van Bergen op Zoom 

aan de koning van Spanje. Het 

markiezaat was in 1637 door 

Ernestine van Witthem ter 

gelegenheid van Béatrix' 

huwelijk met hertog Karel aan 

haar dochter geschonken.  

 Om de zaak rondom 

Bergen op Zoom in een 

                                                
544 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 183-184. Leestmans, Charles 
IV, duc de Lorraine, 136. Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de 
Charles IV, 96-98. Desrobert, Charles IV et Mazarin, 316-318. Daarin: 17 juni 1649, Gazette de 
France. Ernest Gossaert, L'auberge des princes en exil. Anecdotes de la cour de Bruxelles au XVIIe 
siècle (Brussel 1905) 109-114.  

Stamboom met betrekking tot de aanspraak op het Markiezaat van Bergen op Zoom, 
Rijksarchief in Noord-Brabant, Archieven Raad van Brabant, Civiele processtukken, inv. 909. 
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duidelijker perspectief te plaatsen, volgt nu eerst een voorgeschiedenis van de 

vererving.545 In 1578 huwde Béatrix' grootvader van moederskant Jan van Witthem, 

die onder andere de heerlijkheden Eigenbrakel en Beersel bezat, met Margaretha van 

Merode, markiezin van Bergen op Zoom.546 Het echtpaar kreeg drie dochters, te 

weten Maria Mencia, moeder van Maria Elisabeth I van den Bergh; Margaretha, 

moeder van Maria Elisabeth II van den Bergh, prinses van Hohenzollern; en 

Ernestine, moeder van Béatrix. Maria Mencia, de regerend markiezin, overleed in 

1613, waarna het markiezaat overging naar haar dochter Maria Elisabeth I, die onder 

voogdij stond van haar ooms Frederik en Hendrik van den Bergh, tot zij in 1625 

huwde met haar neef Albert van den Bergh. Op 5 januari 1633 overleed Maria 

Elisabeth I met haar kind in het kraambed. Haar echtgenoot Albert zou vervolgens het 

markiezaat claimen, omdat het kind levend geboren zou zijn, wat zijns inziens zijn 

aanspraak rechtmatig maakte. Hierdoor was hij immers de natuurlijke erfgenaam van 

zijn kind geworden.547 Na het overlijden van Maria Elisabeth I waren er echter drie 

mogelijkheden voor de erfenis van het markiezaat.548 Alles zou gaan naar haar 

echtgenoot Albert van den Bergh, of haar tante van moederszijde, Ernestine van 

Witthem, of haar nicht Maria Elisabeth II van den Bergh, dochter van haar overleden 

tante Margaretha van Witthem. Maria Elisabeth II claimde het markiezaat, omdat haar 

tante Maria Mencia in haar testament had verklaard dat als zij zou sterven zonder 

kinderen, haar zuster Margaretha (de moeder van Maria Elisabeth II) haar erfgename 

zou zijn. Als Margaretha dan echter al overleden zou zijn, zouden haar kinderen alles 

erven.  

Na de dood van Maria Elisabeth I in 1633 kreeg de weduwnaar van haar tante 

Margaretha, graaf Hendrik van den Berg, na zijn overgang naar de Staatse zijde door 

de Staten-Generaal het markiezaat toegewezen. Al voor zijn dood ontstonden er 

                                                
545 Zie ook Akkerman en Huysman, 'Een zeventiende-eeuwse catfight'; Johan Fauré, Beknopte historie 
van de stad Bergen op Zoom. Een geschiedenisboek uit 1761, W. van Ham (ed.) (2010) 437-446. 
546 Na het overlopen van markies Jan van Witthem naar de Spaanse kant in 1577 waren het de prinsen 
van Oranje, de stadhouders van de Republiek der Verenigde Nederlanden, die van de Staten-Generaal 
het vruchtgebruik kregen van het markiezaat. Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) kregen zijn 
dochter, Maria Mencia van Witthem (1581-1613) en haar echtgenoot Herman, graaf van den Bergh 
(1588-1611), het vruchtgebruik over het markiezaat weer terug, maar dit gold niet voor het politieke 
gezag, dat tot de Vrede van Münster in 1648 in handen van de Oranjes zou blijven. 
547 Zie T.T. Wieringa, 'Geboorte na de Dood. Wij, Maria Elisabeth, gravin van den Bergh, markiezin 
van Bergen op Zoom (1610-1633)', De Waterschans 38 (Bergen op Zoom 2008) 53-64; online te 
raadplegen via www.markiezenhof.nl. Oorspronkelijk verschenen in: Jaarboek Achterhoek en Liemers, 
2006.  
548 Het ging niet alleen om het markiezaat van Bergen op Zoom, maar ook om bezittingen als Walhain, 
Geel, Waver, Oorbeek, Péruwelz, Beersel en Eigenbrakel. 
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twisten tussen de verschillende pretendenten, maar het Brabants Leenhof beleende 

zijn dochter Maria Elisabeth II op 17 november 1635 formeel met het markiezaat.549 

Over andere bezittingen, zoals Beersel en Eigenbrakel, werden aparte rechtszaken 

gevoerd, waarbij Ernestine van Witthem, de moeder van Béatrix, in eerste instantie als 

winnaar werd aangemerkt, maar na een beroep van Maria Elisabeth II, toch weer als 

verliezer. Ernestine en haar familie negeerden deze uitspraak en bleven Beersel en 

Eigenbrakel als hun eigendom beschouwen. Ook Beersel en Eigenbrakel waren een 

huwelijkscadeau van Ernestine geweest, maar dan ter gelegenheid van Béatrix' 

eerdere huwelijk met de prins van Cantecroy. De twisten die hierover ontstonden met 

Maria Elisabeth II zullen in een later hoofdstuk worden behandeld.550 

 Terecht of niet, na de dood van haar nicht Maria-Elisabeth I, noemde Béatrix' 

moeder Ernestine zich voortaan ook markiezin van Bergen op Zoom. Zij stelde dat het 

markiezaat haar toekwam omdat Maria Mencia niet kinderloos gestorven was. 

Daarom konden de nazaten van haar zuster Margaretha zich daar niet op beroepen. 

Bovendien was Maria Mencia na de dood van haar man Herman van den Bergh in 

1612 hertrouwd met Guillaume de Mélun, prins van Epinoy, en had zij haar testament 

herzien. In dit nieuwe testament werden Maria-Elisabeth II en haar moeder 

Margaretha niet meer genoemd.551 Graaf Hendrik van den Bergh, de vader van Maria 

Elisabeth II, had het volgens Ernestine verbruid door zijn overgang van Spaanse naar 

Staatse zijde.552 Bergen op Zoom kon volgens Ernestine mede om die reden nu niet 

meer door Hendriks dochter, Maria Elisabeth II, worden geclaimd. De prins van 

Epinoy, de tweede echtgenoot van Maria Mencia, zou in 1635 wegens hoogverraad 

door de Grote Raad van Mechelen ter dood veroordeeld worden. Dit was voor 

Ernestine reden om de weduwnaar van Maria Elisabeth I van den Bergh evenmin als 

concurrent voor de aanspraak op het markiezaat te beschouwen.  

Op 15 februari 1637 schonk Ernestine de nalatenschap van haar nicht Maria-

Elisabeth I van den Bergh, waaronder het markiezaat van Bergen op Zoom, aan haar 

dochter Béatrix ter gelegenheid van haar huwelijk met de hertog van Lotharingen.553 

Vlak voor de geboorte van haar kind, bepaalde Béatrix op haar beurt op 23 juli 1639 

                                                
549 De Mooy, Geloof kan vele Bergen verzetten, 441. 
550 Zie p. 168-169.  
551 Louis Jean Guillaume Galesloot, 'Un procès célèbre devant l'ancienne cour féodale de Brabant', 
Revue Trimestrielle II, 17 (1865) 27-28.  
552 Zie ook p. 68. 
553 Huwelijkscontract van 15 maart 1637, BNF, fonds Lorraine 24, fol. 205, in: Longin, Caroline et 
Béatrix, 168-171. 
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bij notariële acte dat wanneer zij zou bevallen van een zoon, hij de rechten zou krijgen 

op het markiezaat van Bergen op Zoom, het graafschap van Walhain en de gronden 

van Eigenbrakel. In het geval dat het een dochter zou worden - en dat werd het - zou 

deze de rechten op het graafschap van Walhain, de baronie van Perwijs en de 

gebieden van Beersel en Eigenbrakel krijgen.554 Wat er in dat geval met Bergen op 

Zoom zou gebeuren, was onduidelijk, maar uit latere documenten blijkt dat dochter 

Anne toch door haar ouders als opvolger werd aangemerkt.555  

Béatrix' moeder Ernestine zorgde intussen voor nog meer complicaties, want 

zij schonk het markiezaat van Bergen op Zoom opnieuw als bruidsschat, maar nu aan 

haar tweede dochter Madeleine. Deze huwde in 1641 met Albert van den Bergh, de 

weduwnaar van de in 1633 in het kraambed gestorven Maria-Elisabeth I. Zoals 

gezegd had Albert eerder ook het markiezaat geclaimd ten nadele van Ernestine. Het 

huwelijk met Madeleine kan als een verzoening tussen Ernestine en Albert worden 

gezien en als een versterking van zijn claim op het markiezaat. De huwelijksakte 

vermeldt overigens dat Béatrix en hertog Karel zich in deze regeling konden vinden, 

omdat onderlinge afstemming tussen de belangen van Albert en Ernestine door middel 

van dit huwelijk de vrede in de familie zou herstellen en de nazaten zou behoeden 

voor verdere ellende.556 Béatrix zou als compensatie de rest van haar leven een rente 

van 6.000 gulden per jaar ontvangen.557 Ook Madeleine de Cusance is slechts 

markiezin 'in naam' geweest en heeft nooit over Bergen op Zoom geregeerd.  

De zaak ligt eigenlijk nog ingewikkelder, want ook de vererving van het 

graafschap Bergh speelde een rol, althans tussen Maria-Elisabeth II en Albert van den 

Bergh. Na de dood van haar vader Hendrik in 1638 werd Maria-Elisabeth II ook 

regerend gravin van Bergh. In 1644 'ruilde' ze met Albert het graafschap Bergh voor 

het markiezaat van Bergen op Zoom, dat hij dus eerder door zijn huwelijk met 

Madeleine de Cusance had verkregen.558 

 De heerlijkheid Geel, ongeveer twintig kilometer ten zuiden van Turnhout, een 

ander omstreden bezit uit de erfenis van Maria Elisabeth I, werd op 10 september 

1643 met erfrenten gehypothekeerd omdat Béatrix' moeder het vruchtgebruik behield 

                                                
554 Galesloot, 'Un procès célèbre', 34. 
555 Zie kopie van een cachetbrief van 5 september 1649, ondertekend door Béatrix de Cusance en Karel 
IV van Lotharingen, Nationaal Archief, Nassause Domeinraad (NA, ND), 7925. 
556 Archives Nationales de France (ANF) 273, AP 74 Rohan-Bouillon, dossier Cusance, inv. nr. 38.  
557 Document van omstreeks 1641, NA, ND, 7925. 
558 R.R.A. van Gruting, 'Gravin Maria Elisabeth van den Bergh', Virtus 3 (1995) 49-70, aldaar 59. 
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en Béatrix haar zusters Madeleine en Marie-Henriette moest compenseren. De 

Gelenaars waren hier uiteraard niet blij mee; het betekende dat ze nog meer belasting 

moesten betalen. Ze hadden het al zwaar te verduren omdat Geel in de frontlinie van 

de oorlog tegen het opstandige Noorden lag. Daarbij kwam dat Maria Elisabeth II in 

het kader van de eigendomsbetwisting beslag op Geel had laten leggen.559 Hoe dan 

ook, op 15 april 1658 werd Béatrix' erfenis van het leengoed Geel bij notaris Jacques 

Le Nouveau te Antwerpen bekrachtigd.560 Béatrix' zoon Charles-Henri de Vaudémont 

en zijn echtgenote zouden in 1677 plechtig worden ontvangen als heer en vrouwe van 

Geel, een teken dat dit gebied altijd in handen is gebleven van Béatrix en haar 

nazaten.561 

 Hoewel hertog Karel in 1643 op papier had ingestemd met het doneren van 

Bergen op Zoom als bruidsschat aan zijn schoonzuster Madeleine, had hij er geen 

enkele moeite mee het markiezaat nogmaals van de hand te doen, maar nu aan de 

Spaanse koning. Madeleines echtgenoot Albert had het geruild met Maria Elisabeth II 

en daarmee volgens Karel impliciet zijn rechten verspeeld. Filips IV zette het op zijn 

beurt in als ruil bij de Vrede van Münster in 1648, waardoor het aan de prins van 

Oranje toekwam. Vermoedelijk beïnvloed door de hertog, stelde Filips daarbij wel als 

voorwaarde dat het markiezaat daarna aan de 'wederpartije van de princesse van 

Hohenzollern' zou worden overgedragen, waarmee hij doelde op Béatrix en Karel.562 

Het is opmerkelijk dat de hertog van Lotharingen over een gebied kon beslissen dat 

officieel niet eens in zijn bezit was, maar het past wel bij zijn brutale handelswijze. 

Dat Filips IV het markiezaat van hertog Karel 'overnam' om het daarna in te zetten bij 

de Vrede van Münster, impliceert dat de Spanjaarden erkenden dat het markiezaat 

toebehoorde aan Karels echtgenote Béatrix en niet aan Maria Elisabeth II.563 Deze 

concessie van Spaanse zijde gebruikte Béatrix dan ook als argument bij haar latere 

claims op het markiezaat. 

                                                
559 Paul Jans, 'La Belle de Cusance'. Het bewogen leven van Béatrix de Cusance, Vrouw van Geel 
(1640-1663)', Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel 38 (2003) 5-22, aldaar 12. 
560 ARB, GCM, Register 1655-1660, 11, fol. 106v. 
561 E.P. Verbist, 'Chronyken van Gheel', Het Nieuwsblad van Gheel (1853) 30-37. 
562 Lieuwe van Aitzema, Saken van staet en oorlogh, in, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden, 
beginnende met het jaer 1621, ende eyndigende met het jaer 1669 III (1645-1567) ('s-Gravenhage 
1669-1672) 379. 
563 Er zijn aanwijzingen dat de hertog van Lotharingen in juli 1648 de claims van zijn echtgenote op 
Bergen op Zoom met de koning van Spanje ruilde tegen de Henegouwse heerlijkheden Flobecq en 
Lessines en Chatillon in de Franche-Comté (BNF, Collection de Lorraine 24, 626bis). Deze suggestie 
is afkomstig van Jonathan Spangler. 
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 Des te triester was het voor Béatrix dat de prins van Oranje het gezag over het 

markiezaat alsnog in handen gaf van haar nicht Maria Elisabeth II. Nadat de Vrede 

van Münster op 15 mei 1648 was bekrachtigd, kreeg Maria Elisabeth II van de Staten-

Generaal zowel het vruchtgebruik als het politieke gezag over het markiezaat 

toegewezen.564 Karel was onaangenaam verrast over deze gang van zaken en 

beklaagde zich bij stadhouder Willem II. Hij had erop gerekend dat het markiezaat 

alsnog in zijn handen zou komen.565 In een aantal brieven deed hij tevergeefs een 

beroep op de stadhouder om het markiezaat toch nog aan zijn familie toe te wijzen.566 

Ook de Spanjaarden protesteerden en wezen erop dat dit niet de afspraak was 

geweest.  

 Het lijkt onwaarschijnlijk dat het markiezaat, dat in 1635 al door de Staten-

Generaal aan Maria Elisabeth II was toegewezen, werkelijk onderwerp van 

onderhandeling was bij de Vrede van Münster. Het ging vooral om de opheffing van 

de claims die Béatrix en haar familie onder Spaans gezag nog steeds op het 

markiezaat lieten gelden. Van deze claims hadden de hertog en vervolgens de 

Spanjaarden nu afstand gedaan.  

 Béatrix was het niet eens met de overeenkomst die haar echtgenoot met de 

Spanjaarden had gesloten, noch met de - ook voor de hertog en de Spanjaarden - 

onverwachte gevolgen ervan. Ze stond echter machteloos en het enige dat haar restte, 

was protest aantekenen. In een document, op 5 augustus 1648 door haar ondertekend, 

machtigde ze de advocaat De Herre en haar secretaris Claude-François Pelletier in 

haar naam '[de] faire et recevoir propositions sur cette matière y respondre et repliquer 

si besoing fait, et du tout convenir, traitter, transigner et accorder' over de afspraken 

die de Spaanse koning met de prins van Oranje bij het verdrag van Münster had 

gemaakt.567 Op 9 oktober 1648 stuurde ze ook nog de provoost van het hôtel de 

Berghes, Cornelis van Cauwegom jr., naar Den Haag om een petitie te overhandigen. 

Op de terugreis diende deze zich ook bij Maria Elisabeth II in Bergen op Zoom aan 

om haar een protest aan te bieden.568 Béatrix liet op 23 november 1648 tevens een 

officieel document bij een notaris opstellen, waarin ze verklaarde dat ze de overdracht 

tegen haar wil, onder druk en uit vrees voor geweld van haar echtgenoot had 

                                                
564 De Mooij, Geloof kan Bergen verzetten, 79 en 402. 
565 Aitzema, Saken van Staet en Oorlogh III, 69. 
566 KHA, A15, XI, B3. 
567 BMB, Ms. 1117, fols. 1-2. 
568 Paul Jans, 'La Belle de Cusance', 15. 
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getekend. Ze legde uit dat ze ermee had ingestemd omdat er voor haar belangrijker 

zaken speelden waarvoor ze afhankelijk was van de welwillendheid van de hertog. Ze 

doelde hierbij op zijn medewerking aan de legitimering van hun door de Paus 

ontbonden huwelijk. Haar zuster Marie-Henriette steunde haar en was mede-

ondertekenaar van het document.569  

 Karel en Béatrix vonden elkaar in 1649 weer in hun eensgezinde 

verontwaardiging over wat er na de Vrede van Münster met Bergen op Zoom was 

gebeurd. Ze stelden gezamenlijk een brief op waarin ze protesteerden tegen de gang 

van zaken. Die druiste in tegen de gemaakte afspraken, want de prins van Oranje had 

beloofd het markiezaat na overdracht door de Spanjaarden aan 'notre ditte fille la 

princesse Anne de Lorraine' toe te bedelen.570  

 Het gerucht ging dat Maria Elisabeth II, nu officieel markiezin van Bergen op 

Zoom, zich schuldig had gemaakt aan omkoperij, maar deze had daar uiteraard geen 

boodschap aan.571 Op 24 juni 1648 arriveerde ze in Bergen op Zoom om bezit te 

nemen van het markiezaat. Vanwege haar katholieke en Zuid-Nederlandse 

achtergrond was ze er niet erg welkom. Er was maar een kleine delegatie om haar te 

ontvangen.572 

Voor hertog Karel en de Spanjaarden was hiermee de kous af, maar Béatrix 

handhaafde haar claim op Bergen op Zoom. In de jaren vijftig kwam de zaak twee 

keer aan de orde. In 1654 overwoog ze met de hulp van advocaat Philips van 

Cromstrijen weer een poging te wagen.573 De tweede keer, in 1658, claimde ze het 

markiezaat opnieuw, waarbij ze handig gebruik maakte van een ruzie tussen de 

regerende markiezin Maria-Elisabeth II en Elizabeth Stuart, koningin van 

Bohemen.574 

 

Fronde 

 

De Vrede van Münster had een einde gemaakt aan de oorlog tussen de Nederlanden 

en Spanje, maar de strijd tussen Frankrijk en Spanje zou doorgaan tot aan de Vrede 

                                                
569 ANF, 273 AP 74 Rohan-Bouillon, dossier Cusance, inv. nr. 21. 
570 Kopie van een cachetbrief van 5 september 1649, ondertekend door Béatrix de Cusance en Karel IV 
van Lotharingen, NA, ND, 7925. 
571 Aitzema, Saken van Staet en Oorlogh III, 369. 
572 De Mooij, Geloof kan Bergen verzetten, 401. 
573 Zie p. 222-223. 
574 NA, Eerste Afdeling, Aanwinsten, jaar 1885, A VI, inv. 308, diverse stukken. Zie ook p. 240-246. 
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van de Pyreneën in 1659. Hoewel hertog Karel nog steeds in Spaanse dienst was, 

hield hij zich in 1650 en 1651 vooral op in Brussel. Karels biografen vragen zich af 

waarom hij zijn veldmaarschalk Philippe-Émmanuel (1611-1664), graaf van 

Ligneville, er alleen op uitstuurde om grote gebieden in Lotharingen te bezetten. Hoe 

dan ook, na aanvankelijk succes moest Ligneville de veroverde gebieden al weer snel 

aan de Fransen prijsgeven.575 Ook al bevond Karel zich dan in Brussel, hij verkeerde 

niet meer in het gezelschap van Béatrix. Hun relatie was inmiddels danig bekoeld. Zij 

verbleef met haar kinderen en haar zuster Marie-Henriette voornamelijk op haar 

kastelen in Beersel en Eigenbrakel.  

 Intussen manoeuvreerde Karel handig tussen de twee partijen die tijdens de 

Fronde in Frankrijk tegenover elkaar stonden: Mazarin en de Edelen. De 'Fronde des 

Nobles' was de opstand van enkele van Frankrijks meest vooraanstaande edelen (zoals 

Condé, Orléans, Turenne, Conti, Bouillon, mademoisselle de Montpensier, madame 

de Chevreuse, madame de Longueville) tegen kardinaal Mazarin en regentes Anna 

van Oostenrijk, die de belangen van de jonge Lodewijk XIV behartigden. Hoewel 

Karel zich openlijk had uitgesproken ten gunste van de Edelen en hij zijn troepen aan 

Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne,576 beschikbaar had gesteld, 

onderhandelde hij ook met Mazarin. Het doel dat hertog Karel daarbij voor ogen had, 

was de teruggave van zijn Lotharingse gebieden. Al snel echter bleek dat noch 

Mazarin en de koningin-moeder, noch de Frondeurs aan deze wens wilden of konden 

voldoen. Daarom hield de hertog op zijn bekende manier beide partijen aan het lijntje. 

De derde partij in het spel, in dit geval de gouverneur-generaal van het Spaanse leger 

in Vlaanderen Alonso Pérez de Vivero, graaf van Fuensaldaña, wantrouwde Karels 

houding.577 Karel en zijn mannen waren immers nog steeds in Spaanse dienst. 

Fuensaldaña was van mening dat de Lotharingse troepen in Vlaanderen thuishoorden 

en niet in Frankrijk, ook al steunde Spanje de Frondeurs.578 

 

 

 

                                                
575 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 219. Beauvau, Mémoires du 
marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 98-103. 
576 Turenne (1611-1675) was in 1643 tot maarschalk van Frankrijk benoemd.  
577 Fuensaldaña (1603-1661) was generaal van de Spaanse infanterie en gouverneur van de Spaanse 
legers in Vlaanderen tussen 1648 en 1656. Hij zou bij de slag om Lens in 1648 nog tégen Condé 
vechten, maar in de Fronde mét Condé. 
578 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 228. 
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Ierland (1651) 

 

Op 3 juli 1651 sloot hertog Karel een verdrag met enkele Ierse gedeputeerden, 

waaronder Lord Theobald Taaffe, dienaar van Karel II Stuart, waarbij hij hem 

militaire steun beloofde voor de bevrijding van Ierland.579 Karel had zelfs al een schip 

met de naam Espérance de Lorraine klaar liggen om uit te varen. Door zich in te laten 

met de (katholieke) Ieren hoopte Karel dat de Paus hem zou belonen met de erkenning 

van zijn huwelijk met Béatrix (en dus de legitimering van zijn kinderen). Mocht dat 

niet lukken, dan zou hij in ieder geval zijn zoon Charles-Henri tot koning kunnen 

benoemen van het door hem veroverde Ierland. Ook op initiatief van Lord Taaffe 

maakte hertog Karel een deal met de 17-jarige Jacobus (1633-1701), hertog van York, 

de latere koning Jacobus II van Engeland. Karels idee was om Jacobus met zijn 11-

jarige dochter Anne te laten trouwen in ruil voor zijn steun aan Ierland.580 Jacobus' 

moeder Henrietta Maria, de Engelse koningin-moeder in Franse ballingschap, was 

furieus toen ze vernam dat Taaffe op eigen initiatief haar zoon aan het uithuwelijken 

was, en verhinderde verdere stappen.581 Een huwelijk met een bastaarddochter van de 

hertog van Lotharingen was immers ver beneden haar zoons stand. Bovendien was 

hertog Karel op dat moment een vijand van Frankrijk.582 Al snel trok hertog Karel zijn 

toezegging voor hulp aan Ierland weer in, omdat hij had begrepen dat de Paus hem 

daarvoor niet wilde belonen, en ook omdat hij de expeditie niet langer als een 

haalbare onderneming zag.583  

 Wat Béatrix vond van de huwelijksalliantie van haar dochter met Jacobus is 

onbekend, maar ze zal er niet ongenegen tegenover hebben gestaan. De bronnen 

zwijgen over gezamenlijke activiteiten van Karel en Béatrix in 1650 en 1651. Het is 

echter wel bekend dat Béatrix in deze periode vaak ontvangsten gaf voor Engelse 

royalisten in haar salon op kasteel Beersel. Jacobus en Anne zullen elkaar daar 

vermoedelijk wel hebben ontmoet.  

 

                                                
579 Scott, The King in Exile, 300-309. 
580 W.A. Speck, 'James II and VII (1633–1701)', Oxford Dictionary of National Biography, Oxford 
University Press, 2004; [http://www.oxforddnb.com/view/article/14593 [31/08/2014]. 
581 Timothy Crist, Charles II to Lord Taaffe. Letters in exile (Cambridge 1974) 8-9. 
582 Jacobus zou overigens in 1660 zijn moeder voor een fait accompli stellen door inderdaad beneden 
zijn stand te trouwen met de zwangere Anne Hyde, hofdame van zijn zuster Maria Stuart en dochter 
van Edward Hyde, graaf van Clarendon.  
583 Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 454-455. 
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Beersel 

 

Na zijn Romeinse verblijf in 1645 en 1646 was de priester Richard Flecknoe via lange 

omzwervingen door Spanje, Portugal en Brazilië eind 1649 weer in Portugal 

gearriveerd.584 Daarvandaan zou hij verder reizen naar de Republiek en via Texel, 

Amsterdam, Utrecht en Dordrecht weer terugkeren naar de Zuidelijke Nederlanden. 

Hij klaagde erover dat hij tijdens de korte reis van Texel naar Brussel meer geld had 

uitgegeven dan in de twee jaar ervoor. Eindelijk kon hij schrijven: 'I am now arrived 

at Bruxelles, as stones to their center, and elements in their sphere.'585 In Brussel 

aangekomen, nam hij deel aan de plechtigheden ter ere van de begrafenis van de 

Marguérite de Lalaing, gravin van Berlaimont, bij wie hij eerder in dienst was 

geweest. De gravin moet een slechte verstandhouding met Béatrix hebben gehad, 

want Flecknoe berichtte Béatrix:  

  

 In fine (Madame) it were no ill complement to your Highnesse (I imagine) to 

 wish all your enemies buryed in the same grave too; she having nothing I ever 

 dislik't in her, but her enmity to your Highnesse, for which sin God forgive 

 her, and I doubt not but he'll forgive her all the rest.586  

  

Toen de begrafenis achter de rug was, bood Flecknoe Béatrix opnieuw zijn diensten 

aan. Op Aswoensdag 1650 reisde hij in de stromende regen te voet van Brussel naar 

kasteel Beersel, nadat hij eerder het aanbod van Béatrix om haar koets te nemen had 

afgeslagen, 'having more [clay] on my shoes than went to making the first man, and 

one might have planted more salads on them than would serve Mademoisselle de [...]s 

little houshould a year at least ...'.587 Hierna zou Flecknoe twee jaar lang deel 

uitmaken van Béatrix' hofhouding op kasteel Beersel. Zijn positie was die van 

huismusicus. Trots schreef hij aan een zekere Monsieur Laurins te Gent: 'This you 

should see now sir, if you were at Brussels, where whilst others far richer than myself 

                                                
584 Zie Ineke Huysman, 'Béatrix de Cusance, duchesse de Lorraine (1615-1663): une duchesse par sa 
propre entremise' in: Les Affranchies: Franc-Comtoises sans frontières, Nella Arambasin (ed.) 
(Besançon 2014), 73-89 aldaar 79-82. 
585 Flecknoe, A relation of ten years travell in Europe, 90. 
586 Ibidem, 92.  
587 Ibidem, 95. 
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are kept at distance, I am admitted to such a familiarity with those grandees, as some 

admire, some envy, and all emulate'.588 

 

 

Flecknoe´s 

belevenissen in en 

rondom kasteel Beersel 

zijn de enige bron over 

de activiteiten in deze 

salon van Béatrix. 

Beersel, tien kilometer 

ten zuidwesten van 

Brussel, was sinds de 

veertiende eeuw in het 

bezit van de familie 

Van Witthem, de voorouders van Béatrix. Béatrix' moeder, Ernestine van Witthem, 

had het slot aan Béatrix geschonken toen zij met de prins van Cantecroy trouwde. 

Vervolgens gaven Béatrix en hertog Karel ter gelegenheid van hun huwelijk Beersel 

bij wijze van toekomstige bruidsschat aan haar zuster Marie-Henriette, die later 

hertogin van Arenberg zou worden.589 Het kasteel zou tot in de negentiende eeuw in 

het bezit van de familie Arenberg blijven.590 Het eigendom van Beersel (en 

Eigenbrakel, dat ook in het bezit van de zusters De Cusance was) werd bij het 

Leenhof van Brabant aangevochten door Maria Elisabeth II van den Bergh vanuit haar 

positie als markiezin van Bergen op Zoom. Op 1 september 1637 werd ze in het 

ongelijk gesteld, waarna ze in beroep ging en op 3 september 1639 alsnog beide 

eigendommen toegewezen kreeg. Vanaf dat moment ging hertog Karel zich met de 

zaak bemoeien. Hij stationeerde in de naam van zijn pasgeboren dochter Anne twee 

garnizoenen in de kastelen van Beersel en Eigenbrakel. Er ontstonden tot enkele 

malen toe schermutselingen met de deurwaarders die Maria Elisabeth II op beide 

kastelen had afgestuurd, maar zij moesten telkens onverrichter zake de aftocht 

                                                
588 Ibidem, 102. 
589 ANF, 273 AP 74 Rohan-Bouillon, dossier Cusance, inv. nr. 213. 
590 Zie Charles Meertens, Le château féodal de Beersel et ses seigneurs (Brussel 1942). 

Paul Hermans, Kasteel Beersel, [CC-BY-SA-3.0, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], 
Wikimedia Commons. 
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blazen.591 In een van zijn berichten aan Barberini in Rome liet nuntius Stravius weten 

dat hertog Karel er in het kader van zijn scheiding met Béatrix de voorkeur aan gaf 

haar in Beersel of Eigenbrakel onder te brengen. Stravius ontraadde Barberini ten 

stelligste hiermee in te stemmen. In feite zou dat betekenen dat de Heilige Stoel zich 

tegen het vonnis van het Leenhof keerde. Het is onbekend wat Barberini's reactie was; 

hoe dan ook heeft Béatrix officieel nergens een woning aangewezen gekregen, hoewel 

ze vaak in Beersel en Eigenbrakel verbleef. 

Ook al werden Beersel en Eigenbrakel dus aan Maria-Elisabeth II toegewezen, 

toch zijn beide heerlijkheden nooit echt in haar bezit geweest, alle protesten bij 

aartshertog Ferdinand van Oostenrijk en zijn opvolger, landvoogd Francisco de Melo, 

ten spijt. Dat haar vader Hendrik van den Bergh in 1633 naar de Staatse zijde was 

overgelopen, zal niet in haar voordeel hebben gewerkt. Maar ook de invloed van de 

hertog van Lotharingen op de regering in Brussel moet niet worden onderschat. Hij 

was, ondanks zijn grillen, voor de Spanjaarden een waardevolle krijgsheer die zij 

graag tevreden wilden houden.  

Terwijl Beersel het eigendom van haar zuster Marie-Henriette was, 

manifesteerde Béatrix zich er als de meesteres van het huis, zoals uit Flecknoe's 

geschriften blijkt. Waarschijnlijk was het de bedoeling dat Marie-Henriette pas echt 

het beheer kreeg wanneer zij zou trouwen.  

Flecknoe idealiseerde Beersel. In een brief aan de hertog van Buckingham 

memoreerde hij: 

  

 One of these moments was that we had t'other day at Beersel, when May had 

 put its best attire, the day its serenest countenance, madam the duchess was 

 never more pleasant, your Grace in better humour, nor my Lute in better tune. 

 For Beersel itselfe, I could not at my return but give it this character: that 

 'twas the only remains o' th' terrestrial paradise, the world being still in his 

 first innocence, the tree of life only wanting to make them live perpetually. 

 The air being so pure [...] The genius of the place is always sprightly and the 

 spirit of May is alwayes there. In fine, t´is an academy of nightingals; and the 

 bees, those little huntfeasts of flowers, find no where better, no more 

                                                
591 Galesloot, 'Un procès célèbre', 34-52. 
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 abundant store, than there, where flowers grow everywhere, [...] heaven 

 having privileg'd this place ...592 

  

Dankzij Flecknoe weten we dat het bij Béatrix de gewoonte was om in de ochtend, na 

het gebed, te musiceren. Men speelde eigen of door anderen gemaakte composities op 

viool, luit en gitaar. Wanneer Marie-Henriette van de partij was, werd er gezongen en 

begeleidde Flecknoe de dames op de bas. Daarna, 'if the day be fair, we goe abroad in 

coach to take the air, a second coach following, and some horse, besides the princesse 

[= Anne, Béatrix' dochter] in side-saddle, who takes much delight in her little palfrey, 

and rides excellent well, though not above 12 year old.' Vervolgens werd er in de 

open lucht 'some banquet or collation' gebruikt. Als de zon onderging, keerde men 

terug naar het kasteel en danste men 'some court and country dances for an hour or 

two'. Dan, na het diner, 'we either play at cards, or at the sports of wit and laughter, 

and all sorts of petits jeus; which ended, the dutchesse and princesse retire to their 

several appartments and each one to theirs, we having our main advantage here, to be 

free from the tyrany of clocks.'593  

De instructies voor deze 'country dances' verschenen voor het eerst in 1651 in 

John Playford's The English Dancing Master. De oorsprong van de 'contradans' is te 

vinden in het Engeland van voor de burgeroorlogen. Het gaat om dansende paren in 

een grotere groep van dansende paren. In Frankrijk werd het vermaak overgenomen 

onder de naam contredance. Mogelijk is de salon van Béatrix een van de eerste 

plaatsen op het vasteland geweest waar deze dans werd uitgevoerd, om vervolgens 

naar Frankrijk over te waaien. 

 Hoewel Flecknoe zijn Treatise of the sports of wit594 pas in 1675 publiceerde, 

handelt het boek over de 'petits jeux' die werden opgevoerd in het begin van de jaren 

vijftig van de zeventiende eeuw, de periode die hij in de hofhouding van Béatrix 

doorbracht: 'not only the most honorable, but the most delightful moment of my life', 

aldus Flecknoe.595 In de inleiding legt hij uit dat deze spellen waren ontstaan in Italië 

in het begin van de zestiende eeuw. Cathérine de Medici introduceerde ze vervolgens 

aan het Franse hof, waarna ze in Engeland in zwang raakten tijdens de regering van 

Elisabeth I en haar opvolgers. Toen in Engeland de burgeroorlogen begonnen, werden 

                                                
592 Flecknoe, A relation of ten years travell in Europe, 97. 
593 Ibidem, 113-114.  
594 Richard Flecknoe, A treatise of the sports of wit. 
595 Ibidem, 7. 



 171 

ze verboden door de opstandelingen, 'the Fanatick Rebels, Enemies of all Mirth and 

Recreation'. Vervolgens zou Flecknoe deze 'jeux' in de salon van Béatrix in Beersel 

introduceren.596  

 Aan de hand van alle opeenvolgende dagen van een week vertelde Flecknoe in 

zijn Sports of wit wat deze 'petit jeux', die hij in deze uitgave 'sports' noemt, 

behelsden. Na de al eerder beschreven buitenactiviteiten trok het Beerselse gezelschap 

zich terug in een grote ruimte: 'illuminated by six fair christal branches, and bordered 

about with silver sconzaes [sconce = kaarsenhouder voor aan de muur; IH], in which 

were inchac'd [encased?; IH] concave mirrors of oval form for better reflection of the 

light'. De hertogin (Béatrix) was gezeten op een grote troon onder een baldakijn, 'an 

half pace higher than the rest, with the princesses, her daughter [Anne; IH] and sister 

[Marie-Henriette; IH] on tabourets on either side of her.'597 Een orakel in de persoon 

van Marie-Henriette beantwoordde vragen; dromen en wonderen werden uitgelegd; er 

werd een loterij gehouden; wensen werden uitgesproken; gezegdes en spreekwoorden 

werden bediscussieerd, en bedienden verkleed als zigeuners voorspelden de toekomst. 

Zo was er voor iedere dag een aparte activiteit.598 

 In dezelfde publicatie beschrijft Flecknoe ook andere activiteiten op kasteel 

Beersel die niet op een speciale dag hoefden te worden uitgevoerd, zoals de opvoering 

door de bedienden van het theaterstuk A Mountebank and his Farce. Een opvallende 

opvoering was de Pastoral of Love, waarin de hofhouding de eerste verjaardag van 

Béatrix' zoon Charles-Henri de Vaudémont vierde. De baby werd gepresenteerd aan 

het publiek als een cupido, terwijl zijn moeder, tante en zusje respectievelijk verkleed 

als Venus, Juno en Pallas Athena zingend om zijn wiegje dansten: 'In which qualities 

they were all so excellent, as for dancing, the musick of the feet, and singing, the 

dancing of the voice, they had few who equalled them, none who exceeded them'.599 

Ook Flecknoe's pastorale tragikomedie Love's Kingdom, die hij pas in 1664 zou 

publiceren, beleefde haar première op kasteel Beersel. Flecknoe schreef in zijn 

inleiding dat een aangepaste versie op het podium in Engeland was opgevoerd, waar 

het stuk door het publiek was afgewezen:  

 

                                                
596 Ibidem, 8. 
597 Ibidem, 10. 
598 Ibidem, 12-15. 
599 Ibidem, 19. 
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 For the times were too vicious and it too vertuous for them who looked on 

 vertue as a reprehension and not a divertisement; and love without lust, was 

 like meat without sawce to them whose appetites were depraved with more 

 vicious food.600  

 

Het stuk verdween al spoedig van het Engelse toneel en Flecknoe bracht het terug 

naar Beersel 'where vertue was always welcome'.601 De door Flecknoe 

gecomponeerde masque, oftewel een 'opera in musick', Latona and her children in 

Delos, werd eveneens in de salon van Béatrix ten tonele gebracht. Latona, een figuur 

uit de Romeinse mythologie, was door Jupiter zwanger gemaakt van een tweeling: 

Diana en Apollo. Juno, de vrouw van Jupiter was hier erg jaloers over en probeerde te 

verhinderen dat Latona een land zou vinden om haar kinderen te baren. Dat lukt haar 

ten slotte toch op het eiland Delos. Ook hierna maakte Juno Latona het leven zuur. 

Het stuk, waarvan de tekst niet is bewaard, stelde een allegorie voor op het leven van 

Béatrix en haar kinderen.  

Flecknoe's Sports of wit, 'the diversions of Brussels', zijn onderwerp van spot 

in George Etherege's toneelstuk The man of mode or Sir Fopling Flutter (1676).602 De 

titel verwijst wellicht ook naar een ander toneelstuk van Flecknoe genaamd The 

damoiselles à la mode.603 Béatrix heeft model gestaan voor het personage Lady 

Woodvill in The man of mode, terwijl Flecknoe Etherege zou hebben geïnspireerd tot 

de vermomming van de hoofdpersoon Dorimant als Courtage. Dorimant was een 

schuinsmarcheerder, en om hem in contact te brengen met Lady Woodvill kon hij zich 

beter als Courtage vermommen:  

 

 Footman: 'the old lady [Woodvill] does not know you, and would have you 

 own yourself to be Mr. Courtage. They are all prepared to receive you by that 

 name.  

 Dorimant: that foppish admirer of quality who flatters the very meat at 

 honourable tables, and never offers love to a woman below a lady-

 grandmother.  

                                                
600 Ibidem, 20. 
601 Ibidem.  
602 R.S. Cox jr., 'Richard Flecknoe and the man of mode', Modern Language Quarterly, 29 (2) (1968) 
183-189. 
603 Richard Flecknoe, The damoisselles à la mode (Londen 1675). 
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 Medley: You know the character you are to act, I see.604 

 

De country-dance waarmee de volgende scene in het stuk opent, wordt niet door 

iedereen positief ontvangen, tot verdriet van Lady Woodvill. Courtage (Dorimant) 

legt haar uit: 'Forms and ceremonies, the only things that uphold quality and 

greatness, are now shamefuly laid aside and neglected.' De ideeën van Lady Woodvill 

representeren de geïdealiseerde opvattingen van Béatrix' salon in Beersel over hoe de 

wereld er zou moeten uitzien. Woodvill: 'Well! This is not the women's age, let them 

think what they will, lewdness is the business now, love was the business in my 

time.'605 De beschrijving die Lady Woodvills dochter Harriet van het personage van 

Courtage geeft, is een verwijzing naar de rol van Flecknoe in de Sports of wit: 'He's a 

man made up of forms and commonplaces, sucked out of the remaining lees of the 

last age.'606 Etheredge wilde in zijn stuk laten zien dat Flecknoe's amusement in het 

Londen van na de Restauratie als hopeloos ouderwets werd beschouwd. De 

personages van Lady Woodvill en Courtage zijn hier de representaties van.607  

 Toch is het maar de vraag of alles er zo deugdzaam aan toe ging in Beersel. 

Flecknoe gebruikte in zijn publicaties twee soorten 'raillery' (scherts): 'piquant raillery' 

en 'gentil raillery'. Flecknoe wilde Béatrix' goede naam beschermen en wekte daarom 

de indruk dat er op Beersel alleen maar keurige schertsen werden gereciteerd en 

opgevoerd.608 Ook in de salon van Madame de Scudéry in Parijs was bijvoorbeeld wel 

degelijk sprake van pikante schertsen, terwijl zij naar de buitenwereld de indruk wilde 

wekken dat dit niet het geval was.609 Uit de gewaagde gedichten die Constantijn 

Huygens voor Béatrix schreef en haar reactie daarop, zal later nog blijken dat Béatrix 

evenmin afkerig van was een pikante kwinkslag.610  

Omdat Richard Flecknoe de eer van Béatrix wilde verdedigen door alleen 

maar deugdzame teksten over haar te publiceren, kan men hem beschouwen als een 

voorbeeldige honnête homme.611 Flecknoe zal bij het schrijven van zijn Sports of wit 

zeker geïnspireerd zijn geweest door Il libro del cortegiano uit 1528 van Baldassare 

                                                
604 George Etheredge, The man of mode (1676) 72. 
605 Ibidem, 73. 
606 Ibidem, 80. 
607 R.S. Cox jr., Richard Flecknoe and the man of mode, 187. 
608 James Fitzmaurice, 'Margaret Cavendish, Richard Flecknoe, and raillery at the salon of Béatrix de 
Cusance', English Studies, vol. 92, 7 (2011) 771-785. 
609 Ibidem, 774-775. 
610 Zie p. 228. 
611 Fitzmaurice, 'Margaret Cavendish, Richard Flecknoe, and raillery', 774. 
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Castiglione, dat vele malen herdrukt en hertaald is en waarin voor het eerst sprake is 

van het concept van de honnête homme.612 Dit concept borduurde voort op de 

middeleeuwse ridderlijkheid en verspreidde zich omstreeks 1600 aan de Europese 

hoven. De honnête homme was een man die zich door zijn beschaving, subtiliteit in 

omgangsvormen, lichaamshouding en sprezzatura wist te onderscheiden van zijn 

medemensen.  

Richard Flecknoe was zijn hele leven arm. Zijn muzikale talenten zullen hem 

goed hebben geholpen bij zijn voortdurende zoektocht naar inkomsten. Hij speelde 

voortreffelijk luit en hij schreef zelf muziekstukken. Vooral in de kringen van 

aristocratische vrouwen zoals die van Béatrix was er veel vraag naar veelzijdige 

musici zoals Flecknoe. Het was heel gebruikelijk om eigen muzikanten in dienst te 

hebben. Muziek was een vorm van vermaak, waarin adellijke meisjes van jongs af aan 

alle gelegenheid kregen zich uit leven. Molière schreef erover: 'La plupart des femmes 

aujourd'hui se laissent prendre par les oreilles; elles sont cause que tout le monde se 

mêle de musique, et l'on ne réussit auprès d'elles que par les petites chansons et les 

petits vers qu'on leur fait entendre.'613 Vaak werd in dit soort door vrouwen geleide 

gezelschappen de muziek gecombineerd met dans en theater. Deze vrouwelijke 

bijdrage heeft ervoor gezorgd dat de opera, die pas omstreeks 1600 was ontstaan, in 

deze periode een enorme impuls kreeg.614  

Vermoedelijk heeft Flecknoe zijn muzikale gaven als eerste middel ingezet om 

toegang te verkrijgen tot de kringen van zijn diverse patronessen. Van luitspeler, 

leermeester, huismusicus en -componist klom hij bij Béatrix zelfs op tot majordomo, 

geestelijk raadsman en agent. In moderne termen zou men hem zelfs kunnen 

omschrijven als een public relations manager: in ruil voor onderdak en bescherming 

hielp hij mee het imago van Béatrix op te krikken. 

 

Franse bemoeienissen (1652-1653) 

 

Terug naar de boze buitenwereld. Op 24 januari 1652 ontving Béatrix op haar kasteel 

te Eigenbrakel een afvaardiging van de prins van Condé en Gaston van Orléans, 

Karels zwager. De la Roque, Condé's kapitein van de garde en De Ravenel, markies 

                                                
612 Baldassare Castiglione, Il libro del Cortegiano (z.p. 1528). 
613 Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, La Princesse d'Elide, derde intermezzo, scène 1 (z.p. 1664). 
614 Gibson, Women in seventeenth century France, 172. 
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de la Sablonnière, namens Gaston, drongen er bij Béatrix op aan haar echtgenoot te 

overreden om te participeren in de Fronde. Karels veldmaarschalk Ligneville en zijn 

kapitein van de garde, de markies de Gerbévillier, waren bij deze ontvangst aanwezig. 

Als Béatrix erin zou slagen Karel over te halen, zo verzekerden zij haar, zouden zij 

zich inspannen voor de ratificatie van haar huwelijk met de hertog. Wederom in 

verleiding gebracht door deze mooie beloftes, deed Béatrix een poging om Karel te 

overtuigen.615 Om haar argumenten kracht bij te zetten stuurde ze hun beider 

biechtvader Donat bij de hertog langs.616  

Karel had er in eerste instantie geen oren naar. Anna van Oostenrijk (de 

koningin-regentes) had hem namelijk een veel beter voorstel gedaan. In ruil voor 

Karels alliantie met de Franse kroon zou zijn dochter Anne mogen trouwen met haar 

tweede zoon, Philips, hertog van Anjou. Toen Karel niet meteen enthousiast 

reageerde, bood ze zelfs haar oudste zoon, koning Lodewijk XIV aan. Om haar 

aanbod kracht bij te zetten, stuurde ze de markies de Joyeuse op Karel af om naar de 

hand, maar ook naar het portret van zijn dochter te vragen, opdat zij haar zoon 

Lodewijk kon voorbereiden op zijn toekomstige echtgenote. Aangezien De Joyeuse op 

de hoogte was van de beloftes van de Frondeurs aan Béatrix en Karel om zich in te 

spannen voor de pauselijke erkenning van hun huwelijk, dacht De Joyeuse de 

Frondeurs te snel af te zijn. Hij verzocht Karel hem te voorzien van de nodige 

documenten aangaande de huwelijkszaak om zo de Franse ambassadeur in Rome in te 

schakelen.617 Dit aanbod moet ook voor Béatrix veel aantrekkelijker zijn geweest, 

maar het is onwaarschijnlijk dat zij ervan op de hoogte was. Karel trok zijn eigen 

plan. In deze periode had hij nauwelijks rechtstreeks contact met haar. Hij stemde in 

met De Joyeuses aanlokkelijke voorstellen, waar overigens niets van terecht zou 

komen. Tegelijkertijd liet hij zich ook weer in met de Frondeurs. Hij vertrok met zijn 

troepen naar Frankrijk om samen met de Spanjaarden te strijden tegen het Franse hof, 

terwijl hij hiermee toch in het geheim bleef onderhandelen.618  

                                                
615 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 420-421. Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 
458. Père Hugo, Histoire de Charles, duc de Lorraine et de Bar, BMN, Ms. 805 (129), fol. 140v. 
616 BMN, Père Donat, Notes et documents durant la vie privée de Charles IV duc de Lorraine, tirés des 
papiers de son confesseur, 1-2. 
617 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 423-425. Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 
459. 
618 Zie voor het verdere verloop van Karels activiteiten in de Fronde, Desrobert, Charles IV et Mazarin, 
436-565. 
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6. 'Ducissae Lotharinghiae in domo Duartia innotesco'. Béatrix en Constantijn 

 

'Ducissae Lotharinghiae in domo 

Duartia innotesco, cum me visum 

venisset!'619 Dat wil zoveel zeggen 

als: 'Ik maakte persoonlijk kennis 

met de hertogin van Lotharingen in 

het huis van Duarte, aangezien ze 

was gekomen om mij te zien!'620 Dit 

noteerde Constantijn Huygens op 15 

juli 1652 in zijn dagboek. Toen 

Constantijn en Béatrix elkaar die dag 

bij de familie Duarte in Antwerpen 

ontmoetten, was hij 55 jaar oud en 

zij 37 jaar. Overigens hadden zij 

elkaar eerder, zij het vluchtig, 

ontmoet. Een vermelding in een brief 

van Béatrix aan Constantijn wijst er 

namelijk op dat zij elkaar al langer kenden dan die eerste vermelding in zijn dagboek 

aangeeft. In het jaar 1658 schreef Béatrix aan Constantijn: 'Plût à Dieu que j'ay eue 

vostre congnesance il y at 12 ans'.621 Terugrekenend komen we dan uit in 1646. In juli 

en augustus 1646 bevond Constantijn zich met stadhouder Frederik Hendrik en zijn 

zoon Willem II in het leger bij Zelzate (bij Gent). Hij meldde Frederik Hendriks 

echtgenote Amalia van Solms daarvandaan dat hertog Karel van Lotharingen, 

vechtend aan Spaanse zijde, zich op datzelfde moment met 9.000 paarden in de buurt 

van Gent bevond.622 Gedwongen door de breve van Innocentius X, was Béatrix in 

1646 'te gast' bij Antonius Triest, bisschop van Gent. Mogelijk hebben Béatrix en 

Constantijn elkaar in 1646 ontmoet bij de bisschop, die ook aan Constantijn bekend 

was.623 De ontmoeting kan ook van een jaar eerder dateren toen er besprekingen 

                                                
619 J.H.W. Unger, Dagboek van Constantijn Huygens (Amsterdam 1885) 54. 
620 Zie over de Duartes p. 180-183. 
621 BC, nr. 50. 
622 http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/n0151 [31/08/2014]. 
623 Triest schreef Huygens op 2 augustus 1646 een brief met een verzoek om een paspoort voor de graaf 
van Noyelles, BL Add Ms 22953, fol. 46r. 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/4420 [31/08/2014]. 

C. de Visscher, opgenomen in Korenbloemen, naar een tekening van  
Christiaan Huygens, Constantijn Huygens, 1657, gravure. 



 177 

waren tussen Frederik Hendrik en hertog Karel, waarbij Béatrix mogelijk aanwezig 

was.624  

 Hoe dan ook, toen Béatrix ten slotte in juli 1652 vernam dat Constantijn de 

familie Duarte bezocht, nam zij het initiatief om hun kennismaking ter hernieuwen, 

althans zo wilde Constantijn het in zijn dagboek doen voorkomen. Deze gebeurtenis 

zou het begin inluiden van een vriendschap, waarmee ook een intensieve uitwisseling 

van brieven, geschenken en diensten op gang kwam.625 Béatrix' vriendschap met 

Constantijn Huygens verdient het om de chronologie van dit boek opnieuw te 

doorbreken en wat langer stil te staan bij de verbindende factoren in hun tien jaar 

durende relatie. Hoe bijzonder is dit contact voor beiden geweest? Waarom was 

muziek in deze vriendschap zo belangrijk? Over de betekenis van de muziek in zijn 

leven schreef Constantijn: 'Ik zie het als een van de belangrijkste vruchten van mijn 

musiceren (wat mijn vader met zijn vooruitziende blik ook wel besefte), dat ik er de 

sympathie van veel mensen mee heb gewonnen.'626 In de briefwisseling van 

Constantijn met vrienden en bekenden, onder wie de Haarlemse priester Joan Albert 

Ban, de Parijse wetenschapper Marin Mersenne, de Antwerpse diamantairs Gaspar en 

Diego Duarte en de uit Orange afkomstige diplomaat Sébastien Chièze, komen 

muzikale thema's vaak voor.627 In de ons overgeleverde correspondentie van Béatrix 

blijft muziek overigens als onderwerp van schrijven beperkt tot haar brieven aan 

Constantijn.  

 Constantijns muzikale verdiensten zijn het sociale bindmiddel geweest in zijn 

relatie met Béatrix. Hij wees haar in zijn eerste brief al op het feit hij haar niet alleen 

wilde vereren met schilderijen, gedichten en reukwaren, maar ook met de akkoorden 

van zijn luit, viola da gamba en klavecimbel.628 De toon voor de vriendschap was 

gezet. Zoals we nog zullen zien, overschreden Béatrix en Constantijn sociale grenzen 

met hun wederzijdse passie voor de muziek. Het thema muziek voert in hun 

correspondentie de boventoon. In tachtig procent van de brieven, zowel in die van 

Béatrix als in die van Constantijn, komt muziek op de een of andere manier voor.  

  

                                                
624 Zie p. 122-123. 
625 BC, passim. Ineke Huysman, 'Bewondering of berekening', De Zeventiende Eeuw 25, 2 (2009), 203-
223. Zie ook hoofdstuk 11 voor een nadere beschouwing van deze vriendschap. 
626 Huygens, Mijn jeugd, 30. 
627 De publicaties van Jonckbloet en Land, Musique et musiciens au XVIIe siècle en Driehonderd 
brieven, Rasch (ed.) zijn volledig gewijd aan Constantijns muzikale correspondentie. 
628 BC, nr. 1. 
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Constantijn Huygens629
 

 

Constantijn was afkomstig uit een Brabants geslacht. Zijn vader Christiaan was als 

secretaris van Willem van Oranje naar de Noordelijke Nederlanden gekomen en had 

daar de Antwerpse Suzanna Hoefnagel getrouwd, met wie hij twee zoons (Maurits 

(1595-1642) en Constantijn) en vier dochters (Elisabeth (1598-1612), Geertruid 

(1599-1680), Catharina (1601-1618) en Constantia (1602-1667)) kreeg. Na de dood 

van Willem van Oranje bekleedde Christiaan het ambt van secretaris van de Raad van 

State. Christiaan gaf zijn zoons, net als Constantijn later bij zijn eigen kinderen zou 

doen, een brede opvoeding. Er was aandacht voor talen zoals Latijn, Grieks en Frans, 

maar ook voor muziek, tekenen, schermen, zwemmen en toneelkunst. Na het 

onderwijs aan huis volgde Constantijn samen met zijn broer nog een juridische 

opleiding aan de Universiteit te Leiden. Als jongeman ondernam hij diverse 

gezantschapsreizen naar Engeland en Italië, waar hij veel ervaring als diplomaat zou 

opdoen. Ook bekwaamde hij zich in die tijd steeds meer in de muziek en de 

dichtkunst, en bouwde hij een netwerk op van personen uit het literair-culturele 

circuit, zowel binnen als buiten de Republiek. In 1625 zou hij, mede dankzij 

voorspraak van Elizabeth Stuart, benoemd worden tot secretaris van stadhouder 

Frederik Hendrik, die diens overleden broer Maurits in dat jaar was opgevolgd. 

 Constantijn bouwde een vertrouwelijke band met zijn werkgever Frederik 

Hendrik op. Na diens overlijden in 1647 kreeg hij dezelfde functie bij de nieuwe 

stadhouder Willem II, maar zijn relatie met hem was minder hecht. Na de Vrede van 

Münster en het plotselinge overlijden van Willem II in 1650 veranderde er veel voor 

Constantijn. Zo had hij meer tijd voor privé-aangelegenheden zoals schrijven en 

musiceren, en kon hij vrij op en neer reizen naar de Zuidelijke Nederlanden. Ook zette 

hij zich in voor de carrière van zijn zonen, die in deze periode nog geen vaste 

betrekking hadden.  

                                                
629 Voor meer gegevens over Constantijn Huygens, zie De briefwisseling van Constantijn Huygens 
(1608-1687 I-VI. Website: http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens; De 
gedichten van Constantijn Huygens (1607-1687 I-IX (Groningen 1892-1899). Website: 
http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Huygens [31/08/2014]; J. Smit, De grootmeester van woord- en 
snarenspel: Het leven van Constantijn Huygens 1596-1687 ('s-Gravenhage 1980); L. Strengholt, 
Constanter: Het leven van Constantijn Huygens (Amsterdam 1987). Constantijn Huygens, Mijn leven 
verteld aan mijn kinderen in twee boeken, F.R.E. Blom (ed.) (Amsterdam 2003); Driehonderd brieven, 
over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens; H.A. Hofman, Constantijn Huygens (1596-1687): 
Een christelijk-humanistisch bourgeois-gentilhomme in dienst van het Oranjehuis (Utrecht 1983). 
Constantijn en Christiaan Huygens. Een gouden erfenis, Ad Leerintveld (ed.) (Eindhoven 2013). 
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 Tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk was zijn positie zonder een Oranje-

stadhouder als patroon echter niet meer vanzelfsprekend. Hoewel hij in dienst bleef 

bij Amalia van Solms, Frederik Hendriks weduwe, kwam het accent van zijn 

werkzaamheden te liggen op zijn lidmaatschap van de Nassause Domeinraad, het 

orgaan dat de Oranje-bezittingen beheerde.630 In de voogdijkwestie rondom Willem 

III zorgde Constantijn voor een compromis tussen grootmoeder Amalia van Solms en 

moeder Maria Henrietta Stuart. Maria Henrietta Stuart met één stem aan de ene kant 

en Amalia van Solms en haar schoonzoon Frederik Wilhelm, keurvorst van 

Brandenburg, samen met één stem aan de andere kant, werden aangewezen om als 

voogden te beslissen namens Willem III. De verstandhouding tussen Amalia en Maria 

Stuart bleef echter slecht. In het voorjaar van 1660 trachtte Maria het bestuur over het 

prinsdom Orange namens haar zoon Willem III te verkrijgen. Zij schakelde daarbij 

haar neef Lodewijk XIV in, die vervolgens Orange innam. Hierna werd Constantijn 

ingezet om het prinsdom terug te krijgen, wat hem in 1665 zou lukken.   

  Constantijn was al sinds 1637 weduwnaar van Suzanna ('Sterre') van 

Baerle.631 Op 6 april 1627 was hij met haar te Amsterdam getrouwd. Later in dat jaar 

betrok het paar een huis in de Haagse Lange Houtstraat. Op 10 maart 1628 werd zoon 

Constantijn junior (1628-1697) geboren. Hierna volgden nog Christiaan (1629-1695), 

Lodewijk (1631-1699), Philips (1633-1657) en Suzanna (1637-1725). Het leven van 

Sterre en haar kinderen is dankzij haar schrijvende echtgenoot goed gedocumenteerd. 

In 1627, het jaar van het huwelijk, begon Constantijn met het gedicht Dagh-werck, 

een beschrijving van zijn huwelijksleven met Sterre in één dag.632 Ook hield hij 

nauwkeurig bij hoe het met de gezondheid van zijn vrouw en kinderen was gesteld. 

Twee maanden na de geboorte van dochter Suzanna overleed moeder Suzanne op 10 

maart 1637. Ze werd op 16 mei begraven in de Grote Kerk te Den Haag en een dag 

later betrok Constantijn alleen zijn nieuwe huis aan het Plein in Den Haag. Hij schreef 

in zijn dagboek: 'Ik betrek mijn nieuwe huis. Ach! Zonder mijn torteltje!'633 

Constantijn was ontroostbaar. Pas in december 1637 kon Huygens voor het eerst zijn 

verdriet in enkele Latijnse versregels tot uitdrukking brengen. Op 24 januari 1638 

                                                
630 Hofman, Constantijn Huygens, 241-244. 
631 Zie ook Ineke Huysman, 'Suzanna van Baerle' in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: 
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Baerle [31/08/2014]; Frans Blom en 
Ad Leerintveld, 'Vrouwen-schoon met mannelicke reden geluckigh verselt'. De perfecte match met 
Susanna Baerle, De Zeventiende Eeuw 25 (2009), 97-114. 
632 Constantijn Huygens, Dagh-werck, F.L. Zwaan (ed.) (Assen 1973). 
633 'Intro in novas aedes, Heu! sine meâ turture.' Unger, Dagboek van Constantijn Huygens, 30. 
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schreef hij weer voor het eerst poëzie in het Nederlands: Op de dood van Sterre, 

waarin hij eindigt met:  

  

 'Kverlang in 'teewigh licht te samen te sien sweven 

 Mijn Heil, mijn Lief, mijn Lijf, mijn' God, mijn' Sterr en mij.634  

 

Constantijn zou zijn Sterre bijna vijftig jaar overleven. Hij is nooit hertrouwd, hoewel 

hij zeker in de gelegenheid was en bovendien goed overweg kon met zijn vrouwelijke 

relaties.  

 Sinds zijn vroege jeugd was Constantijn al gefascineerd geweest door adellijke 

vrouwen. Als jongen was hij kind aan huis aan het hof van Louise de Coligny, 

weduwe van Willem I van Oranje, bij wie zijn vader Christiaan in dienst was geweest 

als secretaris. Verder bezocht hij in de jaren twintig van de zeventiende eeuw vaak het 

Haagse hof van Winterkoningin Elizabeth Stuart.635 Ook koesterde hij een diepe 

bewondering voor koningin Christina van Zweden, aan wie hij zijn zangbundel 

Pathodia Sacra et Profana had toegezonden. Maar hij stond evenzeer in goede 

betrekking met de hofdames van zowel Amalia van Solms als Elizabeth Stuart om zo 

volledig mogelijk geïnformeerd te blijven over het doen en laten van hun 

meesteressen.636 Constantijn breidde zijn netwerk steeds verder uit naar hogere sociale 

lagen, waaronder zich sinds de Vrede van Münster ook steeds meer personen uit de 

Zuidelijke Nederlanden bevonden. 

  

Familie Duarte 

 

De muzikale kring van de familie Duarte te Antwerpen is de verbindende schakel 

geweest in de vriendschap tussen Béatrix en Constantijn. In deze besloten kring, te 

midden van muzikale vrienden en familie, kregen ze de gelegenheid om een innige, 

persoonlijke relatie te ontwikkelen. Gedurende hun hele vriendschap bleven ze elkaar 

vooral in dit gezelschap ontmoeten. De familie Duarte, die van hen betitelingen kreeg 

als 'l'agréable maison d'Anvers', 'ce beau Mont Parnasse' en 'la famille musicale', bleef 

                                                
634 Gedichten III, 46. 
635 Zie bijvoorbeeld The correspondence of Elizabeth Stuart, Queen of Bohemia 1632-1642, II, Nadine 
Akkerman ed (Oxford 2011). 
636 Huysman en Leerintveld, 'New perspectives', 254. 
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als een rode draad door hun correspondentie heenlopen.637 Béatrix en Constantijn 

zouden er gedurende acht jaar vele malen samen musiceren en naar muziek luisteren. 

 De Duartes waren tot het katholicisme bekeerde Portugese joden, die in de 

bankwereld en de juwelenhandel fortuin hadden gemaakt. Het gezin bestond uit vader 

Gaspar senior (1584-1653), twee zoons, Diego (1612-1691) en Gaspar junior (1616-

1685), en vier dochters: Leonora (1610-1678), Catharina (1614-1678), Francisca 

(1619-1678) en Isabella (1620-1685).638 Moeder Catharina Rodrigues (1585) was in 

1644 gestorven. Nadat vader Gaspar in 1653 was overleden, werd Diego het hoofd 

van de familie. Geen van de kinderen zou in het huwelijk treden, waardoor deze tak 

van de familie Duarte in 1691 uitstierf.  

 Het huis van de familie Duarte bevond zich aan de Meir te Antwerpen, vlakbij 

het Rubenshuis. Béatrix zou er in de periode 1652 tot 1660 regelmatig verblijven, niet 

alleen om te musiceren, maar ook om te overnachten. Zelf zong ze en speelde ze 

klavecimbel, net als haar dochter Anne, die daarnaast ook componeerde.  

Constantijn was een goede klant, maar ook een vriend van de familie. Zijn 

eerste contact dateert al uit 1640. Constantijn en Gaspar senior schreven elkaar over 

de uitwisseling van muzikale composities, maar bijvoorbeeld ook over de aanschaf 

van een kostbaar sierraad, vermoedelijk een ring voor zijn werkgever stadhouder 

Frederik Hendrik.639 In 1648 bemiddelde Gaspar bij de aanschaf van een klavecimbel 

voor Constantijn bij de klavecimbelbouwer Joannes Couchet.640 Pas na de Vrede van 

Münster kon Constantijn zijn vriend Gaspar voor het eerst in Antwerpen bezoeken. 

Dat zou hij voortaan altijd doen als hij Antwerpen aandeed. Gaspar is echter nooit bij 

Constantijn in Den Haag geweest.641 

 Op 12 november 1653, de dag van het overlijden van Gaspar Duarte, waren 

twee of drie van zijn kinderen (Diego, Francisca en vermoedelijk Gaspar junior) net 

bij Constantijn op bezoek in Den Haag, zo schreef hij op 31 december 1653 aan 

Béatrix. Geschokt berichtte hij haar dat de kinderen pas bij hun terugkeer in 

Antwerpen van hun vaders dood hadden vernomen. Constantijn ontving daarop van 

                                                
637 BC, resp. nrs. 23, 28, 48, 51, 67. 
638 Over de Duartes zie Rudolf Rasch, 'The Antwerp Duarte family as musical patrons' in: Orlandus 
Lassus and his time, I. Bossuyt, E. Schreurs en A. Wouters (eds.) (Opglabbeek 1995) 415-429. 
639 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brieven?zk_correspondentid=406 
[31/08/2014]. 
640 Zie ook p. 189-190. 
641 Rasch, 'The Duarte family', 420. 
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Béatrix een blad met muziek uit het sterfhuis van Duarte. Hij schreef haar terug dat 

ook hij zeer geraakt was door het overlijden.642 Duartes dood bewoog Constantijn tot 

het schrijven van verschillende gedichten en muziekstukken.643  

 De vriendschap werd voortgezet met zoon Diego. Constantijn en zijn kinderen 

bleven de familie Duarte bezoeken. Ook bleef hij corresponderen met Diego, hoewel 

er niet veel brieven bewaard zijn gebleven.644 Diego Duarte was overigens ook 

regelmatig bezorger, bemiddelaar en boodschapper in de vriendschap tussen Béatrix 

en Constantijn. Uit de correspondentie blijkt dat Diego van de Duarte-zonen de meest 

muzikale was; de dochters waren allen muzikaal, hoewel over dochter Isabella in dit 

verband niet wordt geschreven. Diego zou veel gecomponeerd hebben; Leonora 

componeerde en zong; Catharina zong, terwijl Franscisca vaak is afgebeeld achter het 

klavier. Vermoedelijk waren de Duartes getraind om zowel te zingen als 

muziekinstrumenten te bespelen, wat niet ongebruikelijk was in de muzikale 

amateurkringen van de zeventiende eeuw.645 Naast zijn muziekinteresse had Diego 

ook een grote belangstelling voor kunst en was hij een fervent verzamelaar van 

schilderijen. Zijn collectie is door vele bezoekers bewonderd en geroemd.646  

 Het is opmerkelijk hoe hecht de vriendschap tussen Constantijn en Gaspar en 

Diego Duarte was, terwijl er tussen hen toch grote verschillen in nationaliteit, 

godsdienst en beroep bestonden. Rasch meent dat hun gezamenlijke liefde voor de 

muziek en belangstelling voor de kunst de basis was voor hun levenslange 

vriendschap. Muziek werd niet alleen gezien als kunst, maar ook als een reflectie van 

                                                
642 BC, nr. 23.  
643 Constantijn schreef op 21 november 1653 een 'Epitaphium Gasparis Duarti' (Gedichten V, 108-109) 
en op 28 mei 1654 maakte hij daarvan een vertaling met de titel 'Grafschrift van den Hr. Caspar Duarte. 
Uyt myn Latijnsch' (Gedichten V, 126). Ook schreef hij op 5 april 1657 een bijschrift bij het portret van 
Gaspar Duarte, met de titel 'In effigiem C. Duarti' (Gedichten VI, 113). Verder componeerde hij een 
'Tombeau et funerailles de Monsieur Duarte' voor luit en/of klavecimbel. Op 27 maart 1654 schreef hij 
daarover aan Utricia Ogle: 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/5538 [31/08/2014] en 
Driehonderd brieven, 979-980, nr. 5338). Tevens maakte hij er melding van in een brief aan Joseph de 
la Barre van 25 februari 1654 (http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens 
brief/nr/5333 [31/08/2014]) en Driehonderd brieven, Rasch (ed.), 977-979, nr. 5333, zie ook BC, 112, 
noot 23. 
644 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brieven?zk_correspondentid=421 
[31/08/2014]. 
645 Rasch, 'The Duarte family', 421. 
646 G. Dogaer, 'De inventaris der schilderijen van Diego Duarte', Jaarboek van het Museum voor 
Schone Kunsten te Antwerpen (1971) 195-221; E.R. Samuel, The disposal of Diego Duarte's stock of 
paintings 1692-1697', Jaarboek van het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (1976) 305-324. 
Rasch, 'The Duarte family', 425. 
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de harmonie van de kosmos en de menselijke ziel. 647 Zij was daardoor universeel en 

grensoverschrijdend. 

 

Muziekbeoefening 
 

In de periode dat Constantijn en Béatrix met elkaar verkeerden, het midden van de 

zeventiende eeuw, werd er in hun kringen veel gemusiceerd. Het onderscheid tussen 

muziekbeoefening door beroeps- of amateurmusici mag daarbij niet uit het oog 

worden verloren. De beroepsmusicus was een tot de burgerlijke middenklasse 

behorende vakman die zijn diensten tegen betaling verrichtte. Amateurmusici, zoals 

Béatrix en Constantijn, beoefenden muziek binnenshuis in het gezelschap van familie 

of vrienden in hun vrije tijd, voor hun eigen genoegen. Aan de Engels-Nederlandse 

zangeres Utricia Ogle schreef Constantijn daarover: 'After, and many times between 

business belonging to my employment, I use, as I did, to fiddle myself out of a bad 

humor either upon a viol, or a lute, or a theorbo, or a pair of virginals, which in my 

cabinet I doe find still ready about me'.648 Utricia werd ook wel madame Swann 

(Béatrix: 'Madame Souane') genoemd, nadat ze in 1645 de echtgenote van de Engelse 

legerkapitein William Swann was geworden. Constantijn kende Utricia sinds 1642, 

toen ze aan het Haagse hof verbleef om daar te musiceren. Haar stem en schoonheid 

zijn een vast topos in Constantijns gedichten. In 1647 droeg hij zijn Pathodia sacra et 

profana aan haar op.649 Hij correspondeerde regelmatig met Utricia650 en tot haar 

overlijden is hij met haar in contact blijven staan.651 

 Het musiceren in amateurverband was voorbehouden aan de bovenlaag van de 

samenleving, want alleen de adel en de hogere welgestelde standen konden zich 

kostbare muziekinstrumenten veroorloven en musici inhuren voor lessen en 

begeleiding. Ook beschikten zij als enigen over geschikte ruimtes om gezamenlijk te 

musiceren. Het was belangrijk dat er geen publiek bij aanwezig was, want alleen dan 

zou men zich niet verlagen en de indruk wekken tot het niveau van de beroepsmusicus 

                                                
647 Rasch, 'The Duarte family', 427. 
648 10 maart 1673, http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/6887 
[31/08/2014].  
649 Zie ook p. 185. 
650 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brieven?zk_correspondentid=476 
[31/08/2014]. Er zijn echter alleen 19 brieven ván Huygens áán Utricia bewaard gebleven. 
651 Kees Kuiken, 'Utricia Ogle' in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: 
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Ogle [31/08/2014]. 
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te behoren.652 Wanneer men met een wat grotere groep wilde musiceren, werd er een 

collegium musicum geformeerd. Zo'n collegium kon zijn samengesteld uit 

familieleden en vrienden met eventueel een beroepsmusicus daaraan toegevoegd. Het 

bestond uit vier tot acht personen, veel groter was het meestal niet. Vocale muziek, 

maar ook de viola da gamba voerden bij dit soort uitvoeringen de boventoon. De 

frequentie, de samenkomst en de bestendigheid van een dergelijk collegium konden 

zeer wisselen.653  

 Het muzikale samenspel van Béatrix, Constantijn en hun omgeving vertoont 

de kenmerken van zo'n collegium. Meestal werd er met een groepje ten huize van de 

familie Duarte gemusiceerd, maar ook bij Constantijn in Den Haag of op zijn 

buitenverblijf Hofwijck in Voorburg vonden dergelijke muzikale bijeenkomsten 

plaats. Vanuit haar verblijf in Besançon nodigde Béatrix Constantijn enkele malen uit 

om bij haar in een gezelschap mee te spelen, waarbij ook een beroepsmusicus was 

uitgenodigd. Uit de correspondentie is echter niet op te maken of hij hierop is 

ingegaan, in ieder geval heeft hij nooit bij Béatrix in Besançon gemusiceerd. 

Uit de correspondentie tussen Béatrix en Constantijn blijkt dat ook de 

muziekbeoefening in de kringen van Béatrix vooral een damesaangelegenheid was. 

Behalve Constantijn (viola da gamba, klavecimbel, luit, theorbe en zang), waren daar 

Béatrix (klavecimbel en zang), haar dochter Anne (klavecimbel en zang), Francisca 

(klavecimbel), Leonora Duarte (zang) en af en toe Maria  (klavecimbel) aanwezig.654 

Vermoedelijk zullen ook anderen, onder wie Constantijns kinderen, wel eens hebben 

meegespeeld, maar daarover bevat de correspondentie geen concrete gegevens. In 

haar brief van 3 september 1659 plaagde Béatrix Constantijn met de Spaanse spreuk 

'todo por ellas' ('alles voor hen'), waarbij ze doelde op zijn muziekbeoefening met het 

vrouwelijk geslacht.655 

 

Muziekinstrumenten 

 

Constantijn had in zijn jeugd leren zingen en luit, viola da gamba en klavier 

(klavecimbel, orgel) leren spelen. In de jaren veertig van de zeventiende eeuw kwam 
                                                
652 Rudolf Rasch, 'Muzikale adel' in: De muziekschat van Kasteel Amerongen. Aspecten van het 
muziekleven op een adellijk huis, Marieke Knuijt en Clemens Romijn (eds). (Amerongen 2001) 6-17, 
aldaar 6-7. 
653 Rudolf Rasch, 'Muziek in de Muiderking', De Zeventiende Eeuw, 8 (1992) 151-159, aldaar 155. 
654 Over Maria Casembroot zie p. 188-189. 
655 BC, nr. 61. 
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daar de theorbe (een groot model luit) bij en in de jaren zeventig zelfs nog de gitaar. 

Béatrix bespeelde het klavecimbel, maar was nog steeds in de leer, zowel bij 

Francisca Duarte als bij Maria Casembroot. Ook kon ze prachtig zingen, althans 

volgens Constantijn. Op welke manier Béatrix haar muzikale vaardigheden heeft 

ontwikkeld, is niet duidelijk. In ieder geval weten we dat ze vanaf 1640 onder 

muzikale invloed stond en muzieklessen kreeg van Richard Flecknoe. Dat Flecknoe in 

de muziek goed onderlegd was, is vrijwel onbekend. Zo hij was bijzonder vaardig in 

het schrijven van libretto's, waarmee hij aan de wieg heeft gestaan van de Engelse 

opera.656  

 Muziekinstrumenten komen dikwijls aan de orde in de briefwisseling. Vooral 

het klavecimbel, het instrument dat Béatrix zelf bespeelde, wordt als onderwerp in de 

brieven op allerlei manieren aangeroerd: de door haar opgerichte Ordre du Marteau 

de Clavecin,657 het fraaie samenspel van Constantijn en Maria Casembroot op het 

klavecimbel, de klavecimbelspeelster Francisca Duarte, de verwijzingen in zijn 

gedichten naar het klavecimbel en ten slotte het klavecimbelspel van Béatrix' dochter 

Anne.  

 

Muziekstukken, op muziek gezette dansen  

 

Uit de catalogus van de veiling van zijn bibliotheek valt af te leiden dat Constantijn 

een grote, gevarieerde collectie bladmuziek in zijn bezit heeft gehad.658 Vanaf zijn 

jeugd tot kort voor zijn overlijden heeft hij ook veel gecomponeerd, meestal korte 

stukken voor de instrumenten die hij zelf bespeelde. Helaas zijn ze op een enkel stuk 

na verloren gegaan. Wel is een reeks liederen op Latijnse, Italiaanse en Franse teksten 

bewaard gebleven die hij onder de titel Pathodia sacra et profana in 1647 in Parijs 

heeft laten drukken. 

 Constantijn en Béatrix correspondeerden over gaillardes, sarabandes en 

courantes. Een gaillarde is een muziekstuk dat oorspronkelijk een dansvorm 

                                                
656 Zie p. 53. 
657 Zie ook p. 197-198. 
658 Constantijn Huygens, Catalogus Librorum (1903), 
http://adcs.home.xs4all.nl/Huygens/varia/catal3.html [31/08/2014]. Zie ook Rudolf Rasch, 'De 
muziekbibliotheek van Consantijn Huygens', in: Veelzijdigheid als levensvorm. Facetten van 
Constantijn Huygens' leven en werk. Een bundel studies ter gelegenheid van zijn driehonderdste 
sterfdag, A.Th. van Deursen, E.K. Grootes en P.E.L. Verkuyl (eds.) (Deventer 1987), 141-162. 
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weergeeft, in snelle driedelige maat en in drie herhaalde perioden ingedeeld.659 

Constantijn schreef Béatrix dat hij er speciaal een had geschreven die haar naam 

droeg, maar dat hij deze uit vrees voor de jaloerse toorn van haar hertog weer had 

vernietigd.660 Bij een andere gelegenheid meldde Béatrix aan Constantijn dat ze van 

Francisca Duarte les kreeg in het spelen van een courante, een snelle Franse dans in 

een driedelige maatsoort, die zijn oorsprong had in de snellere Italiaanse corrente.661 

 In januari 1656 kondigde Constantijn aan dat hij een aantal nieuwe sarabandes 

voor de luit van dochter Anne en het klavecimbel van Béatrix had gecomponeerd en 

dat hij de partituren met Pasen zou komen brengen.662 In 1662 liet Béatrix Constantijn 

uit Besançon weten dat twee sarabandes die hij speciaal voor haar had gecomponeerd, 

reeds in handen waren van haar muzikant Saint-Victor, nog voordat ze de stukken zelf 

aan hem had kunnen overhandigen. Kennelijk had Constantijn de composities al naar 

Saint-Victor opgestuurd.663 De sarabande is een dans die veel voorkomt in barokke 

suites. De dans, meegenomen door Spaanse kolonisten uit Mexico, heeft een 

langzaam tempo en is geschreven in een driedelige maatsoort, meestal een 3/2 maat, 

met een licht beklemtoonde tweede tel. 

 In 1658 componeerde Béatrix overigens zelf ook een muziekstuk dat ze via 

Constantijn aan Maria Casembroot deed toekomen.664 

 

Personen die musiceren 

 

Constantijn behoorde tot de culturele elite van de Republiek, maar niet tot de adel. 

Wel streefde hij er steeds naar de adellijke levenswijze zoveel mogelijk na te bootsen, 

wat vooral tot uitdrukking kwam in zijn dichtkunst, kunstverzameling en 

muziekbeoefening. Door zijn diplomatieke functie als secretaris van de stadhouder 

had hij toegang tot de hoogste kringen aan de Europese hoven, en door zijn 

uitzonderlijke culturele vaardigheden in de vorm van dichtkunst en muziekbeoefening 

beschikte hij nog over een extra ingang. Hij leerde, vooral tijdens zijn reizen, 

verschillende van de bekendste beroepsmusici van zijn tijd kennen, onder wie de 

                                                
659 BC, 80, noot 2. 
660 Ibidem, nr. 9. 
661 Ibidem, nr. 51. 
662 Ibidem, nr. 32. 
663 Ibidem, nrs. 78 en 79. 
664 Ibidem, nr. 54. 
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Frans-Engelse luitist Jacques Gaultier, de Franse klavecinist Jacques Champion de 

Chambonnières en de Duitse klavierspeler Johann Jacob Froberger.  

 Ook Béatrix omringde zich, zelfs in haar nadagen, met musici. Vanuit 

Besançon inviteerde ze Constantijn enkele malen om samen met haar en een leerling 

van Chambonières, een zeker Saint-Victor, die theorbist en luitenist was, te komen 

musiceren. De echte beroemde muziekmeesters verbleven helaas in Parijs, en Béatrix 

moest aanvaarden dat die wereld buiten haar bereik was.665 Ze schreef Constantijn dat 

ze gehoord had 'que vous ayste encort à Paris est que vos affaire sérieusse ne vous 

enpêche pas de iouyr des mervieulleux conserd des yelustre.'666 Voordat haar dochter 

Anne twee jaar eerder met haar kersverse echtgenoot uit Parijs was teruggekeerd, had 

zij daar alle beroemde klavierspelers, onder wie Jacques Champion de Chambonnières 

en Michel Lambert horen spelen. Daardoor was haar muziekspel er, volgens Béatrix, 

zeer op vooruit gegaan.667  

 In hun correspondentie schreven Béatrix en Constantijn elkaar voortdurend 

over wederzijds bevriende musicerende personen. Zo was Francisca Duarte een aantal 

malen onderwerp van schrijven. Zij wordt dikwijls verward met haar gelijknamige 

tante, die ooit deel uitmaakte van de Muiderkring; een naam die deze groep overigens 

pas in de negentiende eeuw toebedeeld kreeg.668 De eerste keer dat Béatrix haar 

noemde, was toen zij ernaar verlangde om Francisca een door Constantijn 

gecomponeerde gaillarde te horen spelen. In een andere brief meldde Béatrix dat bij 

Francisca de hand en bij haar zus Leonora de tong nog natrilden van het vele 

musiceren.669 Zoals eerder gemeld, kreeg Béatrix in opdracht van Constantijn 

klavecimbel-les van Francisca: 'Enfin, auprès d'elle je ne suis point babillette, mais 

une fort bonne escolière, car j'aprend une courante admirable. J'espère que pour cette 

fois vous serez satisfait de moy ...'.670 Toen Francisca enige tijd bij Constantijn 

logeerde terwijl Béatrix in Brussel verbleef, schreef Béatrix hem hoezeer ze haar 

miste. Francisca was op dat moment overigens niet de enige naar wie ze verlangde, 

ook Constantijn zelf en zijn dochter Susanna miste ze vreselijk.671 

                                                
665 Ibidem, nrs. 76, 78 en 79. 
666 Ibidem, nr. 75. 
667 Ibidem, nr. 72. 
668 Gerdien van Gorp, 'Francisca Duarte' in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: 
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/DVN/lemmata/data/Duarte [31/08/2014]. 
669 BC, nr. 50. 
670 Ibidem, nr. 51. 
671 Ibidem, nr. 61. 
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 De Franse sopraan Anne La Barre (1628-1688) was bij Constantijn en Béatrix 

eveneens heel geliefd. Anne was de dochter van de Franse hoforganist en -klavecinist 

Pierre La Barre. In 1648 hadden vader en dochter al met Constantijn 

gecorrespondeerd om naar de mogelijkheid te informeren of zij in dienst van 

stadhouder Willem II konden komen. Ze wilden Parijs verlaten vanwege de onrust die 

er heerste als gevolg van de Fronde. Helaas moest Constantijn antwoorden dat dat niet 

mogelijk was. Anne zou in 1652 met haar moeder Anne Descouvemont en haar broer 

Joseph naar het noorden trekken met de bedoeling zich bij het hof van Christina van 

Zweden te voegen.672 Op doorreis naar Stockholm deden ze Antwerpen aan. Béatrix 

schreef Constantijn: 'Nous avons icy Mademoiselle la Bare qui chante divinemant. 

Elle cerat icy l'hiver, je soytte fort que vous l'oyez.'673 Op 12 januari 1653 vertrok 

Anne La Barre met haar familie richting Den Haag. Béatrix gaf haar een brief voor 

Constantijn mee, waarin ze haar bezorgdheid uitte over de kou die haar mooie stem 

zou kunnen aantasten. Natuurlijk moest Béatrix Constantijn toch even duidelijk 

maken dat ze afgunstig was: 'mais bien pour vous apprendre que quelque bonne amie 

qu'elle me soit, je conçois desjà de la jalousie des caresses qu'elle va reçepvoir de 

vous.'674 Vervolgens stak Constantijn Béatrix de ogen uit door te berichten dat 

Winterkoningin Elizabeth, haar nicht Maria Stuart én Amalia van Solms niet genoeg 

konden krijgen van Anne's zangkunsten. Bovendien logeerde Anne dichtbij 

Constantijn, zodat hij haar vaak kon bezoeken.675 Ook meldde hij Béatrix dat hij haar 

een gedicht zou sturen dat hij had geschreven voor 'la divine Amaranthe', zoals zij 

Anne in hun brieven noemden.676  

 De ongetrouwde klaveciniste Maria Casembroot (1621-?) was sinds 1648 

bevriend met Constantijn. Het gedicht 'Twee ongepaerde handen op een 

clavecimbel'677 zou Constantijn speciaal voor haar geschreven hebben, maar dit is 

nooit bewezen.678 Wel is duidelijk dat hij onder de indruk van haar muziekspel was. 

Zo schreef hij Utricia Ogle dat hij muziekstukken van Johann Jakob Froberger voor 

luit had bewerkt 'in such manner that joffrouw Casembrot hath the goodness to 

                                                
672 Ibidem, nr. 84, noot 8. 
673 Ibidem, nr. 4. 
674 Ibidem, nr. 11. 
675 Ibidem, nr. 13. 
676 Gedichten V, 35. À Madame de la Barre, 26 januari 1653. 
677 Gedichten IV, 131-132. 
678 Ton van Strien, 'Maria de Casembroot (1621-?). Virtuoos en vertueus', De Zeventiende Eeuw 25, 2 
(2009) 115-130. 
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consider them, which is all I can say for my greatest advantage'.679Aan Froberger zelf 

meldde hij dat Maria een van zijn gigues 'zeer smaakvol en doordacht op klavecimbel 

had gespeeld'.680 Ook schijnt Constantijn verder nogal van haar gecharmeerd te zijn 

geweest, maar dat was bij hem wel vaker het geval als er een aantrekkelijke dame in 

het spel was. Nadat Constantijn Maria bij Béatrix had geïntroduceerd, benoemde ze 

Maria tot lid van haar Ordre du Marteau de Clavecin en liet ze Diego Duarte een 

gouden klavecimbelhamer bij haar bezorgen.681 'Mademoisselle Guaissenbrote' (naar 

de spelling van Béatrix) was hiermee uiteraard zeer ingenomen en ze liet Constantijn 

er omstandig voor bedanken.682  

Een andere wederzijdse kennis was de Antwerpse klavecimbelbouwer 

Johannes Couchet. Toen hij op 2 april 1655 was overleden, complimenteerde Béatrix 

Constantijn met het op deze vakman gemaakte grafdicht dat hij haar had toegestuurd: 

'ay j'ay veue ce que vous avés faict sur la mort de Cochet le bosut [de gebochelde; 

IH], qui ay tout à faict bien ymaginés'.683 Kennelijk beheerste Béatrix de Nederlandse 

taal want het gedicht was in het Nederlands gesteld. Het gevatte grafdicht met 

toepasselijke tekening luidt als volgt: 

 

In deze kromme kist rust Jan Couchet, met reden 

Sij beeldt sijn ambacht uyt en past nett op sijn leden; 

De korst na de pastij, dan leser, weet daerbij, 

Hij light niet op sijn rugh, maer op sijn 'slincke zij. 

8 april 1655 

 
Omdat Couchet een bochel had, werd hij op zijn zij begraven in een kist die de vorm 

had van een klavecimbel.684 

                                                
679 Driehonderd brieven, 1055. 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/6594: 29 december 1666 
[31/08/2014]. 
680 Driehonderd brieven, 1052. 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/6583: 8-12 oktober 1666 
[31/08/2014]. 
681 BC, nr. 19. Zie over deze orde ook p. 197-198. 
682 Ibidem, nr. 20. 
683 Ibidem, nr. 27. 
684 Grafdicht, 8 april 1655 in Gedichten VI, 189. 
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Muziek als verbindende factor, troost en symbool  

 

Het is in de correspondentie vooral Béatrix die muzieksymboliek gebruikte om er haar 

gevoelens en verlangens mee uit te drukken. Ze meende dat muziek haar kon 

beschermen en troosten tegen al het kwaad dat haar werd aangedaan. Ze verzocht 

Constantijn dan ook geregeld muziekstukken te sturen om haar op te vrolijken. In een 

van haar brieven omschreef ze hun vriendschap zelfs als 'l'amytié constante pour la 

musique jusque à la mort' en ze deed Constantijn ter bevestiging daarbij een gouden 

klavecimbelhamer cadeau.685 Constantijn heeft muziek als symbool voor de 

uitdrukking van zijn gevoelens vooral omgezet in zijn gedichten voor Béatrix. In zijn 

brieven is hij met betrekking tot dit onderwerp vrij zakelijk en soms scherpzinnig, 

maar nooit 'dramatisch' zoals Béatrix. 

 Het samenspel, 'le sinphonie', was voor Béatrix belangrijk en ze gebruikte het 

begrip vaak in haar brieven aan Constantijn, ook symbolisch. Ze noemde het in 

verband met Utricia Ogle, Constantijns 'andere' muziekvriendin, met wie zij op 

gespannen voet verkeerde: 'Je luy ay escris depuis peut mais point de réponse. Cella 

n'est pas une bonne sinphonie où il faut ung acord très-juste ay constant. Ditte-luy ung 

                                                
685 BC, nr. 19. 

Constantijn Huygens, Grafdicht op de dood van Johannes Couchet, 1655. KB, KA 40C 1655, fol. 8a. 
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peut car pour moy je l'aymeray toujour.'686 De reden voor de gespannen relatie is niet 

geheel duidelijk, mogelijk waren ze jaloers op elkaar vanwege hun gedeelde 

vriendschap met Constantijn.  

 Zonder de aanwezigheid van Constantijn kon muziek Béatrix niet echt 

amuseren, zo liet ze hem weten. Zo was ze begin 1658 te gast geweest op een feest 

van de markies en markiezin van Newcastle ter ere van Karel en Maria Stuart: 'Pour la 

musique, l'on ne l'antant point sans vous y souayter mil fois'.687 En ook een bezoek 

van Elizabeth Stuart aan Béatrix in Brussel in 1659 kon haar maar matig boeien 

zonder Constantijn met zijn muziek. Ze hoopte dat Richard Flecknoe's amusement het 

voor de Winterkoningin nog een beetje goed kon maken.688 Ook vroeg ze vaak of 

Constantijn wilde langskomen om haar op te beuren met muziek en samenspel, omdat 

ze zich zo ellendig voelde. In een van haar brieven noemde ze het samenspel 

spitsvondig in combinatie met andere muziektermen als 'stemming' ('l'acord') en 

'ontstemd zijn' ('estre mal d'acord'):  

  

 car l'estime que j'ay pour vous ne peut estre changés pour aucun intérest, 

 puisqu'el ay fondés sur vostre propre mérite avec la lièson de l'aymable 

 sinphonie qui veux l'acord en tout. Jugés coume nous pourion estre mal d'acord! 

 Non, non, reprenés vostre agréable bontés pour moy est m'aymés coume je vous 

 aymerès toutte ma vie.689  

 

In haar laatste levensjaren, toen ze door de hertog van hot naar her werd gestuurd, 

terwijl hij haar ondertussen aan het lijntje hield over een hernieuwd huwelijk, 

berichtte ze Constantijn zo nu en dan verdrietig over het gebrek aan muziek en 

samenspel:  

 

est quand je vous diray que je n'ay ouy ny sinphonie ny clavesing, je ne 

mantirès pas. Apray cella le moyès d'avoir l'esprit en boune assiette car 

j'estime que la musique ay la vie de l'esprit ou du moins le fortifie contre tant 

de bourasque que le monde luy donne ...690  

                                                
686 Ibidem, nr. 55.  
687 Ibidem, nr. 45. 
688 Ibidem, nr. 58. 
689 Ibidem, nr. 64. 
690 Ibidem, nr. 74. 
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en 

 

 Je vous asure que la pitoyable fortune où me tien Monsieur de Lorraine, ne 

 m'anpêche pas de me soytter mil fois en ung pety coing de vos agréable 

 conserd ay sinphonie.691 

 

Aan het einde van haar leven waande ze zich al in het voorgeborchte van de hel, van 

waaruit ze alleen getroost kon worden door Constantijns muziek:  

 

 De grace envoyés quelque une de vos piesse, tant du lut que de la voix. Cella 

 consollerat les geans qui sont au l'hinbe, car estre à 50 lieux de vostre 

 sinphonie ce n'est pas bien loing.692 

 

Portretten 

 

De portretschilderkunst was vanaf het einde van de zestiende eeuw een manier 

waarop de adel en de elite hun positie bekrachtigden.693 Na 1650 werd ook 

Constantijn een fervent portrettenverzamelaar, vermoedelijk omdat hij, nu zonder een 

Oranje-stadhouder als beschermheer, het noodzakelijk achtte letterlijk zijn netwerk te 

laten zien. Zijn portrettenverzameling was voor hem dé manier om zich te profileren. 

Hij verzamelde de portretten niet om artistieke maar om sociale redenen. In zijn 

collectie bevonden zich nationale en internationale beroemdheden met wie hij zich 

verbonden voelde. Hooggeplaatste vrouwen zoals Béatrix, maar ook Christina van 

Zweden, Maria Henrietta Stuart en veel niet nader geïdentificeerde vrouwen namen 

daarbij een bijzondere plaats in.694 Met zijn portrettenverzameling kon hij voor 

zichzelf én de buitenwereld demonstreren wie er tot zijn netwerk behoorden. 

 Op 2 december 1652 - ze kenden elkaar nog geen half jaar - verraste Béatrix 

Constantijn met twee door Joos van Cleve vervaardigde portretten van zijn 

                                                
691 Ibidem, nr. 75. 
692 Ibidem, nr. 76. 
693 Inge Broekman, Constantijn Huygens, de kunst en het hof. (Dissertatie Universiteit van Amsterdam, 
Amsterdam 2010) 116. 
694 Ibidem, 116-122.  
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voorouders Joris Vezelaer en Margaretha Boghe.695 

 
Joos van Cleve, Margaretha Boghe en Joris Vezelaer, 1518, olieverf op hout, National Gallery of Art Washington. 

 
Ze had ze bij de Antwerpse kunsthandelaar Matthijs Musson gekocht en in haar 

kabinet laten ophangen. Toen Constantijn bij haar op bezoek kwam en de schilderijen 

aantrof, deed Béatrix ze aan hem cadeau. Hij moet hierdoor verrast en ook gevleid 

zijn geweest, afgaande op de uitbundige dankbrief waarin hij zijn verbazing niet onder 

stoelen of banken stak.696 Hij stuurde ook een brief naar de kunsthandelaar waar 

Béatrix de schilderijen had gekocht om te informeren naar hun herkomst.697 

Waarschijnlijk wilde Constantijn vaststellen voor hoeveel hij bij Béatrix in het krijt 

stond en welke wederdienst dat vergde. Hoe spontaan en hartelijk haar gebaar ook 

bedoeld was, het zal Béatrix ook duidelijk zijn geweest dat Constantijn tot de 

invloedrijkste mannen in de Republiek behoorde. Hij had direct toegang tot Amalia 

van Solms en daardoor tot vele andere hooggeplaatste personen. Zoals hiervoor al is 

beschreven, maakte Béatrix aanspraak op het markiezaat van Bergen op Zoom en was 

daarover al jaren aan het procederen. Wellicht enigszins anticiperend op nieuwe 

ontwikkelingen rond de belening van het markiezaat, vereerde ze Constantijn met de 

portretten om hem zo te verplichten zich desgevraagd voor haar zaak in te spannen. 

                                                
695 Zie L.L.E. Schlüter, ''gedaen door N. de Vos tot Antwerpen': Lotgevallen van de portretten van Joris 
Vezelaer en Margaretha Boghe van Constantijn Huygens, geschilderd door Joos van Cleve', Oud-
Holland 119 (2006) 147-158. 
696 BC, nr. 8. 
697 J. Denucé, Na Pieter Pauwel Rubens. Documenten uit den kunsthandel te Antwerpen in de XVIIe 
eeuw van Matthijs Musson (Antwerpen 1949) 127-128, en Schlüter, 'gedaen door N. de Vos tot 
Antwerpen', 150.  
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Later zou zij inderdaad, in de hoop op een snelle regeling van deze kwestie, een 

beroep doen op Constantijn.698  

 Een daaropvolgend geschenk van Constantijn voor Béatrix was een camee met 

een afbeelding van Adam en Eva, vergezeld van zijn eerste gedicht voor haar met de 

titel Sur un tableau d'Adam et Ève, envoyé à madame la duchesse de Lorraine, qui 

m'avoit faict présent de deux excellens portraicts de mes ayeuls trouvez dans son 

cabinet.699 Daarin dankte hij haar voor haar acceptatie van hun verbondenheid via hun 

gemeenschappelijke Bijbelse voorouders, te weten Adam en Eva. In de kantlijn van 

het gedicht schreef Constantijn de Griekse woorden: ‘Eίνεκεν εύµαθίης 

πινυτόψρονος', die zoveel willen zeggen als: 'ter wille van de gemakkelijk begrijpende 

scherpzinnige geest', oftewel: 'voor de goede verstaander', dus: Béatrix.700 Over de 

voorouders zegt hij in het gedicht: 

 

Vous formalisez-vous de me veoir dans le rang 

De vostre parenté? Je suis de vostre sang: 

Mon ayeul espousa vostre illustre grand-mère: 

Et, si vous advouez ceste mère et ce père, 

Vous devez supporter ma gloire à vostre dam.701 

 

Met deze regels wees hij Béatrix erop dat ze ook 'echte' gezamenlijke voorouders 

deelden. Constantijn beweert in Mijn jeugd dat hij van vaders kant afstamde van 

Wolfert van Brederode (± 1495-1548). 702 Die verwantschap liep via zijn 

betovergrootmoeder Lucia Bacx en Adriana Bacx (± 1490-?), de echtgenote van 

Wolfert van Brederode, een zoon van Walraven II van Brederode (1462-1531) en 

Margaretha van Borssele (± 1472-1507). Het is niet duidelijk wat de verwantschap 

tussen Lucia en Adriana Bacx precies zou kunnen zijn geweest. Béatrix op haar beurt 

stamde via haar moeder van de Brederodes af, want een van haar 

betovergrootmoeders was Francisca van Brederode (1500-1553), een dochter van 

Walraven II van Brederode (de vader van Wolfert) en Margeretha van Borsele. 

                                                
698 BC, nr. 43. Zie ook p. 241-246. 
699 Ibidem, nr. 10.  
700 Ibidem, daarin noot 23. 
701 Ibidem, nr. 10. 
702 Huygens, Mijn jeugd, 7. 
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Francisca was getrouwd met Hendrik van Merode (1505-1564).703 Hun zoon Jan van 

Merode (1535-1601) was gehuwd met Mencia Glymes van Bergen (1535-1561). Hun 

dochter Margaretha van Merode, die met Jan van Witthem zou trouwen, was Béatrix' 

grootmoeder en ten slotte was hun dochter Ernestine van Witthem de moeder van 

Béatrix. 'Mon ayeul espousa vostre illustre grand-mère' wil dan zeggen dat hij met 

'ayeul' op Walraven van Brederode doelde en met 'illustre grand-mère' op Margaretha 

van Borssele. 

 Constantijn ging er blijkbaar vanuit dat zij gezamenlijke oud-ouders hadden en 

dus verre verwanten waren, ofwel achterneef en -nicht in de zesde graad. Of ze 

werkelijk bloedverwanten waren, is in dit verband minder belangrijk dan het feit dat 

Constantijn die overtuiging was toegedaan. Het kunnen aantonen van 

bloedverwantschap, zeker als het om adellijke personen ging, was in deze tijd zeer 

belangrijk, hoe ver verwijderd de afstamming ook was. Nadat hij Béatrix in het 

gedicht tot zijn verwante had bestempeld, zou hij haar vaker licht ironisch met 'ma 

cousine en Adam' of alleen met 'ma cousine' in zijn gedichten aanspreken. 

 Constantijn bemiddelde zelf bij de uitwisseling van de portretten van Béatrix 

en haar dochter Anne en die van Amalia van Solms en haar dochter Louise Henriëtte, 

echtgenote van keurvorst Frederik Willem van Brandenburg. Het waren de portretten 

die Amalia en Béatrix elkaar hadden beloofd toen de laatste in september 1652 Den 

Haag bezocht.704 In zijn brief van 2 december 1652 bracht Constantijn de dank van 

Amalia over toen zij de portretten, door Gerard van Honthorst vervaardigd, had 

ontvangen. Ze deden volgens Amalia afbreuk aan het origineel, zo liet Constantijn 

vleiend weten.705 In het gedicht 'À Madame la Duchesse de Lorraine, en luy 

présentant le portraict de Madame la Princesse Douarière d'Orange, par ordre de Son 

Altesse'706 bood hij Béatrix ten slotte het portret van Amalia aan. Hij bezorgde het op 

9 juli 1653 persoonlijk bij haar in Antwerpen.  

 Hier verdient nog een ander portret de aandacht, dat pas in de periode 1655-

1659 in de correspondentie ter sprake kwam. Béatrix had namelijk ook haar eigen 

portret aan Constantijn beloofd. Dat portret liet nogal op zich wachten. Constantijn 

wijdde er twee gedichten en enkele 'verontwaardigde' brieven aan. In de eerste brief 

van augustus 1655 vroeg hij Béatrix niet alleen om haar portret, maar ook om dat van 

                                                
703 G. Martin, Histoire et généalogie de la maison de Merode (La Ricamarie 1999) 79-80. 
704 Zie ook p. 206. 
705 BC, nr. 6. 
706 Ibidem, nr. 14. 
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haar zuster 'mademoiselle de Beauvais' (Marie-Henriette) 'avant que le petit oyseau 

s'envole',707 dat wil zeggen voordat zij getrouwd was.708 Toen het hem te lang duurde, 

schreef hij Diego Duarte ongeduldig over het uitblijven van Béatrix' portret.709 Van 

het portret van Marie-Henriette repte hij niet meer. Vervolgens ontving hij een brief 

van Béatrix die Constantijns brief aan Duarte had gekruist. Ze schreef dat de 

vertraging werd veroorzaakt door ziekte van de schilder, Justus van Egmont.710 De in 

Leiden geboren Van Egmont was een bekende portretschilder die vooral in Parijs, 

Brussel en Antwerpen actief was. 

 In mei 1656 componeerde Constantijn een gedicht getiteld Songe. À Madame 

la Duchesse de Lorraine, tardant de me donner son portraict711 waarin hij opnieuw 

tot uitdrukking bracht hoezeer het hem frustreerde dat hij zo lang op Béatrix' portret 

moest wachten. In het gedicht beschrijft hij een droom waarin hij niet alleen naar haar 

portret verlangt, maar ook naar Béatrix zelf. De laatste regels zijn verrassend. Hij 

droomt hoe het zal zijn als hij haar portret boven zijn bed heeft hangen. Hij gaat nog 

verder, want hij zegt dat hij haar portret eigenlijk niet meer nodig heeft. Hij is immers 

in staat om te dromen dat hij Béatrix zelf in zijn bed heeft liggen. Daar heeft hij haar 

schilderij niet voor nodig, want dat bepaalt hij zelf. Het is een treffend voorbeeld van 

de dichterlijke dubbelzinnigheid die in de zeventiende eeuw populair was en die veel 

suggereert maar niet letterlijk hoefde te worden opgevat. Het was aan de lezer zelf om 

haar te interpreteren. 

  Constantijn ontving Béatrix' portret uiteindelijk in september 1657. Zij zou in 

1657 ook haar portret, vervaardigd door dezelfde Van Egmont, naar hertog Karel in 

Spanje sturen. Vermoedelijk heeft Constantijn een andere versie van dit schilderij 

ontvangen.712 In de verkoopcatalogus van de kunstcollectie van Constantijns dochter 

Susanna komt inderdaad een portret van de hertogin van Lotharingen voor, de naam 

van de schilder wordt er echter niet bij vermeld.713 Als dankzegging voor de ontvangst 

schreef Constantijn een gedicht getiteld Sur le portrait de la duchesse de Lorraine.714 

                                                
707 Ibidem, nr. 29. 
708 Marie-Henriette de Cusance stond op het punt om op 2 september 1655 in het huwelijk te treden met 
met Ferdinand-François-Juste de la Rye de la Palud, markies van Varambon. 
709 BC, nr. 31. 
710 Ibidem, nr. 30. 
711 Ibidem, nr. 35. 
712 Zie p. 236. 
713 Broekman, Constantijn Huygens, de kunst en het hof, 98, daarin: SDH (1725), nr. 141: 'Hertogin van 
Lotteringen, knie[-]stuk. 
714 BC, nr. 40. 
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Constantijn maakte in zijn leven in totaal 150 van dit soort portretgedichten. De 

inhoud van zijn poëzie richtte zich naar het doel van het gedicht.715 In het onderhavige 

geval was het portret een geschenk, dus schreef hij een lofdicht. Hij gebruikte deze 

gedichten als een instrument waarmee hij in zijn kringen zijn kennis over kunst 

tentoonspreidde. Ook wilde hij zo laten zien met wie hij contact onderhield en wie tot 

zijn netwerk behoorde.716  

  

Twee schertsordes 

 

In navolging van l'Ordre de l'Union de la Joye, opgericht door Amalia (Amélie) 

Margaretha en Anna Trajectina (Treesje) van Brederode,717 richtte Béatrix haar eigen 

orde op, l'Ordre du Marteau de Clavecin, oftewel de Orde van de Klavecimbelhamer. 

Constantijn, recent van knecht tot ridder bevorderd in Amélies orde, had Béatrix over 

l'Ordre de l'Union de la Joye geschreven, en hij stuurde haar de stukken.718 Ook had 

hij in zijn brieven verslag gedaan van wat men daar zoal deed:  

 

 V.A. y trouvera des railleries assez plaisantes et si conformes à sa belle 

 humeur qu'à mon advis c'est grand domage que d'autres l'ayent prévenue en ce 

 dessein, n'y ayant personne à qui la grande-maistrise de cest Ordre reviene 

 mieux qu'à V.A. ...'. 719 

 

Hierop liet Béatrix Constantijn door hun wederzijdse vriend Diego Duarte een gouden 

klavecimbelhamertje bezorgen. Ook benoemde ze Constantijn tot lid van haar eigen 

orde. Als dank hiervoor zond hij haar een lofdicht gedateerd op 30 juli 1653, getiteld 

À Madame de Lorraine sur son Ordre du Marteau de Clavecin. Raillerie.720 In dit 

gedicht waarin muziekmetaforen een grote rol spelen, gaf hij er voor het eerst blijk 

van hoezeer hij werd gekweld door zijn liefde voor Béatrix. Vervolgens bedankte hij 

                                                
715 Broekman, Constantijn Huygens, de kunst en het hof, 57. 
716 Ibidem, 72-73. 
717 Zie over Amalia van Brederode ook: Ineke Huysman, 'Amalia Margaretha van Brederode' in: 
Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: 
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/brederode [31/08/2014].  
718 Zie Ineke Huysman, 'Haagsche pretmakers uit de groote wereld: “L'Ordre de l'Union de la Joye” 
omstreeks 1650' in: Uit diverse bronnen gelicht: Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid 
van zijn vijfenzestigste verjaardag, E. Dijkhof en M. van Gent (eds). ('s-Gravenhage 2007) 161-182. 
719 BC, nr. 15. 
720 Ibidem, nr. 16. 
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Béatrix nogmaals voor het hamertje en stuurde haar nog meer stukken van Amélies 

orde.721 Béatrix antwoordde dat zijn verhalen haar hadden opgevrolijkt na alle ellende 

die ze sinds zijn vertrek enkele weken daarvoor had doorstaan.722  

 De al eerder beschreven salon van Béatrix in Beersel vertoont opmerkelijke 

overeenkomsten met de Ordre de l'Union de la Joye. Ook in Béatrix' salon hadden 

twee zusters de leiding en ook daar voerden dans, schertsen, muziek en masques bij 

de vermakelijkheden de boventoon. Het is mogelijk dat Constantijn het programma 

van Béatrix' salon bij Amélie van Brederode heeft geïntroduceerd. Toen hij Béatrix 

rapporteerde over de orde van Amélie, schreef hij immers dat het hem speet dat zij 

niet de grootmeesteres van deze orde was, omdat er niemand 'soit plus capable d'en 

maintenir les édits de bonne grâce'.723 Een andere connectie tussen deze twee ordes is 

Béatrix' vertrouweling Richard Flecknoe, die zij regelmatig naar Constantijn in Den 

Haag stuurde. Flecknoe's beschrijving van een hond in 'Of a Ladies Little Dog' 

vertoont opvallende gelijkenis met de hond waarmee Amélie is afgebeeld in een 

schilderij van Honthorst; zie de illustratie en merk op dat haar hand wijst naar zijn 

halsband. De meeste ordes hadden een keten, een 'collar', die men om de nek droeg als 

symbool van lidmaatschap. 

 

 [He is] snarling and barking at every one comes in; whence he's imagined to 

 be one of his Cinick sect, yet all caresse and make much of him, for his Ladies 

 sake, and that proverbs together, Love me, and love my Dog. Meantime, his 

 chiefest bravery consists in his chollar, which you would take for the chollar of 

 some Order.724  

                                                
721 Ibidem, nr. 18. 
722 Ibidem, nr. 19. 
723 Ibidem, nr. 15. 
724 Flecknoe, Enigmaticall characters, 72-73. 

Gerard van Honthorst, ‘De vrouwe van Slabata met een dikke zwarte hond’, 
ongedateerd (Collectie Museum Schloss Mosigkau). Uit: Peter van der Ploeg en 
Carola Vermeeren, Vorstelijk verzameld. De kunstcollectie van Frederik Hendrik  
en Amalia. Tentoonstellingscatalogus Mauritshuis (Den Haag en Zwolle 1998). 
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Overigens waren ook Béatrix en Amélie, net als Béatrix en Constantijn, verre 

verwanten in de zesde graad. Zij deelden alle drie dezelfde oud-ouders: Walraven van 

Brederode en Margaretha van Borsele.725 

 In de historiografie wordt doorgaans niet bijster positief over de Orde de 

l'Union de la Joye geoordeeld. Fruin noemde het gezelschap weinig complimenteus 

'Haagsche pretmakers uit de groote wereld' en sprak het vermoeden uit dat Johan de 

Witt vooral tot de orde was toegelaten 'dankzij zijn invloed in de Statenvergadering. 

Herhaaldelijk riepen de dames zijne voorspraak in, wanneer zij zich voor zichzelve of 

voor een beschermeling een gunstbetoon van de Staten verlangden'.726 Jacob Smit 

merkt in zijn publicatie over Huygens op dat een dergelijk gezelschap de toen 57-

jarige Constantijn Huygens noch raadpensionaris De Witt echt paste.727 Elisabeth 

Keesing laat zich eveneens laatdunkend uit over de Ordre de l'Union de la Joye. Zij 

noemt Amélie van Brederode een vrouw van het 'krampachtiger soort' en vermoedt 

dat achter 'die dik opgelegde vrolijkheid' wanhoop school, omdat het land in oorlog 

was en de handel stil lag.728 

 Het is evenwel onterecht om ordes zoals die van Amélie van Brederode en 

Béatrix de Cusance uitsluitend negatief te beoordelen. Beide vrouwen tonen ons met 

hun activiteiten juist een nog onbekend aspect van het sociale leven van de elite in de 

Nederlanden omstreeks 1650. Grootheden zoals Huygens en De Witt leert men door 

hun connecties met dit soort ordes van een geheel andere kant kennen. Het oprichten 

en onderhouden van een eigen orde, of een salon zoals die van Béatrix in Beersel, was 

kennelijk bon ton onder adellijke vrouwen in het midden van de zeventiende eeuw.729 

Divertissement was het hoofddoel van de ordes van Amélie en Béatrix: dans, lach en 

plezier in plaats van ruzie, conflict, chagrijn en weemoedigheid. De oorlog was net 

voorbij en men had behoefte aan afleiding en ontspanning. Dit besef zal mede ten 

grondslag hebben gelegen aan de oprichting en bezigheden van deze 

genootschappen.730 

 In verband met beide genootschappen valt nog op te merken dat Constantijn 

Béatrix eens heeft vergeleken met Trijntje Cornelis, de stoere vrouw uit de klucht op 
                                                
725 Zie ook p. 194-195. 
726 Brieven aan Johan de Witt I, R.Fruin en N. Japikse (eds). (Amsterdam 1919-1922) 268. 
727 Smit, De grootmeester van woord- en snarenspel, 246. 
728 Keesing, Het volk met lange rokken, 136. 
729 Huysman, 'Haagsche pretmakers', 175. 
730 Ibidem, 164-165. 
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rijm Trijntje Cornelis die hij in de periode van 20 september tot en met 5 oktober 

1653 schreef.731 Trijntje Cornelis handelt over schippersvrouw Trijntje die met haar 

man Klaas Gerritszoon naar Antwerpen vaart om een lading af te leveren. In 

Antwerpen aangekomen verkent Trijntje de stad en wordt zij door de hoer Marie en 

de hoerenloper Francisco dronken gevoerd, van haar kleding en sieraden ontdaan en 

in een oud pagekostuum op een mesthoop gegooid. Geholpen door nachtwaker en 

schippersknecht Kees krijgt Trijn het voor elkaar dat haar man niet te weten komt wat 

er is gebeurd. Tenslotte zal knecht Kees Marie en Francisco een koekje van eigen 

deeg geven: ze worden mishandeld en van hun kleding beroofd.  

 In een brief aan Utricia Ogle vergeleek Constantijn Béatrix met Trijntje 

Cornelis. Hij schreef Utrica dat hij Béatrix een pikante beschrijving732 van zijn 

dochters huwelijksnacht had gestuurd:  

 

 It is a kind of burlesco in prose: that's the highest title I can give it. I have not 

 heard yet how the Dutchesse hath relisht it. But if she be Trijntje Cornelis still 

 as she was, I can  not feare she will take it unkindly. Nay, I give it out for a 

 peece of charitie, to tickle sometimes her spleene amongst so many troubles 

 she is tossed in by the light companion, her Duke.733 

 

Het is niet helemaal duidelijk waarom Constantijn deze vergelijking tussen Béatrix en 

Trijntje maakte. Het is mogelijk dat Béatrix zélf het personage van Trijntje heeft 

gespeeld in een privéopvoering.734 Overgehaald door zijn vrienden om de in 1653 

geschreven klucht alsnog te publiceren (in 1657), zegt Constantijn immers zelf:  

 

 doch alles met die meeninge, dat het moghte een Camer-spel onder de vrienden, 

 ende in hare Cameren blijven, ende geensins om het op Thooneelen viese en 

 wijse, reckelicke  ende onbescheidene menschen allerhanden slagh van vonissen 

                                                
731 Gedichten V, 48-106. 
732 BC, nr. 69.  
733 http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/5647 [31/08/2014]. 
734 Elisabeth Keesing vat het op als een aanwijzing dat Constantijn Béatrix aanzag voor 'een flink en 
niet klein te krijgen mens, zo kordaat als de hoofdpersoon uit zijn toneelstuk'. Keesing, Het volk met 
lange rokken, 11. 



 201 

 te doen uytwerpen, sulcks een yeders recht is, maer daer aen sich niet elck  een 

 en heeft te onderwerpen.735 

 

 René van Stipriaan heeft betoogd dat Constantijn de klucht misschien wel heeft 

geschreven voor de Ordre de l'Union de la Joye, waar de zusjes Van Brederode de 

scepter zwaaiden en waar hij als lid was toegelaten in juli 1653. De klucht werd in 

september 1653 geschreven en zou daarna in de salon van de Brederodes kunnen zijn 

opgevoerd.736 In dezelfde maand echter had ook Béatrix haar Ordre du Marteau de 

Clavecin opgericht, waardoor het denkbaar is dat de klucht eveneens bij haar in 

Antwerpen is opgevoerd. Het verhaal speelt zich af in Antwerpen, de geboortestad 

van Constantijns moeder, Suzanna Hoefnagel. Constantijn ontmoette Béatrix in deze 

periode regelmatig in Antwerpen. Het kan haast niet anders dan dat zij op een of 

andere manier van invloed op dit stuk is geweest, misschien alleen ter inspiratie, maar 

misschien ook letterlijk. Hoe dan ook, het is bekend dat Béatrix zelf toneelspeelde. Ze 

had eerder met haar entourage in haar salon in het kasteel Beersel enkele 

toneelstukken van Richard Flecknoe opgevoerd.737  

 Als Béatrix de rol van Trijntje inderdaad heeft gespeeld, bedoelde Constantijn 

met zijn opmerking in de brief aan Utricia vermoedelijk dat Béatrix het schunnige 

taalgebruik en de pikante verhalen uit de klucht wel gewend was. Of Béatrix het 

Antwerpse dialect beheerste dat in de klucht werd gebezigd, valt te betwijfelen, maar 

dat gold ook voor het gezelschap van de Brederode-zusjes. Met een Vlaamse moeder, 

Ernestine van Witthem, zal Béatrix in ieder geval het Nederlands wel enigszins 

machtig zijn geweest.738  

                                                
735 Constantijn Huygens, Trijntje Cornelis. Een volkse komedie uit de Gouden Eeuw, H.M. Hermkens 
en Paul Verhuyck (eds). (Amsterdam 1997), 28. 
736 René van Stipriaan, Een onmogelijke opdracht. Tegenstellingen in het leven van Constantijn 
Huygens, Biografie Bulletin (2006) 37-43, aldaar 42. 
737 Zie ook p. 171-172. 
738 Zie ook p. 189 waar Béatrix Constantijn complimenteert met een Nederlands gedicht op de dood 
van klavecimbelbouwer Couchet. 
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7. 'Il y a tant d'exemples de femmes dont leur mariage déclaré nulle demeurèrent 

avec le titre'. Escalatie in Antwerpen en Brussel 

 

Claude-François Pelletier 

 

Claude-François Pelletier was reeds in de jaren dertig als secretaris in dienst bij de 

familie van Béatrix. De eerste keer dat zijn naam opduikt, was hij nog secretaris van 

Ernestine van Witthem, Béatrix' moeder. Eind jaren veertig zou hij voor Béatrix 

optreden als onderhandelaar over de afspraken met betrekking tot het markiezaat van 

Bergen op Zoom bij het verdrag van Münster. De veertig brieven van Béatrix aan 

Pelletier in de periode 1652 tot en met 1653 zijn, op één uitzondering na,739 de eerste 

egodocumenten van Béatrix die bewaard zijn gebleven. Waarover schreef ze haar 

secretaris in deze periode, wat hield haar bezig? Op een bijgevoegde notitie bij de 

bewaarde brieven van Béatrix zegt Pelletier hier zelf over:  

  

 On peut remarquer par le contenu de ses lettres la confiance avec laquelle elle 

 a continuellement agy avec moy, les divers mescontentements qu'elle a eu de 

 Son Altesse et de ses gens, son avidité pour de l'argent et les diverses 

 instances qu'elle m'a fait pour vendre et engager ses biens ...740  

 

Het belangrijkste onderwerp in Béatrix' brieven in de jaren vijftig is inderdaad geld, 

waaraan ze voortdurend gebrek schijnt te hebben. Er zijn crediteuren die haar 

aanspreken op terugbetaling van schulden, maar ze heeft zelf ook inkomsten tegoed 

uit haar bezittingen in Waver, Geel en uit de Franche-Comté. Voor de kapel van 

Cusance, waar zich thans haar grafsteen en haar hart bevinden, doet ze op haar beurt 

weer een donatie.741 Er speelt ook een zaak over een financiële transactie met 

Fuensaldaña, de gouverneur van de Spaanse legers in Vlaanderen. Béatrix heeft, om 

onduidelijke redenen, 18.000 ecu's van hem tegoed en ze stuurt Pelletier op hem af. 

Tevergeefs echter, en ze voelt zich vernederd. Wanhopig schrijft ze Pelletier dat 

                                                
739 Zie p. 31 en p. 88. Het gaat om een brief van Béatrix de Cusance aan Ernestine van Witthem, half 
december 1635, ARB, GRM, PBC, portefeuille 38. 
740 BMB, Ms. 1117, fol. 4. 
741 Ibidem, fols. 59-60. 
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hertog Karel aan één woord genoeg zou hebben om het geld voor haar los te krijgen. 

Ze vreest echter dat hun slechte verstandhouding dit blokkeert.742  

 De gespannen relatie met de hertog is veelvuldig onderwerp van schrijven. Ze 

verneemt niets persoonlijks meer van hem en ze beklaagt zich dikwijls over de boze 

hertog en zijn créatures:743 'je suis bien en paine de sa mauvaise humeur'.744 Maar net 

zo vaak verzoekt ze Pelletier om de hertog gunstig te stemmen, hem een teken van 

leven te ontlokken en hem te verzekeren van haar welwillendheid: 'Asurés bien Son 

Altesse de ma obéisance et soumision à toutte ses volontés [...] Dieux inspire avec 

fermetés Son Altesse pour le vray bien et avantage des ses enfants et de leur peauvre 

mère'.745 

 Haar zuster Madeleine en zwager graaf Albert van den Bergh komen frequent 

in Béatrix' brieven voor. Béatrix verkeert op slechte voet met hen vanwege haar 

aanspraak op het markiezaat van Bergen op Zoom. Over Albert bijvoorbeeld: 'cest 

houm m'an veut horiblemant de moy seulle et me ferat toujours pressé sur tout [zal me 

altijd onder druk doen zetten; IH].'746 Over Madeleine: 'à laquelle je n'escris pas, 

puisqu'el ne m'escrit pas non plus'747 en 'j'ay veu les santimans de ma seur sur ceste 

lestre que j'aves escry, je l'ay jestés au feu'.748 Ook hier is Pelletier bemiddelaar. 

Wanneer Madeleine zich over Béatrix beklaagt bij hertog Karel, moet Pelletier dat 

van Béatrix rechtzetten.749 Madeleine en Albert hadden het markiezaat in 1644 al 

geruild met Maria Elisabeth II van den Bergh voor het graafschap Bergh. Béatrix wil 

dan toch hun instemming en medewerking krijgen bij haar protest dat zij opnieuw zal 

gaan aantekenen tegen de toekenning van het markiezaat aan haar nicht Maria 

Elisabeth II. Zelf noemt Béatrix Maria Elisabeth II ('Madame d'Oxoldre' - een 

verbastering van Hohenzollern) ook vaak in haar brieven, vanzelfsprekend in 

negatieve zin. 

Béatrix belast Pelletier dikwijls met de aanschaf van luxegoederen. Zo beveelt 

ze hem parels voor haar te kopen bij de Portugees-joodse koopman Diego Duarte,750 

                                                
742 Ibidem, fols. 12-15; 22; 23-24, 28-29; 37; 61-62. 
743 Ibidem, fols. 19-20: 6 oktober [1653]. 
744 Ibidem, fol. 25. 
745 Brief van 23 maart [1653], ibidem, fols. 63-64. 
746 Ibidem, fols. 56-57. 
747 Brief van 10 juni [1653], ibidem, fol. 69. 
748 Ibidem, fols. 58-59. 
749 Brief van 2 februari [1653], ibidem, fol. 7.  
750 Brief van 9 juni [1653], BMB, Ms. 1117, fols. 5-6. Zie over de familie Duarte p. 180-183.  
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maar bijvoorbeeld ook zaken als 'belle poudre de talque pour les lettres,'751 

kledingstoffen voor haar personeel752 en voor de dochter van Karels tresorier Thiery, 

die non was geworden.753 Op 21 december 1653 schrijft ze: 'il faut avoir quelque 

chose de bon pour passer le Noël' en ze draagt Pelletier op zes flessen 'vin d'Arbois' 

(een speciale wijn uit de Jura), geglazuurde koekjes en 'draguées de Verdun' 

(amandelen met een glad anijs-suikerlaagje) te bemachtigen.754 Ze heeft de 

gelegenheid om een schilderij van Rubens aan te schaffen en ze vraagt Pelletier of 

hertog Karel daarvoor 1.200 gulden wil neertellen. Ze hoopt dat 'Son Altesse veut 

faire ceste galanterie, mais il faut prandre le bonne humeurs, comme aussy pour le 

diamant', waaruit blijkt dat ze er kennelijk toch af en toe in slaagt de hertog gunstig te 

stemmen.755  

Ten slotte nog enkele voorbeelden van haar strenge, maar spitsvondige toon. 

Zo draagt ze haar secretaris op voorzichtig en discreet te werk te gaan: 'Faicte le tout 

sans bruit et secrètemant [...]. Adieu, mandés-moy tout l'on tâcherat de vous faire 

boire pour vous tirés les vers du nest [nez; IH], mais ne le faicte pas, crayés moy.'756 

En als ze hem een parelsnoer wil laten ophalen bij de Duartes: 'Et sy vous me les 

pouvié raporter, vous ceryé ung brave garson'.757 Ze maakt hem duidelijk: 'que vous 

congnesse que je n'oublie pas ausy fasillemant les services que l'on me rand que les 

desplesir que l'on me donne.'758 Ze waarschuwt hem voor de geestelijken in het gevolg 

van de hertog, bijvoorbeeld over père Cyprien, zijn biechtvader: 'ce réligieux pèsse 

contre moy [hij is tegen mij; IH], ausy bien que contre vous, est à l'oreille de Son 

Altesse'.759 Béatrix eindigt haar brieven aan Pelletier met wijsheden als: 'Faicte bien, 

et puis la dévise: qui bien ferat, bien treuverat'760 en: 'Venés, venés, ne craingres pas 

tant, car ausy bien ny gaigne tout rien'.761 Een bijzondere leus op een van haar 

envelopjes luidt: 'Pour monsieur Peletier. St.-Antoine te guide. Gaspar, Balthasar et 

                                                
751 Ibidem, fols. 45-46; kennelijk poeder om de inkt te blussen of de brief te parfumeren. 
752 Ibidem, fols. 41-42. 
753 Brief van 10 april [1653], ibidem, fols. 10-11. 
754 Brief van 21 december [1653], ibidem, fols. 35-36.  
755 Brief van 10 april [1653], ibidem, fols. 10-11. 
756 Ibidem, fols. 57-58. 'Tirer le vers du nez' wil zeggen: vertrouwelijke informatie aan iemand proberen 
te ontfutselen.  
757 Brief van 9 juni [1653], ibidem, fols. 5-6. 
758 Ibidem, fol. 34. 
759 Brief van 27 maart [1653], ibidem, fols. 8-9.  
760 Ibidem, fols. 14-15. Dit gezegde werd ook door Karel gebruikt in een brief aan zijn broer Nicolaas-
Frans: Desrobert, Charles IV et Mazarin, 685. Desrobert zegt erover dat het een Lotharings gezegde is, 
maar er is ook een Nederlands equivalent: 'Wie goed doet, goed ontmoet'. 
761 Ibidem, fol. 34. 
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Melgior, les 3 roy te guide.'762 Haar opdracht 'Brulés mes lestre sans les montrés à 

personne aprais les avoir bien leue' heeft Pelletier gelukkig niet (altijd) uitgevoerd.763 

 Uit de periode 1654 tot en met 1656 is geen correspondentie van Béatrix met 

Pelletier bewaard gebleven. Veel zal het niet zijn geweest, omdat ze dagelijks 

mondeling contact hadden. Hij verbleef toen niet meer wisselend bij Béatrix en de 

hertog. 

 

Escalatie in Antwerpen (1652) 

 

We keren terug naar Antwerpen, 1652. Karel had zich intussen overduidelijk van 

Béatrix gedistantieerd. Sinds 1650 waren zij niet meer samen gezien en het voorlopig 

oordeel van de Rota van 15 januari 1652, dat hun huwelijk ongeldig verklaarde, zal 

hem niet hebben aangemoedigd de banden weer opnieuw aan te halen. In het najaar 

van 1652 deed zich een incident voor waardoor zijn negatieve gevoelens voor haar 

intensiveerden. Begin november kwam Karel uit Frankrijk in Brussel aan om, zoals 

hij het zelf zei twee meisjes tot de orde te roepen ('mettre à la raison deux filles'). Het 

ging om een ingewikkelde affaire, waarin zowel Béatrix als Karels zuster Henriette 

waren betrokken. De vijftigjarige Henriette was zonder zijn instemming op 13 

augustus 1652 voor de derde keer in het huwelijk getreden, ditmaal met de 27-jarige 

Francesco Giuseppe Grimaldi.764 Karel was woedend. Hij beweerde dat ze haar 

familie te schande had gemaakt door met een bankier te trouwen. Hij liet beslag 

leggen op haar bezittingen en wilde haar in een klooster laten opsluiten. Grimaldi 

moest ook gevangen worden gezet. De hertog stuurde zijn opperstalmeester 

Romécourt naar Antwerpen om dit te regelen. De magistraat van Antwerpen wist te 

voorkomen dat de maatregelen tegen het echtpaar ook werkelijk werden uitgevoerd. 

Waarschijnlijk was de woede van Karel vooral gewekt doordat Grimaldi, aangespoord 

door Henriette, een zaak tegen Béatrix had gewonnen bij de Grote Raad van 

Mechelen. Hij had edelstenen en sieraden die van hertog Karel waren voor zijn 

echtgenote opgeëist. Dit ging de hertog te ver en op zijn verzoek gelastte aartshertog 

Leopold de Grote Raad het arrest ongedaan te maken. De raadsheren 

verontschuldigden zich met de reden dat zij verondersteld hadden dat de 

                                                
762 Brief van 10 september 1657, ibidem, fol. 103. 
763 Ibidem, fol. 59. 
764 Haar eerste echtgenoot was Louis de Guise, bastaardzoon van kardinaal Louis de Guise. De tweede 
echtgenoot was Don Carlos de Guasco, markies van Sallario. 
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beslaglegging op de sieraden van Béatrix de instemming van de hertog en zijn familie 

had gehad.765 De gemoederen waren hierna gesust. Karel zou Grimaldi later nog 

benoemen tot prins van Phalsbourg en Lixheim, net als de twee eerdere echtgenoten 

van Henriette.  

 Uit haar correspondentie met Constantijn Huygens blijkt dat Béatrix vanaf 

augustus tot eind december 1652 in de kringen rondom de familie Duarte te 

Antwerpen verbleef. In de maand september maakte zij met haar dochter Anne en 

haar zuster Maria-Henriette een uitstapje naar de Republiek. Via Rotterdam en Delft, 

waar ze op 14 september arriveerde, bereikte ze Den Haag. Daar bracht ze een bezoek 

aan Antoine Brun, die op dat moment ambassadeur voor Spanje in de Nederlanden 

was.766 Béatrix' onthaal moet groots zijn geweest, want Brun spendeerde er 800 

gulden aan.767  

In Den Haag stelde Constantijn haar aan Amalia van Solms voor. Béatrix en 

Amalia spraken af elkaars portretten uit te wisselen, evenals die van hun dochters 

Anne en Louise Henriette (1627-1667), keurvorstin van Brandenburg. Ook bezocht ze 

kasteel Teylingen, ten noorden van Leiden, dat eigendom was van Johan Polyander 

van den Kerckhoven, heer van Heenvliet. Deze was hoofd van de hofhouding van 

Maria Henrietta Stuart. Zijn echtgenote lady Catherine Stanhope (1609–1667) was 

hofdame van Maria Stuart. Wellicht heeft Béatrix daar ook Maria Stuart zelf 

ontmoet.768  

Hierna reisde Béatrix naar Utrecht, waar ze een ontmoeting had met Utricia 

Ogle, Constantijns 'andere' muziekvriendin. Vele jaren later, in 1659, schreef Béatrix 

Constantijn dat ze een slechte relatie met Utricia had sinds die kennismaking in 1652 

in Utrecht.769 Wat er zich daar heeft voorgedaan, is onbekend gebleven. Vermoedelijk 

heeft Béatrix in Utrecht ook Gerard van Honthorsts atelier bezocht om te poseren voor 

het portret dat deze schilder van haar zou vervaardigen voor Amalia van Solms.770 

                                                
765 Père Hugo, Histoire de Charles, duc de Lorraine et de Bar, BMN, Ms. 805 (129), fol. 148. Calmet, 
Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 476-477. 
766 Brun woonde aan het Westeinde in Den Haag. Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, 
residerende in Nederland 1584-1810, O. Schutte (ed.) ('s-Gravenhage 1983) 581. 
767 Jules Gauthier, 'Le ménage d'un ambassadeur d'Espagne au milieu du XVII° siècle', Mémoires et 
comptes rendus de la Société libre d'émulation du Doubs (1906), 325-339. 
768 BC, nr. 3. 
769 BC, nr. 55. 
770 De huidige vindplaats van dit schilderij is niet bekend. In de inventaris van de bezittingen van 
Amalia van Solms staat: '1214. Een schilderije van de hertoginne van Lotteringe in Brabant sonder lijst, 
gedaan bij [...] In margine: Nota: is op Turnout gesonden. Inventarissen van de inboedels in de 
verblijven van de Oranjes en daarmede gelijk te stellen stukken 1567-1795, I, Rijks Geschiedkundige 
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Béatrix kon tot haar grote spijt Amsterdam niet bezoeken, omdat haar dochter Anne 

ziek werd en ze noodgedwongen haar reis moest afbreken. Met de karos van Antoine 

Brun keerde zij naar Vlaanderen terug.771  

Na terugkomst in Antwerpen kreeg Béatrix op 19 november 1652 een 

onaangenaam bezoek van hertog Karel. Hij was steeds meer geïrriteerd geraakt door 

de geruchten over haar gedrag en spilzucht. Ook had men hem gewaarschuwd dat 

Béatrix met al haar kostbare bezittingen naar Holland zou vertrekken. Er hadden hem 

bovendien berichten bereikt over 'quelque galantérie qu'elle avoit eue [...] à Anvers et 

que la renommée avoit portée jusqu'à Paris'. Hij liet schildwachten stationeren voor de 

deur van het huis waar zij verbleef.772 Daarna ontbood hij de bisschop van Antwerpen. 

In het bijzijn van de bisschop en van Béatrix haalde hij alle kasten leeg, en vergeleek 

hij haar sieraden en juwelen met de items van een inventaris. Hij werd woest toen hij 

vaststelde dat er kostbaarheden waren verdwenen en hij dreigde haar met ontzetting 

uit haar ouderlijke macht.773 Toen het incident ruchtbaar werd, gebruikte Karels 

familie het om de kerkelijke autoriteiten erop te wijzen hoezeer Karel door Béatrix 

was vernederd. Toch was dit voor Innocentius X geen aanleiding om de knoop door te 

hakken in de zaak van de nietigverklaring van Karels huwelijk met Béatrix. De Paus 

vermoedde dat Béatrix' escapades de hertog zeker niet opnieuw in de armen van 

Nicole zouden drijven.774  

 Béatrix zelf deed luchtig over de confrontatie met Karel, waarvan behalve de 

bisschop ook Constantijn Huygens getuige was geweest. Naderhand schreef ze hem 

dat alles op een misverstand berustte en dat de hertog zich op haar had willen 

afreageren, omdat hij boos was over het geheime huwelijk van zijn zuster Henriette. 

Hoewel ze niet in detail trad, liet ze in haar brief toch blijken dat dit niet de enige 

reden was van Karels boosheid. Ze schreef dat zijn toorn was ingegeven door haar 

vijanden, maar dat ze de hertog toch weer had kunnen kalmeren en dat hij rustig was 

vertrokken.775 In zijn brief van 8 januari 1653 zinspeelde Constantijn erop dat de 

                                                                                                                                       
Publicatiën Grote Serie 147, S.W.A. Drossaers en Th.H. Lunsingh Scheurleer (eds). ('s-Gravenhage 
1974) 284, nr. 1214 en 288 nr. 1283. Zie ook BC, nr. 6 noot 12.  
771 Ibidem, nrs. 3 en 4. 
772 Het is niet meer te achterhalen welk huis dit is geweest. Hugo heeft het over 'hôtel de Cantecroy' 
maar een 'hôtel' met die naam heeft nooit bestaan. Het kasteel Cantecroy, iets ten zuidoosten van 
Antwerpen, was al sinds 1616 in andermans bezit, dus het is niet aannemelijk dat ze daar verbleef. 
773 Hugo, Histoire de Charles, duc de Lorraine et de Bar, BMN, Ms. 805 (129), fols. 147-147v. 
Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 476. Desrobert, Charles IV et Mazarin, 691.  
774 Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 477. 
775 BC, nr. 7. 
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hertog in Béatrix' kasten lignes à main zou kunnen vinden die door hem, Constantijn, 

geschreven waren. Met een andere kwinkslag uitte Constantijn zijn angst voor de 

hertog: 'J'ay quelque terre exposée : [i.e. Constantijns heerlijkheid Zeelhem, vlakbij 

Diest; IH] aux coursses des trouppes Lorraines et ne doibs pas donner subject à leur 

général d'envoyer piller mes subjects soubs prétexte de me croire amoureux de sa 

femme'.776  

 Zou het Constantijn zelf zijn geweest die het onderwerp was van de 'galantérie' 

waarvan Karel Béatrix beschuldigde? We zullen er nooit achterkomen, maar hoe dan 

ook was Béatrix zich er terdege van bewust dat zij geheel afhankelijk was van de 

welwillendheid van de hertog. Zij moest dus voortdurend behoedzaam handelen in 

haar publieke optreden. Haar status als hertogin van Lotharingen dreigde te ontaarden 

in die van een courtisane, waarbij haar twee kinderen de kans liepen tot bastaarden te 

worden gedegradeerd. Ze moest dit voorkomen en daarbij had ze uiteraard Karels 

steun nodig. Aan haar secretaris Pelletier schreef ze kort na Karels bezoek:  

  

 Je suis bien aysse et consolés de tout ce que vous m'escrivés, mais je la seray 

 plus sy je voyés des marque de la satisfaction de S.A. [...] par un petis mot de 

 sa main. Toujours il faut tout soufrir contre tant de puisanse et tout ce qu'il luy 

 plait [...].'777  

 

Na de genante vertoning op 19 november 1652 in Antwerpen zou het echter negen 

jaar duren voordat Béatrix Karel weer in levende lijve zou zien.  

 Door het regelmatige briefcontact met zowel Constantijn Huygens als haar 

secretaris Claude-François Pelletier weten we dat Béatrix in ieder geval tot de herfst 

van 1653 afwisselend in Eigenbrakel en in Antwerpen bij de familie Duarte verbleef. 

In het najaar van 1653 werd zij weer in Brussel gesignaleerd, volgens internuntius 

Mangelli om in levende lijve het gerucht te ontkrachten dat ze zwanger zou zijn.778 

Hertog Karel weigerde haar te zien. Er was wel briefcontact en Pelletier reisde 

regelmatig tussen Béatrix en Karel heen en weer om berichten over te brengen. Begin 

februari 1654 had Karel zijn biechtvader Cyprien toevertrouwd dat hij nu echt van 

Béatrix wenste te scheiden. Zijn kinderen moesten worden ondergebracht in 'une 

                                                
776 Ibidem, nr. 9.  
777 BMB, Ms. 1117, fols. 21-22.  
778 Brief van Mangelli aan Astalli- Pamphili, 15 november 1653, in: Correspondance d'Andrea 
Mangelli, 129. 
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maison décente mais digne de leur rang', terwijl Béatrix zich zou moeten terugtrekken 

in Aalst, vermoedelijk in het karmelietessenklooster dat daar was gevestigd.779 

 

Arrestatie hertog Karel (1654) 

 

Op 28 januari 1654 liet Béatrix Constantijn weten dat ze als een vogel van tak naar 

tak vloog, zonder van een vaste verblijfplaats verzekerd te zijn. De hertog wilde haar 

nog steeds niet zien en stuurde haar voortdurend naar een andere woning. Tot haar 

grote verdriet was haar vriend en vertrouweling Antoine Brun op 2 januari in Den 

Haag overleden.780 

Op 26 februari om 5 uur 's middags loste Béatrix' huisvestingsprobleem zich 

vanzelf op. Op dat moment namelijk arresteerden de Spanjaarden hertog Karel op 

verdenking van collaboratie met de Fransen. Wat was hieraan voorafgegaan? Nadat 

de Frondeurs hun strijd definitief hadden moeten opgeven, had Condé zich in oktober 

1652 als balling naar de Zuidelijke Nederlanden moeten terugtrekken. Daar kwam hij 

met zijn troepen en die van hertog Karel aan Spaanse zijde tegenover de Fransen te 

staan. Condé verklaarde niet tegen 'son roi' te zijn, maar vooral tegen kardinaal 

Mazarin.  

Door bemiddeling van Gaston van Orléans was Condé met hertog Karel 

overeengekomen het plaatsje Clermont ter beschikking te stellen om daar Béatrix en 

haar kinderen te huisvesten.781 Dit is er echter nooit van gekomen. Condé had in 

eerste instantie veel respect voor hertog Karel. Hij zag hem als een van de weinige 

gelijken in zijn omgeving: een vorstelijke prins, iemand van zijn eigen rang met wie 

hij op dezelfde voet kon verkeren. Al snel echter bleek dat een goede verstandhouding 

tussen de prins van Condé en hertog Karel niet mogelijk was. Ze kwamen niet tot 

overeenstemming over de vraag wat hun volgende campagne zou moeten zijn: Condé 

wilde richting Reims optrekken en Karel richting Lotharingen.782 Het beviel Karel 

allerminst dat Condé was benoemd tot generalissimo van de Spaanse troepen. Nog 

minder stond het hem aan dat de op Frankrijk veroverde gebieden aan Condé zouden 

vervallen, zijn protesten bij de Spaanse koning ten spijt. Hertog Karel leende zijn 

troepen uit aan Condé, maar hij weigerde zelf mee te vechten ter meerdere eer en 

                                                
779 Brief van Mangelli aan Astalli-Pamphili, 14 februari 1654, ibidem,161. 
780 BC, nr. 24. 
781 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 271. 
782 Ibidem, 273. 
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glorie van zijn rivaal.783 Condé had niet veel aan de Lotharingers zonder Karel als 

aanvoerder. Hij beklaagde zich bij de Spanjaarden over de manschappen die zonder 

hertog Karel niet erg gemotiveerd waren om hard te vechten.  

Hoewel Karel de afgelopen jaren steeds in het geheim had onderhandeld met 

de Fransen, was daarvan op het moment van zijn arrestatie in Brussel geen sprake. 

Zijn eerdere toenadering tot de Fransen werd echter wel tegen hem gebruikt, en zo 

werd hij slachtoffer van zijn eigen praktijken. Karel had zich door zijn dubbelspel 

gediskwalificeerd en de Spanjaarden hadden hem niet meer nodig nu ze over Condé 

beschikten. Gouverneur Fuensaldaña, die eerder door Karel flink was vernederd, 

schijnt een doorslaggevende rol te hebben gespeeld in de val van de hertog.784 De 

gouverneur had de Spaanse koning gemakkelijk weten te overtuigen dat hij zich van 

hertog Karel moest ontdoen, maar aartshertog Leopold had er meer moeite mee. 

Fuensaldaña kon de aartshertog toch voor zich winnen door hem te verzekeren dat de 

Lotharingse troepen ook zonder hertog Karel beslist aan Spaanse kant mee zouden 

blijven strijden.785  

Onder het voorwendsel dat de aartshertog Karel wilde spreken, werd de hertog 

op 26 februari 1654 uitgenodigd in Brussel. De nietsvermoedende Karel begaf zich 

ongewapend naar het paleis op de Coudenberg, waar hij door Philippe-François, 

hertog van Aarschot, in naam van de koning werd gearresteerd. Direct na Karels 

arrestatie bracht La Boulay, Karels kapitein van de garde, in allerijl een kist gevuld 

met edelstenen ter waarde van 200.000 pistoletten (1 miljoen ecu's)786 naar Karels 

dochter Anne in het hôtel de Berghes in Brussel. Hij vertelde haar over de 

gevangenneming van haar vader, en hij vroeg haar de kist goed te verbergen, ook voor 

haar moeder.787 Anne hield zich niet aan dit verzoek, maar overhandigde de kist aan 

Béatrix. Intusssen verzamelde La Boulay enkele Lotharingers en keerde met hen terug 

naar het paleis van de aartshertog, waar hij meteen werd gearresteerd. De Spanjaarden 

doorzochten vervolgens het huis waar de kist naartoe was gebracht en dwongen 

Béatrix deze af te staan. Een jaar later, in een brief van 24 april 1655 zou Karel het 

                                                
783 Ibidem, 274. 
784 Condé schreef: 'puisqu'il [de hertog] nous tient ainsy le pied sur la gorge, par toutes les difficultés 
qu'il nous fait, il faut en user de mesme avec luy et luy laisser quelque temps ronger son frein, sans le 
rechercher avec la chaleur qu'on a fait jusques icy.' Condé aan Lenet, 8 februari 1654, Desrobert, 
Charles IV et Mazarin, 620. 
785 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 275-276. 
786 De waarde van een pistolet bedroeg tien gulden en tien stuivers. 
787 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 278. Calmet, Histoire 
ecclésiastique et civile de Lorraine III, 483. 
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Béatrix nog aanrekenen dat zij de kist van Anne had afgenomen, omdat de 

Spanjaarden er zo beslag op hadden kunnen leggen. Béatrix deed vervolgens zelf nog 

tevergeefs een verzoek aan de aartshertog om de kist terug te krijgen.788 Ook verweet 

Karel Béatrix dat ze 'le tapisserie de noelle qui a tousjours esté à votre chambre' had 

laten ontvreemden.789 Behalve de kist namen de Spanjaarden ook nog eens edelstenen 

(voornamelijk diamanten) ter waarde van 150.000 ecu's mee.790 In grote haast liet 

Fuensaldaña naar meer liquide middelen van de hertog zoeken, voordat alles 

verdwenen was. Zo liet hij bij Karels tresorier Thierry 200.000 pistoletten in beslag 

nemen en vervolgens 100.000 pistoletten bij Karels bankiers die onder Spaans gezag 

vielen. Bij kooplui uit Frankfurt en Holland had Karel overigens al eerder 300.000 

pistoletten ondergebracht. Daarvan had hij 100.000 pistoletten gereserveerd voor zijn 

dochters huwelijk. De 300.000 pistoletten zouden voor hem bewaard blijven tot aan 

zijn vrijlating.791 Op het moment van zijn gevangenneming zou Karel ongeveer drie 

miljoen ecu's contant geld en juwelen ter waarde van drie miljoen ecu's bezitten.792  

Ook de bezittingen van Karel in de Franche-Comté werden in beslag genomen. 

Béatrix trachtte dit te verhinderen en liet de gouverneurs van Besançon op 1 mei 1654 

weten dat ze Gérard de Vandernon, Karels thesaurier die in de Franche-Comté de 

bezittingen van Belvoir, Cusance en Saint-Julien beheerde, had opgedragen 8.000 

pistoletten voor haar te apart te houden. Dit was een bedrag dat de hertog haar enkele 

dagen na hun huwelijk in 1637 cadeau had gedaan. Verder eiste ze de daar in beslag 

genomen meubelen terug, waarvan ze beweerde dat die haar en de kinderen 

toebehoorden.793 Karel bevestigde dit vanuit zijn gevangenschap met een brief die hij 

via zijn dochter Anne liet versturen.794 Na de vrijlating van Karel zou Béatrix dezelfde 

eisen opnieuw indienen. In de inventaris van het kasteel Belvoir bevond zich ook 'le 

trésor de Lorraine'. Dit was een verzameling waardevolle goederen afkomstig uit de 

erfenis van Karels vader Hendrik II. De verzameling bestond uit tapijten, wapens, 

gouden en zilveren voorwerpen, borduursels en meubels. Karel had deze 'trésor' op 

Belvoir in veiligheid gebracht, maar de verzameling werd door zijn medewerkers 

                                                
788 ARB, GCM, portefeuille 1. Na Karels vrijlating in 1659 eiste hij de kist terug, die inmiddels in bezit 
van zijn broer Nicolaas-Frans was. Zie p. 253. 
789 Ongedateerde brief, BMB, Ms. 1118, fol. 3. 
790 Leestmans, Charles IV, duc de Lorraine, 164-165. Leestmans heeft dit berekend op basis van een 
inventaris van in beslag genomen juwelen en diamanten. 
791 Ongedateerde brief, BMB, Ms. 1118, fol. 3. 
792 Leestmans, Charles IV, duc de Lorraine, 165. 
793 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 692. 
794 Brief van 29 september 1654. BMB, Ms. 1118, fol. 15.  
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verplaatst om te voorkomen dat zij bij Karels gevangenschap in handen van de 

Spanjaarden terecht zou komen.795 

 Karels arrestatie bracht een grote schok teweeg, zowel onder zijn onderdanen 

in Lotharingen als onder zijn manschappen. Niemand had verwacht dat het ooit zo ver 

zou komen. In Lotharingen was men wanhopig, want wie zou het land nu nog van de 

Franse overheersing kunnen bevrijden? Karels manschappen waren verdeeld. De 

meesten voelden er niets voor te gaan dienen onder degenen die hun meester 

gevangen hadden genomen. Ze wilden Karel zelfs gaan bevrijden of Fuensaldaña en 

de aartshertog gijzelen om zo zijn vrijlating af te dwingen. Fuensaldaña liet onder de 

Lotharingse troepen bekendmaken dat hun meester spoedig vervangen zou worden 

door Karels broer, Nicolaas-Frans. Dit stelde de gemoederen voorlopig gerust. Karels 

oude strijdmakker, de graaf van Saint-Amour, werd naar Wenen gestuurd, waar 

Nicolaas-Frans al sinds 1635 verbleef. Hij bracht hem op de hoogte van Karels 

gevangenneming en vroeg hem de leiding van Karels troepen over te nemen. 

Aartshertog Leopold en Fuensaldaña ontvingen Nicolaas-Frans vervolgens met veel 

egards in Brussel, maar Condé weigerde daar aan deel te nemen. Nadat hij eenmaal 

het bevel van de Lotharingse troepen op zich had genomen, wist Nicolaas-Frans de 

manschappen ervan te overtuigen dat het in het belang van hertog Karels vrijlating 

was als zij trouw bleven aan de koning van Spanje.796 De dag na zijn arrestatie in 

februari 1654 werd Karel afgevoerd naar de citadel van Antwerpen, waar hij tot juli 

van dat jaar zou worden vastgehouden, alvorens over zee naar Spanje te worden 

afgevoerd.  

 Op 23 maart 1654 velde de Rota zijn definitieve oordeel: het huwelijk van 

hertog Karel met Nicole van Lotharingen was geldig. Karel moest Nicole behandelen 

en erkennen als zijn wettelijke echtgenote. Het huwelijk met Béatrix werd in het 

officiële stuk niet eens genoemd.797 Hertog Nicolaas-Frans was uiteraard zeer 

opgetogen. Zijn zoontjes Ferdinand en Karel brachten hem zelf het verheugende 

nieuws.798 Nicole, Karels eerste echtgenote, greep haar kans en schreef een brief aan 

de hertog waarin ze haar afschuw over diens gevangenneming uitsprak. Tegelijkertijd 

                                                
795 Jouffroy, Château de Belvoir, 71-75. De schat zou zich nu in Wenen bevinden, maar de locatie is 
onbekend. Zie ook p. 211.  
796 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 280-281. 
797 BNF, Ms. Fonds Clairambault, col. 111, 5433-5436. Ook: BNF, Ms. Fonds Lorraine 24, 214-220, 
in: Desrobert, Charles IV et Mazarin, 692. 
798 Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 486. 
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drong ze erop aan dat de juwelen en edelstenen die door de Spanjaarden in beslag 

waren genomen bij haar terecht zouden komen.799  

 Er zijn geen directe reacties bekend van Karel en Béatrix naar aanleiding van 

de beslissing van de Rota. Maar Béatrix negeerde de uitspraak openlijk door zich te 

blijven presenteren als hertogin van Lotharingen, hoewel ze zich ervan bewust was 

dat het beter zou zijn als haar status officieel zou worden erkend. Ook na de uitspraak 

van de Rota bleef ze haar documenten ondertekenen met de titel van hertogin. Vanuit 

zijn gevangenschap stelde Karel Béatrix gerust. Aan zijn dochter Anne schreef hij: 

'dites à la chère maman qu'il y a remède de l'affaire de Rome et qu'elle ne perde pas 

courage.'800 In een andere brief schreef hij dat Béatrix wat hem betrof gerust de titel 

van hertogin van Lotharingen kon blijven dragen:  

  

 Pour la chère maman: je luy conjure de ne s'embarrasser pour son nom, ny 

 pour en prétendre un du Roy sans me l'avoir communiqué, parce qu'on ne luy 

 peut refuser celuy de duchesse de Lorraine, car quand il n'y aurait rien [à] dire 

 sur l'arrêt de Rome, cela n'importerait pas; il y a tant d'exemples de femmes 

 dont leur mariage déclaré nulle demeurèrent avec le titre.801 

                                                
799 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 633. 
800 Brief van 2 december 1654, BMB, Ms. 1118, fol. 16. 
801 Brief van 12 maart 1656, ibidem, fol. 27. 
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8. 'Il vaudrait mieux vous voir dans la terre qu'en vie'. De jaren van Karels 

gevangenschap 

 

Eind juni 1654 werd hertog Karel naar Duinkerken vervoerd om via zee naar Spanje 

te worden overgebracht. De hertog mocht kiezen waar hij zou worden opgesloten: 

Granada, Segovia of Toledo. Op aanraden van zijn lijfarts koos hij voor het Alcazar 

van Toledo. Daar zou hij op 5 september 1654, zonder bedienden, in een toren met 

drie kleine getraliede raampjes worden opgesloten en vijf jaar lang doorbrengen tot 

aan zijn vrijlating in 1659.802  

 Ondanks Karels arrestatie bleef Béatrix populair in Brussel. Er kwam zelfs 

verzet uit het volk toen haar zwager Nicolaas-Frans een uithangbord van een 

koopman wilde laten verwijderen met daarop de portretten van Béatrix en haar 

kinderen en de inscriptie: 'Aux princes et à la princesse de Lorraine'.803 Er zijn na 

Karels gevangenneming plannen geweest om Béatrix voorgoed onder te brengen in 

een klooster. De abt van St.-Catherine, bevriend met Karels broer Nicolaas-Frans 

maakte zich hier sterk voor.804 In een brief aan Filips IV schandaliseerde hij Béatrix:  

  

 La cause principale du malheur de Son Altesse doit estre attribuée à la malice 

 de cette femme et aux efforts continuels qu'ell a faict de l'aliener du party de 

 Sa Ma.té pour le gaigner à celuy de France, ayant mesme en ces derniers 

 occasions employé touts les artiffices possibles pour jetter la division et la 

 révolte dans l'armée, appellant hautements lasches et traistres touts les 

 Lorrains qui demeureroint dans le party d'Hespagne après l'affront faict à leur 

 maistre. [...] C'est pourquoy Sa Ma.té sera très humblement suppliée de 

 reprimer cette  hardiesse et d'oster aux yeux du monde cest objet de 

 scandale.805 

  

                                                
802 Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 498-499. 
803 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 692.  
804 Nicolaas-Frans speelde dubbelspel. Hij stuurde deze abt naar de Spaanse koning om zijn broer Karel 
vrij te pleiten, maar in een door de Fransen onderschepte kopie van een brief maakte Nicolaas-Frans de 
Spaanse koning duidelijk dat hij beter van zijn diensten gebruik kon maken dan die van Karel. De abt 
zou Spanje overigens nooit bereiken, hij kwam om bij een schipbreuk. Haussonville, Histoire de la 
Réunion de la Lorraine à la France II, 285. 
805 'Extraict d'une instruction de l'abbé de Sainte Catherine', 3 augustus 1654, BMB, Ms. 1117, fol. 128. 
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Ook raadde de abt aan de kinderen bij Béatrix weg te halen, 'particulièrement la fille 

entre celles de la mère' en de voogdij en opvoeding aan Nicolaas-Frans toe te 

vertrouwen.806 Ondanks deze negatieve woorden kreeg Béatrix toestemming om de 

opvoeding van haar kinderen voort te zetten, maar wel onder voorwaarde dat zij zich 

met hen in het klooster van de visitandinnen van Bergen (Henegouwen) terugtrok.807 

Nicolaas-Frans bood haar aan om Anne en Charles-Henri bij zijn eigen kinderen op te 

voeden, maar dit wees Béatrix wantrouwig af. Op voorstel van hertog Karel kreeg ze 

een jaarlijkse toelage van 30.000 gulden toegekend voor haar eigen onderhoud en dat 

van haar kinderen, 24.000 gulden afkomstig uit de rentes over het gebied van 

Geraardsbergen en 6.000 gulden rente over belastingen die van de Staten van Brabant 

afkomstig waren.808 Een speciale commissie zou beoordelen welke edelstenen, 

juwelen en sieraden haar toebehoorden en welke moesten worden teruggegeven 

worden aan de familie van de hertog.809 Vijf jaar lang moest Béatrix op haar geld 

wachten. Na herhaaldelijke protesten van haar kant besloot de Spaanse koning op 5 

april 1659 het jaarlijkse bedrag van 30.000 gulden met terugwerkende kracht aan 

Béatrix en haar kinderen uit te betalen.810  

 Nicole van Lotharingen bewoonde nog steeds het hôtel de Lorraine in 

Parijs.811 Na de uitspraak van de Rota in haar voordeel pakte ze voortvarend de rol 

van toegewijde echtgenote weer op. Ze protesteerde heftig bij Filips IV tegen de 

gevangenneming van haar echtgenoot. Karel, gevleid door zoveel toewijding, 

machtigde haar vervolgens op 28 februari 1655 om tijdens zijn afwezigheid zijn 

belangen te behartigen en ook het bevel te voeren over zijn troepen.812 In feite had hij 

op dat moment niemand anders dan Nicole, haar inzet kwam dan ook als geroepen. 

Karel voelde zich verraden en in de steek gelaten door zijn broer Nicolaas-Frans en 

zijn officieren, die nooit iets van zich hadden laten horen sinds hij gevangen zat.  

                                                
806 Ibidem. 
807 Dit klooster was op 15 augustus 1650 gesticht. 
808 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 635. Wellicht waren de 6.000 gulden de rente die Béatrix was 
toegezegd nadat het markiezaat van Bergen op Zoom aan haar zuster Madeleine was overgedragen in 
1641. Zie p. 161. 
809 Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 495-496. 
810 Ordonnantie van Filips IV, 5 april 1659, ANF 273 AP 74 Rohan Bouillon, dossier Cusance, inv. nr. 
65. 
811 Dit huis bestaat nog steeds en bevindt zich in de rue Pavée nr. 13 in de Marais. 
812 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 698-699. 
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Aangespoord door Mazarin trachtte Nicole de Lotharingse troepen aan Franse 

zijde te krijgen.813 Haar acties brachten Nicolaas-Frans in grote verlegenheid en 

Karels officieren in ernstige verwarring. Ook de Spanjaarden waren onaangenaam 

verrast. Nicolaas-Frans stuurde een afvaardiging naar Spanje om hertog Karel 

persoonlijk te raadplegen. Op 9 oktober 1655 tekende Karel een verdrag met Spanje, 

waarin hij in ruil voor zijn vrijheid afstand deed van zijn troepen ten faveure van 

Filips IV. Het was echter te laat. Intussen waren er al verschillende onderdelen naar 

de Franse kant gedeserteerd en kon Karel zijn vrijlating wel vergeten.814 Ook 

Nicolaas-Frans werd eind 1655 met zijn legers gastvrij in Frankrijk ontvangen. 

Vermoedelijk zag hij inmiddels in dat het voor hem gunstiger was in Franse dienst te 

treden. Met zijn broer Karel in Spaanse gevangenschap kon hij regerend hertog van 

Lotharingen blijven, waardoor zijn oudste zoon Ferdinand zijn opvolger zou worden, 

ten koste van de 'bastaard' die Karel met Béatrix had gekregen.815 Nicole koos eieren 

voor haar geld. Ze verzoende zich in Parijs met haar zwager Nicolaas-Frans. Ze 

stemde erin toe dat het bevel over de Lotharingse troepen bij hem kwam te liggen.816 

Zij voelde er vanzelfsprekend niets voor dat de zoon van Karel en Béatrix de 

volgende hertog van Lotharingen zou worden.817 

 

Karels brieven uit Toledo  

 

Zoals gezegd vertrokken Béatrix en haar kinderen in augustus 1654 naar Bergen. Het 

was de bedoeling dat Béatrix de rest van haar dagen in het klooster van de 

visitandinnen zou slijten. De kinderen zouden in een naburige woning worden 

ondergebracht. Volgens internuntius Mangelli zou Béatrix haar financiële zaken 

verder aan haar zwager Nicolaas-Frans overlaten. Verder zou ze ook plannen hebben 

om in Brussel een visitandinnenklooster te stichten.818 Tot grote verontwaarding van 

Nicolaas-Frans behandelden de visitandinnen Béatrix als hertogin en spraken ze haar 

aan met Altesse. De internuntius kreeg, na zijn rapportage hierover aan Rome, de 

                                                
813 Ibidem, 636. Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 288. 
814 Ferdinand en Edmond Desrobert, Documents inédits sur la captivité de Charles IV à Tolede (1654-
1659), Sociéte d'archéologie Lorraine. Mémoires de la Société d'archéologie Lorraine (1910) 333-416, 
aldaar 337.  
815 Ibidem, 340. 
816 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 739-740. 
817 Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 537. 
818 Mangelli aan Chigi, 15 augustus 1654, in: Correspondance d'Andrea Mangelli, 223.  
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opdracht om de kloosterzusters en hun bediendes te gebieden daar een eind aan te 

maken.819 Hij stuurde het hoofd van de Waalse miniemen naar Bergen om Béatrix 

duidelijk te maken dat ze zich moest onderwerpen aan de nietigverklaring van haar 

huwelijk met de hertog, waardoor ze de titel van hertogin niet meer mocht dragen. 

Béatrix verzekerde hem deze titel alleen te willen handhaven omdat ze niet 

beschouwd wenste te worden als 'une simple concubine du Duc', en dat ze destijds in 

goed vertrouwen met hem was gehuwd. Een andere reden was de goede eer van haar 

kinderen. Ze verzekerde hem een gehoorzame dochter van de Heilige Stoel te zullen 

zijn. Naar eigen zeggen had ze de Paus gesmeekt haar niet nog meer ellende aan te 

doen. Ook hoopte ze dat de Spaanse koning haar toestemming zou geven om de titel 

'Altesse' te mogen voeren 'pour un de ses fiefs', een leengoed dat verder niet werd 

gespecificeerd. Internuntius Mangelli besloot wijselijk Nicolaas-Frans van dit 

onderhoud onkundig te laten.820 

  Béatrix en haar kinderen verbleven slechts kort in Bergen. Het is overigens 

maar de vraag of de kinderen er ooit zijn geweest, want uit een brief van Karel aan 

zijn dochter Anne blijkt dat hij begin december 1654 het gerucht had vernomen dat 

Béatrix zonder haar kinderen in een klooster was 'gesmeten'. Hij maakte zich daar 

grote zorgen over. Hij wilde absoluut voorkomen dat zijn zoon en dochter onder de 

hoede van zijn broer zouden komen. Hij drong er bij zijn dochter Anne op aan hulp te 

zoeken bij tresorier Thierry of secretaris Pelletier om hiertegen te protesteren.821 Een 

week later, op 8 december, kon hij opgelucht ademhalen. Eindelijk had hem een brief 

bereikt van Anne, de eerste sinds zijn vertrek uit Antwerpen, waaruit hij kon opmaken 

dat Béatrix en haar kinderen niet uit elkaar waren gehaald.822  

 Begin januari 1655 was Béatrix weer in Brussel, waar ze in een onderhoud met 

Mangelli de beweegredenen herhaalde die ze ook aan het hoofd van de miniemen had 

toevertrouwd. Mangelli antwoordde dat het huwelijk met Nicole nu eenmaal geldig 

was en dat het daarom onterecht was dat ze de titel bleef dragen. Ook raadde hij haar 

aan zich te onderwerpen aan de genade van de Paus.823 Uit de correspondentie met 

Huygens valt op te maken dat Béatrix en haar kinderen in 1655 en 1656 vervolgens 

weer afwisselend in Antwerpen en Brussel zouden verblijven.  
                                                
819 Mangelli aan Chigi, 19 september 1654, Chigi aan Mangelli 10 oktober 1654, Mangelli aan Chigi, 
14 november 1654, ibidem, 237, 244 en 255. 
820 Mangelli aan Chigi, 19 december 1654, ibidem, 276. 
821 Brief van 2 december 1654, BMB, Ms. 1118, fol. 16. 
822 Brief van 8 december 1654, ibidem, fol. 17. 
823 Mangelli aan Chigi, 2 januari 1654, Correspondence d'Andrea Mangelli, 281. 
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 Al vroeg tijdens zijn gevangenschap werd hertog Karel door de Spanjaarden 

verboden rechtstreeks met Béatrix te corresponderen. Voor die tijd, toen hij nog in 

Antwerpen gevangen zat, deelde hij haar allerlei instructies mee. Zo verwachtte hij 

van haar dat ze zich rustig hield en niet protesteerde tegen de uitspraak van de Rota: 'il 

n'est de saison'.824 In zijn brief van 30 april gebood hij haar zich netjes te gedragen ten 

opzichte van zijn broer: 'luy faisant faire le compliment que je vous ay dit'. Het huis 

waar ze op dat moment verbleef, beviel hem niet: 'avisé-moy d'un autre logis, afin que 

je vous mande'. Ze moest haar uitgaven aan hem verantwoorden, want ze nam te veel 

nieuwe mensen in dienst: 'C'est bien assez de Pelletier [...]. Envoyez-moy comme 

vous avez disposez votre despence et surtout ne pas l'excéder aultrement'. Ten slotte 

wees hij haar op tresorier Thierry en een zekere Monsieur Dantier die hij haar ter 

beschikking had gesteld.825 

 Een aantal thema's komt in Karels brieven voortdurend terug. Zo beklaagt hij 

zich over de grote stilte aan het thuisfront: 'estant icy un degré plus bas que les limbes 

où l'on n'aprend rien de se monde',826 en 'je n'apprend du monde ce que les oyseaus 

viennent chanter sur les arbres',827 terwijl hij volgens eigen zeggen zelf de ene brief na 

de andere schrijft. Op 8 december 1654 als hij het eerste, hiervoor al vermelde 

antwoord van Anne ontvangt, heeft hij al twintig brieven geschreven. Hij vermoedt 

dat zijn brieven door een verkeerde adressering wellicht niet goed zijn aangekomen: 

'ne sachant à qui les adresser. Je les envoye à l'hôtel de Bergues'.828 Hij blijft erop 

aandringen dat zijn schulden bij een aantal kooplieden in Antwerpen, Brussel, 

Frankfurt en Straatsburg door Anne, Béatrix of Thierry worden afbetaald: 'je vous 

envoye se blanc signé pour ses marchans'.829 Dit verzoek blijft hij herhalen tot in zijn 

laatste brief in 1656. Kennelijk slagen de geadresseerden er niet in, doen ze het 

gewoon niet, of krijgt hij er geen uitsluitsel over. Het probleem blijft hem 

bezighouden.  

 Herhaaldelijk refereert hij aan een testament dat hij in Duinkerken heeft laten 

opmaken, vlak voor zijn vertrek over zee naar Spanje.830 In dit testament heeft hij 

alles nagelaten aan Béatrix en zijn kinderen. Hij heeft het door een karmeliet bij 

                                                
824 Ongedateerde brief. BMB, Ms. 1118, fol. 3. 
825 Brief van 30 april 1654, ibidem, fol. 5-8. 
826 Brief van 30 april 1654, ibidem, fol. 7. 
827 Ongedateerde brief, ibidem, fol. 5. 
828 Brief van 8 december 1654, ibidem, fol. 17. 
829 Ongedateerde brief, ibidem, fol. 20. 
830 Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 512. 
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Béatrix laten bezorgen. Uit een brief aan Anne van 12 maart 1655 valt op te maken 

dat Béatrix de inhoud gewijzigd wil hebben. De hertog wil daar wel aan meewerken, 

en in een volgende brief laat hij weten dat hij de wijzigingen heeft aangebracht 

'comme le petit logis l'at désiré'.831 Op 16 augustus 1656 trekt hij het testament echter 

weer in en zegt hij toe een nieuwe versie te maken. Hij vraagt Anne haar moeder te 

zeggen dat ze zich er niet tegen moet verzetten en redelijk moet blijven want, zo 

schrijft hij: 'je ne suis pas encor mort'.832 Ook tot het allerlaatst beëindigt Karel vrijwel 

iedere brief met een verwijzing naar zijn huispersoneel, want 'les domestiques' mogen 

niet worden vergeten: 'Vendez plutôt votre rôbe que de les laisser dans leur misère'.833  

 Een andere financiële zaak waaraan hij vaak refereert, is de jaarlijkse toelage 

van 30.000 gulden voor Béatrix en haar kinderen. Zo maakt hij duidelijk dat de helft 

daarvan voor Béatrix is bedoeld en de andere helft voor haar kinderen.834 Hij wordt 

ook niet moe te beklemtonen dat hij Brussel geen geschikte plaats vindt voor zijn 

gezin. Voor Anne zou er een oudere dame moeten worden aangenomen om haar te 

chaperonneren.835 Hoe dan ook, haar edelman La Baulme moet worden vervangen 

door een oudere man, bijvoorbeeld door een zekere Fortescue.836 Dat Anne inmiddels 

een aantrekkelijke verschijning was geworden, blijkt bijvoorbeeld uit een citaat van 

31 december 1654 uit het dagboek van graaf Raimondo Montecuccoli (1608-1681), 

keizerlijk ambassadeur bij koningin Christina van Zweden, die op dat moment in 

Brussel verbleef: 'Ich gehe zur Herzogin von Lothringen, die man mit Hoheit 

anspricht und welcher man nicht die Hand küsst; ihre Tochter ist gross und schön'.837 

Ook Huygens’ zoon Constantijn junior was onder de indruk van Anne. Hij schreef op 

12 augustus 1655, Anne was op dat moment zestien jaar oud, aan zijn broer 

Christiaan: 'Chez Mademoisselle de Lorraine surtout nous avons esté très bien receus. 

La princesse sa fille est devenue fort grande, elle a beaucoup d'esprit et je n'ay guerre 

veu de filles mieux eslevées qu'elle.'838  

                                                
831 'logis' betekent eigenlijk 'woning' maar in dit geval doelt Karel vermoedelijk op Béatrix en haar 
dochter Anne, die in de 'logis' wonen. 
832 Brieven van 12 maart, 6 april 1655 en augustus 1656, BMB, Ms. 1118, fols. 26, 28 en 42. 
833 Brief van 1 september 1654, ibidem, fol. 12.  
834 Zie ook p. 215. 
835 Brief van 7 augustus 1656, BMB, Ms. 1118, fol. 44, 
836 Karel schrijft 'Fortescut'. Brief van 14 juli 1656, ibidem, fol. 41: Het betrof vermoedelijk Antoine 
Fortescue, die later als agent voor de hertog van Lotharingen naar Engeland werd afgevaardigd. 
Fortescue zou ook door Béatrix bedacht worden in haar testament, zie p. 328. 
837 Raimundo Montecuccoli, Ausgewaehlte Schriften des Raimund Fürsten Montecuccoli III, Alois 
Veltzé (ed.) (Wenen-Leipzig 1899-1900) 160. 
838 Christiaan Huygens, Oeuvres complètes II, 343. 
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 In zijn eerste brieven noemt Karel zijn bezit Dilbeek839 als een geschiktere 

verblijfplaats voor Béatrix en de kinderen ('les fanfans'). Ook draagt hij Anne op haar 

moeder te bezweren haar kinderen niet in de steek te laten, omdat hij zich anders 

genoodzaakt ziet '[de] vous mettre touts deux [Anne en Béatrix] dans un trou et vous 

cachés pour jamais'.840 In zijn latere brieven vindt de hertog dat Béatrix zich in Gent, 

Aalst of op een van haar bezittingen moet vestigen of ergens anders in een klooster. 

Ook meent hij dat dochter Anne zich in het klooster van de dames van Berlaimont841 

te Brussel moet terugtrekken: 'si vous ne désirez pas sortir de Bruxelles, vous lessez 

entrer votre fille à Barlémont avec deux ou trois personnes pour la servir de ses 

femmes de chambre, et ne sortira qu'une fois la sepmaine après disné et retournera de 

jour'. Karel kan het idee niet loslaten, hij windt zich er vreselijk over op. Hij eindigt 

zijn tirade aan Béatrix: 'Enfin, c'est mon sentiment et ma volonté et qui ne vient pas de 

mon chagrin, je vous en asseure'.842  

 Over zijn zesjarige zoontje Charles-Henri schrijft hij: 'Pour le petis, s'y il veut 

quelque chose, il trouvera bien sa vie que l'on luy garde mon espée et mes armes, que 

l'on aye soin de luy apprendre l'Alleman'.843 De noodzaak dat zijn zoon het Duits moet 

beheersen, komt in zijn brieven herhaaldelijk aan de orde. Dat is volgens Karel niet 

moeilijk, omdat hij nog heel jong is en de taal dan snel kan oppikken. Zolang er geen 

geschikte persoon is gevonden, moet Guyot, een dienaar, er maar mee beginnen. 

 Tot 1655 laat Karel zich in zijn brieven aan Anne vriendelijk uit over 'la chère 

maman', maar daarna slaat zijn toon om. Er hebben hem geruchten bereikt over de 

levensstijl en de spilziekte van Béatrix die hem hem in grote verlegenheid brengen en 

wraakgevoelens bij hem oproepen: 'la dépense extraordinaire se vient chanter jusques 

à Toledo et Madrid […] il faut avant toutes choses payer les dettes, car si je retourne 

et que j'en retrouve, Jésus, Marie, quelle chanson je vous chanterai!'844 Haar gedrag 

zou zijn goede naam en die van haar kinderen bezoedelen. Ook hun verblijf aan het 

Brusselse hof irriteert hem enorm, zo schrijft hij Anne over haar moeder: 'après trois 

ans de prison, la voir dans une cour pleine de tintamarre, vous voir tous là et moi ici, il 

                                                
839 Karel had in 1652 de Waterburcht van Dilbeek aangekocht, hiervan resteert nu alleen nog de St.-
Alenatoren. 
840 Brief van 2 mei 1656, BMB, Ms. 1118, fol. 36. 
841 Dit Brusselse augustinessenklooster was in 1625 gesticht door Marguérite de Lalaing, gravin van 
Berlaimont, dezelfde vrouw in wier gevolg Richard Flecknoe een tijdje had verkeerd. 
842 Brief van oktober 1656, BMB, Ms. 1118, fol. 47. 
843 Brief van 20 juni 1656, ibidem, fol. 38. 
844 Ongedateerde brief, ibidem, fol. 33. 
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y a tant de honte pour elle et pour vous qu'il vaudrait mieux vous voir dans la terre 

qu'en vie.'845 Woest is hij ook over het voortdurende gebedel om geld: 'Vous ou elle 

m'avez donné toutes les miennes à l'archiduc, moy estant en prison, qui n'est pas pour 

une escus; est-il de saison de me faire ceste demande!'846 Hij schrijft Anne dat hij 

vreest dat het gedrag van haar moeder zijn broer Nicolaas-Frans zal doen besluiten de 

kinderen bij haar weg te nemen. Ook waarschuwt hij voor zijn zuster Henriette, die 

Béatrix ongunstig gezind is en zal zeggen dat ze ongeschikt is om zijn kinderen op te 

voeden.847  

 Toch is hertog Karel nu en dan nog mild en vriendelijk als hij aan Béatrix zelf 

schrijft: 'sy vous voulez me donner quelques marques d'amitié, estant au desespoir du 

mal que je vous cause, le mien seroit très doux si je vous savois et vos enfans en 

respos'.848 En ook verontschuldigt hij zich wel eens, zo schrijft hij Anne: 'ditte à votre 

chère maman que mon regret est de ne luy avoir pas donné tout se qu'elle a désiré'.849 

Dat hij haar aanmoedigt gewoon de titel van hertogin te blijven dragen, is al eerder 

vermeld.850 Die vriendelijkheid ten opzichte van Béatrix wijst erop dat zijn liefde voor 

haar nog niet helemaal was bekoeld, al kan het ook zijn dat hij, in zijn eenzame 

opsluiting, steeds meer ging idealiseren wat hij miste. Tegelijk zal het ook berekening 

van de hertog zijn geweest. Vanuit zijn standpunt bekeken waren de kinderen tijdens 

zijn afwezigheid onder hun moeders hoede het best beschermd tegen zijn 

tegenstanders. Zij was immers op dat moment, afgezien van enkele van zijn dienaren, 

zijn enige medestander in Brussel. Toch speelde hij ook hier weer dubbelspel, want 

inmiddels had hij ook opnieuw goede betrekkingen met Nicole aangeknoopt. Het is 

maar de vraag of Béatrix hiervan heeft afgeweten. 

 Bij het lezen van zijn brieven moet men zich ervan bewust zijn dat de tamelijk 

wanhopige hertog gedurende vijf jaar in Spanje in eenzame opsluiting zat: 'c'est 

comme si j'estois au désert d'Arabie, ma vois n'est pas entendu'.851 Daardoor werd hij 

slecht geïnformeerd over wat er in de wereld gebeurde. Alles wat hij wél te horen 

kreeg, kon gemakkelijk een eigen leven gaan leiden, omdat hij verder niets om handen 

had. Voor hem was de tijd stil blijven staan. Voorheen was hij gewend dat iedereen 

                                                
845 Brief van oktober 1656, ibidem, fol. 56.  
846 Brief van augustus 1656, ibidem, fol. 42. 
847 Ongedateerde brief, ibidem, fol. 33.  
848 Brief van 13 maart 1654, ibidem, fol. 2. 
849 Brief van 18 december 1656, ibidem, fol. 22. 
850 Zie p. 221. 
851 Ongedateerde brief, BMB, Ms. 1118, fol. 3. 



 222 

altijd naar hem luisterde, hem zijn zin gaf en niet tegensprak. Hij zal dan ook zwaar 

gefrustreerd zijn geweest omdat dit niet meer het geval was. Op een gegeven moment 

was hij zelfs zo wanhopig en voelde hij zich zo in de steek gelaten dat hij Anne 

schreef voor hem bij een zekere kolonel Cuzac te laten polsen of Cromwell 

('Krommelle') in Engeland misschien in zijn diensten geïnteresseerd was.852 

 Keer op keer uitte hij zijn ergernis over zijn broer Nicolaas-Frans; deze zou het 

commando over zijn troepen hebben afgepakt en geenszins van plan zijn om zijn nek 

uit te steken voor Karels vrijlating. Telkens weer zag de hertog zijn einde naderen. 

Dan sprak hij opnieuw over zijn testament en verzocht hij moeder en dochter zoveel 

mogelijk vrienden en geestelijken voor hem te laten bidden. 'Fiat voluntas tua', 'Uw 

wil geschiede', zijn devies, haalde hij regelmatig aan.  

 Na 1656 zijn er geen brieven meer van Karel aan Béatrix en Anne. Wel zijn er 

vanaf dat jaar brieven overgeleverd van Karel aan Béatrix' secretaris Pelletier en van 

Pelletier aan Béatrix en vice versa.853 

 

Hoog bezoek 

 

Zoals gezegd had Béatrix zich na een kort verblijf in het klooster in Bergen opnieuw 

met haar kinderen in Brussel gevestigd zonder dat ze hiervoor toestemming had 

gekregen. Er volgden echter geen sancties. Ook negeerde ze de weerstand tegen de 

handhaving van de titel 'Altesse', de protesten van Nicolaas-Frans en de kerkelijke 

autoriteiten ten spijt. Dat ze onveranderd de schijn ophield, blijkt bijvoorbeeld ook uit 

de felicitatiebrief die ze in haar hoedanigheid van hertogin in 1655 naar de nieuwe 

Paus, Alexander VII, Fabio Chigi, stuurde. Opnieuw bracht ze de Kerk in 

verlegenheid.854 

 Bovendien besloot ze het heft in eigen handen te nemen door opnieuw haar 

aanspraak op het markiezaat van Bergen op Zoom te claimen. Nu hertog Karel was 

uitgeschakeld, kon zij ongehinderd haar eigen plan trekken. Ze informeerde in Den 

Haag bij mr. Philips van Cromstrijen, advocaat bij het Hof van Holland, of het zin had 

haar zaak bij de Raad van Brabant aan te kaarten, en zo haar belangen veilig te 

                                                
852 Ongedateerde brief, ibidem, fol. 20. 
853 BMB, Ms. 1119, 1120, 1121. Zie ook p. 21-23. 
854 Rospigliosi (de toekomstige paus Clemens VII en neef van de huidige paus Alexander VII) aan 
Mangelli, 18 september 1655, in: Correspondance d'Andrea Mangelli, 369. 
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stellen.855 Tot een zaak is het niet gekomen, omdat men de kwestie op dat moment 

kansloos achtte. In 1658 zou zich opnieuw een gelegenheid voordoen en zou Béatrix 

nog een ultieme poging wagen.856 

 Uit Karels correspondentie konden we al opmaken dat Béatrix zich tijdens zijn 

afwezigheid prima vermaakte. In de jaren 1655 tot en met 1659 verbleef ze 

voornamelijk in het hôtel de Berghes in Brussel, en bracht ze af en toe een bezoek aan 

de familie Duarte in Antwerpen. Op haar kasteel in Eigenbrakel trok ze zich in de 

winter van 1657 terug. In Beersel kwam ze niet meer. Uit de administratie van haar 

zuster Marie-Henriette valt op te maken dat zij deze heerlijkheid in die jaren 

bestierde.857 Béatrix verbleef in 1658 en 1659 voor haar zaak over Bergen op Zoom 

enkele malen in de Republiek.858 

 In Brussel en Eigenbrakel bestond de huishouding van Béatrix uit vijftien 

personeelsleden, onder wie twee kamerdienaren en twee kameniersters voor haarzelf 

en haar dochter. Voor haar zoon waren er een eigen secretaris, een huispriester en een 

kamerdienaar. Voorts bestond het huishouden uit koetsiers, een broodmeester, een 

kok, een sommelier en twee wachters. Overigens bracht Karel Béatrix' huishouding in 

de jaren van zijn gevangenschap terug tot vier bedienden.859  

  Ze ontving regelmatig vrienden aan huis, tot grote frustratie van de hertog. Hij 

schreef uit Toledo: 'Quant [au] logis, ne laisses pas de prêcher de ma part que l'on ne 

s'ambarasse plus de mauvaises compagnies, tous les hommes sont mauvais pour des 

femmes et des filles ...'860 En: 'que son logis ne soit ouvert qu'à très peu de personnes 

et qu'ils ne soient que gens qui traitent de choses de pitié'.861 Béatrix trok zich daar 

echter niet veel van aan. 

  Zo ontving ze in 1655 en 1656 Constantijn Huygens enkele malen in haar 

woning in Brussel. In juli 1655 reisde Constantijn in gezelschap van William Swann 

(de echtgenoot van Constantijns muziekvriendin Utrica Ogle), Diego Duarte en zoon 

Constantijn junior via Antwerpen naar Brussel. Hij bezocht er Béatrix en haar dochter 

                                                
855 De Raad van Brabant was het hoogste rechtscollege in Brabant. Tijdens de Nederlandse opstand 
richtten de naar Den Haag overgebrachte Staten-Generaal op 26 september 1591 een eigen (Staatse) 
Raad van Brabant op voor het bestuur van het deel van het hertogdom onder Staatse controle.  
856 Zie p. 240-246. 
857 Arenbergarchief Edingen, documenten Marie-Henriette de Cusance, hertogin van Arenberg. 
858 Zie p. 241-246. 
859 BC, 20. 
860 Brief van 9 september 1657, BMB, Ms. 1121, fol. 6. 
861 Brief van 2 mei 1656, BMB, Ms. 1118, fol. 36. 
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Anne op 19 juli.862 Zijn zoon Constantijn berichtte over het bewuste bezoek aan zijn 

broer Christiaan.863 Een dag later maakte Constantijn zijn opwachting bij Christina 

(ex-)koningin van Zweden (1626-1689) en bezocht hij met haar een 

theatervoorstelling. Het is niet zeker of Béatrix daar ook bij aanwezig was, maar beide 

vrouwen hebben elkaar vermoedelijk wel persoonlijk gekend. Graaf Raimundo 

Montecuccoli had in december 1654 observaties over Béatrix en haar dochter in zijn 

dagboek genoteerd, en daarbij ook gemeld dat Béatrix hem te kennen had gegeven 

Christina graag te willen ontmoeten.864 Zowel Béatrix' zwager Nicolaas-Frans als haar 

zuster Marie-Henriette waren al op audiëntie bij Christina geweest.865 Béatrix had ook 

enkele portretten van Christina in haar verzameling.866 Verder was Christina in 1654 

tijdens haar verblijf Antwerpen onder de hoede genomen van de bisschop van 

Antwerpen, Marius Ambrosius Capello, die met Béatrix op goede voet stond.867  

  Van 8 april tot 22 juni 1656 was Constantijn opnieuw te Brussel, nu voor een 

werkbezoek met raadsheer Aernout van Beaumont.868 Hij kwam er namens de Raad 

van de Prins, de Nassause Domeinraad, zaken regelen over de vorderingen van het 

Oranjehuis op de Spaanse schatkist als gevolg van de bepalingen van de Vrede van 

Münster. Ook moest hij onderhandelen over het geschil tussen het Oranjehuis en 

Marguérite Isabelle de Merode, gravin van Izegem (1590-1679), weduwe van 

Philippe-Lamoral de Gand dit Vilain (1578-1631), graaf van Izegem. 'Madame de 

Gand', zoals haar achternicht Béatrix haar noemde, maakte aanspraak op de 

bezittingen uit de nalatenschap van Filips Willem (1554-1618), de kinderloos 

gestorven oudste zoon van Willem van Oranje. Constantijn had opdracht uitstel te 

verkrijgen voor een proces dat de gravin voerde bij het Leenhof van Brabant om 

financiële compensatie te ontvangen voor ten onrechte verkochte bezittingen. Hij en 

Beaumont slaagden er niet in de zaken succesvol af te handelen. Constantijn maakte 

van dit verblijf te Brussel een uitvoerig verslag met de titel 'Negotiatie tot Brussel' (2 

                                                
862 Unger, Dagboek, 57. 
863 Christiaan Huygens, Oeuvres complètes de Christiaan Huygens II, 343. Zie ook p. 219. 
864 Montecuculli, Ausgewaehlte Schriften III, 160 
865 Ibidem, 153, 156. 
866 Gauthier, 'Le portrait de Béatrix de Cusance au musée du Louvre et l'inventaire de ses joyaux en 
1663'. 
867 Zie ook p. 242. 
868 Dit is ontleend aan: Rudolf Rasch, 'Constantijn Huygens in Brussel op bezoek bij Leopold Wilhelm 
van Oostenrijk 1648-1656', Revue belge de Musicologie, 55 (2001) 127-146. En Unger, Dagboek, 59. 
Vgl. Hofman, Constantijn Huygens, 258-266. 
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april-27 juni 1656)'.869 In dit verslag noteerde hij ook enkele malen dat hij contact met 

Béatrix had.  

   De gouverneur in Brussel namens de Spaanse koning was op dat moment 

aartshertog Leopold Willem van Oostenrijk. Hij was een theater- en 

muziekliefhebber, kunstverzamelaar en dichter. In dat opzicht kon Constantijn het 

tijdens de bijeenkomsten met de gouverneur goed vinden. Hij genoot van de Brusselse 

hofmuziek die er ten gehore werd gebracht: 'Ten selven daghe heeft ons seigneur de 

Saint-Luc de musicque van de capelle op 't Hof doen hooren, mij daernaer die van 's 

middaghs over tafel van de Eertshertogh'.870 Wat de onderhandelingen betrof, verliep 

het contact veel stroever. De gouverneur was niet heel toeschietelijk: het geld was op 

en het Oranjehuis was voor hem geen serieuze machtsfactor. Bovendien wist Leopold 

Willem dat hij ieder moment kon worden vervangen door Johan Joseph ('Don Juan') 

van Oostenrijk (1629-1679), een bastaardzoon van Filips IV. Na het vertrek van 

Leopold Willem op 8 mei arriveerde Don Juan enkele dagen later in Brussel, maar hij 

trok in juni alweer met het leger te velde, zodat Constantijn eind juni onverrichter 

zake moest terugkeren naar Den Haag. 

 Hoewel Constantijn op 8 april in Brussel was aangekomen, bracht hij Béatrix 

niet meteen een bezoek. Op 16 april schreef Constantijn twee gedichten: À la 

Duchesse de Lorraine en Visite faillie, waarin hij zijn frustratie uitte dat hij haar niet 

kon bezoeken.871 Wellicht heeft hij de gedichten bij haar laten bezorgen, want in zijn 

reisdagboek noteerde hij: 'Den 16en [aprilis] Paeschdagh [...] de hertoginne van 

Lorrain van mijne komst kennisse gekregen hebbende, doet mij groeten ende 

complimenteren.'872 Twee dagen later stuurde Béatrix hem vier flessen Bourgondische 

wijn, en op 19 april bracht hij haar dan eindelijk een bezoek: 'Den 19en [aprilis] [...] 

heb ick de hertogin van Lorrainen wesen begroeten.'873 Pas op 29 mei wordt weer een 

bezoek aan Béatrix gemeld. Het is echter beslist niet uit te sluiten dat ze elkaar ook 

tussen 19 april en 29 mei hebben ontmoet. In het in de inleiding al geciteerde gedicht 

'Viole de gambe en désordre' dat Constantijn schreef op 18 mei suggereert hij zelfs dat 

zij sex hebben gehad.874  

                                                
869 KHA, Archief G1 Constantijn Huygens, nr. 7-2, 33. 
870 Ibidem, 34. 
871 BC, nr. 33. 
872 KHA, Archief G1 Constantijn Huygens, nr. 7-2, 36. 
873 Ibidem, 37. 
874 BC, nr. 34, zie voor de behandeling van dit gedicht p. 43-46. 
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 Begin juli 1656 keerde Constantijn uit Brussel terug in Den Haag. Hij was er 

niet in geslaagd de onderhandelingen met succes af te ronden. Op 11 juli schreef hij 

een merkwaardige brief aan een zekere mevrouw Salcedo in Brussel. J.A. Worp, de 

editeur van de Huygens’ Briefwisseling, vat de inhoud in één zin samen: ‘Hierbij zend 

ik u, volgens belofte, het werktuigje om uw bed warm te maken’.875 Deze 

samenvatting is wel heel kort door de bocht, want de intrigerende brief was beslist de 

moeite waard geweest om in zijn geheel in de editie te worden opgenomen.876 

 Met de brief die doorspekt is van dubbelzinnigheid, zond Constantijn 

mevrouw Salcedo de houten steel van een beddenpan, waarmee hij duidelijk op het 

mannelijk geslachtsorgaan zinspeelde. Beddenpannen werden gebruikt om in de 

winter het bed voor te verwarmen. Het apparaat werd gevuld met gloeiende kooltjes 

en onder de lakens geschoven. Een beddenpan zou men kunnen associëren met een 

stoof of lollepot, die een vrouw onder haar rokken plaatste om haar benen en 

onderlichaam te verwarmen. In de zeventiende-eeuwse literatuur en dicht-, lied- en 

schilderkunst wordt dit voorwerp gebruikt als symbool voor het vrouwelijk 

geslachtsorgaan. Zo noemt Richard Flecknoe de lollepot bij zijn karakterisering van 

een Hollandse vrouw in zijn gedicht ‘Of a Dutch Frow. Made in Holland’: ‘[…] for 

her own chimney, tis under her coats in her lul-pot, with which she so bemackerels 

her thighs [waarmee ze haar dijen rookt als een makreel; IH], as you’d take her for a 

Maremaid, half fish, half flesh, by which unnatural heat she brings forth nothing but 

Zooterkins [meisjes; IH].’877 Roemer Visscher gebruikt in zijn Sinnepoppen het 

embleem ‘Mignons des Dames’ om duidelijk te maken dat een stoof in het koude 

Hollandse klimaat een geduchte concurrent is van de man. Om haar aandacht naar 

hem in plaats van naar de lollepot te laten uitgaan, moet een man zich als een 

‘volmaeckt Courtisaen’ gedragen.878 

Wie is deze madame Salcedo aan wie Constantijn zijn brief richt? De meest 

voor de hand liggende mogelijkheid is dat het Béatrix zelf betreft en dat hij ‘mevrouw 

Salcedo’ als een pseudoniem gebruikt. Hij fingeerde deze naam wellicht ten behoeve 

                                                
875 Briefwisseling Constantijn Huygens online. 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/5501 [31/08/2014]. 
876 De vraag blijft of Worp uit preutsheid handelde of dat hij werkelijk zo naïef was. Voor de volledige 
transcriptie en vertaling van deze brief, zie Huysman, 'De grens van het betamelijke', 160-161. 
877  Zooterkins = zoeterkens = meisjes. Richard Flecknoe, Enigmaticall Characters, all taken to the Life 
from several Persons, Humours, and Dispositions (z.p. 1658) 29-30. Met dank aan Els Kloek voor de 
vertaling van ‘bemackerels’ en ‘Zooterkins’. 
878 Roemer Visscher, Sinnepoppen, L. Brummel (ed.) (‘s-Gravenhage 1949) 178. 
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van zijn archivering (en nalatenschap), maar ook ter bescherming van de goede naam 

van Béatrix, daar het wel erg direct en obsceen was wat hij de hertogin van 

Lotharingen te melden had. Deze indirecte manier van adressering was voor hem de 

geëigende manier om juist heel direct te zijn. Daar komt dan meteen een plagerijtje bij 

in de typerende stijl van Constantijn. Salcedo is afgeleid van het Spaanse sauce, dat 

wilg betekent, Salcedo staat voor ‘wilgenbos’. De wilg staat bekend als symbool van 

vruchtbaarheid en vrouwelijkheid, maar ook voor treurigheid. Dit laatste zou uiteraard 

uitstekend kunnen passen bij Béatrix, gezien haar huwelijksproblemen met hertog 

Karel. Het is kenmerkend voor Constantijn om zo’n tamelijk vergezochte 

woordspeling te bedenken. Het Franse woord alcove waarmee hij haar slaapkamer 

aanduidt, wijst er eveneens op dat de brief aan een voornaam persoon als Béatrix 

gericht moet zijn geweest.  

 Ook de mengelmoes van Frans, Nederlands en Spaans in de brief is opvallend. 

Huygens moest zich in deze periode veelvuldig bedienen van de Spaanse taal. Zo was 

hij net teruggekeerd van zijn onderhandelingen aan het Brusselse hof met betrekking 

tot het Oranjehuis, waar hij vanzelfsprekend veel Spaans zal hebben gehoord en 

gesproken. Van november 1656 tot juni 1657 vertaalde hij Spaanse spreekwoorden in 

het Nederlands, die hij opnam in een ‘boek’ getiteld Spaensche wijsheid, Vertaelde 

Spreeckwoorden.879 Vermoedelijk heeft Constantijn de brief inclusief de 

beddenpansteel bedoeld als één grote dubbelzinnige flirt met allerlei pikante 

toespelingen. Het bed van ‘mevrouw Salcedo’ is kennelijk te koud bij gebrek aan een 

minnaar en moet daarom - zelfs in de zomer - met een beddenpan worden 

opgewarmd. De verwijzing in de brief naar 'su miseria' heeft betrekking op Béatrix’ 

huwelijksellende en haar ‘koude’ bed zonder man. Vandaar ook het Spaanse 

taalgebruik; hertog Karel bevond zich immers in Spaanse gevangenschap. Ook 

Constantijns verontschuldigingen aan het einde voor al zijn ‘vrijheden van heden en 

verleden’ (‘toutes mes libertés présentes et passés’) vallen op hun plaats. Niet alleen 

in het gedicht ‘Viola da gamba in het ongerede’, maar ook in een eerder geschreven 

gedicht over zijn denkbeeldige afdaling in Béatrix’ korset was hij immers al erg ver 

gegaan.880 

                                                
879 Gedichten Constantijn Huygens VI, 84-221. Zie Constantijn Huygens, Koren-Bloemen (‘s-
Gravenhage 1658). 
880 Vgl. ‘La relique’ en ‘Rimes sur le busque d’une belle’, 30 juli 1653, in: BC, nr. 17. 
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 In het naschrift van de brief richt Constantijn zich, via mevrouw Salcedo, tot 

‘la belle cousine’. Deze wisseling van aanspreekvorm verhoogt het speelse karakter 

van de brief. Reeds sinds zijn eerste gedicht voor Béatrix, uit 1652, noemt hij haar 

‘mijn nicht’.881 Vervolgens wijst Constantijn er in dit naschrift, duidelijk refererend 

aan het gedicht ‘Viole de gambe en désordre', veelbetekenend op dat Béatrix haar 

‘grote instrument’ aan hem ter beschikking heeft gesteld en dat zij hem heeft 

toegestaan er ‘een stemschroef in te passen’. Laat Constantijn hier weten dat hij 

werkelijk seks met Béatrix heeft gehad? Of blijft het bij een toespeling, wishfull 

thinking zogezegd? Ten slotte herinnert hij Béatrix aan een lang beloofd portret dat hij 

maar niet van haar krijgt. Op 19 mei had hij haar al een gedicht gestuurd over een 

droom waarin hij niet alleen naar haar portret verlangt, maar ook naar Béatrix zelf.882  

 Alsof het nog niet genoeg was, schreef Constantijn enkele maanden later een 

epigram dat kennelijk een antwoord was op een reactie op zijn ‘Viole de gambe’-

gedicht. Het kan echter ook een antwoord zijn op een reactie op het naschrift in de 

brief aan mevrouw Salcedo. Het lijkt alsof hij een standje heeft gekregen, omdat hij te 

ver is gegaan. Van wie deze vermaning afkomstig is, blijft onduidelijk, maar Béatrix 

zal het zeker niet zijn geweest.883 Bovendien zou hij haar dan eind december 1656 niet 

opnieuw uitdagen: 

 

 Ay-je mérité qu’on me gronde,    

 Quand j’ay dit que vos instrumens   

 Sont fort bons et fort beaux céans,   

 Mais les plus mal montez du monde?884 

 

 Het intieme gedicht ‘Viola da gamba in het ongerede’ en de gewaagde brief 

van Constantijn aan Béatrix zijn geen bewijs van een fysieke liefdesrelatie. Wel is 

duidelijk dat Constantijn op zijn minst met die gedachte speelde. Hij verkeerde 

klaarblijkelijk op zo’n vertrouwelijke voet met Béatrix dat hij die met haar kón en 

                                                
881 ‘Sur un tableau d’Adam et Ève’, 11 januari 1653. Ibidem, nr. 10. Zie ook p. 194. 
882 ‘Songe’, 19 mei 1656, in: BC, nr. 35. Zie ook p. 196.  
883 Naar aanleiding van Constantijns gedicht over haar korset had ze hem immers aangemoedigd tot het 
schrijven van ‘al die mooie en aardige voortbrengselen van uw geest’: ‘toutte[s] les jollye et belle[s] 
production[s] de vostre esprit’, BC, nr. 21. 
884 ‘Ay-je mérité’, 20 december 1656, in: BC, nr. 34. Het werkwoord ‘monter’ heeft hier een 
dubbelzinnige betekenis in de zin van optuigen/stemmen/bestijgen, maar wat het precies zou moeten 
zijn, blijft natuurlijk in het midden. 
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wílde delen. Mogelijkerwijs brengen het gedicht en de brief een verlangen tot 

uitdrukking dat nooit kon worden vervuld, al was het alleen maar omdat het 

maatschappelijke verschil tussen de bourgeois-gentilhomme en de hertogin zo groot 

was. Hoewel haar huwelijkse staat omstreden was, gold Béatrix bovendien als een 

getrouwde vrouw, terwijl Constantijn bekend stond als een weduwnaar van 

onbesproken gedrag. Openlijke buitenechtelijke relaties waren in deze tijd en kringen 

onacceptabel. Ze bestonden echter wel degelijk, maar steeds achter een façade van 

discretie en schone schijn.  

Daar kwam bij dat Constantijn goed bekend was met het gebruik van dubbele 

bodems en toespelingen in teksten. Zo kon hij zich immers altijd op de letterlijke 

betekenis beroepen. In zijn eigen exemplaar van Roemer Visschers Brabbeling 

tekende Constantijn in 1625 in het Latijn aan dat ‘dit boekje vanwege de vele 

onwelvoeglijkheden niet gelezen mocht worden, tenzij met het nodige 

oordeelsvermogen’.885 De opmerking is illustratief voor zijn ambivalente houding 

tegenover seks: in het openbaar toonde hij zich terughoudend en gereserveerd, maar in 

zijn niet voor publicatie bedoelde gedichten en brieven was hij heel expliciet. Béatrix 

zal Constantijn om zijn welgekozen woorden hebben geprezen als een honnête 

homme, precies zoals Roemer Visscher het in zijn embleem ‘Mignons des Dames’ 

met de stoof als symbool heeft willen aangeven.886  

  Van 25 januari tot 26 februari 1657 was Constantijn opnieuw in Brussel voor de 

onderhandelingen ten behoeve van de Oranjes.887 Ditmaal had hij met Don Juan 

boeiende gesprekken over muziek, maar wederom slaagde hij er niet in tot afspraken 

te komen.888 De Spanjaarden zaten financieel aan de grond en de zaak van de gravin 

van Izegem werd op 22 februari in haar voordeel beslist: het Oranjehuis moest haar 

één miljoen gulden uitkeren.889 Hoewel zijn dagboek het niet vermeldt, heeft 

Constantijn Béatrix zeker opgezocht. In een brief van 12 maart 1657 refereert hij 

onder andere aan de belofte die hij Béatrix' achtjarige zoontje Charles-Henri, 'vostre 

excellente petit prince', kort daarvoor had gedaan om hem te leren pistoolschieten.890  

                                                
885 ‘Hic libellus aut non legendus est habet enim scurrilia multa, aut cum magno Iudicio’. Roemer 
Visscher, Brabbeling, A.C.G. Fleurkens (ed). DBNL 2013, http://dbnl.nl/tekst/viss004brab02_01/ 
[31/08/2014]. 
886 Zie ook Huysman, 'De grens van het betamelijke', 154-164. 
887 Unger, Dagboek, 60. 
888 Rasch, Constantijn in Brussel, 138. 
889 Hofman, Constantijn Huygens, 265. 
890 BC, nr. 37. 
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 Ook Karel Stuart, die op dat moment door de royalisten reeds tot koning van 

Engeland was benoemd maar nog wel in ballingschap verkeerde, was dikwijls te gast 

bij Béatrix. Zou hertog Karel in Spanje dit ook geweten hebben en had hij daarom uit 

wraak het idee opgevat Cromwell te gaan steunen in Engeland?891 Huygens noteerde 

op 29 mei 1656 in zijn reisverslag:  

  

 Weinigh daernaer, also ick van de Hertoghinne van Lorrainen uyt quam rijden, 

 de Coningh de poorte in rijdende, dede hij mij roepen om met hem daerbinnen 

 te gaen, ende ben in die conversatie gebleven den ganschen naermiddagh tot 

 tegens den avond.892 

  

Zoals eerder vermeld, noemen Franse bronnen 1648 als het jaar waarin Béatrix een 

kortstondige relatie met Karel Stuart zou hebben gehad.893 In dat geval zou men zelfs 

voorzichtig kunnen speculeren over het vaderschap van Béatrix' zoon, Charles-Henri 

de Vaudémont. Deze werd immers verwekt in 1648. Zou de prins van Wales de vader 

kunnen zijn geweest? Er zijn echter geen bewijzen voor gevonden.  

 Engelse bronnen refereren aan een veel latere periode voor deze 

veronderstelde liefdesaffaire, namelijk midden jaren vijftig van de zeventiende 

eeuw.894 Dus rond het moment waarop Constantijn koning Karel bij Béatrix de deur 

uit zag komen. Affaire of niet, Béatrix had kennelijk nog steeds contact met koning 

Karel, die tijdens zijn ballingschap de ene maîtresse na de andere versleet.895 Hij en 

Béatrix maakten op dat moment deel uit van dezelfde sociale kring. Het was duidelijk 

dat ze erg op hem gesteld was. Op 13 september 1657 schreef ze aan haar secretaris 

Pelletier: 'Le roy d'Anglettere nous a souvant faict l'honneur de venir, mais il s'en va 

demain à Bruges'.896 In haar correspondentie met Constantijn refereert ze aan hem als 

'le plus aymable roi du monde'.897 Ook hij moet iets hebben vermoed over haar 

                                                
891 Zie p. 222. 
892 KHA, Archief Huygens G1 nr. 2-7, 48.  
893 Zie p. 155.  
894 Jean Plaidy, The loves of Charles II, (New York 2005) 166; Eva Scott, The travels of the King; 
Charles II in Germany and Flanders, 1654-1660 (Londen 1907) 368-373. Stephen Parks and Timothy 
Crist, 'New letters of King Charles II', The Yale University Library Gazette, 46, 2 (1971) 97-108.  
895 Zie Derek Wilson, All the King's Women. Love, Sex and Politics in the Life of Charles II (Londen 
2003). 
896 BMB, Ms. 1117, fols. 88-91. 
897 BC, nr. 71. 
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speciale relatie met de koning, want hij schreef aan zijn vriendin Utricia Ogle, 

verwijzend naar Béatrix' problemen met hertog Karel:  

  

 Had she to meddle with so loyall a prince [i.e. koning Karel Stuart; IH] as your 

 three distracted kingdomes may well be sure to find the most noble king they 

 are now à la veille to restore  to his glorious rights, then she might beleeve her 

 hopes to be built upon a rock, which till now I doe not see grounded but upon 

 sand and water.898 

  

Op 27 februari 1658 hielden de hertog en hertogin van Newcastle in het Antwerpse 

Rubenshuis voor Karel en Maria Henrietta Stuart een feest, waarbij Béatrix en haar 

kinderen ook acte de présence gaven.899 Bij een bezoek van Elizabeth Stuart, de 

Winterkoningin, aan Béatrix in Brussel in mei en juni 1659 was Karel II Stuart weer 

van de partij. Elizabeth schreef erover aan Béatrix' aangetrouwde achternicht Emilia 

van Merode-Wassenaer (1610-1660): 'I was in the court and parke with the duchesse 

of Lorraine. I went in her coach, my three nephues [i.e. Karel II Stuart, James hertog 

van York en Henry hertog van Gloucester] went with me.'900 En dan was er nog een 

mysterieuze belofte aan Béatrix die koning Karel inloste na zijn terugkeer naar 

Engeland. In een petitie van mei 1662 staat de volgende vermelding: 'Katherine Finch, 

widow. For fulfillment of the King's promise to the dutches of Lorraine to make her 

one of the dressers to the Queen'.901 Derek Wilson zegt hierover: 'it is obvious that he 

always felt an obligation to women who rendered him services, whether sexual or 

otherwise'.902 

 Tussen 1657 en 1659 dong koning Karel serieus naar de hand van Henrietta 

Catharine van Nassau (1637-1708), een van de dochters van Frederik Hendrik en 

Amalia van Solms. Toen het nieuws bekend werd dat Cromwell was overleden (3 

september 1658), deed de koning een officieel aanzoek bij Amalia van Solms om haar 

dochter te mogen trouwen. Zijn vooruitzichten op de Engelse troon waren nu immers 

weer vergroot. Amalia was niet geïnteresseerd, omdat het er naar uitzag dat men in 

                                                
898 http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/5647 [31/08/2014].  
899 BC, 146-147. 
900 Elizabeth Stuart aan Emilia van Wassenaer-de Merode, 26 mei 1659, Tresoar, MS 326 Familie-
archief thoe Schwartzenberg & Hohenlansberg/1301-5. 
901 Calendar of State Papers, Domestic Series, of the reign of Charles II 1661-1662, Mary Anne 
Everett Green (ed.) (Londen 1861) 391. 
902 Wilson, All the King's Women, 170. 
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Engeland niet van plan leek te zijn de Stuarts op de troon te laten terugkeren. Maar 

ook koning Karels geschonden reputatie speelde een rol. Op dat moment gonsde het 

van de geruchten als zou Karel in Brussel een affaire met de hertogin van Lotharingen 

hebben. Ook dat zou voor Amalia een reden zijn geweest om hem af te wijzen.903 In 

de Osborne Collection (Yale University) bevinden zich 24 autografische brieven van 

koning Karel aan zijn goede Ierse vriend en dienaar Lord Theobald Taaffe. De meeste 

zijn tussen de jaren 1657 en 1659 geschreven.904 Taaffe, ex-minnaar van Lucy Walter, 

een van Karels maîtresses, stond op vertrouwelijke voet met koning Karel. Karel 

beschrijft zichzelf in de derde persoon als 'Don Lorran' of 'Lauran' en schrijft in 

bedekte termen over Henriette Catharina, die hij de bijnaam 'Infanta' geeft. Ook is er 

in de brieven sprake van een 'frinde'. De bewerker van de brieven suggereert dat deze 

'frinde' Béatrix moet zijn en dat koning Karel de twee vrouwen tegelijkertijd het hof 

maakte. Een voorbeeld uit een brief van Karel aan Taaffe: 

 

 [February/March 1658] Don Lauran went yesterday to see his frinde, where he 

 was very well satisfi'd and finds that absence hath wrought no ill effects, there 

 past many kinde expressions betweene them, and I think I  know him so well 

 that I may say he loves her, if it were possible every day more then other and 

 truly I finde he has reason for I cannot chuse but say she is the worthiest to be 

 lov'd of the sex.905 

 

Zou het pseudoniem 'Don Loran' niet geïnspireerd kunnen zijn door Béatrix' 

echtgenoot de hertog van Lotharingen? Het 'Don' verwijst dan naar hertog Karels 

Spaanse gevangenschap en 'Loran' staat voor 'Lorraine', wat in het Engels vaak werd 

verbasterd tot 'Lorran' of 'Loran'. Deze bijnaam zou dan een zogenaamde tweede 

hertog voor Béatrix symboliseren, maar dan wel een die zich galant gedroeg.  

 Het was Béatrix niet vreemd om bijnamen te bedenken voor hertog Karel en 

de draak met hem te steken. In haar brief aan Constantijn van 20 november 1658 zag 

ze voorzichtig weer een lichtpuntje over de onduidelijkheid die nog altijd bestond 

over de ratificatie van haar huwelijk met hertog Karel en zijn vrijlating uit Spaanse 

gevangenschap: 'Pour cela l'on me donne forte belle assurance au sorty d'Espagne, 

                                                
903 Scott, The travels of the King, 368-373. 
904 Crist, Charles II to Lord Taaffe. 
905 Parks and Crist, 'New letters of King Charles II', 103. 
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Dieu le veuille, mais toujour nolite confidere. C'est assés. Tout beaux, à bon 

entandeur salut'.906 Het motto 'Nolite confidere' is een citaat uit Psalm 145: 'Nolite 

confidere in principibus', dat wil zeggen: 'Vertrouwt niet op vorsten'. In zijn brieven 

van 17 september 1659 en 4 maart 1660 nam Constantijn dit woordspel over:  

  

 Je me rejouis plus que personne des bonnes et belles nouvelles de Tolède, 

 mais parmi un si excellent ragoust je ne sçauroy perdre l'acrimonie de ce 

 certain vinaigre picquant de Nolite.907 

 

en 

 

 Ces facheuses longueurs, Madame, dont je voy qu'on use en vostre endroict, 

 me sont très-sensibles, et je n'y pense qu'avec indignation et y applique 

 journellement, outre vostre Nolite, cest autre passage dans nostre rime du 

 Psaume 117'. Mieux fault avoir en Dieu fiance Qu'aux Princes et grands 

 terriens.908 

 

Wie de bijnaam Nolite verzonnen heeft, Béatrix of Constantijn, blijft onduidelijk. 

Maar Béatrix zou deze bijnaam voor Karel in de rest van hun correspondentie 

consequent blijven gebruiken. Constantijn zou het citaat 'Nolite confidere in 

principibus' jaren later weer gebruiken. Hij schreef Henri de Beringhen dat een middel 

tegen jicht dat hij had gekregen van Johan Maurits van Nassau-Siegen, hem alleen 

maar verder in de ellende had geholpen 'sans me souvenir de ce qui est dit au texte 

tant connu et que tout homme de cour doibt tousjour avoir devant les yeux: Nolite 

confidere in principibus'.909 En twee maanden later gebruikte hij de leus opnieuw in 

een klacht over zijn jicht aan Sebastien Chièze. Ditmaal haalde hij Béatrix erbij aan: 

'Nolite confidere in principibus: le refrain ordinaire de feu nostre chère madame de 

Lorraine qui en avoit tant appris la vérité.'910 

                                                
906 BC, nr. 50. 
907 Ibidem, nr. 62. 
908 Ibidem, nr. 66. 
909 http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/6980: 11 juli 1675 
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  In 1660 droeg Richard Flecknoe zijn Heroic Portraits op aan koning Karel. In 

deze publicatie beschrijft Flecknoe een aantal personen uit de omgeving van koning 

Karel met wie Flecknoe in Brussel in 1658 en 1659 verkeerde. Zo valt, behalve 

koning Karels familie, ook Béatrix en haar twee kinderen een uitvoerige portrettering 

ten deel. In Flecknoes eerdere dedicaties aan Béatrix, die koning Karel ook in zijn 

bezit zal hebben gehad, noemt hij haar 'the most excellent of her Sexe'. Wellicht is 

Karels uitspraak in zijn hierboven geciteerde brief aan Taaffe: 'she is the worthiest to 

be lov'd of the sex' hier een verwijzing naar.911 

 Koning Karel deed nog een aantal pogingen bij Amalia van Solms om haar 

dochter te mogen huwen.912 Tevergeefs, want Henrietta Catharina zou op 6 juli 1659 

aan Johan George II van Anhalt-Dessau worden uitgehuwelijkt.  

 

Nicole overleden (1657) 

 

Hoe verging het intussen de hertog in zijn toren in Toledo? Karel reageerde 

teleurgesteld en wantrouwig op de desertie van zijn broer Nicolaas-Frans naar Franse 

zijde. Hij verdacht hem ervan dat het een actie was om hem zo lang mogelijk in 

Spaanse gevangenschap te houden. Op die manier zouden zijn broer en zijn twee 

zoons als eersten aanspraak op Lotharingen kunnen maken. De Spanjaarden 

daarentegen vermoedden dat de twee broers samenzwoeren om gezamenlijk naar de 

Franse kant over te lopen.913 Anders dan Karel dacht, spande Nicolaas-Frans zich wel 

in om zijn broer vrij te krijgen. In maart 1656 stuurde hij tevergeefs een deputatie naar 

Spanje. Hij liet aan Filips IV uitleggen dat hij naar Franse kant was overgegaan omdat 

Fuensaldaña hem en zijn zoons slecht had behandeld. Ook Nicole viel hem bij. Ze 

schreef Filips IV dat hij het Karel niet kon aanrekenen dat zijn broer naar de Franse 

zijde was overgelopen. Karel zat immers gevangen en had hier geen weet van 

gehad.914 

 Het zou haar laatste bijdrage zijn, want na een kort ziekbed als gevolg van 

twee beroertes overleed Nicole op 21 februari 1657.915 Ondanks de toenadering tussen 

                                                
911 Richard Flecknoe, Miscellania. 
912 In het Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt bevinden zich twaalf brieven van Karel II Stuart aan 
Amalia van Solms die over dit onderwerp handelen. De naam van Béatrix komt in de correspondentie 
niet voor. LHASA, A7b, 84, 12-30. Een artikel van mijn hand over deze brieven is in de maak. 
913 Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 537. 
914 Ibidem, 538-542. 
915 Gazette de France 1657, 192. 
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hertog Karel en Nicole greep het nieuws van haar dood hem niet aan. Hij heeft zich er 

althans nooit over uitgelaten. Evenmin is in zijn omgeving melding gemaakt van een 

emotionele reactie van de hertog. Vermoedelijk gebruikte hij haar vooral om zijn 

belangen te behartigen. Ze was immers eenvoudig te manipuleren en vormde geen 

bedreiging voor hem, in tegenstelling tot zijn broer Nicolaas-Frans.  

 Voor Béatrix was Nicoles dood uiteraard goed nieuws. Constantijn Huygens 

feliciteerde haar:  

  

 Les recommandations qu'il a pleu à Vostre Altesse me commander pour nostre 

 cour, ont esté receues aveq l'estime qui se doibt, dans une réjouissance 

 générale de la perte qu'a faict Vostre Altesse de la personne dont j'ay promis le 

 requiem dessus mon luth et ma viole. Je tiendray à une faveur signalée, si 

 Vostre Altesse me faict l'honneur de permettre que je soye informé à son 

 temps des suittes de ce succès. Elles ne seront jamais si bonnes que je ne les 

 souhaitte infiniment meilleures.916 

  

Di Vecchi, sinds aanvang 1656 de nieuwe internuntius in Brussel, wist niet wat hij 

ervan moest denken dat Béatrix zich in rouwkleding hulde nadat Nicoles overlijden 

was bekendgemaakt.917 Het Vaticaan wees Di Vecchi er opnieuw op dat het Béatrix 

nog steeds verboden was zich met 'Altesse' te laten aanspreken. Verder waarschuwde 

men hem dat hij zich niet met haar zaken moest bemoeien zonder eerst advies uit 

Rome te hebben ingewonnen.918 

 Met de dood van Nicole was voor Béatrix de weg in beginsel vrij voor een 

wettig huwelijk met Karel. Het leek haar goed de zaak persoonlijk in Spanje met de 

hertog te gaan bespreken. De hertog stemde daarin toe en diende via zijn tresorier 

Thiery een verzoek in bij de Spaanse koning om Béatrix over te laten komen. In eerste 

instantie zou ze zelf gaan, volgens Constantijn 'selon le bruict qui en court, et du quel 

il n'y a personne plus touché que [moi]'.919 Béatrix antwoordde hem dat als het aan 

haar had gelegen, ze vier maanden geleden al was gegaan, maar dat ze nu toch 

afhankelijk was van haar secretaris Pelletier die ze in haar plaats naar Toledo had 
                                                
916 BC, nr. 37. 
917 Di Vecchi aan Giulio Rospigliosi 24 februari 1657, in: Valérie Busin, La correspondance de 
Girolamo di Vecchi, internonce aux Pays-Bas (1656-1665) (Brussel 1999) 94. Di Vecchi aan Giulio 
Rospigliosi 10 maart 1657, ibidem, 96. Rospligiosi aan Di Vecchi, 31 maart 1657, ibidem, 100. 
918 Rospigliosi aan Di Vecchi: 17 maart 1657, ibidem, 97. 
919 BC, nr. 39. 
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moeten sturen.920 Wat ze niet schreef, was dat haar reis naar Spanje was 

tegengehouden door de aartshertog en de Spaanse koning. Béatrix toelaten tot de 

hertog zou erkenning van haar status zijn en de koning in verlegenheid brengen. Filips 

schreef Don Juan dat hij niet wist wat het resultaat van een mogelijk bezoek van 

Béatrix aan hertog Karel zou zijn.921 Hij verzocht hem discreet aan Béatrix over te 

brengen dat zij niet welkom was. De aartshertog gaf gevolg aan dat verzoek.922  

Om haar wens tot hereniging kracht bij 

te zetten, stuurde Béatrix de hertog via 

Pelletier portretten van haar kinderen en van 

zichzelf: 'je vous ay envoyés par le dernié 

ordinaire le portray de mon fils faict par 

Gonsal. Je vous envoyerés celluy de ma fille 

par Juste qui ais fort bien, ay le mien ausy.'923 

Met 'Gonsal' bedoelde Béatrix de Antwerpse 

schilder Gonzales Coques en met 'Juste' de 

Antwerpse schilder Justus van Egmont. Het 

portret van Béatrix zelf werd waarschijnlijk 

ook door Van Egmont geschilderd. Er bevindt 

zich een schilderij toegeschreven aan Justus 

van Egmont in het museum Fundación Lazaro 

te Madrid dat een grote gelijkenis vertoont 

met andere portretten van Béatrix [zie ill.].924 Vermoedelijk is dit het bewuste portret 

geweest dat Béatrix de hertog stuurde. 

 Dat het portret van Béatrix zich nu nog in Spanje bevindt, is een indicatie dat 

dit het schilderij is dat zij aan Karel stuurde. Overigens heeft Van Egmont ook een 

portret van Béatrix vervaardigd dat Constantijn in zijn bezit had.925 Hoe dan ook, 

Karel ontving het portret van zijn dochter Anne op 23 november 1657. De ontvangst 

van de portretten van Béatrix en haar zoon vermeldde hij niet. Karel vond Annes 

                                                
920 Ibidem, nr. 41. 
921 ARB, Archive de l'Audience, Liasse 804 fol. 108: Filips IV aan Don Juan, 26 juli 1657. 
922 Ibidem, fol. 143: Don Juan aan Filips IV, 24 september 1657. 
923 BMB, Ms. 1117, fol. 84: Béatrix de Cusance aan Claude-François Pelletier, 25 augustus 1657. 
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Antwerpse notaris in een acte laten vastleggen dat hij schilderijen voor haar had gemaakt die al klaar 
waren alvorens de prijs was vastgesteld. E. Duverger, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende 
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portret 'bien à la mode et [il] semble qu'elle soit un peu gâtée au visage.'926 Anne had 

de pokken gehad en zal daardoor getekend zijn geweest: 'Her complexion was all a 

garden of roses and jasmin, until the small pox made war upon her face; yet was not 

the spoil and devastation so great, but now the peace is made, it returns to its former 

flourishing estate again', aldus Richard Flecknoe.927 Overigens stuurden Béatrix en 

haar dochter meer kostbaarheden en huisraad naar de hertog: er is sprake van 

kantwerk, smeedwerk, sieraden en lakens. 

 

Missie naar Spanje (1657-1658) 

 

Pelletier vertrok op 12 juni 1657 uit Oudenaarde en kwam via Parijs, Orléans, 

Toulouse, de Pyrenëen en Zaragoza op 22 juli in Madrid aan, ondanks de pogingen 

van Nicolaas-Frans dit te verhinderen.928 Béatrix' secretaris sprak in de periode van 17 

tot 23 augustus dagelijks twee keer met de hertog in zijn gevangenis in Toledo 'dans 

des sentiments très tendres pour elle et messeigneurs [sic] ses enfants'.929 Pelletier 

ontving daarna van Karel de ene razende brief na de andere met de meest vreselijke 

verwijten, die hij vervolgens diplomatiek aan zijn meesteres trachtte over te brengen. 

Voortdurend veranderde de hertog van mening. De ene keer vond hij dat Béatrix naar 

Spanje moest reizen, waar hij haar meteen in een klooster zou onderbrengen; de 

andere keer wilde hij juist niet dat ze kwam; dan weer verweet hij haar dat ze nooit 

naar Spanje was gekomen. Ook over hun 'nieuwe' huwelijk had hij telkens weer 

andere opvattingen.  

 De opvoeding van zijn kinderen kwam keer op keer weer aan de orde, evenals 

het huis in Brussel, waar Béatrix 'pernicieuses visites de les plus grands jusqu'au des 

plus petites' ontving. Vanzelfsprekend gaf hij ook af op de schulden die Béatrix en 

haar dochter maakten. Kortom, alles wat zich afspeelde rondom Béatrix was een ware 

obsessie voor de hertog geworden. Op zeker moment wees hij Béatrix zelfs aan als de 

hoofdschuldige die zijn ellendige situatie op haar geweten had: als zij niet zoveel 

schulden had gemaakt, had hij niet naar Brussel hoeven gaan, en zijn arrestatie 

kunnen vermijden.930 Zijn gevangenschap vond hij minder erg dan de frustratie steeds 

                                                
926 Karel van Lotharingen aan Claude-François Pelletier, 23 november 1657, BMB, Ms. 1121, fol. 39. 
927 Flecknoe, Heroick Portraits, n.p. 
928 Claude-François Pelletier aan Béatrix de Cusance, 5 september, BMB, Ms. 1119, fol. 22. 
929 Claude-François Pelletier aan Béatrix de Cusance, 29 augustus 1657, ibidem, fol. 17. 
930 Karel van Lotharingen aan Claude-François Pelletier, 25 december 1657, BMB, Ms. 1121, fol. 46. 
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te moeten denken aan Béatrix, die zich in Brussel met haar kinderen aan het vermaken 

was.931 

 Béatrix voelde zich door wanhoop overmand, maar desondanks besefte ze 

terdege dat ze zich onderdanig moest gedragen om haar doel te bereiken. 

Tegelijkertijd memoreert ze gelukkiger tijden:  

  

 Persuaderés que je ne souhaitte que de la932 servir et obéir comme lorsque 

 nous estions à Bauvais et huict ans entier sans estre séparés, s'a esté la 

 mesme chose.  Il n'y a que l'absence que destruit les gens auprès de S.A. avec 

 les sugestions des hennemis. 933 

  

 Om aan de wensen van de hertog te voldoen, vertrok Béatrix in het najaar van 

1657 naar het kille kasteel in Eigenbrakel: 'Je vas le 6 de 7bre à Brenne [i.e. 

Eigenbrakel; IH], peauvre coume Job, mais patiante'.934 Voortdurend bestookte ze 

Pelletier met brieven om haar doel te bereiken. Het waren lange brieven met telkens 

dezelfde onderwerpen: de geldigverklaring van haar huwelijk en de legitimatie van 

haar kinderen; smeekbedes maar ook dreigementen ten aanzien van Karels 'politique 

diabolique': 'Elle [i.e. Karel] ne pouray jamais entrés en paradis [...] Ce n'est pas 

l'anbition des estat ny grandeur que je cherche n'y d'agir en souverienne, s'il ne luy 

plait, mais la réparation'.935  

 Soms reageerde de hertog sussend en tegemoetkomend, nog steeds via de pen 

van Pelletier. Zo probeerde hij op 29 november uit te leggen dat de Paus hun huwelijk 

niet alsnog geldig kon verklaren en dat er dus opnieuw getrouwd zou moeten worden. 

Maar hij was ook optimistisch. Zo fantaseerde Karel over zijn vrijlating: 'car si je 

l'étais, je vous proteste que je courrois avec mil impatience d'aller entre les bras du 

cher mesnage [...] je quitterois tout pour y achever ma vie avec la mère et les 

enfans'.936 Van deze brief werd een kopie door internuntius Di Vecchi naar Rome 

gestuurd, waarschijnlijk met toestemming van Béatrix.937 

                                                
931 Karel van Lotharingen aan Claude-François Pelletier, 25 januari 1658, ibidem, fol. 55:  
932 Son Altesse is vrouwelijk, vandaar dat Béatrix 'el', 'elle', of 'la' gebruikt als ze over hem schrijft. 
933 Béatrix de Cusance aan Claude-François Pelletier, 29 september 1657, BMB, Ms. 1117, fol. 89 en 
89v. 
934 Béatrix de Cusance aan Claude-François Pelletier, 27 oktober 1657, ibidem, fol. 97. 
935 Béatrix de Cusance aan Claude-François Pelletier, 7 december 1657, ibidem, fol. 108. 
936 Karel van Lotharingen aan Claude-François Pelletier, 29 november 1657, BMB, Ms. 1121, fol. 43. 
937 Di Vecchi aan Chigi, 26 januari 1658, in: Correspondance de Girolamo di Vecchi, 128. 
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De hertog maakte ook plannen over wat hij zou doen na zijn vrijlating: 'faire 

un corps de trouppes de mes vielles trouppes et des nouvelles', waarvoor hij een 

praktische oplossing had bedacht. Het hôtel de Berghes zou moeten worden verkocht, 

terwijl Béatrix haar bezittingen in Geel moest verpanden voor een bedrag tussen de 

80.000 en 100.000 rijksdaalders. Het aldus gefinancieerde nieuwe leger zou hij dan 

inzetten in dienst van de Spaanse koning, die hem dan uiteraard in ruil daarvoor zijn 

vrijheid zou geven. Niets zou een huwelijk met Béatrix dan nog in de weg staan.938 

Hij schreef aan Pelletier: 'advisez à votre maistresse que si elle veut estre ma femme, 

qu'il faut aller chercher à Bitch la conclusion, avec la condition ditte car il y faut 

porter l'argent nécessaire pour les trouppes'.939 Dit hield in dat ze zich naar Bitche940 

(een bezit van de hertog in Lotharingen) moest begeven om daar per procuratie met de 

hertog te trouwen, onder voorwaarde dat ze geld meenam om zijn troepen te 

financieren. Hiertoe moest ze dan Karels raadsheer Saint-Martin, secretaris Mangin en 

president van het Lotharingse parlement Hubert Gondrecourt overhalen (Karel sprak 

over 'flatter'). Over zijn broer Nicolaas-Frans sprak hij niet. Vóór Pasen 1658 moest 

alles geregeld zijn, want anders was het te laat.941 Waarom het te laat zou zijn, 

verklaarde de hertog niet. Voor zover bekend is Béatrix op dit voorstel niet ingegaan.  

 Hertog Karel had genoeg van Pelletiers aanwezigheid en hij droeg hem op te 

vertrekken: 'Fermez la bouche et tenez vous prêt à partir.'942 Geïrriteerd liet Karel 

weten dat het tijd werd voor Béatrix om te gehoorzamen:  

  

 elle n'oubliera ni danse ni comédie. Enfin, je n'ai pu obtenir qu'elle sorte de 

 Bruxelles. Elle fera avec ces messieurs les Français quelque ballet que nous 

 verrons imprimé. [...] Si elle veut estre ma femme, il faut faire ce que je veux. 

 Elle ne l'a faict jusque là, il faut le faire, si non, je ne veux pas quereller le 

 Pape pour une femme que ne veut faire que ce qu'il luy plaît.943 

 

                                                
938 Karel van Lotharingen aan Claude-François Pelletier, 14 december 1657, BMB, Ms. 1121, fols. 44-
45. 
939 Ibidem. 
940 In zijn volgende brief noemt hij Bitch of Hombourg als mogelijkheden 
941 Karel van Lotharingen aan Claude-François Pelletier van 25 december en 28 december 1657, BMB, 
Ms. 1121, fols. 46-47 en fols. 48-49.  
942 Karel van Lotharingen aan Claude-François Pelletier, 25 januari 1658, ibidem, fol. 55. 
943 Karel van Lotharingen aan Claude-François Pelletier, 14 februari 1658, ibidem, fol. 60v. 
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Alvorens aan het bevel om te vertrekken gehoor te geven, bezocht Pelletier op 21 en 

26 februari 1658 nogmaals de hertog in Toledo. Daarna keerde hij weer terug naar 

Madrid, waar hij op zondag 28 februari aankwam. Na zijn laatste bezoek, waarbij de 

hertog zich behoorlijk negatief over Béatrix had uitgelaten, drukte Pelletier zijn 

meesteres op het hart dat ze zich echt meer moest inspannen om de hertog gunstig te 

stemmen. Hij waarschuwde haar dat Karel van al haar bewegingen op de hoogte was. 

Telkens wanneer Béatrix het kasteel in Eigenbrakel verliet, was dat aan hem 

gerapporteerd. Ook Annes houding maakte Karel zeer wantrouwig. Hij verdacht zijn 

dochter ervan dat zij opzettelijk de plaats van verzending bij de data van haar brieven 

wegliet.  

 Pelletier schreef Béatrix dat hij van plan was binnen enkele dagen terug te 

keren naar Vlaanderen.944 Karel spoorde hem daartoe herhaaldelijk schriftelijk aan, 

maar het zou tot eind april duren voordat hij aan de terugreis zou beginnen.

 Béatrix en Karel vochten hun onderlinge conflicten via secretaris Pelletier uit. 

Ze reageerden hun frustraties op hem af en stelden hem verantwoordelijk voor het 

mislukken van hun huwelijksonderhandelingen. Zowel Béatrix als Karel verweet hem 

dat hij zich in Madrid vooral vermaakte en dat zijn bezoek nutteloos was geweest. 

Daarin hadden ze misschien wel gelijk, maar die mislukking was toch vooral hun 

eigen schuld. Karel bleef op zijn bekende manier draaien. Béatrix verspeelde haar 

kansen door trots vast te houden aan haar eis dat hun eerste ongeldige huwelijk alsnog 

geldig moest worden verklaard. Dat was echter onmogelijk, want dat zou een groot 

gezichtsverlies voor de Kerk hebben betekend. Had ze wel ingestemd met de 

voorwaarden van de hertog voor een nieuw huwelijk, dan was ze wellicht vanaf 1659 

zijn wettige echtgenote geweest. Hoe ze werkelijk dacht over Karels houding wordt 

misschien wel het best geïllustreerd door de woorden waarmee ze zich eind 1657 tot 

Pelletier richtte: 'Je n'esperes plus que Son Altesse face ce qu'el doit par notre 

mariage. Au contraire, je songeres treuvés une fortune pour le reste de mes jours et à 

ne plus songer à Son Altesse.'945  

 

 

 

 

                                                
944 Claude-François Pelletier aan Béatrix de Cusance, 6 maart 1658, BMB, Ms. 1119, fols. 95-97. 
945 Béatrix de Cusance aan Claude-François Pelletier, 28 december 1658, ibidem, fols. 114-117. 
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Bergen op Zoom (1657-1659) 

 

Eind 1657 diende zich voor Béatrix opnieuw een gelegenheid aan om het markiezaat 

van Bergen op Zoom in handen te krijgen.946 Haar gehate nicht Maria Elisabeth II van 

den Bergh, markiezin van Bergen op Zoom, was betrokken geraakt bij een precaire 

zaak. Het ging om de bekering tot het katholicisme van prinses Louise Hollandina van 

de Palts (1622-1709), schilderes en dochter van de protestantse Elizabeth Stuart, de 

Winterkoningin. Eind 1657 hielp Maria Elisabeth Louise naar Antwerpen te vluchten 

om daar over te gaan tot de katholieke godsdienst. Maria Elisabeth viel hierdoor in 

ongenade bij haar goede vriendin Elizabeth Stuart, en laatstgenoemde verzocht 

vervolgens de Staten-Generaal Maria Elisabeth haar bevoegdheden als markiezin te 

ontnemen. Daarna vroeg de Winterkoningin aan Constantijn Huygens om diens goede 

vriendin, de hertogin van Lotharingen, in te schakelen. Béatrix moest in Antwerpen 

informatie inwinnen over het welzijn van haar dochter Louise Hollandina.  

 Dit verzoek kwam Béatrix bijzonder goed uit, want zij zag hierin dé 

gelegenheid om haar aanspraken op het markiezaat van Bergen op Zoom opnieuw bij 

de autoriteiten onder de aandacht te brengen en haar nicht en rivale Maria Elisabeth in 

een kwaad daglicht te stellen.947 Constantijn Huygens was als secretaris van de 

voormalige stadhouders en raadsheer van de weduwen Amalia van Solms en Maria 

Stuart een invloedrijk man met een uitgebreid netwerk, ook buiten de Republiek. Zijn 

positie als secretaris had hij mede te danken aan een aanbeveling die de gewezen 

koningin van Bohemen in 1624 had gedaan. Later verzocht zij regelmatig om 

                                                
946 Zie ook p. 158-164 en Akkerman en Huysman, 'Een zeventiende-eeuwse catfight', passim. 
947 Hoewel Maria Elisabeth zowel voor de Staten-Generaal als in brieven aan Elizabeth Stuart ontkende 
een actieve rol te hebben gespeeld, werden in Louises kamer drie brieven in het handschrift van Maria 
Elisabeth II gevonden die zeer belastend voor haar waren (NA, Archief Staten-Generaal (hierna: SG), 
inv.nr. 12548.365, diverse stukken van eind 1657.) Zij legde hier in detail aan Louise uit onder welke 
voorwendsels zij naar Antwerpen kon reizen. Ze drong er bij Louise op aan haar moeder voor te 
houden dat haar broer Eduard haar dringend nodig had. Zij moest beweren dat hij zijn redenen niet aan 
het papier kon toevertrouwen, en dat zij hem daarom moest bezoeken om deze mondeling van hem te 
vernemen. Voorts moest zij haar moeder laten weten dat Eduard bij de Spanjaarden een paspoort voor 
Antwerpen voor haar had geregeld en dat hij haar had verzocht vanaf Bergen op Zoom met de koets 
van Maria Elisabeth verder te reizen naar Antwerpen. Voor Elizabeth was hiermee de maat vol; zij 
vroeg de Staten-Generaal in actie te komen. Daarbij werd zij gesteund door haar zoon Rupert van de 
Palts, die een brief stuurde waarin hij onderstreepte dat de goede naam van zijn familie gewaarborgd 
moest blijven (NA, SG, inv.nr. 12548.365: 7 januari 1658 en brief van 24 maart 1658). Vgl. De Mooij, 
Geloof kan Bergen verzetten, pag. 420-421; Aitzema, Saecken van staet en oorlogh IV (1657-1664) 
248-253. 
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wederdiensten. Zo moest Constantijn proberen om cijfercodes te kraken of 

bemiddelen in netelige kwesties.948  

  Constantijn was zich er terdege van bewust dat Béatrix een belangrijke positie 

binnen de kringen van de Zuid-Nederlandse elite had. Omdat zij de katholieke 

godsdienst beleed, had ze de beste contacten met de plaatselijke geestelijkheid. Verder 

wist Constantijn maar al te goed dat Maria Elisabeth een nicht van Béatrix was en dat 

zij elkaars bloed wel konden drinken, iets wat Béatrix ongetwijfeld zou motiveren 

zich voor deze zaak in te zetten. Daarom vroeg hij Béatrix ten behoeve van de 

furieuze Winterkoningin nadere informatie in te winnen in Antwerpse katholieke 

kringen. De brief van Huygens is niet bewaard, het antwoord van Béatrix wel. Ze liet 

hem weten dat ze 'la reine de Boème' graag wilde helpen en dat ze haar licht intussen 

had opgestoken bij de bisschop van Antwerpen, Marius Ambrosius Capello. Deze kon 

haar alleen vertellen dat hij verheugd was over Louises bekering, en dat zij bij de 

Engelse karmelietessen in Antwerpen verbleef. Wel waarschuwde Béatrix Constantijn 

ervoor dat de bisschop zeer bevriend was met Maria Elisabeth, 'la dame qui at donnés 

tant de displèsir à la Reine de Boème'.949 Het speet haar dat zij verder niets te weten 

was gekomen.  

  Deze gebeurtenis bood Béatrix uiteraard een uitgelezen gelegenheid om haar 

eigen zaak opnieuw onder de aandacht te brengen, nu via Constantijn: 

   

 Pour moy ay ce que je vous ay voullut dire que vous pouvés bien faire pour moy 

 asseuré. C'est dant la conjoncture présente qu'il me sanble que l'on pouray me 

 randre justisse sur mon droy au Marquisat, ay ainsy le faire avoir à Monsieur le 

 Prinsse d'Orange, en me donnant ce qui at déjat estés proposés. Voyés sy Dieu 

 ne donne pas asseuré les moyen de reparer toutte les injuste politique qui ont 

 estés faicte contre moy, ay sy ce n'est pas me donnés lieux de vous voir bientôt 

 à La Haye est à vostre agréable maison des chant. Crayés que sy ce bonheurs 

 m'arive vous congnestre conbien je suis recongnesante de bon offise que l'on me 

 rand. Vous y pourrés beaucoup, coume ayant veue tout le passés, est ung pety 

                                                
948 Nadine Akkerman, 'Cupido en de eerste koningin in Den Haag: Constantijn Huygens en Elizabeth 
Stuart', De Zeventiende Eeuw 25, 2 (2009) 73-96; aldaar 92-93. 
949 BC, nr. 43. 
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 espoir de nous là-desus avec vostre advis me réjouisses fort, surtout s'il y at 

 aparance de vous aler voir.950 

  

Al eerder, op 26 januari 1658, had ze al aan haar secretaris Pelletier geschreven dat ze 

gehoord had dat de Staten-Generaal Maria Elisabeth de zeggenschap over Bergen op 

Zoom wilden ontnemen:  

  

 que jamais je vois une sy belle aucation de redemandés le dit marquissa ay 

 remontres mon droy qu'asseure que la prinsses d'Oxoldre [= prinses van 

 Hohenzollern = Maria Elisabeth; IH] y at tout le monde pour henemis, ay qu'à 

 Bergue mesme l'on m'y souasste [van 'souhaiter'; IH].951  

 

Pelletier reageerde beleefd en positief, maar wees er ook voorzichtig op dat het zeker 

moest zijn dat Béatrix hiervoor de instemming van haar zuster Madeleine en haar 

nazaten (zwager Albert was inmiddels overleden) zou hebben 'desquels donnation 

réalizée prévauldra toujours à celle de Votre Altesse, qui entre autres deffauts manque 

de ceste formalité'.952 

 In een volgende brief van Constantijn aan Béatrix was er sprake van een 

gerucht dat prinses Louise zeven maanden zwanger was en dat dit gerucht zou zijn 

verspreid door Maria Elisabeth.953 Constantijn veinsde dat Elizabeth Stuart vooral 

bezorgd was als moeder en dat het haar niet ging om de geloofsovergang. Het is op 

zijn minst opmerkelijk dat Maria Elisabeth dit gerucht, dat haar alleen nog maar meer 

zou schaden, zou hebben verspreid. Op haar beurt liet Béatrix Constantijn weten dat 

zij Louise Hollandina had gezien en dat zij beslist niet zwanger was; ze vond haar 

eerder te dun dan te dik.954 

 Op 9 januari 1658 hadden de Staten-Generaal reeds besloten de markiezin 

voorlopig alle bevoegdheden te ontnemen. Maria Elisabeths pogingen zich in Den 

Haag te rechtvaardigen tegenover Elizabeth en de Staten-Generaal haalden niets uit.  

Béatrix kreeg de kans haar pleidooi met de claim op het markiezaat en alle 

bijbehorende stukken in te dienen. Dat deed ze op 7 februari 1658, op dezelfde dag 

                                                
950 BC, nr. 43. 
951 Béatrix de Cusance aan Claude-François Pelletier, 26 januari 1658, BMB, Ms. 1117, fol. 122-123. 
952 Claude-François Pelletier aan Béatrix de Cusance, 6 maart 1658, BMB, Ms. 1119, fols. 95-96. 
953 BC, nr. 46. 
954 Ibidem, nr. 20. 
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dat ze Pelletier over deze buitenkans in kennis stelde.955 Ze verzocht de Staten-

Generaal opnieuw haar rechten als markiezin van Bergen op Zoom te erkennen. Ze 

beriep zich op het feit dat het toch nooit de bedoeling kon zijn geweest dat de prins 

van Oranje het markiezaat meteen ná de overdracht in het kader van de Münsterse 

vredesregeling aan haar nicht zou geven. Gezien de voorgeschiedenis was zij, Béatrix, 

toch de meest aangewezen persoon om Bergen op Zoom te besturen? Verder haalde 

ze uit naar Maria Elisabeth door haar ervan te beschuldigen dat ze in het verleden 

diverse personen had omgekocht, om dezen voor zich te winnen en zo haar aanspraak 

door te drijven. Béatrix betoogde dat ze kon bewijzen dat het ging om Pieter van der 

Linden, advocaat-fiscaal van de Raad van Brabant, wijlen dr. Cornelis Musch, griffier 

van de Staten-Generaal, en dr. David de Ruijter, raadsheer-president van de Raad van 

Brabant. Van der Linden zou volgens Béatrix zelfs hebben gepocht dat hij  

  

 de voors. sommen ende penningen ten fijne voors. van de voors. P. van 

 Hoogensolren [Maria Elisabeth] bij vereeringen ontfangen hadde; met 

 bijvoeginge van woorden dat sulcken processen degeene waren daervan men 

 yets sonderlinge moste profiteren ende aen hebben.956  

  

Voorts betrof het de - inmiddels overleden - corrupte griffier van de Staten-Generaal 

Cornelis Musch,957 die 'om 't faveur van sijne crachtige uutwerkinge dienaengaende te 

mogen hebben, heeft getelt gehadt oft doen tellen in twee respective partijen de 

somme van 21.000 guldens'.958 Bij president De Ruijter was Maria Elisabeths poging 

tot omkopen mislukt:  

  

 [dat zij] in sijn huys heeft gedaen brengen drie bequame sackjens met silveren 

 gelt die hij niettemin (als een eerlijck gemoet) heeft gerefuseert ende 

 geweygert aen te nemen, hetwelck wat het feyt belangth de vrouwe van 

 Lorraine seyt verseeckert te sijn dat de voors. heer president De Ruyter daerop 

 gehoort werdende, niet en sal ontkennen.959  

                                                
955 NA, ND inv.nr. 7925. 
956 Ibidem. 
957 Zie over Musch bijvoorbeeld, Geert H. Janssen, Creaturen van de macht. Patronage bij Willem 
Frederik van Nassau (1613-1664) (Amsterdam 2005) 131-133 en Paul Knevel, Het Haagse bureau 
(Amsterdam 2001) 124-125.  
958 NA, ND inv.nr. 7925. 
959 Ibidem.  
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Nergens blijkt dat de aantijgingen van Béatrix door de autoriteiten serieus zijn 

genomen of zijn onderzocht. Béatrix zou in 1658 en 1659 enkele malen naar Den 

Haag komen om haar zaak persoonlijk kracht bij te zetten. De Haagse verblijfplaats 

van Béatrix is onduidelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden. Het kan zijn dat zij 

bij Elizabeth in haar huis aan de Kneuterdijk in Den Haag onderdak aangeboden heeft 

gekregen. Een andere mogelijkheid is dat zij logeerde bij haar aangetrouwde 

achternicht Emilia van Merode-Wassenaar-Obdam, want in een brief van 23 juni 1659 

aan Emilia, die op dat moment buiten Den Haag verbleef, grapte ze dat haar meubels 

nog steeds in Emilia's huis in Den Haag stonden en dat ze moest zorgen dat deze weg 

waren voordat Emilia weer terugkwam.960 Ook zou ze in een van de huizen van 

Constantijn Huygens gelogeerd kunnen hebben. Na de dood van zijn vrouw Susanna 

van Baerle had Constantijn de leegstaande rechtervleugel van zijn huis aan het Plein 

in Den Haag aan Lady Killigrew aangeboden als logeeradres. Hij kan Béatrix 

hetzelfde aanbod hebben gedaan. Anderzijds lijkt haar brief van 31 mei 1659 meer te 

verwijzen naar een verblijf op Hofwijck, Constantijns buitenplaats in Voorburg: 'Je 

me soytte mille fois à vostre pety châteaux où je sçay gy'il faict charmant de toutte les 

salons.'961 Ten slotte is het ook mogelijk dat ze iets heeft gehuurd of zelfs dat ze in een 

herberg verbleef.  

  Op 9 maart 1658 stelden de Staten-Generaal een commissie in om zich ter 

plaatse op de hoogte te stellen.962 Deze inspectiereis zou Béatrix' zaak geen goed 

doen, want op 18 januari 1659 leidde de uitspraak van de Staten-Generaal alsnog tot 

een herstel van alle rechten van de markiezin.963 Aan de dubieuze rol van Maria 

Elisabeth bij de geloofsovergang van Louise Hollandina werd geen woord meer 

vuilgemaakt. Pas op 31 juli 1659 verklaarden de Staten van Holland in het bijzijn van 

zowel Béatrix als Maria Elisabeth de argumenten van Béatrix niet relevant en 

verzochten zij haar van verdere aanspraken af te zien. Dit besluit werd op 2 augustus 

                                                
960 Tresoar, MS 326 Familie-archief thoe Schwartzenberg & Hohenlansberg/1301-1: Béatrix de 
Cusance aan Emilia van Wassenaer-de Merode, 23 juni 1659. 
961 BC, nr. 55. 
962 Ook voor de drossaard van Bergen op Zoom, Willem van der Rijt jr., heer van Broechem, en de 
gereformeerde kerkenraad van Bergen op Zoom, kwam het goed uit dat de katholieke Maria Elisabeth 
voorlopig uit haar ambt werd ontzet. Beide partijen hebben in 1658 ook hun beschuldigingen jegens 
Maria Elisabeth aan de Staten-Generaal kenbaar gemaakt. 
963 Voor het volledige verhaal, zie: De Mooij, Geloof kan Bergen verzetten, pag. 421-437. 
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1659 naar de Staten-Generaal gestuurd om daar te worden overgenomen.964 Béatrix 

vertrok meteen uit de Republiek en zou er nooit meer terugkeren. Kennelijk legde zij 

zich bij de uitspraak neer, want het was de laatste keer dat ze iets liet horen over haar 

aanspraken op het markiezaat. Hierna werd haar aandacht in beslag genomen door de 

slepende rechtszaak die haar schoonmoeder Caroline van Oostenrijk inmiddels tegen 

haar had aangespannen.965 Ook ging Béatrix’ aandacht nog steeds uit naar de 

legitimering van haar huwelijk met hertog Karel en was zijn vrijlating uit Spaanse 

gevangenschap op handen. 

 Alleen Elizabeth Stuart was echt begaan met de geloofsovergang en de vlucht 

van haar dochter Louise Hollandina. Voor de andere partijen was het slechts een 

aanleiding om hun eigen belangen in de rechtskwestie rondom het markiezaat aan de 

orde te stellen.966 De echte triomf was voor Maria Elisabeth, die na haar eerherstel 

over Bergen op Zoom regeerde tot haar dood in 1671, waarna haar nazaten het 

markiezaat tot 1795 in hun bezit hielden. Waarom Béatrix zich bij de afwijzing 

neerlegde, blijft giswerk. Wel staat vast dat zij de steun van hertog Karel moest 

ontberen. Elizabeth Stuart heeft, voor zover bekend, niet meer geprotesteerd tegen het 

herstel van de rechten van Maria Elisabeth op Bergen op Zoom. Haar dochter Louise 

heeft ze nooit meer ontmoet.967  

 Waarschijnlijk mede als gevolg van deze zaak raakten Béatrix en Elizabeth 

goed bevriend. Ze bezochten elkaar en Elizabeth, die enkele jaren daarvoor nog met 

Maria Elisabeth de Zuidelijke Nederlanden had bezocht, was in juni 1659 enige tijd te 

gast bij Béatrix in Brussel.968  

 

 

 
                                                
964 ANF, inv.nr. 273 AP 74 Rohan-Bouillon, dossier Cusance, inv. nr. 25. NA, Staten-Generaal 1550-
1796, inv. nr. 5021.  
965 Zie p. 145-146. 
966 Voor de drossaard Willem van de Rijt junior, heer van Broechem, om zijn eigen positie te 
verbeteren, voor de gereformeerde kerkenraad om de katholieke praktijken van de markiezin terug te 
dringen en ten slotte voor Béatrix de Cusance om opnieuw haar rechten op het markiezaat op te eisen. 
Béatrix en de drossaard zijn er niet beter van geworden. De gereformeerde kerkenraad werd wel 
tevredengesteld, want Maria Elisabeth II stelde zich voortaan terughoudend op ten aanzien van de 
katholieke activiteiten in en rondom het markiezaat. De Mooij, Geloof kan Bergen verzetten, pag. 435-
437. 
967 Louise werd in 1659 novice in Maubuisson, een klooster voor vrouwelijke Cisterciënzers. In 1664 
zou zij daar door Lodewijk XIV tot abdis worden benoemd. Jeanne Holierhoek, 'Louise Hollandine 
prinses van de Palts' in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: 
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/LouiseHollandine [31/08/2014]. 
968 BC, nr. 56. Zie ook p. 231. 
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Wederzijdse voorspraak  

Verzoeken om voorspraak speelden herhaaldelijk een belangrijke rol in de 

vriendschap tussen Constantijn en Béatrix. Bij de zaak rondom Bergen op Zoom 

hadden Béatrix en Constantijn elkaar om hulp gevraagd, in 1658 was het Constantijn 

die Béatrix' bijstand inriep bij een poging om zijn zoon Constantijn junior aan een 

betrekking te helpen. Constantijn zou zich hiervoor uit vaderlijke plichtsbetrachting 

herhaaldelijk inspannen, niet alleen voor Constantijn junior maar ook voor zijn andere 

zonen. In 1655 en in 1658 probeerde hij Constantijn junior als raadsheer bij het Hof 

van Holland te laten benoemen. Het ging in dit geval om de vervulling van de 

vacature die was ontstaan na het vertrek van dr. Adriaan van Almonde, die tot Raad 

van Indië was benoemd.969 Hij vroeg Béatrix een aanbevelingsbrief te richten aan 

Jacob van Wassenaer-Obdam (1610-1665), luitenant-admiraal van Holland en West-

Friesland en lid van de Ridderschap van Holland. Johan van Merode (1610-1666), een 

achterneef van Béatrix, was de echtgenoot van Emilia van Wassenaer-Obdam (1610-

1666), die weer de zuster was van Jacob van Wassenaar-Obdam. Dit zal vermoedelijk 

de reden zijn geweest dat Constantijn juist aan Béatrix om bemiddeling vroeg. Maar 

het feit dat zij zich nog steeds overal presenteerde als de hertogin van Lotharingen zal 

ook hebben meegespeeld. 

 Aan de brief die zij Obdam uiteindelijk zou sturen (april 1659), was het nodige 

getouwtrek voorafgegaan. Het leek wel of ze aarzelde om vader en zoon te helpen, 

Constantijn senior moest er haar in elk geval herhaaldelijk aan herinneren.970 Wellicht 

had ze mondeling al van haar relaties begrepen dat het weinig zin zou hebben. 

Béatrix' brief aan Obdam is door Constantijn in afschrift bewaard.971 Zij sprak hierin 

de wens uit dat Obdam een goed woordje voor Constantijn junior zou doen bij de 

ridderschap van Holland, die het benoemingsrecht hadden over het ambt. 

Vermoedelijk heeft Constantijn de brief zelf opgesteld, want het taalgebruik past meer 

bij hem dan bij Béatrix. Haar goede woorden haalden overigens niets uit. Constantijn 

junior werd wéér niet toegelaten. In zijn Mémoire pour mes enfants van 24 januari 

1660 liet vader Constantijn zich daar zeer verbitterd over uit.972 Met naam en toenaam 

                                                
969 Almonde zou nog tijdens zijn reis naar Indië overlijden. 
970 BC, nrs. 49, 50, 52, 53, 64, 65, 66. 
971 Ibidem, nr. 53. 
972 Constantijn Huygens, Mémoires de Constantin Huygens, Th. Jorissen (ed.) ('s-Gravenhage 1873) 
176-196. Vgl. S. Groenveld, 'C'est le père, qui parle': Patronage bij Constantijn Huygens (1596-1687)', 
Oranje-Nassau Museum. Jaarboek (1988) 53-106. 
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noemde hij enkele edelen die in deze zaak hun loyaliteit ten opzichte van hem hadden 

betoond, maar ook degenen die hem in de steek hadden gelaten. Tevens haalde hij uit 

naar de onkreukbare Johan de Witt, die volgens Constantijn behoorlijk bij hem in het 

krijt stond:  

 

 Si le grand estimateur voyoit la qualité des lettres qu'il m'a escrites, au subject 

 des services et offices que je luy avoy rendus, ou bien qu'il me conjuroit de 

 luy rendre, je ne sçay pas bien comment sa conscience s'en trouveroit, ni 

 comment elle ajusteroit tant d'ingratitude avec le souvenir de tant 

 d'obligation.973 

 

In zijn klaagzang noemde Constantijn Béatrix' inspanningen niet. Wel bleek dat ook 

Amalia van Solms zich tot twee keer toe tevergeefs ten gunste van Constantijn junior 

had uitgesproken.974  

 Béatrix voelde zich bezwaard omdat Constantijn niets meer van zich liet 

horen. In twee opeenvolgende brieven sprak ze haar bezorgdheid hierover uit:  

 

 J'ay bien crus par vostre long cilance que vous avié quelque mescontantemant 

 de moy, mais vous ne vous souvenés peut-estre pas de m'avoir mandés que je 

 sondasse la seur sur l'afaire, est que cellon cellà il faudrés escryre au frère. Je 

 l'a faict est l'on m'at dit tout n'est que cellà ne ce pouvoit à cause que cellà 

 estay contre des personne qui ne ce devés désobligés.975  

 

Met de zuster en de broer doelde Béatrix op Emilia en Jacob van Wassenaer-Obdam. 

Na een lang stilzwijgen reageerde Constantijn eindelijk: hij was niet alleen ontstemd 

over het feit dat zijn zoon het ambt niet had gekregen, maar men had Béatrix ook te 

schande gemaakt door haar verzoek te negeren.976 

 Rest nog de voorspraak die Béatrix via Constantijn vroeg aan Amalia van 

Solms en haar kleinzoon prins Willem III voor de benoeming van haar raadsman 

Nicolas Dorival tot baljuw van Besançon. Sinds René van Châlon kinderloos was 

overleden in 1544 en zijn titels - waaronder die van 'prins van Oranje' - aan Willem 

                                                
973 Huygens, Mémoires, 179. 
974 Ibidem, 182. 
975 BC, nr. 64. Vgl. nr. 65. 
976 Ibidem, nr. 66. 
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van Oranje had nagelaten, had de prins van Oranje het benoemingsrecht over het 

baljuwschap van Besançon. Beatrix schreef: 'escrivés de toutte vostre plus belle 

manière est de toutte la plus douse que ce peut à Madame la grand-manmant du cher 

petis-maitre est ditte luy pour cella de ma part tout ce que vous jugerés bon.'977 Er is 

geen bewijs gevonden dat Constantijn dit verzoek heeft overgebracht; Dorival is in 

ieder geval nooit baljuw van Besançon geworden. Wel zou hij in 1663 getuige zijn bij 

haar hernieuwde huwelijksgelofte aan hertog Karel en ook was hij aanwezig toen zij 

haar testament liet opstellen.978  

 

Conflict met Pelletier (1658) 

 

Eind juli 1658, direct nadat secretaris Claude-François Pelletier van zijn 

onderhandelingen in Spanje was teruggekeerd, ontstond er een ernstig conflict met 

Béatrix.979 Ze uitte diverse beschuldigingen aan het adres van haar dienaar. Zo zou hij 

hebben geknoeid met rekeningen. Ook zou hij tegen haar hebben gelogen over zijn 

terugreis uit Spanje. Pelletier had haar geschreven dat hij van Bilbao over zee naar 

Vlaanderen zou reizen. Na zijn terugkomst begreep ze echter pas waarom hij maar 

liefst vier maanden over de reis had gedaan. Ze ontdekte dat hij niet over zee maar via 

de Franche-Comté was gereisd, waar hij een bezoek aan haar zuster Marie-Henriette 

had gebracht. Daarna had hij Claude-François Lullier, president van het parlement van 

Dôle, gesproken. Wellicht had dit te maken met de stichting van een Benedictijner 

klooster in La Roche-Morey (Haute-Saône). Lullier, een notabele van het plaatsje, had 

daarvoor op 14 mei 1657 toestemming gekregen van Béatrix, die ook vrouwe van La 

Roche-Morey was.980 Vervolgens had Pelletier Frankfurt aangedaan, waar hij een 

bankier van Karel had bezocht. Ten slotte was hij ook nog in Boxmeer geweest, waar 

hij Béatrix' zuster Madeleine, inmiddels weduwe geworden, had ontmoet. Béatrix 

verdacht hertog Karel ervan Pelletier hiertoe opdracht te hebben gegeven om zo haar 

naaste familie tegen haar op te stoken. Ook had ze vernomen dat Pelletier zich samen 

met hertog Karels raadsheer Saint-Martin positief had uitgelaten over de voor haar zo 

                                                
977 BC, nr. 78. 
978 Zie p. 270 -271.  
979 BMB, Ms. 1117, fols. 129-174v. Pelletier deed er een briefje aan voorafgaan waarop hij noteerde: 
'Lettres de feu S.A. madame Béatrix de Cusance à Peletier, depuis son retour d'Espagne, 1658 et 1659'. 
Het betreft dertien brieven van Béatrix en zeven brieven van Pelletier.  
980 Archives Départementales de la Haute-Saône. Prieuré de Morey, H. 681. In: BMB, MS 2368, 
'Materials for the history of the family of De Cusance of Franche-Comté', G.J. de Cusance Mead, p. 45. 
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nadelige uitspraak over het markiezaat van Bergen op Zoom. In haar brieven schold 

ze hem de huid vol, ze noemde hem achterbaks en een verrader. Ze maakte hem 

duidelijk dat ze hem nooit meer wilde zien. Ook dreigde ze hem met hetzelfde 

tragische lot als de hoveling Monaldescho door toedoen van koningin Christina van 

Zweden was overkomen.981 Christina had deze dienaar tijdens haar verblijf in 

Fontainebleau in november 1657 standrechtelijk laten executeren, omdat zij 

vermoedde dat hij haar plannen aan de Spanjaarden had verraden.982  

 Uit de correspondentie blijkt dat Pelletier herhaaldelijk maar tevergeefs heeft 

geprobeerd haar mondeling te spreken, en dat hij zelfs naar Den Haag is gereisd om 

haar daar te bezoeken. Zij verbleef daar vanwege de zaak over het markiezaat van 

Bergen op Zoom. Omdat ze hem niet wilde ontvangen, richtte Pelletier zich 

schriftelijk tot haar. Voorafgaand aan het stapeltje brieven over dit conflict, is er een 

document waarin Pelletier zijn ongezouten mening geeft over Béatrix' houding ten 

opzichte van hem. Hij noemt haar inconsequent, wispelturig, intimiderend en 

onredelijk. Haar brieven, die volgen, spreken voor zich, aldus Pelletier.983 Zijn 

weerwoord aan Béatrix is te vinden in de kopieën van de brieven die hij aan Béatrix 

stuurde. Wat de rekeningen betreft, toonde hij zich bereid zich aan een controle door 

een van Béatrix' notarissen te onderwerpen. Om zijn omweg via de Franche-Comté te 

rechtvaardigen, legde hij uit dat hij daarover wel had moeten liegen. Karels zwager 

Gaston van Orléans en zijn broer Nicolaas-Frans lagen nog steeds op de loer om hem 

gevangen te nemen. Hij had hen op een dwaalspoor willen brengen, mocht zijn brief 

aan Béatrix onderschept worden. Daarom had hij Béatrix geschreven dat hij over zee 

zou reizen, terwijl hij in werkelijkheid al die tijd al van plan was geweest via de 

Franche-Comté terug te keren. Pelletier ontkende dat hertog Karel een rol had 

gespeeld in zijn bezoeken aan de Franche-Comté, Frankfurt en Boxmeer. Hij had 

Béatrix' zusters alleen op de hoogte willen brengen van de stand van zaken. Hij 

onderstreepte dat hij alleen in Béatrix' belang had gehandeld en niet in dat van de 

hertog.984 

 Zijn uitlatingen over de zaak rondom het markiezaat van Bergen op Zoom 

zouden volgens Pelletier op een misverstand berusten. Béatrix moest niet altijd 

                                                
981 BMB, Ms. 1117, fols. 155-156v. 
982 Diederik Lanoye, Christina van Zweden. Koningin op het schaakbord Europa 1626-1689 (Leuven 
2001) 152-154. 
983 BMB, Ms. 1117, fol. 131. 
984 Ibidem, fols. 129-174v. 
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geloven wat slecht geïnformeerde mensen tegen haar zeiden. Hij en raadsheer Saint-

Martin hadden alleen maar hun mening gegeven over de gang van zaken in 1655, toen 

Béatrix had overwogen de kwestie opnieuw aanhangig te maken.985 Zij waren van 

oordeel dat haar raadsman Cromstrijen Béatrix' aanspraak geen goed had gedaan door 

zich te richten op corruptie van de raadsheren, iets wat nooit bewezen had kunnen 

worden, en waarop zij in 1658 onverstandig genoeg opnieuw de aandacht had 

gevestigd. Ook merkte hij op dat zij zichzelf had benadeeld door geen gehoor te even 

aan zijn advies om in 1654 samen met haar zwager graaf Albert van den Berg een 

zaak aan te spannen. Getweeën zouden zij veel meer kans van slagen hebben gehad. 

Die laatste opmerking van Pelletier zal ongetwijfeld, meer nog dan de andere, tegen 

het zere been van Béatrix zijn geweest, want zij verkeerde op gespannen voet met 

haar zuster en zwager. 

 Hoe dan ook, het is duidelijk dat Béatrix in Pelletier geen enkel vertrouwen 

meer had. Hij verdween naar de achtergrond, na haar bijna 24 jaar trouw gediend te 

hebben. Wel zou hij in dienst blijven van haar zuster Marie-Henriette, die in 1660 met 

Charles-Eugène de Ligne, de latere hertog van Arenberg, zou trouwen. Pelletier droeg 

zorg voor haar administratie en zou later ook gouverneur van haar kinderen 

worden.986  

 Pelletier schreef na zijn vertrek bij Béatrix een 1.076 regels tellend gedicht 

getiteld 'Maximes politiques sur la conduite de madame Béatrix de Cusance en son 

mariage avec Sme prince Charles IIII, duc de Lorraine et de Bar'. In zijn inleiding op 

het gedicht schreef hij dat zij het zelf nooit onder ogen heeft gehad, omdat hun relatie 

bekoeld was.987 

                                                
985 Zie p. 222-223. 
986 Vanaf 1665 was hij in dezelfde functie verantwoordelijk voor de opvoeding van Ernest-Dominique, 
graaf van Beaumont en enige zoon van Philippe d'Arenberg, prins van Chimay, en daarna nog van 
Louis-Ernest, zoon van Philips van Egmont, prins van Gavere. 
987 BMB, Ms. 1116, fols. 1-64. 
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9. 'L'épouseur universel'. Pogingen tot een hernieuwd huwelijk 

 

Vrede van de Pyreneeën (1659) 

 

Op 23 oktober 1659 werd hertog Karel vrijgelaten ter gelegenheid van de op handen 

zijnde Vrede van de Pyreneeën. Frankrijk en Spanje sloten op 7 november 1659 vrede 

met elkaar op Fazanteneiland, een eilandje vlak voor de kust op de grens tussen Frans 

en Spaans Baskenland. Karels vrijlating verliep in etappes. In april 1659 mocht hij 

zich al vrij bewegen in de omgeving van Toledo, maar hij had nog wel de plicht zich 

iedere nacht te melden. Voor zijn onkosten kreeg hij vanaf dat moment een pensioen 

van 4.000 ducaten per maand. Dit geld zou Karel niet uitgeven maar schenken aan de 

soldaten van de Spaanse escorte die hem uitgeleide deed toen hij in augustus voor het 

eerst de Spaans-Franse grens overstak.988 Nadat in augustus 1659 met de 

onderhandelingen een begin was gemaakt aan de Spaans-Franse grens, aan Franse 

zijde onder leiding van Mazarin en aan Spaanse kant door Don Louis de Haro, kreeg 

de hertog toestemming zich daarheen te begeven. Hij wilde eerst koning Filips een 

bezoek brengen, maar deze weigerde hem te ontvangen. Tevergeefs trachtte Karel 

zich vervolgens te mengen in de onderhandelingen op Fazanteneiland.989 Karel, die 

nog steeds verplicht was aan de Spaanse kant van de grens te blijven en bovendien 

niet officieel was vrijgelaten, trok enkele malen de grensrivier de Bidasoa over om 

met Mazarin te spreken. 

 Don Luis de Haro was van mening dat de hertog in zijn handen mocht wrijven 

met wat Spanje voor hem had bereikt bij de vredesonderhandelingen, maar Karel was 

er niet tevreden over. In artikelen 62 t/m 78 van het verdrag stond weliswaar dat Karel 

Lotharingen zou terugkrijgen, maar er werd wel bedongen dat hij een doorgang van 

ruim twee kilometer vrij moest laten om de Franse legers met bestemming Elzas en de 

Champagne te kunnen laten passeren. Ook Nancy werd hem teruggeven, onder 

voorwaarde dat hij alle fortificaties in de stad zou ontmantelen. Het hertogdom Bar 

was geen onderdeel van dit verdrag. Het zou in handen van Frankrijk blijven tot aan 

de Vrede van Vincennes in februari 1661.990 Verontwaardigd weigerde Karel in te 

                                                
988 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France III, 22 
989 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 772.  
990 Vgl. voor een uitvoerige beschrijving van de vredesonderhandelingen en Karels rol hierin: Calmet, 
Histoire eccléstiastique et civile de Lorraine III, 557-573. 
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stemmen met het verdrag, maar daar hadden de Fransen en de Spanjaarden geen 

boodschap aan. 

 

Karel op vrije(rs) voeten (1659-1660) 

 

Na zijn vrijlating nodigden Karels zuster Margaretha en zwager Gaston hem uit om 

naar hun hof in Blois te komen. Na de Fronde had Mazarin Gaston daarheen 

verbannen. In het bijzijn van hun zuster Margaretha verzoende Karel zich met zijn 

broer Nicolaas-Frans en ook met enkele van zijn dienaren, onder wie veldmaarschalk 

Ligneville en raadsheer Beauvau. De hernieuwde vriendschap met zijn broer bekoelde 

alweer snel toen Karel zijn geld en de kist met juwelen van hem terugeiste.991 Dit was 

dezelfde kist die bij zijn gevangenneming in februari 1654 bij Béatrix in het Brusselse 

hôtel de Berghes in beslag was genomen en waarover hij haar zoveel verwijten had 

gemaakt tijdens zijn gevangenschap. Nicolaas-Frans weigerde in eerste instantie ook 

maar iets terug te geven. Het geld was op. Hij had het gebruikt om zijn troepen en 

andere onkosten te betalen. De kist met juwelen beschouwde hij als de bruidsschat die 

zijn inmiddels overleden echtgenote Claude nooit had gekregen. Margaretha zag dat 

beide broers elkaar weer in de haren vlogen en greep in. Ze wist Nicolaas-Frans over 

te halen de kist met de resterende juwelen bij Karel in te leveren.992 

  Béatrix reageerde verheugd op Karels vrijlating en hield Constantijn Huygens 

op de hoogte van de ontwikkelingen. Reeds voordat Karel definitief vrijgelaten zou 

worden, meldde ze Constantijn: 'Une personne qui est en tressfs de sont mariage at 

bien des affaire. J’ay signés jeudy passés les article que Son Altesse de Lorraine at 

désirés, ay envoyés mes procure coume il faict ses siene'.993 Dit is opmerkelijk want 

van een dergelijk contract, wat er ook in stond, is verder nergens meer sprake. Op 3 

september 1659 schreef ze Constantijn vervolgens opgetogen dat ze uit een brief van 

8 augustus van de hertog had vernomen dat hij 'veut en persone achevés est conclure 

ce qui reste à faire en nostre mariage ay me mande que sitôt qu'el cerat en France, elle 

me manderat le lieux où je la pouray voir.'994 Huygens, die inmiddels Karels reputatie 

wel kende, reageerde gereserveerd:  

 

                                                
991 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France III, 36-39. 
992 Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 176-177. 
993 BC, nr. 53. 
994 Ibidem, nr. 61. 
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Quoyqu'il en soit, je ne sentiray pas ma créance toute confirmée, que je ne 

sache ce grand et merveilleux Prince au deça de Paris. Si, cela estant, il 

persiste dans ce bon et beau langage qu'il nous parle de loing, mes feux de joye 

s'allumeront tout de bon, et je pense avoir quelque subject de raisonner comme 

je raisonne.995  

 

 Een half jaar later herinnerde Constantijn haar aan deze waarschuwing, nadat 

hij weer een hoopvolle brief van Béatrix had ontvangen.996 Hij kreeg gelijk, want 

ondanks Karels mooie beloftes aan Béatrix over een nieuw of hernieuwd huwelijk, 

weigerde hij haar te zien toen hij eenmaal in Parijs was gearriveerd. Karel had eerder 

echter wel degelijk zijn agent de jezuïet Claude Maillard naar Rome gestuurd om te 

verkennen hoe men dacht over een nieuw huwelijk, maar die missie was op niets 

uitgelopen.997 In het voorjaar van 1660 sommeerde Karel Béatrix Brussel te verlaten 

en zich in het klooster in Bergen of in haar kasteel Eigenbrakel te vestigen. Die 

tegenstrijdigheid tussen Karels plannen voor een nieuw huwelijk en zijn weigering 

Béatrix te zien, valt moeilijk te rijmen, maar past wel bij zijn dubbelzinnige politiek. 

Zo ging het al zijn hele leven, hij zei het een en dacht het ander, of andersom. Dat 

veroorzaakte verwarring en intussen trok hij zijn eigen plan. Béatrix kon niet anders 

dan gehoorzamen en trok zich vanaf begin mei terug in het klooster van de 

visitandinnen in Bergen. In het najaar vestigde ze zich in Eigenbrakel, evenmin een 

plaats waar ze graag kwam, en waar de hertog haar eerder, al in de winter van 

1657/1658, had ondergebracht, een behuizing 'où il n'y aves qu'à les 4 muraille'.998 

Enige tijd later, in het voorjaar van 1661 zou zij toch weer in Brussel verblijven. 

 Op de Lotharingse opvolging hadden de broers ieder hun eigen visie: 

Nicolaas-Frans had gehoopt zijn broer permanent als hertog van Lotharingen op te 

volgen, ervan uitgaande dat Nicole (als zuster van zijn overleden echtgenote Claude) 

eigenlijk degene was geweest die de titel had gedragen. Zijn enige overgebleven zoon, 

eveneens Karel (1643-1690) genaamd, zou hem dan na zijn dood kunnen opvolgen. 

Ook hertog Karel had een stille wens: door een nieuw huwelijk met Béatrix zou hij 

zijn eigen zoon Charles-Henri als opvolger kunnen aanwijzen. Dit was dan ook de 

voornaamste reden waarom hij zijn dienaren naar Rome had gestuurd om deze 

                                                
995 Ibidem, nr. 62. 
996 Ibidem, nrs. 65 en 66. 
997 Favier, 'Notes et documents sur la vie privée de Charles IV', 80. 
998 Béatrix aan Claude-François Pelletier, 3 november 1657, BMB, Ms. 1117, fols. 151-152.  
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mogelijkheid te verkennen. Nicolaas-Frans kwam met een compromis: zijn zoon 

Karel zou met Karels dochter Anne kunnen trouwen. Die oplossing wees Karel van de 

hand. Hij gaf de voorkeur aan zijn eigen zoon Charles-Henri als opvolgende hertog. 

Daarom koos hij ervoor Anne met een andere telg uit het geslacht van de Lotharingers 

te laten trouwen, te weten François-Marie van Lotharingen-Elbeuf (1624-1694), prins 

van Lillebonne.999  

 Teleurgesteld over Karels afwijzing van een huwelijk tussen hun beide 

kinderen, probeerde Nicolaas-Frans kardinaal Mazarin over te halen om toestemming 

te geven voor een huwelijk van zijn eigen zoon Karel met Maria Mancini (1639-

1715).1000 Zij stond bekend als een van de drie Mazarinettes, de mooie nichtjes van 

kardinaal Mazarin.1001 Al eerder, bij de onderhandelingen over de Vrede van de 

Pyreneeën, had een van Karels dienaren in opdracht van de hertog Mazarin verzocht 

om de zoon van Nicolaas-Frans met Maria Mancini te laten trouwen. Maar 'oom' 

Karel maakte al snel duidelijk dat dit een misverstand was, want hij wilde zélf met 

Maria Mancini trouwen.1002 Mazarin vond het interessant om dit gegeven te gebruiken 

in zijn onderhandelingen met hertog Karel, maar hield in het najaar van 1659 nog 

even de boot af.  

 Toen hertog Karel in de zomer van 1660 hoorde dat zijn broer nu aan Mazarin 

toestemming had gevraagd voor een huwelijk tussen diens nichtje Maria met zijn 

eigen zoon Karel, begon de hertog zelf Maria openlijk het hof te maken. Hij gaf 

Mazarin te kennen dat hij haar nog steeds wilde trouwen. Mazarin weigerde. Hij had 

namelijk een brief onderschept van hertog Karel aan Béatrix, waarin hij haar 

verzekerde niet ongerust te zijn over zijn hofmakerij bij Mancini. Karel had die toeleg 

alleen maar verzonnen om tijd te rekken en zijn onderhandelingspositie bij Mazarin te 

versterken. Mazarin was zwaar beledigd door Karels avances ten opzichte van zijn 

nichtje, de eer van zijn familie was te schande gemaakt.1003 Zowel oom Karel als zijn 

                                                
999 Lillebonne is een klein graafschap ten oosten van Le Havre, waarvan de graven zich prins mochten 
noemen. De prinsen van Lillebonne kwamen uit het geslacht van Lotharingen Elbeuf; ze resideerden 
niet in Lillebonne, maar in Lotharingen. 
1000 Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 180-181. 
1001 Maria Mancini was een van de eerste grote liefdes van koning Lodewijk XIV. Ze wilden graag met 
elkaar trouwen, maar Lodewijks moeder, Anna van Oostenrijk en Mazarin hielden dit tegen. Lodewijk 
werd in het kader van de Vrede van de Pyreneeën uitgehuwelijkt aan de Spaanse prinses Maria-
Theresia. 
1002 Calmet, Histoire eccléstiastique et civile de Lorraine III, 562. 
1003 Ibidem, 581-582. 
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neef Karel kon een huwelijk met Maria Mancini verder wel vergeten.1004 Als deze 

intrige zich werkelijk zo heeft toegedragen, had Karel dus inderdaad op dit tijdstip, 

zomer 1660, nog steeds plannen om opnieuw met Béatrix te huwen. Of Karels 

geheime plannen ooit tot Béatrix zijn doorgedrongen, is niet bekend.  

 Het sensationele verhaal over Karel en Maria Mancini had in november 1660 

ook Constantijn Huygens bereikt. Hij verontschuldigde zich bij Béatrix dat hij haar 

deze roddel moest overbrengen, maar hij vermoedde dat ze inmiddels wel gewend 

was aan dit soort berichten. Hij schreef haar dat zijn zoon Christiaan in Parijs had 

vernomen dat 'que nostre bizeurre Altesse persisteroit tousjours à demander une des 

niepces du Cardinal. Sur quoy certain prélat avoit dit à ceste Eminence questo vechio 

in ogni modo vuol un pezzo di carne Mazarina'. [Die oude man wil hoe dan ook een 

stukje Mazarin-vlees].1005 Dat het doen en laten van hertog Karel hem bezighield, 

blijkt ook uit Constantijns papieren nalatenschap. Hierin zijn twee gedichten bewaard 

die de spot drijven met hertog Karels zogenaamde testament en grafschrift.1006 De 

gedichten getiteld Testament de feu monsieur le duc Charles de Lorraine en Epitaphe, 

zijn overgeschreven uit Le nouveau Parnasse Satyrique van Theophile de Viau (1590-

1624), waarin behalve de gedichten van de libertijn De Viau ook andere poëzie is 

opgenomen.1007 Het handschrift waarin de gedichten zijn overgeschreven, is niet van 

Constantijn. Hij zal het van iemand gekregen hebben die wist van zijn speciale 

belangstelling voor de notoire partner van zijn goede vriendin Béatrix. 

 Karels zoon Charles-Henri en dochter Anne waren inmiddels ook gasten aan 

het Franse Hof. Anne was er al eerder (begin 1658) ontvangen 'par ce fripon de 

Nicolas, ay de là par Paris est envoyés à Tiery [i.e. Karels tresorier; IH], enfin par 

toutte la cabaille qui ais contre moy', zo schamperde Béatrix.1008 De tienjarige 

Charles-Henri was meteen na de vrijlating van zijn vader naar Parijs ontboden. De 

kinderen resideerden daar afwisselend in het hôtel de Lorraine en het hôtel de Guise. 

In maart verbleven ze samen aan het hof van koning Lodewijk en zijn moeder Anna 

van Oostenrijk te Avignon. Het hof had er de winter doorgebracht (die daar minder 

guur was) en trof voorbereidingen om door te reizen naar Saint-Jean-de-Luz aan de 

                                                
1004 Mazarin zou Maria naar Italië sturen waar zij 1661 zou trouwen met Lorenzo Onofrio, vorst van 
Colonna. 
1005 BC, nr. 73. 
1006 KB, KA 42, fol. 41-43. Met dank aan Ad Leerintveld. Zie ook noot 71. 
1007 Théophile de Viau, Le nouveau Parnasse Satyrique (Calais 1684), 88-90. 
1008 Béatrix aan Claude-François Pelletier, 16 maart 1658, BMB, Ms. 1117, fol. 126. 



 257 

Spaanse grens, waar koning Lodewijk met de Spaanse infante zou trouwen.1009 Het 

Franse hof hing er aan hertog Karels lippen. Gezeten op een eenvoudig krukje 

amuseerde hij de koning en diens moeder en hun beider gevolg met verhalen over zijn 

belevenissen tijdens zijn gevangenschap in Spanje. In april 1660 keerde de hertog 

terug naar Parijs en stuurde hij Charles-Henri naar Lotharingen.1010 

 Tijdens zijn verblijf in Frankrijk, dat veertien maanden zou duren, spande 

Karel zich in om de Fransen te bewegen de besluiten te herroepen die bij de Vrede 

van de Pyreneeën over Lotharingen waren genomen. Mazarin hield hem aan het lijntje 

en beloofde op de kwestie terug te komen na zijn terugkomst uit Saint-Jean-de-

Luz.1011 Op 28 februari 1661, negen dagen voor de dood van Mazarin, tekenden Karel 

en Lodewijk XIV het verdrag van Vincennes. Het belangrijkste verschil met de 

besluiten over Lotharingen in de Vrede van de Pyreneeën was dat hertog Karel het 

hertogdom Bar weer terugkreeg als leen. Met dit verdrag kon hij wel instemmen: op 

23 maart zwoer hij in het Louvre zijn trouw aan de Franse koning.  

 

Liefdesperikelen en huwelijksaanzoeken (1660-1662) 

 

Dochter Anne trouwde op 7 oktober 1660 met François-Marie van Lotharingen-

Elbeuf, prins van Lillebonne. Béatrix deed ter gelegenheid daarvan afstand van 

vrijwel al haar grondgebied. Anne ontving in totaal twee miljoen pond als bruidsschat, 

twee keer zoveel als haar nicht (ook een nicht van Lodewijk XIV) Elisabeth van 

Orléans, hertogin de Guise, zou ontvangen.1012 Naast allerlei onroerende goederen in 

de Barrois, schonk hertog Karel het jonge paar ook het hôtel de Beauvau in Nancy, 

dat werd omgedoopt tot hôtel de Lillebonne.  

 Ongeveer een maand later meldde Béatrix reeds aan Constantijn Huygens dat ze 

binnen het jaar grootmoeder zou zijn.1013 Uit haar brief van 23 mei 1661 aan 

Alexander II, hertog van Bournonville (1616-1690), blijkt dat ze voornemens was bij 

de geboorte van haar eerste kleinkind aanwezig te zijn. Ze excuseerde zich voor de 

                                                
1009 Lodewijk XIV trad op 9 juni 1660 in het huwelijk met de Spaanse prinses Maria Theresia. 
1010 BC, nr. 67. 
1011 Calmet, Histoire eccléstiastique et civile de Lorraine III, 577-578. 
1012 Jonathan Spangler, The society of Princes: the Lorraine-Guise and the conservation of power and 
wealth in Seventeenth-Century France (Farnham 2009) 243. BNF, Clairambault 534, fol. 313, 
huwelijkscontract, 25 september 1660. Zie ANF, 273 AP 74 Rohan-Bouillon, dossier Cusance, 24, inv. 
nr. 229.  
1013 BC, nr. 72.  
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'desordre de ceste lestre mais une fluxion sur la gorge me tourmante sy fort que je ne 

scay ce que j'escris'.1014 Constantijn heeft Béatrix vermoedelijk het eerste deel van de 

reis naar haar dochter in Bar-le-Duc vergezeld. Volgens zijn dagboek overnachtte hij 

op 25 mei in Breda, de 26e was hij in Antwerpen en vanaf 27 mei in Brussel, waar hij 

vermoedelijk tot 6 juni verbleef. Op 6 juni bezocht hij in Henegouwen de plaatsen 

Halle en Zinnik en overnachtte hij in Bergen en op 7 juni was hij in Mariemont en 

Nijvel. Béatrix was van plan om vanuit Brussel naar haar kasteel in Eigenbrakel te 

reizen en daarvandaan op 9 juni via Namen naar haar dochter in Bar-le-Duc te gaan. 

Het is dus mogelijk dat Constantijn een eindje met Béatrix is opgetrokken toen zij 

vanuit Brussel richting Eigenbrakel vertrok, waarbij zij vermoedelijk ook Bergen 

aandeed.1015 De route die hij volgde, sluit goed aan bij de weg die Béatrix van Brussel 

naar Eigenbrakel aflegde.  

  Maar er was meer aan de hand. Op 30 mei ontving Constantijn, toen hij in 

Brussel was, een wel heel persoonlijk gedicht van Béatrix, het enige dat van haar is 

overgeleverd.  

 

 De Mad. de Lorraine, Bruxelles, 30e may 1661 

 

 Portraict de Délie 

 

 Je sçay faire des vers, je sçay un peu portraire 

 Je ne dance pas mal, et je chante assez bien 

 La musique me plaist et le doux entretien 

 Mon esprit est brillant et mon âme sincère 

 

 Je sçay trop bien aymer, et trop peu l'art de plaire 

 Quand on m'ouvre son coeur, je cache peu le mien 

 Et si j'aime une fois, je ne change pour rien 

 Car j'eus tousjours respect pour l'amoureux mistère 

 
                                                
1014 Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 23 mei 1661, ARB, Manuscrits 
Divers 208a, 7. 
1015 Constantijn zou nog van 8 juni tot 11 juni in Brussel blijven, daarna van 14 tot 18 juni in 
Antwerpen zijn en daarna via Turnhout, Breda, Rotterdam naar Den Haag terugreizen om daar de 21e 
te arriveren. Unger, Dagboek, 67. Zie ook BC, nr. 74. In tegenstelling tot wat Rudolf Rasch en ik in 
noot 204 van BC vermelden, hebben Constantijn en Béatrix elkaar dus wel degelijk in Bergen ontmoet. 
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 La grandeur n'a pour moy qu'un respect importun 

 En douceur et bonté nulle ne me ressemble 

 Et des Arts Libéraux je n'en ignore aucun 

 

 Vous en riez, Thyrsis, partez, que vous en sembles 

 Je sçay tant de mestiers, mais j'en sçay trop ensemble 

 Pour en sçavoir pas un. 

 $1016 
 

Het gedicht is in Constantijns handschrift gesteld, maar het is onmiskenbaar van 

Béatrix afkomstig. Dit wordt bevestigd door de linksboven genoteerde woorden 'De 

madame de Lorraine, Bruxelles, 30e may 1661'. Misschien heeft hij het van een 

gedicht van Béatrix overgeschreven of heeft hij het uit haar mond opgetekend. Het 

gedicht bevond zich in een map met kopieën van gedichten die Constantijn bewaarde. 

Als het een gedicht van hemzelf zou zijn geweest, zou hij het tussen zijn eigen 

gedichten hebben bewaard. 

 In het gedicht presenteert Béatrix zich als 'Délie'. Hoogstwaarschijnlijk 

verwijst Béatrix hiermee naar Maurice Scève's 'Délie', een onmogelijke liefde aan wie 

Scève 449 gedichten door Petrarca's 'Laura' geïnspireerde gedichten wijdde in zijn 

Délie, objet de la plus haulte vertu.1017 Maurice Scève (ca. 1501-ca. 1564) was een 

dichter uit Lyon, die zich sterk door het Italiaanse humanisme liet inspireren. Juist 

omdat zijn gedichten vaak nogal moeilijk zijn, is Scève's werk na zijn dood snel 

vergeten, maar kennelijk was dit niet het geval in de kringen van Béatrix en 

Constantijn.1018 Scève kan met Délie verwezen hebben naar zijn liefde voor zijn 

leerlinge Pernette du Guillet of hij kan er het anagram 'l'idée' mee hebben bedoeld. 

Béatrix richt zich in het gedicht tot Constantijn, die zij aanspreekt als Thyrsis, de 

herder uit Theocritus' Idyllen en Vergilius' Eclogae. Constantijn heeft zichzelf in zijn 

                                                
1016 KB, KA 42, fol. 41. Met dank aan Ad Leerintveld. Zie ook noot 71 in de inleiding. 
1017 Maurice Scève, Délie, object de la plus haulte vertue (Lyon 1544).  
1018 Het publiek dat Scèves poëzie las,'consists not of le vulgaire (the common herd) but of those who 
share his learning, his philosophical and even esoteric concerns, and his taste for difficulty and 
complexity': Doranne Fenoaltea, 'The architecture of poetic sequences' in: A new history of French 
Literature,  Denis Hollier (ed.) (1989), 189-193, aldaar 192. 
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poëzie soms als Thyrsis of als herder voorgedaan, wat Béatrix wel bekend zal zijn 

geweest.1019  

 In het gedicht krijgen we een aardig beeld van hoe Béatrix zichzelf ziet en hoe 

ze zich aan Constantijn wil presenteren. Ze kan dichten, ze kan portretten schilderen 

(dat wisten we nog niet!), ze kan dansen en zingen, ze houdt van muziek en van 

gesprekken. Ze heeft een briljante geest en een oprechte ziel. Ze weet goed hoe lief te 

hebben, maar minder goed hoe te koketteren. Als men zijn hart voor haar opent, kan 

ze het hare moeilijk verbergen. Als ze eenmaal liefheeft, laat ze niet meer los, omdat 

ze respect heeft voor de mysterieuze liefde. Uiterlijke praal maakt niet zoveel indruk 

op haar. Geen enkele vrouw kan zich met haar meten als het gaat om goedheid en 

zachtheid. De vrije kunsten beheerst ze allemaal. Dat is opmerkelijk, want deze zeven 

vrije kunsten staan voor de vakken Grammatica, Dialectica, Retorica, Aritmetica, 

Geometria, Musica en Astronomia; iets wat men eerder bij Constantijn zelf zou 

verwachten. Wellicht zegt ze daarom in haar laatste couplet tegen Constantijn 

(Thyrsis) dat hij haar hier wel om zal uitlachen. De betekenis van de laatste drie regels 

van het gedicht is niet helemaal duidelijk. Mogelijk brengt Béatrix hier tot uitdrukking 

dat ze veel vaardigheden beheerst, maar één niet en dat is Constantijn beminnen. Dit 

zou verklaren waarom ze zichzelf Délie noemt. Délie stond immers symbool voor een 

onmogelijke liefde, maar ze symboliseert ook een ideale, pure liefde waarin 

volmaaktheid wordt gesuggereerd. 

 Béatrix schonk Constantijn het gedicht vlak voordat zij vanuit de Zuidelijke 

Nederlanden naar Bar-le-Duc vertrok. Ze was op dat moment erg onzeker over haar 

toekomst. Zou de hertog haar wel of niet opnieuw willen trouwen? Zo niet, waar zou 

hij haar willen onderbrengen? Hoe dan ook wilde hertog Karel haar uit Brussel weg 

hebben. Zij vermoedde daarom wellicht dat dit wel eens de laatste keer zou zijn dat zij 

Constantijn in Brussel onder 'vrije' omstandigheden zou kunnen ontmoeten. Misschien 

heeft zij met dit gedicht afscheid van Constantijn willen nemen en hem nog eens 

duidelijk willen maken hoe zij zichzelf zag en hoe ze over hem dacht. Het gedicht 

                                                
1019 Zie Elisabeth Keesing, 'Hoe is het met Dorothée van Dorp verder gegaan', De Zeventiende Eeuw 3 
(1987), 115-124, aldaar 115; het gedicht 'Moeris. Thyrsis. amaryllis. ecloga.' in Huygens, Gedichten I, 
191-192; het gedicht 'De uijtLandighe Herder' in: Constantijn Huygens, Nederlandse gedichten 1614-
1625, 156-179. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Ad Leerintveld, Monumenta Literaria 
Neerlandica XII, I (Amsterdam 2001) 13-19; Constantijn Huygens aan Daniël Heinsius, brief van 26 
oktober 1620, http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/94 
[31/08/2014].  
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wordt afgesloten met de S barré, hier weergegeven als $, het teken van vertrouwen dat 

Béatrix en Huygens vaker in hun correspondentie en gedichten gebruikten.1020  

 Béatrix liet Constantijn in de Zuidelijke Nederlanden achter en zette op 9 juni 

vanuit Eigenbrakel haar reis naar Bar-le-Duc voort om haar hoogzwangere dochter te 

bezoeken. Samen met haar man, de prins van Lillebonne, bewoonde Anne er in de 

'Ville Haute' het kasteel. Béatrix schreef de hertog van Bournonville dat ze op 16 juni 

verwachtte aan te komen, de dag die het einde van de achtste maand van haar dochters 

zwangerschap zou zijn, zodat ze de negende maand nog mee kon maken. In dezelfde 

brief dankte ze Bournonville uitbundig voor zijn hulp en steun: 'vous aves estés, 

Monsieur, mat support et secours, ayant estés abandonés et mal trestés de tous, hors 

de vous qui avés estés ma seulle consolation ay protections dans ma misérable 

fortune'. Opnieuw beklaagde ze zich dat ze geen woord van de hertog zelf had 

gehoord.  

 Verder wond ze zich vreselijk op over het gerucht dat hertog Karel nu 

'Mademoiselle' het hof maakte en haar zelfs ten huwelijk had gevraagd.1021 

'Mademoiselle' was Anne-Marie-Louise van Orléans (1627-1693), hertogin van 

Montpensier en de oudste dochter van Gaston van Orléans uit het huwelijk met zijn 

eerste vrouw Maria van Bourbon-Montpensier. Omdat 'Mademoiselle' een van de 

rijkste erfgenames van Frankrijk was en een volle nicht van de Franse koning, leek het 

de vader (Nicolaas-Frans) van de jonge Karel (hertog Karels neef en opvolger in spe), 

een goed idee om zijn zoon met haar te laten trouwen. De 17-jarige Karel voelde hier 

helemaal niets voor, want de vrouw was twee keer zo oud als hij en bovendien was 

hijzelf hevig verliefd op haar jongere halfzuster Marguérite-Louise van Orléans, zijn 

volle nicht, en dochter van hertog Karels zuster Margaretha met Gaston van Orléans. 

Net als bij Maria Mancini kwam de 'oude' Karel op het idee om zelf de hand van 

'Mademoiselle' te gaan vragen bij Lodewijk XIV. Vermoedelijk werd Karel opnieuw 

gedreven door jaloezie jegens zijn neefje, maar ook om zijn broer dwars te zitten en 

voor verwarring te zorgen. De koning wees vervolgens een alliantie van zijn nicht met 

zowel de oude als de jonge Karel rigoureus van de hand.1022 Hij wilde zijn allerrijkste 

nicht, een prinses van koninklijke bloede, beslist niet aan het huis van Lotharingen 

verbinden. In haar Mémoires nam 'Mademoiselle' deze poging van hertog Karel, met 

                                                
1020 Zie Inleiding, p. 32-33. 
1021 Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 3 juni 1661, ibidem, 9. Op 9 juni 
schreef ze vanuit Eigenbrakel dat ze iets later zou vetrekken en nu pas de 18e in Bar-le Duc kon zijn.  
1022 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France III, 74-89.  
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wie zij overigens een goede verstandhouding had, niet erg serieus.1023 Maar dit betrof 

de 'oude' Karel. Beauvau, gouverneur van de jonge Karel en ooggetuige van alle 

verwikkelingen, doet in zijn memoires verslag van een boze en teleurgestelde 

'Mademoiselle'. Ze had zich maar al te graag met de jonge prins van Lotharingen 

verbonden en was erg jaloers op haar halfzusje, dat wel zijn aandacht kreeg.1024 

Lodewijk XIV huwelijkte het halfzusje Marguérite-Louise van Orléans echter zeer 

tegen haar zin en ook tot groot verdriet van de jonge Karel uit aan Cosimo III de 

Medici, groothertog van Toscane. 

 Béatrix werd op 19 juni in Bar-le-Duc met alle égards als vorstin ontvangen 

door de plaatselijke adel, onder wie de graaf van Couvonges,1025 zo schreef ze later 

verheugd en opgewonden aan Bournonville. Ze excuseerde zich voor haar gekrabbel 

('mes brouillons'), want ze was overweldigd door zoveel positieve aandacht. Men 

bracht haar zelfs onder in de vertrekken van de hertog, waar ze in zijn bed mocht 

slapen 'où l'on me serd [van 'servir'; IH] coume elle [i.e. hertog Karel; IH] mesme'.1026 

De tekst van een anoniem gedicht, dat waarschijnlijk bij haar ontvangst is 

voorgedragen, had ze ingesloten bij haar brief aan Bournonville. 

  

 Un prince merveilleux, une aymable princesse  

 Avaient en ce pays aporté l'alegresse 

 Mais vostre esloignement y mesloit la douleur 

 Vostre Altesse à present nous vient tirer de peine 

 Il ne nous falloit plus que nostre souveraine 

 Pour nous faire jouir d'un souverain bonheur 

 Mon prince ne pouvoit choisir une personne 

 Qui put plus dignement soustenir sa couronne 

 Elle vous estoit deue, elle vous sied fort bien 

 Et je puis asseurer comme chose certaine 

 Que vous regnes sur tous les cœurs de la Lorraine 

 Ou bien ils ne sont pas tous faict comme le mien.1027 

                                                
1023 Anne-Marie-Louise-Henriette d'Orléans, Mémoires de Mademoiselle de Montpensier, petite-fille de 
Henri I, IV A. Chéruel (ed.) (Parijs 1858) 518. 
1024 Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 187-195. 
1025 Père Hugo, Histoire de Charles, duc de Lorraine et de Bar, BMN, Ms. 805 (129), fol. 187. 
1026 Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 20 juni 1661, ARB, Manuscrits 
Divers 208a, 11.  
1027 Anoniem gedicht, ibidem, 10.  
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Béatrix had vernomen dat Karel onderweg was naar Bar-le-Duc in gezelschap van 

zijn zoontje Charles-Henri en zijn neefje Karel. In spanning wachtte ze hun komst af. 

Ze had dochter Anne, die nog niet was bevallen, in goede gezondheid en 'fort grosse' 

aangetroffen. Een bekwame voedster uit Nancy was al onderweg.1028  

Omstreeks 6 juli 1661 moet Béatrix Karel voor het eerst sinds negen jaar weer 

ontmoet hebben. Het was een hereniging die haar gelukzalige gevoel veranderde in 

een grote desillusie. Hoewel hij zelf instructie had gegeven om Béatrix als regerend 

hertogin te ontvangen, was zijn reactie ronduit afwijzend toen hij in Bar arriveerde. 

Onder het voorwendsel dat hij op bevel van de Paus niet in haar omgeving mocht 

verkeren, wilde hij Béatrix in een klooster laten logeren. Anders zou hij zich verplicht 

zien zelf in het kapucijner klooster in Bar te overnachten.1029 Zijn kinderen maakten 

zo'n ophef over Karels weigering Béatrix te zien, dat hij er alsnog in toestemde hun 

moeder te ontmoeten, maar dan wel in het gezelschap van een kerkelijke 

rechtsgeleerde. Over deze ontmoeting zijn verder geen details bekend, behalve dan dat 

Karel Béatrix verklaarde dat hij haar niet kon maar ook niet wilde trouwen en dat ze 

zich in de Franche-Comté moest terugtrekken.1030 Teleurgesteld schreef Béatrix aan 

Bournonville dat ze haar dienaar Antoine Montravers naar kasteel Belvoir in de 

Franche-Comté vooruit had gestuurd om de boel in orde te maken voor haar 

komst.1031 Berichten over de bevalling en de geboorte van haar kleinkind heeft Béatrix 

niet opgesteld en doorgegeven, of ze zijn niet bewaard gebleven. Anne zou op 11 juli 

1661 bevallen van een zoon, Charles-François (1661-1702). Wellicht was zijn 

voornaam een hint voor Anne's vader en oom hun familiebanden aan te halen. 

 Béatrix vertrok niet naar Belvoir, maar ging terug naar het klooster in Bergen. 

Waarom is niet duidelijk, maar waarschijnlijk hoopte ze nog steeds op een hereniging 

met de hertog. In Bergen zou zij beter op de hoogte van het nieuws over Karel kunnen 

blijven dan in het verre Belvoir. Op 28 augustus schreef ze ontgoocheld aan 

Bournonville: 'je ne conprand rien à tout ses mistère qui me font mourir de regret ysy, 

                                                
1028 Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 20 juni 1661, ibidem, 9.  
1029 Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 6 juli 1661, ibidem, 12. 
1030 Calmet, Histoire eccléstiastique et civile de Lorraine III, 584. 
1031 Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 6 juli 1661, ARB, Manuscrits 
Divers 208a, 12.  
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où je ne puis demeurer plus longtanps, y estant malade ay très incomodés, en verités 

je ne dors plus pour plusieurs incomodités diférante'.1032 

  Béatrix kreeg nog een trap na van père Donat, Karels biechtvader, die haar in 

opdracht van de hertog een reprimande stuurde over haar bezoek aan Bar-le-Duc in 

juni van dat jaar. Haar aanwezigheid in Bar had de hertog te schande gemaakt en hij 

waarschuwde haar zich daar niet meer naartoe te begeven, zeker niet nu de hertog van 

plan was zelf naar Bar af te reizen: 'il ne faudroit pas qu'elle [i.e. hertog Karel; IH] y 

vit seulement votre ombre, ny aucune marque que vous y aviez esté'. Hij herinnerde er 

ook aan dat er van haar werd verwacht dat ze zich zou terugtrekken in de Franche-

Comté.1033  

  Toch was Karel juist in die periode nog steeds bezig in Rome te laten verkennen 

of men zou willen instemmen met een nieuw huwelijk. Zo bestaat er een brief van de 

hertog aan de abt van Beaupré waarin hij deze opdracht geeft de zaak opnieuw bij de 

Paus aan te kaarten. De abt moet daarbij niet vergeten ook de legitimering van zijn 

zoon en dochter onder de aandacht te brengen. De immer ondoorgrondelijke Karel 

schrijft verder: 'Et comme l'on a douté et mesme accusé que du passé l'on n'avoit pas 

travaille de mon costé avec affection, je vous conjure de le faire de façon que 

Madame B. n'ayt plus subjet de s'en plaindre'.1034 

  In deze moeilijke levensfase putte Béatrix troost uit een oude vriendschap. Op 7 

oktober 1661 begaf Constantijn Huygens zich op weg naar Parijs om namens Amalia 

van Solms met de Franse koning te onderhandelen over de teruggave van het 

prinsdom Orange. In 1660 had Lodewijk XIV Orange bezet, gebruikmakend van de 

onenigheid tussen Amalia van Solms en Maria Henrietta Stuart over de voogdij van 

Willem III. Béatrix refereert aan een ontmoeting met Constantijn in Bergen in die 

periode. Dit was vermoedelijk op 13 oktober 1661, toen Constantijn daar een maaltijd 

gebruikte, zoals hij in zijn dagboek noteerde.1035 Dit was de laatste keer dat ze elkaar 

in levende lijve hebben ontmoet, hoewel ze bleven corresponderen en Béatrix 

herhaaldelijk op een ontmoeting aanstuurde. In haar brief van 8 september 1662 

eindigde ze haar postscriptum met: 'Peut-estre ceray-je bientôt à Paris'.1036 En in haar 

brief van 24 september 1662 uit Besançon schreef ze bijvoorbeeld:  

                                                
1032 Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 28 augustus 1661, ibidem, 13. 
1033 Père Donat aan Béatrix de Cusance, 23 november 1661, BMN, Ms. 1305-1307 (914). 
1034 Karel van Lotharingen aan de abt van Beaupré, 25 oktober 1661, ibidem. 
1035 Unger, Dagboek, 68 en BC, nr. 76. 
1036 BC, nr. 75. 
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 Crayés que j'auray une extrème joye de vous voir, soit ysy ou à Paris, où je ne 

 sçay pas encort le tanps que g'y pourés estre, à cause que y allant je paserès à Bar, 

 où je pourès demeurer quelque jours. C'est là où je voudray que vous puissié pasés, 

 tant pour y voir la famille que pour y faire ung peut de consert.1037  

 

 Het eerstvolgende teken van leven van Béatrix kwam begin 1662 uit 

Neufchâteau in Lotharingen, ook een bezit van de hertog. Als vanouds was het een 

klaagzang over hertog Karel en over de uitgebleven erkenning van hun huwelijk. Als 

een psychologe avant-la-lettre vertrouwde ze Bournonville toe: 'je me soulage de 

vous en faire mes plainte.' Ze betreurde het ook bijzonder dat haar zuster Marie-

Henriette en haar echtgenoot haar geen bezoek brachten, terwijl een ontmoeting 

slechts een reis van drie dagen vergde. Ze vermoedde dat ze het uit vrees voor de 

hertog lieten afweten, of dat hij hen tegen haar had opgezet.1038 In haar laatste brief 

aan Bournonville was ze vastberaden: door zich te goed gedragen en geduld te 

betonen zou ze het hart winnen van 'ce prinsse esgarés de bon chemin'. Ook zei ze 

'sans vanités' te weten dat ze alle onderdanen van de hertog achter zich had staan, 

'grand ay petis, hors une douseinne de geantilhoume qui sont pour mr. le duc 

Fransois'.1039 Ze liet weten de volgende dag (8 februari 1662) haar dochter in Bar-le-

Duc te willen bezoeken. Wellicht is ze daar gebleven tot de geboorte van haar 

kleindochter en naamgenote, Béatrix (1662-1738), op 1 juli 1662.1040 

 Terwijl Béatrix in Bar was, ontving zij een kopie van het verdrag van 

Montmartre dat de Franse minister Hugues de Lionne met Karel was overeengekomen 

en dat op 6 februari door Lodewijk XIV en Karel was ondertekend. Een van de 

belangrijkste uitkomsten van dit verdrag was dat de Franse koning de controle over 

Lotharingen zou krijgen. Karels familie en de Lotharingse onderdanen waren 

                                                
1037 Ibidem, nr. 76. 
1038 Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 28 januari 1662, ARB, Manuscrits 
Divers 208a, 26. In haar naschrift wenste ze voor de hertog dat zijn zwangere vrouw hem een zoon zou 
schenken. Er werden echter geen kinderen meer geboren, wellicht stierf zijn vrouw Jeanne d'Arenberg 
zelfs in het kraambed, want zij overleed in 1663. 
1039 Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 7 februari 1662, ibidem, 26. 
1040 Deze Béatrix zou worden uitgehuwelijkt aan Francesco d'Este, hertog van Modena, maar nadat 
Lodewijk XIV zijn toestemming had ingetrokken, bleef zij ongetrouwd. In 1710 tot aan haar dood was 
zij abdis van Remiremont, een functie die haar oud-tante Catherine en haar nicht Elisabeth-Marguérite 
d'Orléans ook hadden uitgeoefend. 
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uiteraard zeer ontdaan.1041 Maar ook Béatrix was woedend, want in het eerste artikel 

stond dat 'Dieu ne lui [Karel] a point donné d'enfans pour hériter de ses Etats & 

Duchez'. Volgens Pére Hugo, Karels contemporaine biograaf, barstte ze in tranen uit 

om vervolgens uit te roepen:  

  

 Si Son Altesse vouloit sacrifier sa personne, ses états, ses sujets, ses parents, 

 du moins devoit-elle épargner son honneur et le mien. Il est honteux que dans 

 le préliminaire de son traité il se déclare concubinaire; il me reconnoisse pour 

 prostituée et qu'il prostitue avec nous à une ignominie éternelle deux enfans 

 qu'il desavoue pour légitimes héritiers de sa couronne.1042 

 

Pikant detail: Constantijn Huygens correspondeerde in deze periode uitvoerig met De 

Lionne over het prinsdom Orange.1043 Het onderwerp 'Béatrix' kwam uiteraard niet 

aan de orde, maar Huygens moet geweten hebben dat Béatrix er door Lionnes toedoen 

niet goed vanaf was gekomen in het verdrag van Montmartre. 

 In september 1662 berichtte Béatrix uit Besançon aan Constantijn Huygens dat 

haar dochter wel eens voor de derde keer zwanger zou kunnen zijn. Ze was van plan 

om Anne in Bar-le-Duc op te zoeken. Daarna wilde ze wellicht doorreizen naar Parijs, 

waar ze hem dan opnieuw zou kunnen ontmoeten. Constantijn verbleef daar nog 

steeds vanwege de onderhandelingen met de Franse koning over de teruggave van 

Orange. Béatrix suggereerde dat hij ook naar Bar-le-Duc zou kunnen komen om daar 

met haar familie en enige muzikanten te musiceren. Het zou er allemaal niet meer van 

komen. Ze vertelde hem ook bezorgd te zijn over de vreemdsoortige berichten die 

haar uit Parijs bereikten over 'l'épouseur universel de qui j'espère, de qui je crain est 

de qui j'ay grande pitié'.1044  

 Intussen had de hertog alweer twee huwelijksaanzoeken gedaan. De eerste was 

aan Marianne Pajot (1641-1681), een dochter van de apotheker van 

'Mademoiselle'.1045 Het contract was al opgesteld en zijn broer Nicolaas-Frans was 

met Karel overeengekomen dat kinderen geboren uit dit huwelijk geen aanspraak op 

                                                
1041 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France III, 116-123. 
1042 Père Hugo, Histoire de Charles, duc de Lorraine et de Bar, BMN, Ms. 805 (129), fol. 190v. 
1043 54 brieven: 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brieven?zk_correspondentid=947 
[31/08/2014]. 
1044 BC, nr. 75. 
1045 Zie over 'Mademoiselle' p. 261. 
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Lotharingen konden maken.1046 Béatrix protesteerde heftig en zorgde ervoor dat de 

vicaris van Besançon een kopie van haar huwelijkscontract met de hertog naar de 

vicaris van Parijs stuurde. Met deze tegenwerking geconfronteerd, liet Karel weten 

alleen Rome te gehoorzamen.1047 Op verzoek van Karels zuster Margaretha 

verhinderde Lodewijk XIV dit huwelijk alsnog. Hij liet Marianne naar een klooster 

afvoeren. De vernederde hertog zette vervolgens zijn zinnen op Angélique de 

Conflans, dochter van de markies van Saint-Rémy, huismeester van zijn zuster, 

'Madame', Margaretha van Orléans. Ditmaal zorgde Margaretha er zelf voor dat het 

meisje in een klooster werd opgesloten totdat haar broer vertrokken was.1048 Al met al 

werd Karels reputatie er niet beter op. Niet alleen het geduld van Béatrix maar ook dat 

van zijn familie, zijn Lotharingse onderdanen en het Franse hof was inmiddels danig 

op de proef gesteld.  

 In haar brief van 28 september 1662 aan Huygens beklaagde Béatrix spottend 

de door de hertog in de steek gelaten jongedames, maar ze wachtte rustig 'que l'on me 

doit avec bien de la justisse'.1049 Gevat liet ze daar in haar brief van 6 oktober op 

volgen:  

  

 Au reste le Seigneur Nolites ay at deus journés d'isy. C'est trop pray est trop 

 loing; acordés cella. S'il chante sur le bon tons, c'est trop loing; s'il ne veux 

 bien chantés, c'est trop praye pour le repost de celle qui l'ayme ...'.1050 

 

Béatrix had de hertog intussen verzocht om in Remiremont (vermoedelijk in de abdij 

van Remiremont bij de 'dames chanoinesses') te mogen blijven, in de hoop dat als 

alles weer rustig was, hij zijn maîtresses wel weer zou vergeten 'et qu'il restoit encore 

assez de beauté et de charmes pour regagner avec la complaisance qui lui étoit 

naturelle, la place qu'ell avoit autrefois possedée dans son coeur'.1051  

  

                                                
1046 Het contract van 18 april 1662 is integraal weergegeven in Beauvau, Mémoires du marquis de 
Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 221-226.  
1047 Calmet, Histoire eccléstiastique et civile de Lorraine III, 602. 
1048 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France III, 156. 
1049 BC, nr. 77.  
1050 Ibidem, nr. 78. 
1051 Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 229. 
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10. 'Quelle union des sacrements de mariage et d'extrème onction!' Sterfbed 

 

Bij gebrek aan nieuwe oorlogen vermaakte hertog Karel zich in de periode na zijn 

vrijlating vooral met toneel, ballet, ringsteken, carrouselrijden en de jacht. Grote 

gebieden in Lotharingen waren als gevolg van de verwoestende Dertigjarige Oorlog 

ontvolkt, waardoor de wolvenpopulatie de kans had gekregen zich onbelemmerd te 

vermenigvuldigen. Hertog Karel en zijn gevolg zouden bijvoorbeeld in 1664 alleen al 

rond Nancy 315 wolven doden.1052 Terwijl hij begin 1663 in de bossen bij Mirecourt 

(Lotharingen) aan het jagen was, ontdekte hij in het kapittel van Poussay tussen de 

adellijke dames die daar resideerden de vijftienjarige Maria-Elisabeth (Isabelle) de 

Ludres (1647-1726). Isabelle, ook wel 'la belle de Ludres' genoemd, zou het later nog 

tot maîtresse van Lodewijk XIV brengen. De hertog raakte op slag verliefd en wilde, 

net als bij zijn eerdere romances, direct met haar trouwen. Hij liet zich door de 

plaatselijke pastoor met haar verloven in het bijzijn van haar moeder en grootmoeder.  

 Béatrix, die in Besançon verbleef, vernam de geruchten over Karels nieuwe 

bevlieging en begaf zich terstond richting Mirecourt. Uit Mattaincourt, op één 

kilometer afstand van Mirecourt, stuurde ze hem in februari 1663 een nederige brief 

waarin ze hem opnieuw herinnerde aan de mogelijkheid van een nieuw huwelijk ter 

legitimering van hun kinderen. Tegelijkertijd diende ze bij de vicaris-generaal van 

Toul een officieel protest in tegen Karels voorgenomen huwelijk met 'la belle de 

Ludres', op dezelfde manier als ze in Parijs had gedaan bij zijn huwelijksplannen met 

Marianne Pajot.1053 Opnieuw liet ze de vicaris uit Besançon een kopie van haar 

huwelijksacte met Karel opsturen.1054 In afwachting van Karels reactie bracht ze een 

bezoek aan de tombe van Pierre Fourier, de geestelijke die destijds zo vurig tegen haar 

huwelijk met Karel was geweest.1055 Misschien om haar erkentelijkheid voor Fouriers 

vooruitziende blik te tonen, of anders om de voorzienigheid gunstig te stemmen, 

schonk ze de kerk van Mattaincourt, waar Fourier lag begraven, 'une grosse lampe 

                                                
1052 André Podsiadlo, Les ducs de Lorraine de René Ier à François III (Parijs 2004) 86. 
1053 Zie p. 266. 
1054 Donat, Notes et documents durant la vie privée de Charles IV duc de Lorraine, 17. 
1055 Zie p. 94-95. 
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d'argent à jour et un ciboire [hostiekelk] d'argent avec un petit soleil [monstrans] aussi 

d'argent', vervaardigd door edelsmid Pièrre de Loisy.1056  

 Onder het voorwendsel dat de Kerk bezwaar zou maken tegen een 

samenkomst met Béatrix vanwege hun ongeldige huwelijk, weigerde Karel haar te 

ontvangen. Hij gebood haar terug te keren naar Besançon. Ze werd echter overvallen 

door een ernstige ziekte die het begin van haar einde zou inluiden. Ze kon niet meer 

reizen en was gedwongen in Mattaincourt te blijven. Op dat moment kwamen haar 

zoon Charles-Henri en haar schoonzoon François te hulp. Deze familieleden maakten 

zo'n ophef over Karels bizarre huwelijksplannen dat de moeder van Isabelle de Ludres 

het huwelijk van haar dochter met hertog Karel afzegde. Enigszins hersteld vertrok 

Béatrix hierna alsnog, zonder de hertog te hebben ontmoet. Het lukte haar maar met 

de grootste moeite het huis van Claude-François Pétremand in Besançon te bereiken, 

waar zij al eerder verblijf had gehouden. Daar aangekomen verergerde haar ziekte in 

die mate dat men voor haar leven begon te vrezen.1057 

 

Huwelijk 'in extremis' (1663) 

 

Karel stuurde zijn zoon, schoonzoon en artsen naar Béatrix in Besançon om zich te 

vergewissen van de ernst van haar ziekte. Alliot, de lijfarts van Karel, schreef hem 

'qu'à moins d'un miracle, madame de Cantecroix ne pourrait vivre jusqu'à la Saint-

Jean [24 juni]'.1058 Onder voorwaarde dat het zeker was dat Béatrix niet meer zou 

genezen en spoedig zou sterven, ging Karel akkoord met een nieuw huwelijk, niet 

zozeer om Béatrix te plezieren, maar hoofdzakelijk om de eer van zijn kinderen te 

redden. Hij wilde echter niet zelf aanwezig zijn bij de voltrekking, dus de ceremonie 

zou per procuratie moeten plaatsvinden. Wel moest er nog toestemming uit Rome 

komen, en hij stuurde zijn raadsheer Maillard erheen om dispensatie te verkrijgen.  

                                                
1056 Jean-François Deblaye, Inventaire du trésor de l'église de Mattaincourt en 1684 (z.p. 1864) 14. 
Solange Brault-Lerch, Les Orfèvres de Franche-Comté et de la Principauté de Montbéliard du Moyen 
Age au XIXe siècle (Genève 1976) 307. 
1057 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France III, 155-158; Beauvau, Mémoires 
du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 236-237; Calmet, Histoire 
eccléstiastique et civile de Lorraine III, 609-610. 
1058 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France III, 158-159. 
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Omdat Béatrix zienderogen achteruit ging, werd de tijd te krap om op 

uitsluitsel van pauselijke zijde te wachten.1059 Daarom verleende de aartsbisschop van 

Besançon Antoine Pierre de Grammont persoonlijk zijn toestemming om het huwelijk 

in extremis te voltrekken. Het moest dan maar achteraf door Rome worden 

geratificeerd:  

  

 Avec le certificat des médecins y-joint du jour d'hier et la procuration de Son 

 Altesse de Lorraine au sujet dud. mariage en datte du sixième de ce mois, 

 nous avons permis à lad. dame de contracter les promesses dud. mariage avec 

 Sad. A. Sérénissime de Lorraine par paroles de présent, soubs le bon 

 vouloir et plaisir toutesfois de Sa Sainteté et à charge de recourir à elle sans 

 delay et incessamment pour obtenir les dispenses requises. Et pour ce nous 

 avons commis et délégué, commettons et délégons Msr. Pierre Roz, curé de 

 l'église St.-Pierre paroisse de lad. dame, auquel nous avons donné et 

 donnons à l'effect que dessus tous pouvoirs requis et legitime à Besançon, le 

 vingtième may mil six cent soizante trois, Ant. Pierre, archeveque de 

 Besançon.1060 

 

Op 20 mei 1663 ging de lang gekoesterde wens van Béatrix in vervulling: ze trouwde 

voor de tweede keer met de hertog. Het is veelzeggend dat Karel zelf niet bij de 

voltrekking aanwezig was. Hij verbleef in Plombières om daar de baden te 

gebruiken.1061 Zijn honneurs werden waargenomen door François de Rizaucourt, heer 

van Guerpont, Karels raadsheer en huismeester.1062 In het bijzijn van haar 

schoonzoon, prins van Lillebonne, haar zwager, hertog van Arenberg, gouverneur 

Jean-François Dorival, jurist Nicolas Dorival,1063 de arts Jean Perrin en de chirurgijn 

Jean Du Mesnil,1064 gaf Béatrix ten overstaan van priester Pierre Roz vanuit haar bed 

                                                
1059 Ibidem; Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 237-
238; Calmet, Histoire eccléstiastique et civile de Lorraine III, 610-612; Longin, Testament de Béatrix 
de Cusance, 161. 
1060 ADD, G. 1890, 20 mei 1663. Het verzoek was van Nicolas Dorival, raadsheer en advocaat. 
1061 Longin, Testament de Béatrix de Cusance, 162. 
1062 Huwelijkscontract tussen Karel IV van Lotharingen en Béatrix de Cusance, 20 mei 1663, ANF, 273 
AP 74 Rohan-Bouillon, inv. nr. 163. De kopie van de procuratie van de hertog aan De Rizaucourt 
bevindt zich aan het einde van het huwelijkscontract.  
1063 Béatrix had Nicolas Dorival nog in 1662 tevergeefs via Constantijn Huygens bij Willem III 
voorgedragen als baljuw van Besancon. Zie ook p. 248. 
1064 Du Mesnil was de arts geweest die ingeschakeld was na het overlijden van hun eerste zoon in 1638. 
Zie p. 130-131. Hij zou ook een van de artsen zijn die de lijkschouwing op Béatrix verrichtten. 
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haar ja-woord aan Rizaucourt. Zij verklaarde 'de prendre pour légitime mary et 

espoux Sadite Altesse Sérénissime Charles, par la grâce de Dieu duc de Lorraine et de 

Bar, soubs les mesmes conditions du bon plaisir et vouloir de Sa Sainteté, et non 

autrement'.1065 Tot haar laatste snik in voor een grapje, zou Béatrix hebben gezegd: 

'Me voilà bien heureuse d'être appelée à la fin de ma vie Madame de Rizaucourt!' en 

ook 'Quelle union des sacrements de mariage et d'extrème onction!'1066 

 Het nieuwe huwelijkscontract bevatte dezelfde termen en voorwaarden als het 

contract dat op 15 februari 1637 ter gelegenheid van hun eerste huwelijk was 

opgesteld.1067 Verder bevatte het de bevestiging van de donaties van bezittingen die 

Béatrix en Karel al eerder aan hun kinderen Charles-Henri en Anne hadden 

gedaan.1068 Béatrix' zuster Marie-Henriette was zo ingenomen met de eer die haar 

familie door het nieuwe huwelijk van Béatrix was betoond, dat ze het advies in de 

wind sloeg om tegen de bevestiging van de donaties aan Béatrix' kinderen in beroep te 

gaan.1069 Dat was een edelmoedig gebaar, want ze had zelf ook aanspraak op deze 

donaties kunnen maken.  

 

Testament 

  

Drie dagen na de huwelijksvoltrekking met de hertog in absentia liet Béatrix haar 

testament opmaken.1070 In een kamer op de tweede verdieping van het huis van 

Claude Pétremand met uitzicht op de tweede binnenplaats, dicteerde zij, 'indiposée 

mais toutefois saine de jugement' om 12 uur 's middags haar laatste wensen aan 

notaris Étienne Perrot.1071 Aanwezig waren, net als bij haar recente 

huwelijksvoltrekking, de heren Jean-François en Nicolas Dorival en Claude 

                                                
1065 Huwelijkscontract tussen Karel IV van Lotharingen en Béatrix de Cusance, 20 mei 1663, ANF, 273 
AP 74 Rohan-Bouillon, inv. nr. 163. 
1066 Longin, Testament de Béatrix de Cusance, 165. 
1067 Zie p. 94. 
1068 Huwelijkscontract tussen Karel IV van Lotharingen en Béatrix de Cusance, 20 mei 1663, ANF, 273 
AP 74 Rohan-Bouillon, inv. nr. 163. 
1069 Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 238. 
1070 Contemporaine gecertificeerde kopie van het testament van Béatrix de Cusance, 23 mei 1663, 
BMB, Ms. 1117, fols. 192-218. In de BNF Fonds Lorraine 24, fols. 239-256, bevindt zich ook een 
kopie die op enkele leesfouten na identiek is, in: Longin, Testament de Béatrix de Cusance, 165. 
1071 Testament van Béatrix de Cusance, BMB, Ms. 1117, fol. 195. 
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Pétremand, en verder ook de juristen Jean-François Chandiot, Thomas Varin, François 

Biétrix1072 en Jean-Jacques Sarragoz. 

 Het testament begint als volgt: 

  

Premièrement, lorsque mon âme sortira de mon corps, je la recommande à 

mon souverain Créateur, à la très Sainte Vierge Marie conceue sans péché, au 

grand Saint Joseph, son espoux, aux Saints Ermenfroid et Vandelin,1073 à 

Sainte Béatrix, mes plus grand patrons et protecteurs, et à mon fidèle ange 

gardien ...1074 

 

De nalatenschap is in te delen in drie secties van toebedelingen: religieuze doelen, 

personeel en familie. 

 

Religieuze doelen 

 

Afgezien van de nog te noemen donaties aan de kerk van de clarissen waar zij 

begraven zou worden,1075 maakte Béatrix in haar testament nog meer religieuze 

wensen kenbaar, 'dans la confiance que j'ay touts et un chacun des légataires y 

dénommez offriront leurs voeux et prières pour mon salut, de quoy je les prie très 

affectueusement.'1076 Het betrof: 

- Een schenking van 450 francs voor een altaarversiering in de kathedraal van Saint-

Étienne te Besançon. Iedere vrijdag moest daar een stille mis worden gehouden, stipt 

te betalen door de pachters en ontvangers van kasteel Belvoir.1077  

- Een schenking van 1.200 francs voor de oprichting van een klein klooster op het 

terrein van kasteel Belvoir, naast de kapel van St.-Nicolas, waar vier geschoeide 

karmelietenpriesters en één -broeder zouden moeten worden ondergebracht om de 

                                                
1072 Een zoon van Daniël Biétrix, in wiens huis Béatrix met hertog Karel in 1637 in het huwelijk was 
getreden. 
1073 Sint Ermenfridus was een monnik die rond 626 het klooster van Cusance had gesticht. Vandelin 
was zijn broer.  
1074 Testament van Béatrix de Cusance, BMB, Ms. 1117, fol. 197. 
1075 Zie p. 281. 
1076 Ibidem, fols. 200-201. 
1077 Ibidem, fol. 198. De Romaanse kathedraal die in de vierde eeuw na Christus werd gebouwd, is in 
de achttiende eeuw vernietigd. 
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bewoners van Belvoir te bedienen. Mochten de karmelieten hier geen kans toe zien, 

dan moesten de 1.200 francs weer terugvloeien naar haar nalatenschap.1078 

- Drie relieken uit het bezit van Béatrix moesten direct naar haar overlijden terug naar 

Belvoir worden gebracht, waar ze voorheen ook werden bewaard. Het betrof een voet 

van de Heilige Antonius van Egypte, die Béatrix zelf had laten omkisten met een 

zilveren schrijn; een gouden reliekschrijn met daarin een stukje van het Heilige Kruis 

en voorts zes bij elkaar gehouden piramidevormige schrijntjes met daarin relieken 

(van welke heilige is niet duidelijk). Op plechtige feestdagen konden de relikwieën 

dan in de kapel van St.-Nicolas worden bezichtigd, maar daarna moesten ze weer 

veilig worden opgeborgen in een kast op het kasteel. De voet en het stukje Heilige 

Kruis bestaan nog steeds en worden 

bewaard in de kerk van Belvoir die 

in de achttiende eeuw de 

kasteelkapel heeft vervangen. Vooral 

de voet van de Heilige Antonius is 

een opmerkelijke reliek. Het 

gebeente van Antonius (251-356) 

was in de late Middeleeuwen door 

heel Europa verspreid. Over de 

authenticiteit valt te twisten, aangezien van zijn ledematen aanzienlijk grotere 

aantallen zijn verspreid dan fysiek mogelijk is. Antonius was 

onder andere een beschermheilige die tegen de pest ingezet 

kon worden. Wellicht dat Béatrix daarom zijn voet in haar 

bezit had. Het is onbekend hoe de relieken in haar bezit zijn 

gekomen.1079 

- De vloer van de kapel van de kerk van het dorpje Cusance 

moest opnieuw worden gelegd, precies zoals deze vloer was 

vóór de verwoestende oorlog die daar in de jaren dertig van 

de zeventiende eeuw had huisgehouden. De pachters en 

                                                
1078 Ibidem, fols. 198-199. Dit is kennelijk niet gelukt, want er heeft nooit een karmelietenklooster op 
het terrein van Belvoir gestaan. 
1079 Ibidem, fol. 199. 

Reliekschrijn met stukje van het 
Heilige Kruis, kerk Belvoir (Doubs). 

Voet van de Heilige Antonius, kerk Belvoir (Doubs). 
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ontvangers van Cusance moesten de financiering daarvoor opbrengen.1080 

- De inkomsten uit het dorpje Lomont-sur-Crête moesten voortaan weer toekomen aan 

Simon Antoine Borrey, priester van Cusance, zodat hij het geld kon gebruiken om de 

kerk van Cusance te herstellen. Het conflict dat Béatrix met Borrey hierover had 

gehad was dan wat haar betrof beëindigd.1081 

- Béatrix schonk een aantal kerken geld ten behoeve van restauratie of decoratie: de 

Brusselse clarissen 2.000 francs om een koor in hun kerk te bouwen; de ursulinen van 

Besançon kregen zes zilveren kandelaars voor hun kerk; de kerk uit Eigenbrakel 100 

ecu's blancs voor een altaarstuk; de benedictijnen uit St.-Mons (bij Remiremont) 100 

ecu's blancs om hun afgebrande kerk en klooster te restaureren. 

- Voorts waren er ordes die geldbedragen toegezegd kregen: de jacobijnen, de 

miniemen, de kapucijnen en de benedictinessen uit Besançon ieder 450 francs, de 

ongeschoeide karmelieten aldaar 900 francs; de visitandinnen in Bergen 4.000 gulden 

en de visitandinnen uit Neufchateau 50 pistoles; de Brusselse kapucinessen en de 

kapucinessen uit Bergen telkens 100 ecu's blancs en de visitandinnen uit Gray1082 100 

ecu's blancs om een zilveren lamp te laten vervaardigen en te plaatsen vóór de 

afbeelding van Fransciscus van Sales.1083  

- Overal moesten er missen voor Béatrix' zielenheil worden opgedragen. Naast de mis 

in de kapel van koning Jacobus, wilde Béatrix dat er op haar sterfdag in de 

kloosterkerk drie hoogmissen werden opgedragen en wekelijks een stille mis op de 

dag van de week dat zij overleden was.1084 Van de kapelaans van de kerk verwachtte 

zij dat deze het De Profundis en Libera me zouden reciteren en collectes zouden doen 

voor het vrijkopen van haar ziel en die van haar (voor)ouders. Voor hun diensten 

zouden zij naar keuze jaarlijks vijftig francs of een eenmalige som van duizend francs 

ontvangen.1085 De priesters van de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van 

Scherpenheuvel kregen 1.500 francs voor het lezen van een mis; 10.000 missen 

moesten er worden gelezen in Besançon en omgeving; in de Sacramentskapel van de 

                                                
1080 Ibidem, fol. 199. Béatrix was barones van Cusance.  
1081 Ibidem, fols. 199-200. 
1082 Ibidem, fols. 200-201. 
1083 Dit was het klooster van Béatrix' overleden zuster Dèle-Françoise. Het bedrag vulde Béatrix niet 
meteen in, het werd pas twee dagen later door middel van een codicil toegevoegd. Franciscus van Sales 
was de stichter van de orde van de visitandinnen. Hij werd in 1662 zalig en in 1665 heilig verklaard. 
Béatrix had deelgenomen aan de festiviteiten rond zijn zaligverklaring in Gray. Longin, Testament de 
Béatrix de Cusance, 192. 
1084 Hier worden geen bedragen genoemd. 
1085 Testament van Béatrix de Cusance, BMB, Ms. 1117, fol. 197, fols. 192-193. 
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St.-Goedele-kathedraal 1.000 stille missen; in de Goede-Bijstandskerk in Brussel 100 

missen; bij de miniemen en bij de dominicanen (in Besançon) ieder 100 missen.1086 

Voor de Onze-Lieve-Vrouwe-van de-Goede-Bijstandskerk in Lotharingen waren er 

1.000 Lotharingse francs beschikbaar, opdat er tot in de eeuwigheid op iedere 

zaterdag een mis voor Béatrix zou worden opgedragen.  

 Het was overigens in kerken en kloosters gebruikelijk onder de bevolking van 

hoog tot laag herdenkingsmissen voor de overledene te regelen. Hoe rijker de 

overledene was, des te meer geld werd er doorgaans in het testament voor 

gereserveerd. Vaak koos men voor stille missen, omdat deze door één priester konden 

worden opgedragen. Zij waren goedkoper en men kon er dan meer laten uitvoeren. 

Hoogmissen in aanwezigheid van een deken en subdeken waren veel kostbaarder.1087 

Béatrix' dochter Anne zou jaren later in haar eigen testament bescheidener zijn, want 

zij bepaalde dat er slechts 2.000 missen voor haar nagedachtenis moesten worden 

opgedragen.1088 

 Béatrix heeft veel ordes begiftigd, maar aan de jezuïeten liet ze niets na. De 

inspanningen die de jezuïeten Didier Cheminot en Richard Flecknoe zich in Rome 

voor de geldigverklaring van haar huwelijk hadden getroost, waren niettemin groot 

geweest. In haar latere leven hadden de jezuïeten echter een negatieve rol gespeeld. 

Zo had ze ten overstaan van twaalf jezuïeten moeten beloven nooit meer in de buurt 

van hertog Karel te verkeren.1089 Ook de jezuïet Donat, haar voormalige biechtvader 

die haar in 1661 zo had vernederd, zal stellig haar antipathie jegens deze orde hebben 

versterkt.1090 

Tezamen bedragen de testamentaire schenkingen aan religieuze instellingen 

ongeveer 16.180 francs.1091 Voor een aantal missen worden geen bedragen genoemd 

en andere missen moesten uit pachtinkomsten worden gefinancierd. Bij weer andere 

missen wordt een bedrag per jaar genoemd, maar in dat geval was het de bedoeling 

                                                
1086 Hier worden geen bedragen genoemd. 
1087 Gibson, Women in Seventeenth Century France, 251. 
1088 Testament van Anne van Lotharingen, prinses van Lillebonne, 17 maart 1694 met codicil van 19 
november 1714, ANF 273 AP 74 Rohan-Bouillon, inv. nr. 95. 
1089 Zie p. 123-124. 
1090 Zie p. 264. 
1091 'Mademoiselle', hertogin van Montpensier en de rijkste erfgename van Frankrijk, vermaakte in 
totaal 67.000 pond aan religieuze instellingen. Gibson, Women in Seventeenth Century France, 242. 
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dat ze tot in de eeuwigheid werden opgedragen. Hiervoor konden geen bedragen 

worden berekend.1092  

 

Personeel en familie 
 

Ook haar huishoudelijk personeel werd door Béatrix goed bedacht.1093 Vanwege de 

grote omvang is een schematisch overzicht naar Bijlage 3 verplaatst met de naam van 

ieder personeelslid, zijn of haar relatie met Béatrix en de soort schenkingen, met een 

eventuele toelichting.  

 Hier beperk ik me tot enkele constateringen. Het testament vermeldt zoveel 

verschillende muntsoorten (zoals de franc, ecu blanc, gulden, patagon, pistolle) omdat 

Béatrix er vermoedelijk rekening mee hield wat de meest gangbare munt was voor de 

persoon of instelling aan wie ze iets vermaakte. Wellicht speelde ook mee dat ze van 

alle verschillende muntsoorten bepaalde hoeveelheden in voorraad had en zo haar 

contante geld wilde opmaken.  

 Béatrix moet bijzonder op haar personeel gesteld zijn geweest, want de meeste 

personen kregen ook voor die tijd aanzienlijke bedragen. Aan het hoger geplaatste 

personeel, de hofdames en de kindermeisjes, vermaakte ze per persoon 1.000 ecu's, 

dat wil zeggen 3.000 francs. Het jaarloon dat haar secretaris Clereval als commandant 

van Belvoir ontving was 150 francs. Dat zou betekenen dat deze vrouwen twintig keer 

zijn jaarloon kregen. Maar ook Clereval zelf kreeg nog eens 500 ecu's extra, voor hem 

dus bijna vier keer een jaarloon. Voor het lagere personeel zoals de koksknecht en de 

wasmeid moeten de schenkingen (50 ecu's, dat wil zeggen 150 francs) die ze 

ontvingen immens zijn geweest: een bediende verdiende in die tijd gemiddeld 50 

francs per jaar. Men ontving dus drie jaarlonen. 

 Béatrix' familie kreeg minder ruimte toebedeeld in haar testament dan haar 

personeel. Haar schoonzoon, de prins van Lillebonne, kreeg een diamanten ring ter 

waarde van 1.000 ecu's, haar zusters Madeleine en Marie-Henriette beiden een ring ter 

waarde van 200 pistoles. Aan hertog Karel liet ze uitsluitend haar karos met acht 

                                                
1092 Ik heb alle bedragen die in het testament worden genoemd per munteenheid (francs, livres, ecu's 
blanc, patagons, pistoles, louis blancs) opgeteld en ben uitgegaan van het feit dat de ecu blanc, de 
patagon, de pistole en louis blanc dezelfde waarde hebben en een ecu 3 francs waard is.  
1093 Testament van Béatrix de Cusance, BMB, Ms. 1117, fols. 200-201 en fols. 201-206. 
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bonte koetspaarden na, een gouden doosje met daarin een bezoar (een maagsteen)1094 

en  

  

 la bague de diamant dont j'eus l'honneur d'estre espousée de luy en l'année 

 mil si cent trente sept, espérant qu'il la gardera volontiers, puisqu'elle sort 

 d'une sincérite bien entière pour retourner d'où elle a pris son cours.1095 

 

 Het is opvallend dat Béatrix zo weinig naliet aan haar zusters en haar 

echtgenoot. Met haar zuster Madeleine leefde ze in onmin sinds de twisten over het 

markiezaat van Bergen op Zoom. Met haar zuster Marie-Henriette verkeerde ze op 

goede voet, maar zij was inmiddels gehuwd met Charles-Eugène de Ligne, en was 

zelf reeds zeer vermogend door de erfenis van haar broer Clériadus en die van haar 

eerste echtgenoot, de markies van Varambon. Wellicht oordeelde Béatrix dat haar 

eigen kinderen haar nalatenschap beter konden gebruiken. Marie-Henriette had 

overigens ook afstand gedaan van eventuele aanspraken ten gunste van Béatrix' 

kinderen.1096 Dat Béatrix hertog Karel afscheepte met alleen haar koets, een 

maagsteen en haar huwelijksring, kan worden gezien als een laatste symbolisch 

gebaar. De koets met acht paarden kon alleen door een vorst gevoerd worden, dus 

moest het voertuig wel naar de hertog gaan; aan de maagsteen werden heilzame 

krachten toegekend, en met de huwelijksring hoopte ze hem, vermoedelijk tegen beter 

weten in, op het rechte pad te houden. Het gebaar zal ook een verwijt zijn geweest. 

 Het totaal uit te betalen bedrag aan Béatrix' personeel en familie valt niet te 

berekenen, want sommige bedragen zijn niet gespecificeerd. Er staat dan bijvoorbeeld 

alleen dat het om achterstallige betalingen gaat, of rouwkleding voor haar personeel. 

Soms wordt alleen een voorwerp genoemd, bijvoorbeeld een kandelaar uit Béatrix' 

kamer.  

 Béatrix benoemde De Rizaucourt, Karels raadsheer die haar namens de hertog 

met de handschoen had getrouwd, en haar eigen raadsman Nicolas Dorival als 

executeurs testamentair. De Rizaucourt zou daarvoor 100 pistoles en Dorival 6.700 

francs ontvangen. Dorival bedankte ze nog apart voor al zijn trouwe diensten 

                                                
1094 Zie p. 285. 
1095 Ibidem, fol. 207. 
1096 Zie p. 271. 
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gedurende een lange periode in haar leven, en ze ontsloeg hem daarbij van verdere 

werkzaamheden. 

 Béatrix' matige toebedeling aan haar familie gold niet voor haar dochter en 

zoon. Behalve haar onroerende goederen vermaakte ze haar volledige collectie 

sieraden, juwelen en zilverwerk aan haar kinderen, onder wie het in gelijke 

verhouding moest worden verdeeld. Van haar meubels en andere voorwerpen moest 

een derde naar haar zoon gaan en tweederde naar haar dochter. Wanneer haar zoon of 

dochter dit niet zouden willen of kunnen accepteren, zou alles naar haar drie 

kleinkinderen (de dochters van Anne) moeten gaan. Overigens had Anne en Charles-

Henri al grote sommen geld en (on)roerende goederen gekregen.  

 Van Béatrix' contante geld ('les deniers d'or et argent monnoyeé') moesten haar 

schulden in Vlaanderen, Holland en Parijs worden afbetaald. Ze liet niets aan het 

toeval over; mocht ze eigendommen over het hoofd hebben gezien, dan ging ze er 

vanuit dat die naar haar drie kleindochters zouden gaan. Mocht één van hen overlijden 

zonder kinderen, dan zou het naar de andere twee gaan. Mocht geen van de drie 

kinderen krijgen, dan hoopte ze dat toekomstige kinderen van Anne de eigendommen 

zouden erven.1097 

 Béatrix' dochter Anne, die in 1716 overleed, vermaakte in eerste instantie haar 

bezittingen aan haar zoon Charles-François. Na diens overlijden in 1702 voegde ze 

overigens pas in 1714 een codicil toe waarin ze het bedrag en de bezittingen die 

overgebleven waren na afbetaling van haar schulden, aan haar dochters Béatrix en 

Elizabeth schonk. 300.000 pond, te betalen uit de verkoop van enkele gronden uit de 

Barrois, deed ze toekomen aan Charles de Lorraine (1684-1751), graaf van 

Armagnac. Ze had geen mannelijke nakomelingen meer en wilde hem financieel 

steunen om zo de naam van haar Lotharingse voorouders te eren. Behalve de wens om 

2.000 missen in haar nagedachtenis te laten lezen, sprak Annes testament maar van 

één (semi-)religieuze donatie: te weten 1.000 pond 'aux pauvres de ma paroisse'. De 

rest van haar geld vermaakte zij, net als Béatrix, aan haar personeel. Annes testament 

is lastig vergelijkbaar met dat van haar moeder, omdat Béatrix de meeste van haar 

bedienden een eenmalige som gaf, terwijl Anne na haar dood jaarlijks in totaal voor 

4.500 pond aan pensioenen liet uitkeren. Een inventaris met kostbaarheden, 

waaronder zich veel geërfde stukken uit de inventaris van Béatrix moeten hebben 

                                                
1097 Testament van Béatrix de Cusance, BMB, Ms. 1117, fol. 209. 
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bevonden, is van Anne niet bewaard gebleven. Duidelijk is wel dat Anne bij haar 

overlijden veel minder vermogend was dan haar moeder.1098  

 Van Charles-Henri de Vaudémont, Béatrix' zoon, is geen testament bewaard 

gebleven. Hij overleefde zijn enige zoon en na zijn dood kwamen zijn bezittingen toe 

aan Elisabeth Charlotte d'Orléans, de weduwe van de zoon (Leopold) van zijn neef 

Karel V, hertog van Lotharingen. 

 

Overlijden (1663) 

 

Béatrix zou, in het bijzijn van haar kinderen, op 5 juni 1663 om 9 uur 's ochtends haar 

laatste adem uitblazen. Nadat ze haar laatste wens kenbaar had gemaakt, stierf ze in 

het habijt van een claris:  

  

J'ordonne qu'avant mourir l'on me fasse apporter un habit bény des soeurs de 

 Sainte Claire de cette cité, et que l'on m'en reveste, affin que, par la protection 

 de cette grande Sainte et les grâces accordéez du Ciel au grand et séraphique 

 Saint François à ceux qui décéderont en son sainct habit, je puisse faire cet 

 important passage du temps à l'Éternité avec les cognoissances, tendresses et 

 conditions requises.1099 

 

Velen waren Béatrix voorgegaan in haar wens om in het habijt van de Heilige 

Franciscus, of van zijn vrouwelijke equivalent de Heilige Clara te sterven en te 

worden begraven. Columbus, Karel V, Dante, Petrarca, Michelangelo en Cervantes, 

maar ook vrouwen zoals aartshertogin Isabella en Karels eerste echtgenote Nicole van 

Lotharingen wilden op deze manier het hiernamaals betreden. Men zag het als een 

eerbetoon aan God en aan de stichter van de orde waartoe het habijt behoorde.1100 Ook 

hoopte men dat het oordeel van God milder zou zijn als men zich in eenvoudige 

religieuze kleding in plaats van voorname kleren aan de hemelpoort zou vertonen.1101 

 Vermoedelijk direct na Béatrix' overlijden werd de Heilige Lijkwade van 

Besançon tevoorschijn gehaald en ter vertroosting aan Charles-Henri, Anne en haar 

                                                
1098 Testament van Anne van Lotharingen, prinses van Lillebonne, 17 maart 1694 met codicil van 19 
november 1714, ANF 273 AP 74 Rohan-Bouillon, inv. nr. 95. 
1099 Testament van Béatrix de Cusance, BMB, Ms. 1117, fol. 197. 
1100 Gibson, Women in Seventeenth Century France, 243. 
1101 Longin, Testament de Béatrix de Cusance, 169. 
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echtgenoot getoond.1102 Zij hadden dit voorrecht waarschijnlijk omdat Béatrix tijdens 

haar leven vaak schenkingen had gedaan ter ere van deze reliek. Zo liet ze om de 

genezing van een ziekte van hertog Karel te bespoedigen op 26 oktober 1644 een mis 

lezen in de kapel van de Heilige Lijkwade. Op 22 augustus 1662 ontving ze een 

deputatie van het bestuur van Besançon die van haar 1.000 francs in ontvangst nam 

voor een versiering van het altaar van dezelfde kapel.1103 

 De dag na het overlijden van Béatrix verrichtten negen artsen een 

lijkschouwing. Hiervan is een gedetailleerd verslag in afschrift bewaard gebleven 

tussen de papieren van Constantijn Huygens. Hoe het in zijn bezit is gekomen, zal nog 

aan de orde komen.1104 Naar aanleiding van het reeds eerder uitgegeven verslag in 

onze editie van de correspondentie van Constantijn en Béatrix beweerden Rudolf 

Rasch en ik dat Béatrix vermoedelijk aan een blindedarmontsteking is overleden.1105 

De medisch historicus en arts Barend Haeseker heeft het lijkschouwingsverslag 

opnieuw bestudeerd.1106 Hij concludeerde dat er geen aanwijzingen waren voor de 

diagnose appendicitis. Haeseker: 'hoewel je het niet voor 100 % kunt uitsluiten, maar 

ze [de artsen] zouden dan veel over het hoofd hebben gezien. De diagnose lijkt mij 

veeleer een nierabces links te zijn geweest, dat doorgebroken is naar de vrije 

buikholte en daar tot een peritonitis aanleiding heeft gegeven.' Haeseker stuurde ook 

zijn eigen rapport mee:  

 

Obductieverslag van Béatrix de Cusance, 48 jaar. Voorgeschiedenis: de laatste 

twee jaar ziek geweest. Obductie d.d. 6 juni 1663 (1 dag na overlijden). 

Welgestelde vrouw, mogelijk met overgewicht, te weinig beweging en te vet 

voedsel en te hoog alcoholgebruik (wijn)? Geen gezonde leefstijl. 

Bevindingen: Zweer (ulcus, doorgebroken abces) direct onder de spierlaag van 

de buikwand, tussen omentum en spierlaag, iets links van de mediaanlijn. Dus 

oppervlakkig intraperitoneaal gelegen in de buikholte maar afgedekt door het 

omentum (beschermende functie). […] Waarschijnlijkheidsdiagnose: Abces 

linkernier, doorgebroken naar de buikholte. Abces waarschijnlijk op basis van 

pyonefrose of pyelonefritis, al dan niet gepaard gaande met steenvorming. 
                                                
1102 5 juni 1663, ADD, Chapitre Métropolitain de Besançon, G. 206. Zie ook p. 84. 
1103 ADD, Chapitre Métropolitain de Besançon, G. 205 en G. 206. 
1104 Zie p. 288-289. 
1105 In BC, 23. 
1106 Barend Haeseker is onder andere auteur van Villeine Hippocraten. Geneeskunde in dichtvorm door 
Constantijn Huygens (1596-1687) (Rotterdam 2010). 
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Doorgebroken nierabces links. Tevens werd gevonden: Leverafwijking, te 

zwaar 2,5 kg (ipv 1,5 kg). Geel verkleurd (saffraankleurig) was er icterus? 

Galsteentjes 2x, klein. Waarschijnlijk asymptomatisch. Ascites (2,5 liter vrij 

vocht). Matige hoeveelheid voor de buikholte. Secundaire peritonitis met 

koorts. Was er een ileumperforatie? Of slechts een veranderd buitenoppervlak 

(corrosie).1107 

 

 Bij hooggeplaatste personen verrichtte men vaak een autopsie uit curiositeit, 

maar ook om uit te sluiten dat er sprake was geweest van vergiftiging.1108 Béatrix had 

de keuze om een lijkschouwing uit te voeren overgelaten aan haar nabestaanden: 's'il 

est jugé à propos de faire après mon trespas l'ouverture de mon corps ...'1109 Veertig 

jaar later zou haar dochter Anne in haar eigen testament expliciet vermelden dat zij 

daar geen prijs op stelde.1110  

Na de lijkschouwing werd het lichaam van Béatrix twee dagen opgebaard. 

Hierna werd ze, ook conform haar laatste wensen, op 7 juni 'sans pompe' begraven in 

de kloosterkerk van de clarissen in Besançon 'en la chapelle du Roy Jacques1111 sous 

le tombeau où est inhumé le corps de fut Madame Béatrix de Vergy, ma très honorée 

ayeule paternelle'.1112 Béatrix had in haar testament een jaarlijks bedrag van 138 

francs gereserveerd voor een in deze kapel te lezen wekelijkse mis die voor haar en 

haar (voor)ouders moest worden opgedragen.1113 Béatrix had nog een bijzondere 

wens: 'je veux et ordonne que mon coeur soit porté instamment au couvent des soeurs 

de Sainte-Claire pour estre mis et déposé en la chapelle de la Bienheureuse Collette 

bastie dans le cloistre dud. couvent'.1114 Aldus geschiedde. Béatrix' organen werden 

apart begraven in een eiken tonnetje onder het spreekgestoelte van de kloosterkerk. 

Haar hart, ingesloten in een hartvormig loden omhulsel, kreeg een plaatsje in een nis 

                                                
1107 E-mail van Barend Haeseker van 6 september 2010.  
1108 Gibson, Women in Seventeenth-Century France, 248-249. 
1109 Testament van Béatrix de Cusance, BMB, Ms. 1117, fol. 197. 
1110 Testament van Anne van Lotharingen, prinses van Lillebonne, 17 maart 1694 met codicil van 19 
november 1714, ANF 273 AP 74 Rohan-Bouillon, inv. nr. 95. 
1111 Jacobus van Bourbon, koning van Napels en Sicilië, was in 1438 als cordelier te Besançon 
gestorven. 
1112 Testament van Béatrix de Cusance, BMB, Ms. 1117, fol. 197. 
1113 Jacques Théodore Bizouard, Histoire de Sainte Colette et des Clarisses en Franche-Comté 
(Besançon 1888) 285.  
1114 Testament van Béatrix de Cusance BMB, Ms. 1117, fol. 198.  
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in een van de muren van de kapel van de Heilige Colette, grenzend aan de kapel van 

koning Jacobus in het clarissenklooster.1115  

In de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd was het voorbehouden aan de 

aristocratie en de hoge geestelijkheid om het hart (en soms ook de organen) apart te 

laten begraven. Vrouwelijke tijdgenoten van wie het hart ook is bewaard, zijn 

Margaretha van Valois (Reine Margot), Anna van Oostenrijk en de hertogin van 

Longueville (de zuster van Condé). Het hart van Margaretha van Valois werd bijgezet 

in het Parijse augustijnenklooster dat zij zelf had gesticht. Dat van Anna van 

Oostenrijk werd bewaard in het klooster van Val-de-Grâce te Parijs; het hart van de 

hertogin van Longueville in de kerk van St.-Jacques du-Haut-Pas te Parijs.1116 In dit 

ritueel uitte zich het vaste geloof dat de ziel onsterfelijk was en dat deze zich in het 

hart bevond. Vaak werd het hart bewaard in een klooster of kerk waarmee de 

overledene een speciale band had. 

 In 1886 heeft Jules Gauthier, archivaris van Besançon en auteur van een studie 

over Béatrix, de tombe van Béatrix ontdekt in een van de gebouwen in het 

aangrenzende hôpital St.-Jacques, waarna hij 

Béatrix' grafsteen aan de clarissen heeft 

overgedragen. Dit ziekenhuis, dat nog steeds 

in gebruik is, is gebouwd op de plaats waar 

eerst het klooster van de clarissen stond. 

Gauthier schrijft over het hart: 'C'est le peu 

qui survit d'un coeur qui battit fort et fut 

rempli, je crois l'avoir prouvé, de nobles et 

généreux sentiments.'1117  

 Béatrix' hart en grafsteen hebben na 

hun verblijf bij de clarissen enige tijd tot de 

collectie van het Musée Baron Martin in Gray 

                                                
1115 Bizouard, Histoire de Sainte Colette, 286. Nicole Boëllet (1380-1447), bekend als Colette, die 
overigens pas in 1740 heilig zou worden verklaard, was stichtster van de hervormde orde van de 
clarissen, ook wel arme clarissen-coletienen genoemd. Haar eerste klooster stichtte zij in 1410 in 
Besançon, waar in 1640 een kapel voor haar werd gebouwd. Veel vooraanstaande personen waren 
Béatrix al voorgegaan en lagen hier begraven en lieten er missen lezen voor hun nagedachtenis. De 
kapel van koning Jacobus is in 1753 bij een brand grotendeels verloren gegaan en het klooster en de 
bijbehorende kerk zijn tijdens de Franse revolutie verwoest en verlaten. De clarissen zouden in 1854 
hun klooster in de rue du Chapitre nr. 6 voortzetten. Het gebouw is sinds kort in gebruik als hotel. 
1116 Gibson, Women in Seventeenth Century France, 360. 
1117 Gauthier, Le portrait de Béatrix de Cusance, 132. 

Kistje met hart van Béatrix de Cusance, Château 
Belvoir, (Doubs). 



 283 

behoord. In 1969 heeft Pierre Jouffroy, vader van de huidige kasteelheer Christian 

Jouffroy, ervoor gezorgd dat het hart samen met de grafsteen een laatste rustplaats 

heeft gekregen in de kapel van kasteel Belvoir. De rest van Béatrix' lichaam is niet 

bewaard gebleven, hoewel kort na de Franse Revolutie een opkoper van het gebouw 

van de clarissen het hoofd van Béatrix 'parfaitement desséchée, mais ayant toutes ses 

dents' met enkele andere versieringen uit het graf tijdelijk in een kist bewaarde 'dans 

l'espérance que peut-être un jour ce dépôt seroit réclamé. Mais au bout de quatre ans il 

fit transporter ce qui restoit des dépouilles de la princesse dans le lieu de la sépulture 

commune'.1118  

 Op Béatrix' grafsteen is te lezen:  

  

 Icy repose le corps de très haute, très puissante et très illustre princesse 

 Béatrix de Cusance, épouse de très haut, très puissante et très illustre prince 

 Charles 4 du nom par la grâce de Dieu, duc de Lorraine et de Bar, laquelle 

 voulant finir ses jours dans un état plus conforme à la simplicité de ses moeurs 

 et à la grandeur de son rang, se fit mettre l'habit de réligieuses de St.-Claire, 

 dans lequelle elle décéda le 5 juin 1663, ayant ordonné que son corps fut 

 enterré dans cette église. Priez Dieu pour son âme. 

 

Afgezien van haar wens om de jaarlijkse levering van 

graan aan de clarissen te continueren, vermaakte Béatrix 

aan deze orde 450 francs voor een altaarversiering1119 en 

900 francs 'qu'elles pourront employer à tel usage qu'elles 

jugeront plus de convenance au bien de leur Église'.1120 De 

nonnen hebben dit geld besteed aan een schilderij met een 

voorstelling van Béatrix als de Heilige Clara van Assisi. 

Het heeft tot 1792 in hun kerk gehangen.1121 Het kunstwerk 

bestaat nog en bevindt zich tegenwoordig in de kerk van 

het plaatsje Saône, net buiten Besançon. Het stelt de 

                                                
1118 BMB, Ms. Baverel 30, f. 26. 
1119 Deze altaarversiering zou samen met zes kleine kandelaars en een houtgesneden kruis, voorzien 
van het wapen van Lotharingen, in 1793 worden geveild. Longin, Testament de Béatrix de Cusance, 
171. 
1120 Ibidem. 
1121 Bizouard, Histoire de Sainte Colette, 285. 

Vermoedelijk Clériadus Dangin, Béatrix de Cusance 
afgebeeld als de Heilige Clara, 1663, olieverf op 
doek, Église de Saône (Doubs). 
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Heilige Maagd met het kind Jezus voor, aanbeden door Béatrix in de persoon van de 

Heilige Clara, en vermoedelijk haar schoonzoon, François, prins van Lillebonne in de 

persoon van de Heilige Franciscus. Onderaan het schilderij is het wapen van 

Lotharingen afgebeeld.  

  

Inventaris van kostbaarheden 

 

Zeven dagen na de dood van Béatrix, op 12 juni 1663, kwamen de executeurs-

testamentair Dorival en De Rizaucourt, notaris Perrot en de kinderen van Béatrix 

bijeen in het huis van Claude Pétremand. Met de hulp van de Bizontijnse edelsmeden 

Simonin en Saint-Pierre werd een inventaris en waardebepaling opgesteld van de 

waarde van de edelstenen, sieraden en andere roerende goederen die Béatrix haar 

kinderen had nagelaten.1122  

 Deze inventaris biedt ons opnieuw een opmerkelijk inkijkje in het leven van 

Béatrix. We zien haar persoonlijke voorkeuren, haar verzamelwoede, haar 

religiositeit, haar smaak en de diversiteit en immense waarde van haar bezittingen. Uit 

de inventaris blijkt dat Béatrix, net als veel andere vorsten en hooggeplaatste 

personen, een bijzonder grote verzameling sieraden, kunst en curiosa had aangelegd. 

In totaal zijn er 236 verschillende gedetailleerde beschrijvingen opgenomen, verdeeld 

in vier categorieën: edelstenen en sieraden; siervoorwerpen van ander materiaal (zoals 

kristal); zilverwerk en overige 'meubles meublant'. De inhoud van de inventaris van 

juwelen van Winterkoningin Elizabeth Stuart, die twee jaar vóór Béatrix was 

overleden, omvat veel minder beschrijvingen (39 items) en vertegenwoordigt een veel 

lagere waarde. Elizabeth Stuart had overigens veel van haar bezittingen moeten 

verpanden.1123  

Uit de inventaris blijkt dat Béatrix behalve veel sieraden, diamanten en 

edelstenen, ook een rijke collectie servieswerk, (wand)tapijten en klokken bezat. Wat 

verder opvalt, zijn de vele religieuze voorwerpen zoals rozenkransen, reliekhouders 

en Maria- en Jezusbeelden. De objecten zijn vervaardigd van de meest uiteenlopende 

materialen, zoals agaat, agarhout, amber, aventurijn, carneool, diamant, ebbenhout, 

                                                
1122 Gauthier, 'Le portrait de Béatrix de Cusance au musée du Louvre et l'inventaire de ses joyaux en 
1663', 128-143. De inventaris is een transcriptie van het origineel dat zich in particulier bezit bevindt.  
1123 The National Archives, State Papers (TNA, SP) 81/56, fols. 28-29.  
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ezelleer, goud, granaat, ivoor, jaspis, koraal, kristal, lapis, robijn, parels, schildpad, 

saffier, smaragd, taft, turkoois, zilver en zijde.  

Een selectie van de meest waardevolle voorwerpen laat ik hier volgen: het 

kostbaarste sieraad is een parelketting met een waarde van 31.000 gulden (nr. 1), de 

duurste diamant: 12.000 gulden (nr. 8); een ensemble van acht wandtapijten: 4.000 

gulden (nr. 209), een gouden kettinghorloge afgezet met diamanten 4.000 gulden (nr. 

10).  

 Een selectie van de meest opmerkelijke voorwerpen: een geëmailleerd portret 

van de 'princesse d'Orange' (vermoedelijk Amalia van Solms), versierd met goud (nr. 

43). Het gaat hier vermoedelijk niet om het door Honthorst vervaardigde portret van 

Amalia dat zij Béatrix had geschonken.1124 Ook de barnstenen armbanden die ze via 

Constantijn van Amalia van Solms cadeau had gekregen, ontbreken in deze 

inventaris.1125 Opvallend zijn ook de armbanden en medaillons (nrs. 69, 73 en 80) met 

een afbeelding van de Heilige Lijkwade, waarvan er zich een exemplaar in Besançon 

bevond. Al eerder is gemeld dat Béatrix een speciale band had met deze Lijkwade.1126 

Intrigerend is verder een gouden doosje met daarin een maagsteen of bezoar (nr. 89), 

die was bestemd voor de hertog (als enige onderdeel van de inventaris). Een bezoar, 

een steenachtig lichaam dat in de maag of darm ontstaat, zou helpen tegen 

bijvoorbeeld jicht en hartkwalen. Dit soort stenen maakten vaak deel uit van 

vorstelijke collecties.1127 Ook in de inventaris van Winterkoningin Elizabeth Stuart's 

sieraden en juwelen zijn twee bezoars opgenomen.1128 Heel persoonlijk zijn verder het 

hemelbed, de gele gewatteerde dekens van taft, de Turkse beddesprei en het gouden 

toiletgerei (nrs. 215, 216, 218, 229) die aan Béatrix hadden toebehoord. Ten slotte is 

er nog het laatste nummer (236) in de inventaris dat de aandacht trekt. Het is 

opgenomen zonder waarde-indicatie: 'Quantité de belles coquilles de mer et de 

caillous précieux'. Zouden dit cadeaus van Constantijn Huygens kunnen zijn geweest? 

Hij schonk Béatrix op 30 augustus 1657 'quelque nombre de pierres précieuses' en op 

17 september 1659 een doos met 'animaux marins'.1129 

                                                
1124 Zie p. 195. 
1125 BC, nrs. 54, 55, 74 en 75. 
1126 Zie ook p. 84 en 279-280. 
1127 A. Pérez de Tudela en A. Jordan Gschwend, 'Luxury Goods for Royal Collectors: Exotica, Princely 
Gifts and Rare Animals Exchanged Between the Iberian Court and Central Europe in the Renaissance 
(1560-1612)' in: Exotica: Portugals Entdeckungen im Spiegel fürstlicher Kunst- und Wunderkammern 
der Renaissance, Helmut Trnek and Sabine Haag (eds.) (Mainz 2001) 1-127, aldaar 14-15. 
1128 TNA, SP, 81/56, fols. 28-29. 
1129 BC, 39 en 62. 
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Er bestaat overigens ook een inventaris van de roerende goederen in kasteel 

Belvoir. Deze inventaris werd in 1641 opgemaakt op verzoek van de schuldeisers van 

Karels overleden vader, hertog Frans II van Lotharingen. Tot 1654 werd de lijst 

regelmatig bijgewerkt door de opeenvolgende commandanten van Belvoir, te weten 

kapitein Challon, Antoine de Montravers, Gérard de Vandernon en tenslotte door 

Béatrix' secretaris Claude-François Pelletier. De 29 geïnventariseerde ruimtes 

bevatten onder andere 91 schilderijen (waaronder veel familieportretten, landschappen 

en religieuze voorstellingen), 19 bedden (waaronder een ebbenhouten bed in 'le 

cabinet de Madame', dat wil zeggen de kamer van Béatrix), 6 ligbedden, 18 

meubelstukken, 24 zetels, 5 banken, 31 tapijten (waarvan er zich 14 in de kamer van 

Béatrix bevonden), 5 kisten met familiedocumenten en 139 wapens.1130 Omdat deze 

goederen - met uitzondering van de reeds genoemde relieken - niet voorkomen in het 

testament van Béatrix en evenmin in de lijst van kostbaarheden, zijn ze niet betrokken 

bij de beschrijving van Béatrix' nalatenschap. Het is onbekend waar deze goederen 

zich bevonden op het moment van haar overlijden. 

Uit een rapport opgesteld in opdracht van aartshertog Leopold-Willem 'par 

lesquelles voyes possibles mettre en asseureance tous les effets et biens appartenant 

au seigneur duc Charles de Lorraine, dont la personne a esté mise en seureté par ordre 

de S.M',1131 blijkt dat veel waardevolle goederen, waaronder de 'trésor de Lorraine' in 

1654 uit kasteel Belvoir waren verdwenen.1132 Verschillende dienaren van Béatrix en 

Karel worden in het rapport verhoord. De meesten zeggen van niets te weten, 

sommigen spreken het vermoeden uit dat de hertog de goederen heeft laten 

verplaatsen naar Basel, Frankfurt en het kasteel van Châtillon-sous-Maîche, op 

vijftien kilometer afstand van Belvoir.1133  

 

Ten slotte 

 

In het voorafgaande is alleen aandacht besteed aan de roerende goederen die Béatrix 

naliet. Veel onroerende goederen had zij eerder aan haar dochter Anne geschonken ter 

gelegenheid van de in 1660 gesloten verbintenis met de prins van Lillebonne. In 

                                                
1130 Jouffroy, Château de Belvoir, 71-75. 
1131 Enquête de Jean-Simon Froissard, seigneur de Broissia, procureur-général au comté de Bourgogne, 
pour Sa Majesté le Roi d'Espagne du 24 mars au 1er avril 1654. ADD 7E2920. 
1132 Over de 'trésor de Lorraine' zie p. 211. 
1133 Van dit kasteel was Jean-Baptiste Pelletier (een broer van Claude-François) de commandant. 
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Béatrix' eigen hernieuwde huwelijkscontract met hertog Karel werden de resterende 

landelijke bezittingen aan Anne en zoon Charles-Henri toegewezen.1134  

 Béatrix' uitvoerige testament van 51 pagina's en de inventaris van haar 

kostbaarheden met 236 aparte beschrijvingen leren ons veel over haar persoonlijkheid. 

Ook kan men het zien als een terugblik op haar levensloop en vult het hiaten aan in 

haar levensverhaal. Zo moet kasteel Belvoir, de plek waar zij geboren was, een 

speciale plaats in haar hart hebben gehad. Haar genegenheid voor en betrokkenheid 

bij Belvoir komen tot uitdrukking in de vele schenkingen die ze deed aan de bewoners 

en de pachters. Ook het herstel van gebouwen en de rectificatie die ze eiste met 

betrekking tot enkele geschillen die daar speelden, krijgen ruime aandacht in haar 

testament, in tegenstelling tot de plaatsen in de Zuidelijke Nederlanden die tot haar 

eigendom behoorden. We zien voor het eerst de namen van de personen voorbijkomen 

om wie ze oprecht gaf: van de voedster uit haar jeugd tot de wasmeid en de 

koksknecht tot de nar in haar hofhouding. Dat ze tot in detail beschreef welk bedrag 

iedere bediende nog tegoed had en welke grote bedragen ze hen vervolgens schonk, 

zegt bovendien veel over haar genereuze karakter. Haar schenkingen aan 

godsdienstige instellingen zijn, hoewel aanzienlijk, niet uitzonderlijk voor een vrouw 

in Béatrix' positie. Deze donaties waren niet alleen een eerbetoon aan de ordes en 

kerken waarmee ze tijdens haar leven te maken had gehad, maar ook een 

bekrachtiging van haar reputatie en een verzekering van een goede ontvangst aan de 

hemelpoort. Welbeschouwd valt opnieuw te concluderen dat Béatrix een fors eigen 

vermogen had, en dat ze daar, ondanks alle eerdere bemoeienissen van de hertog en 

zijn dienaren met haar bezittingen, goed voor had gezorgd: zij kon er vrij over 

beschikken. 

 Béatrix stierf in de veronderstelling dat haar laatste wens, een huwelijk met de 

hertog en de legitimatie van haar kinderen, was vervuld. Karels raadsheer Maillard, 

die naar Rome was gestuurd om toestemming te krijgen voor het nieuwe huwelijk 

tussen Béatrix en Karel, kwam daar echter pas aan op 31 juli 1663, meer dan twee 

maanden na de huwelijksvoltrekking en dus ruim na Béatrix' overlijden. Maillard 

moest zodoende niet meer om toestemming maar om erkenning van het nieuw 

gesloten huwelijk verzoeken. Tijdens een audiëntie bij paus Alexander roemde de 

laatste tegenover Maillard Béatrix' schoonheid en statigheid, maar verder hield hij 

                                                
1134 Huwelijkscontract tussen Karel IV van Lotharingen en Béatrix de Cusance, 20 mei 1663, ANF, 273 
AP 74 Rohan-Bouillon, inv. nr. 163. 
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zich op de vlakte.1135 Kardinaal Corrado, apostologisch datarius, was in dit geval 

degene die het werkelijk voor het zeggen had in de kwestie van de erkenning van het 

huwelijk.1136 Vermoedelijk was er intussen druk op hem uitgeoefend door Karels 

broer Nicolaas-Frans en zijn zuster Margaretha. Zij hadden hem gewaarschuwd voor 

de consequenties van een ratificatie: als de kinderen van Béatrix tot wettelijke 

erfgenamen zouden worden benoemd, zou de toekomst van het huis van Lotharingen 

in gevaar komen. Dit zou ten koste gaan van de opvolging door de zoon van Nicolaas-

Frans. Er zou weer instabiliteit en onrust ontstaan. In de regel werd dit soort 

verzoeken tot erkenning wel gehonoreerd, zeker als een van de echtgenoten intussen 

was overleden. In dit geval echter stuurde Corrado het verzoek door naar het Heilig 

Officie, waar de zaak na enkele jaren in behandeling onbeslist terzijde zou worden 

gelegd.1137 Karels neefje Karel, de zoon van Nicolaas-Frans, zou Karel in 1675 als 

Karel V hertog van Lotharingen opvolgen, waaruit men kan concluderen dat de 

kinderen van Karel en Béatrix nooit zijn gelegitimeerd. 

 Hoe is het afgelopen met hertog Karel? Béatrix' dood weerhield hem er niet 

van door te gaan met het organiseren van festiviteiten ter ere van 'la belle de Ludres'. 

Na enige tijd verplaatste zijn belangstelling zich naar een ander meisje, mademoiselle 

La Croisette,1138 en vervolgens naar een nog jonger meisje, de 13-jarige Marie-Louise 

d'Aspremont (1652-1692). Zij zou op 4 november 1665 met de 61-jarige Karel in het 

huwelijk treden. Karel overleed op 18 september 1675 te Bernkastel zonder verder 

nageslacht na te laten.  

  En hoe verging het Constantijn na de dood van Béatrix? Zoals gezegd, verbleef 

Constantijn van oktober 1661 tot april 1665 in Parijs voor zijn onderhandelingen met 

betrekking tot het prinsdom Orange, een missie die werd onderbroken door twee 

uitstapjes naar Engeland. Begin april 1665 arriveerde hij in Orange om er namens 

Willem III de soevereiniteit te aanvaarden die Lodewijk XIV aan het Oranjehuis had 

teruggegeven. Op 18 juli verliet hij Orange en reisde hij via een oostelijke route terug 

naar de Republiek. Hij passeerde ook Besançon, waar hij eind augustus enkele dagen 

verbleef. Béatrix was twee jaar daarvoor al overleden. Hij bezocht er haar graf en het 

huis waar zij was gestorven. Ook had hij een onderhoud met Béatrix' kamenierster 

                                                
1135 Père Hugo, Charles, duc de Lorraine et de Bar, BMN, Ms. 805 (129), fols. 198-198v. 
1136 De Apostolische Datarie was een bureau van de Romeinse Curie dat vooral belast was met het 
verstrekken van adviezen over te verlenen beneficies, dispensaties en prebenden. 
1137 Calmet, Histoire eccléstiastique et civile de Lorraine III, 612. 
1138 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France III, 160-161. 
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Suzanne Durand en een zekere mevrouw 'de Petremon', vermoedelijk een familielid of 

de echtgenote van Claude-François Pétremand, de eigenaar van het huis waar Béatrix 

was overleden. Suzanne Durand zou enkele maanden later een afschrift van het 

rapport van de lijkschouwing aan Constantijn opsturen. Dat rapport is hiervoor al 

beschreven.1139 In Besançon schreef hij op 29 augustus 1665 een brief aan Béatrix' 

dochter Anne, die zich in Nancy bevond. Onder verwijzing naar hun intieme karakter 

vroeg hij op heel beleefde wijze zijn brieven aan Béatrix terug: 

 

 Vostre aymable défuncte a eu la bonté d'aggréer que je luy donnasse parfois à 

 rire par de mes sottes lettres. Je ne sçay ce qu'elles peuvent avoir contenu, 

 mais bien me souviens-je, qu'il y a eu des folies qu'une moindre douceur et 

 discrétion que celle où elles s'adressoyent, ne seroit capable de bien digérer. 

 Que si, peut-estre, quelque reste de ce mauvais papier n'a passé par le feu, j'ose 

 espérer, Madame, que vous ne voudrez pas me refuser ceste exécution de 

 justice ...1140 

 

Wat er ook mee is gebeurd, Constantijns originele brieven aan Béatrix zijn nu niet 

meer terug te vinden. Óf ze waren inderdaad door Béatrix of haar dochter Anne al aan 

het vuur toevertrouwd toen hij zijn verzoek deed, óf Constantijn heeft ze inderdaad 

van Anne gekregen en ze zelf vernietigd. In het gunstigste geval heeft Anne (of 

Constantijn) ze toch bewaard en bevinden ze zich ergens in een nog 

ongeïnventariseerd archiefbestand. In ieder geval had Constantijn nog volop tijd om 

aan de hand van zijn bewaarde originele brieven van Béatrix hun vriendschap te 

herdenken. Hij overleed op 27 maart 1687 op negentigjarige leeftijd, bijna 24 jaar na 

Béatrix' dood. 

 

                                                
1139 Zie p. 280. 
1140 BC, nr. 80.  
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11. 'La politique Béatrixienne'. Slotwoord 

 

Meer dan vierhonderd jaar na dato zijn het karakter en het innerlijke leven van Béatrix 

de Cusance lastig te bepalen. Veel van wat haar persoonlijk bezighield, heeft ze nu 

eenmaal niet vastgelegd of is niet bewaard gebleven. Een uitzondering is het gedicht 

'Délie', waarin zij zichzelf beschrijft en zich vervolgens heel openhartig tot 

Constantijn richt. Positieve eigenschappen die haar kenmerkten, waren 

zelfverzekerdheid, charisma, spontaniteit, wilskracht, humor en (com)passie. 

Tegelijkertijd had Béatrix ook minder aangename trekjes, want ze kon meedogenloos, 

wantrouwig, opvliegend, drammerig en berekenend zijn. Dit is uiteraard de 

constatering van een 21e-eeuwse historica. In haar eigen tijd zal daar wellicht anders 

over geoordeeld zijn.  

 Voorts valt op te merken dat een aantal externe factoren hun weerslag zullen 

hebben gehad op de ontwikkeling van Béatrix' persoonlijkheid, zoals haar leven aan 

het Brusselse hof, de liefdesaffaire met hertog Karel, het korte huwelijk met de prins 

van Cantecroy en de slechte verstandhouding met zijn moeder. Verder zullen haar 

huwelijk met hertog Karel en het leven als hertogin van Lotharingen, maar natuurlijk 

ook de negatieve reacties op en het verzet tegen haar huwelijk, bepalend zijn geweest 

voor de manier waarop zij in het leven stond. 

 Een aantal personen in Béatrix' leven heeft grote invloed op haar gehad en op 

de vorming van haar karakter. Zo zullen haar opvoeding aan het vrouwelijke hof bij 

aartshertogin Isabella en de omgang met een zelfverzekerde moeder en drie 

ambitieuze zussen hun uitwerking op Béatrix niet hebben gemist. Vermoedelijk leken 

de dochters op hun moeder, in ieder geval wat hun inborst betreft. Moeder Ernestine 

huwelijkte Béatrix' zuster Madeleine strategisch uit aan graaf Albert van den Bergh, 

om zo het conflict over het markiezaat van Bergen op Zoom op te lossen. Ernestine 

speelde daardoor wel twee dochters tegen elkaar uit, want eerder had zij het 

markiezaat aan Béatrix geschonken. Madeleine en Béatrix hebben hierna nooit meer 

op goede voet met elkaar verkeerd. De middelste zuster Dèle-Françoise stichtte met 

geld van haar moeder een klooster en verzette zich actief tegen het huwelijk van 

Béatrix en hertog Karel, een keuze die Béatrix haar niet in dank zal hebben 

afgenomen.  
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 Marie-Henriette is de zuster met wie Béatrix de sterkste band had en op wie zij 

vermoedelijk ook het meeste leek, zowel uiterlijk als qua karakter. Een van de 

weinige contemporaine typeringen van de twee gezusters is die van Caroline van 

Oostenrijk. Zij beschreef hen als twee brutale meiden die door hun moeder slecht 

waren opgevoed. Béatrix en Marie-Henriette hebben samen veel ondernomen en 

waren bijzonder op elkaar gesteld. Waarschijnlijk vervulde Béatrix een soort 

moederrol voor haar negen jaar jongere zusje, omdat hun moeder vaak afwezig was. 

Ze brachten hun jeugd samen door, reisden vaak samen en voerden gezamenlijk de 

salon in kasteel Beersel. Béatrix en hertog Karel schonken Marie-Henriette hun 

woning in Brussel en later ook het kasteel in Beersel, giften waaruit ook wel 

bijzondere genegenheid blijkt. Marie-Henriette sprong verschillende malen voor 

Béatrix in bres als zij het moeilijk had. Zo ondertekende ze samen met Béatrix een 

protestbrief, toen duidelijk werd dat hertog Karel het markiezaat van Bergen op Zoom 

aan de Spanjaarden had weggegeven. Bij Béatrix' sterfbed was Marie-Henriette een 

van degenen die aandrong op een hernieuwd huwelijk.  

 

Hertog Karel  

 

De meest invloedrijke persoon in Béatrix' leven is zonder twijfel hertog Karel 

geweest. Hij was Béatrix' grootste liefde, maar ook haar grootste nachtmerrie. Zijn 

wispelturige karakter dreef haar tot wanhoop. De eerste acht jaar van hun huwelijk (en 

de drie jaar ervoor) was er sprake van een romantische liefde. Het was beslist niet 

alleen maar een vaag gerucht dat Béatrix haar echtgenoot overal volgde. Maar of dat 

werkelijk in oorlogstenue tot op het strijdveld gebeurde, zoals in negentiende-eeuwse 

literatuur is gemeld, is in de contemporaine bronnen niet terug te vinden. Wel werd er 

regelmatig melding van gemaakt dat zij met de hertog en zijn manschappen meetrok. 

Misschien is dit slechts incidenteel gebeurd, maar vast staat dat Béatrix direct bij de 

strijd betrokken was. Men kon bijvoorbeeld in de Gazette de France lezen dat er 

tijdens de slag bij Liffol-le-Grand een compagnie met alleen zwarte paarden (van 

hertog Karel) en een compagnie witte paarden (van Béatrix) meestreden.1141 

 De heftige en gepassioneerde karakters van Béatrix en Karel hadden veel 

overeenkomsten en wellicht was dat ook de reden waarom zij zo goed bij elkaar 

                                                
1141 12 september 1642, Gazette de France, 827. 
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pasten, en waarom Karel het, ondanks alle tegenwerking van de autoriteiten, zo lang 

bij haar heeft volgehouden. Hij moet werkelijk erg verliefd op haar zijn geweest. 

Maar tegelijkertijd heeft zijn wispelturige temperament Béatrix ook veel schade 

berokkend, met ontwrichtende gevolgen voor haar levensloop.  

 Ter illustratie van de wijze waarop Karel met Béatrix trouwde, kan hier 

verwezen worden naar twee vergelijkbare gevallen, namelijk het huwelijk van Gaston 

van Orléans met Karels zuster Margaretha en dat van Hendrik VIII (1491-1547) met 

Anna Boleyn (tussen 1501 en 1507-1536). In beide gevallen was er sprake van 

verliefdheid en van een huwelijk zonder toestemming van de autoriteiten, bij Gaston 

van zijn broer Lodewijk XIII, de Franse koning, en bij Hendrik VIII van de Paus. In 

alle drie de gevallen hadden deze geheime huwelijken, die zonder officiële 

toestemming tot stand waren gekomen, grote politieke implicaties. In de bronnen 

wordt niet gerefereerd aan dergelijke parallellen, maar het kan niet anders dan dat 

hertog Karel zich er van bewust was, en er wellicht zelfs door geïnspireerd werd. 

Béatrix zal zich vermoedelijk niet met Margaretha van Lotharingen of Anna Boleyn 

hebben geïdentificeerd, maar er zijn wel degelijk overeenkomsten, zeker met Anna 

Boleyn. Ook bij Anna werd er een huwelijk gesloten omdat koning Hendriks eerste 

vrouw Catharina van Aragon geen kinderen kon krijgen, althans geen zoon. Ook 

Anna's huwelijk werd ten slotte ongeldig verklaard, en ook zij werd de dupe van een 

echtgenoot die haar niet meer wilde (zij het op een drastischere manier dan 

Béatrix).1142 

 Een bijna neurotische drift die hertog Karel gedurende zijn hele leven telkens 

weer overviel, was dat hij, eenmaal verliefd, meteen met de vrouw in kwestie wilde 

trouwen. Dit verschijnsel heeft zich ten minste negen keer voorgedaan, te weten in 

1634 en 1637 bij Béatrix, in 1647 bij een Brusselse burgemeestersdochter, in 1660 bij 

Maria Mancini, in 1661 bij Anne-Marie-Louise van Orléans ('Mademoiselle'), in 1662 

bij Marianne Pajot en Angélique de Conflans, in 1663 bij Isabelle de Ludres, en ten 

slotte in 1665 bij Marie-Louise d'Aspremont. Béatrix zelf was het meest 

spraakmakende voorbeeld, en later zou ze er zelf de dupe van worden. Het is al eerder 

aangehaald, maar kennelijk kon ze er ook de humor wel van inzien. In een van haar 

brieven aan Constantijn Huygens typeerde ze hertog Karel als 'l'épouseur universel' en 

ook de bijnaam Nolite was raak gekozen. Wat Karels beweegredenen ook waren, er 

                                                
1142 Zie bijvoorbeeld Eric Ives, The life and death of Anne Boleyn: 'The most happy' (Malden 2004). 
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was bij deze nieuwe liefdes beslist geen dynastieke politiek in het spel, want hij had 

zijn broer Nicolaas-Frans toegezegd bij nakomelingen uit een nieuwe verbintenis geen 

claim voor hen op de Lotharingse troon te zullen leggen. 

 

Constantijn Huygens 

 

Vlak voordat zij stierf, is Béatrix erin geslaagd om een tweede huwelijk met hertog 

Karel te sluiten. Die verbintenis was gespeend van alle romantiek en uitsluitend om 

dynastieke redenen gesloten. Al veel eerder had zij Karels liefde verloren. Als rijke, 

ontwikkelde adellijke vrouw verkeerde ze in de positie compensatie te zoeken in de 

vorm van andere contacten. Een ervan was Constantijn Huygens, die in haar netwerk 

een speciale functie vervulde. Toen Constantijn Béatrix ontmoette, verkeerde zij in de 

hoogste kringen van de elite in de Zuidelijke Nederlanden. Hij maakte er geen geheim 

van dat hij daar zijn voordeel mee kon doen. In een van zijn brieven aan haar noemde 

hij haar 'une ambassadrice de grande entremise'.1143 Reden genoeg voor hem om haar 

te overladen met geschenken, diensten en complimenten. Maar ook Béatrix zag de 

voordelen van haar vriendschap met Constantijn, die, hoewel lager op de 

maatschappelijke ladder, in contact stond met leden van de hoogste kringen in de 

Noordelijke Nederlanden.  

 In hun wederzijdse correspondentie is sprake van 94 geschenken, dat wil zeggen 

43 materiële geschenken en 51 diensten.1144 Ongetwijfeld zullen dit er meer zijn 

geweest, 21 brieven bestaan immers niet meer en er waren ook langere periodes dat ze 

elkaar in levenden lijve zagen. Van wederkerigheid in de geschenken- en 

dienstenuitwisseling was zeker sprake, maar Constantijn voorzag Béatrix drie keer 

vaker van geschenken en diensten dan andersom. Béatrix zal Constantijns aandacht en 

attenties plezierig hebben gevonden en stellig onder de indruk zijn geweest van zijn 

literaire en muzikale gaven. Van kwantitatieve wederkerigheid in de vorm van 

geschenken is van Béatrix' kant evenwel geen sprake. Ze zou daartoe zeker in staat 

zijn geweest, maar zij verkeerde kennelijk in de positie niet altijd te hoeven reageren 

                                                
1143 Ibidem, nr. 56. 
1144 Zie Huysman, 'Bewondering of berekening'; Ineke Huysman, 'The Friendship of Béatrix de 
Cusance en Constantijn Huygens’ in: Crossing Boundaries and Transforming Identities. New 
Perspectives in Netherlandic Studies, M. Bruijn-Lacy en C.P. Sellin (eds.) 7, 4, 31-39 (Münster 2011); 
Ineke Huysman, ‘L’amitié entre Béatrix de Cusance et Constantijn Huygens’ in: La Franche -Comté et 
les anciens Pays-Bas XIIIe-XVIIIe siècles. Aspects économiques, militaires, sociaux et familiaux. Actes 
du colloque de Salins II, Laurence Delobette en Paul Delsalle (eds.) (Besançon 2013) 373-386. 
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met een cadeau of een gunst. De wederdiensten die ze Constantijn verleende, moeten 

dan ook meer in kwalitatieve zin worden beschouwd. Haar aandacht en de introductie 

van Constantijn in haar vriendenkring waren de grootste gunsten die hij van haar 

verwachtte en die zij hem ook werkelijk schonk; het vergrootte zijn 'sociale kapitaal'. 

Bij de aanvang van hun vriendschap was de sociale ongelijkheid tussen beiden 

evident. Zij zal echter ook hebben ingezien dat Constantijn een zeer invloedrijk man 

was, van wie zij zo nodig kon profiteren.  

  Gedurende lange tijd zal er tussen Béatrix en Constantijn werkelijk sprake zijn 

geweest van vriendschap en genegenheid. Béatrix was een bijzonder mooie 

verschijning en een intelligente, muzikale en geestige vrouw, voor wie Constantijn 

veel bewondering had en tot wie hij zich aangetrokken voelde. Dat blijkt wel uit zijn 

persoonlijke, soms erotische gedichten en zijn smeekbedes om haar portret. Juist in de 

periode dat Béatrix in onzekerheid verkeerde over de hereniging met haar echtgenoot 

zal zij zich gevleid hebben gevoeld door zijn attenties. Hun gezamenlijke passie voor 

muziek zal de wederzijdse gevoelens hebben versterkt. Op 24 juli 1653 bijvoorbeeld 

eindigt Constantijn zijn brief aan Béatrix met een cryptische verwijzing naar een air 

van Gabriel Bataille:  

 

 et que, quand il pourroit se sentir moins maistre de soy-mesme qu'il ne doibt 

 (car une Princesse luy a apprins que l'on ne le sçauroit tousjours estre), il 

 n'oubliera pas de s'applicquer le capeçon qui s'appelle Cessez Mortels, et ainsi 

 toute son ambition se bornera dans la gloire d'estre avoué.1145 

 

Uit dit citaat blijkt dat Constantijn Béatrix duidelijk wilde maken dat hij ernstig met 

zijn gevoelens voor haar worstelde.1146 Hij beweert immers dat een zekere prinses 

(Béatrix) hem ertoe had gebracht af en toe minder meester van zijn gevoelens te zijn. 

In dat geval moest hij niet vergeten om de monnikskap genaamd Cessez Mortels op te 

zetten. Cessez Mortels is de titel van een beroemde air die werd begeleid met de 

luit.1147 Mogelijk heeft Constantijn dit muziekstuk ook wel voor Béatrix ten gehore 

gebracht. De eerste strofe luidt: 

 

                                                
1145 BC, nr. 15.  
1146 Idem, 38-39. 
1147 Uit Airs de différents autheurs, mis en tablature de luth par Gabriel Bataille [...] Quatriesme livre 
(Parijs 1613), fols. 20v-23r. Zie BC, 36-37. 
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 Cessez mortels, de soupirer, 

 Cette beauté n'est pas mortelle. 

 Il est permis de l'adorer, 

 Mais non pas d'estre amoureux d'elle, 

 Les dieux tant seulement, 

 Peuvent aymer si hautement. 

 

Constantijn gebruikte de tekst om te bevestigen dat hij, net als een monnik, Béatrix 

alleen wilde vereren, maar niet beminnen. Maar de macht om dat gevoel te beheersen 

bleef lastig. Uit zijn gewaagde gedichten over Béatrix' korset en haar viola da gamba 

blijkt maar al te duidelijk dat hij deze gevoelens niet altijd meester was.1148 Het unieke 

gedicht van Béatrix waarin zij zichzelf als Délie, de onbereikbare liefde, tot Huygens 

richt, illustreert hoe zij zelf ook met deze emoties worstelde.1149  

  Eind 1661 kwam er een kentering in de vriendschap en liepen hun gevoelens 

niet langer synchroon. Ineens was het Béatrix die om Constantijns aandacht moest 

vragen. Uiteindelijk is het contact een half jaar voor haar overlijden in 1663 

verbroken. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Hertog Karel was na zijn 

vrijlating in 1659 niet meer van plan zich met Béatrix te herenigen en stuurde haar 

weg uit de Zuidelijke Nederlanden. Ineens was zij geen middelpunt meer van de 

Antwerpse en Brusselse elite. Béatrix' status als onafhankelijke, vermogende vrouw 

veranderde ook, omdat zij in augustus 1660 afstand van vrijwel al haar bezittingen 

had gedaan ten behoeve van de bruidsschat van haar dochter Anne; hoewel uit haar 

nalatenschap zou blijken dat er nog flink wat was overgebleven.  

 Misschien werd Constantijn vanaf eind 1661 ook terughoudender, omdat hij 

met de Fransen in onderhandeling was over het prinsdom Orange. Bij de Fransen lag 

Béatrix niet goed. Haar bemiddelende rol tijdens de onderhandelingen met hertog 

Karel was al lang uitgespeeld. Constantijn moet zich tijdens zijn verblijf in Parijs dan 

ook erg ongemakkelijk hebben gevoeld met de aandacht die hij van haar ontving. Hij 

had op dat moment ook contact met de Franse minister De Lionne, die met hertog 

Karel in februari 1662 het verdrag van Montmartre had gesloten. Dit verdrag was, 

zoals opgemerkt, heel nadelig voor Béatrix. Nicole van Lotharingen werd door de 

Fransen als Karels enige echtgenote beschouwd. Dit huwelijk was echter kinderloos 

                                                
1148 BC, nr. 17 en nr. 34. Zie ook p. 43-46 en p. 224-229. 
1149 Zie p. 258-261. 
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gebleven en Nicole was inmiddels overleden. De Fransen hadden een goede relatie 

met Karels broer Nicolaas-Frans, wiens kinderen zij als erfgenamen van het Huis van 

Lotharingen beschouwden. Ook Béatrix' mislukte poging om Constantijn junior in 

1659 aan een betrekking te helpen kan mede debet zijn geweest aan Constantijns 

veranderde houding tegenover Béatrix.  

  Het is goed voorstelbaar dat Béatrix in haar sociale en persoonlijke isolement 

werkelijk behoefte heeft gehad aan Constantijns troostende woorden. Eerder had zij 

daarop wel altijd kunnen rekenen, maar nu had hij bij een dergelijke bemoediging 

geen belang meer. Integendeel, voor hem was haar rol blijkbaar uitgespeeld. Dat hij 

haar in geen van zijn latere werken nog heeft genoemd, wijst in die richting. Iets 

vergelijkbaars deed zich in dezelfde periode voor in Constantijns vriendschap met 

Louis-Henri de Loménie (1635-1698), graaf van Brienne, minister van Buitenlandse 

Zaken aan het hof van Lodewijk XIV. Graag benutte Constantijn de toegang via 

Brienne tot het Franse hof voor zijn onderhandelingen over het prinsdom Orange. 

Naast de diplomatieke contacten deelden Constantijn en Brienne een grote 

belangstelling voor kunst, waarover zij brieven, gedichten en geschenken 

uitwisselden. De verbanning van Brienne van het Franse hof was voor Constantijn in 

1663 aanleiding het contact en de geschenkenuitwisseling te verbreken.1150 

  Veelzeggend is ook Constantijns poging zijn brieven aan Béatrix terug te 

vragen. Op het eerste gezicht lijkt het idyllisch, Constantijn die het graf en de 

sterfplaats van Béatrix bezoekt. In werkelijkheid was zijn reis vermoedelijk vooral 

ingegeven door de wens alle belastende sporen (roddels, toezeggingen et cetera) van 

hun vriendschap uit te wissen door zijn originele brieven aan haar te vernietigen. 

Béatrix, die al haar directe vrienden en haar volledige personeel, tot de paardenjongen 

aan toe, in haar testament heeft bedacht, zag kennelijk geen reden meer om iets aan 

Constantijn na te laten.  

  Vriendschappen gebaseerd op genegenheid bestonden wel, maar het blijft altijd 

de vraag of ze echt gemeend waren. Het vrijwillig aangaan van een vriendschap op 

grond van wederzijdse sympathie en gemeenschappelijke belangstelling, waarvan bij 

Constantijn en Béatrix wel sprake lijkt te zijn geweest, was toch problematisch. De 

manier waarop de vriendschap tot uitdrukking werd gebracht was in hoge mate 

                                                
1150 Inge Broekman, Cultuur als diplomatiek middel: Huygens en het hof ten tijde van het Eerste 
Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672). Lezing gehouden op het congres Toegang tot Oranje: Culturele 
en politieke netwerken rond het hof, 25 september 2008. 
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gestileerd, waardoor werkelijke gevoelens verhuld bleven. Dit was vooral bij 

Constantijn het geval. De grondslag 'zielsverwantschap', waarop Béatrix zich in haar 

laatste brieven aan Constantijn tevergeefs beriep, bleef echter altijd fragiel.1151 

Constantijns belangen werden niet langer gediend en de 'vriendschap' was voor hem 

voorbij.  

  Men zou kunnen zeggen dat de vriendschap van Béatrix en Constantijn in het 

begin op welbegrepen eigenbelang en gedurende enige tijd op wederzijdse gevoelens 

van sympathie, genegenheid en fysieke aantrekkingskracht berustte, totdat voor 

Constantijn voortzetting ervan nutteloos werd. Ware vriendschap was zelden 

duurzaam1152 en dat gold uiteindelijk ook voor Béatrix en Constantijn. Natuurlijk, 

harde bewijzen voor Huygens' opportunisme zijn er niet. Het is altijd moeilijk de 

harten van zeventiende-eeuwers te peilen, maar de bronnen duiden erop dat onze 

'Constanter' heel goed wist waar zijn belangen lagen. Het voert echter te ver hem 

daarover nu hard te veroordelen. 

 

Ten slotte 

 

De vraag in hoeverre Béatrix de Cusance representatief was voor de adellijke vrouw 

in zeventiende eeuw is niet eenvoudig te beantwoorden. Vanzelfsprekend was zij een 

persoon van adellijke afkomst en verkeerde ze in de voornaamste elitaire kringen. We 

zagen haar actief en zelfstandig optreden in relatie tot haar personeel, haar familie en 

vrienden en de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten. Ze was dynastiek zelfbewust, 

ontplooide veel culturele activiteiten, schreef brieven en bouwde een netwerk op. Van 

de informele macht, waarover zij tamelijk onbelemmerd kon beschikken, maakte zij 

intensief gebruik.  

 Veel van Béatrix' handelingen hadden echter slechts als doel haar omstreden 

status bevestigd te krijgen. In dat opzicht was zij dus niet representatief voor de 

adellijke vrouw in haar tijd, althans niet voor een gehuwde adellijke vrouw. Juist 

omdat zij gedwongen was gescheiden van de hertog te leven, die later ook nog eens 

vijf jaar in Spanje opgesloten zat, had zij veel meer handelingsvrijheid en was zij veel 

onafhankelijker dan de gemiddelde aristocratische vrouw. Voor haar had die situatie 

veel voordelen. Zo kon zij haar kinderen bij zich houden en opvoeden, haar eigen 

                                                
1151 Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven (Amsterdam 1997) 328. 
1152 Ibidem. 
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huishouden beheren en een salon voeren waar zij ongestoord personen naar eigen 

keuze kon ontvangen. Ook kon zij zich vrij verplaatsen in steden zoals Brussel en 

Antwerpen. Die vrijheid was echter betrekkelijk. Zodra hertog Karel werd vrijgelaten, 

nam hij Béatrix meteen 'in de tang' met een mogelijke toezegging voor een hernieuwd 

huwelijk. Ze werd volledig afhankelijk van zijn welwillendheid en nederig 

gehoorzaamde zij hem in alles.  

 In de inleiding wordt een brief van Béatrix aangehaald aan Constantijn 

Huygens waarin zij schrijft dat het tijd is om over de Béatrixiaanse politiek te 

spreken.1153 Met deze woorden doelde ze uiteraard op de erkenning van haar huwelijk 

en de legitimering van haar kinderen. Hoewel er bij Béatrix zeker sprake was van 

oprechte liefde voor haar zoon en dochter, was haar drijfveer toch vooral de zorg om 

de positie en goede eer van zichzelf en haar nakomelingen. Sinds haar huwelijk met 

de hertog in 1637 tot aan haar dood in 1663 heeft haar leven volledig in het teken 

gestaan van deze 'politique Béatrixiènne' (eigenlijk 'Beatrisiene' zoals zij het zelf 

spelde). Zij zal zich ervan bewust zijn geweest dat de Fransen haar gebruikten om 

hertog Karel aan hun zijde te krijgen, maar het mes sneed aan twee kanten. Er was 

onmiskenbaar sprake van wederzijds profijt. Met de erkenning van haar huwelijk in 

het vooruitzicht zal zij graag bereid zijn geweest als bemiddelaar op te treden. Die 

diplomatieke rol stoelde niet zozeer op idealisme omwille van de belangen van 

Lotharingen, als wel op opportunisme. Ook haar aanspraak op het markiezaat van 

Bergen op Zoom, het zeker stellen van haar eer en goede naam die ter discussie stond 

in de rechtszaken die Caroline van Oostenrijk aanspande, en het verhinderen van 

nieuwe huwelijken van hertog Karel met andere vrouwen zal zij tot haar 'politiek' 

hebben gerekend.  

 Béatrix' reputatie was omstreden. Daar was ze zich terdege van bewust. Om 

haar naam te zuiveren en haar waardigheid als hertogin in stand te houden, werkte ze 

voortdurend aan haar imago. Ook wilde ze ervoor zorgen dat haar goede naam na haar 

dood in stand bleef. Die self-fashioning kwam op verschillende manieren tot 

uitdrukking. Zo handhaafde zij hardknekkig haar titel van hertogin van Lotharingen, 

tot grote ergernis van de kerkelijke autoriteiten, die haar dit verschillende malen 

hadden verboden. Ze bleef echter haar documenten ondertekenen met de titel van 

hertogin en liet zich door iedereen aanspreken en -schrijven met 'Son Altesse'. Door 

                                                
1153 Zie p. 15. 
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haar optreden, uitstraling en zelfverzekerdheid dwong ze kennelijk zoveel respect af 

dat niemand haar openlijk durfde tegen te spreken. In dit opzicht waren Karels 

herhaaldelijke toezeggingen voor een (her)nieuw(d) huwelijk uiteraard in haar 

voordeel. Zoals als eerder vermeld, heeft hij haar letterlijk geschreven dat het 

gerechtvaardigd was dat zij de titel van hertogin bleef dragen. Dat de directe 

omgeving van Béatrix haar status als hertogin accepteerde, althans haar die niet 

durfde te ontzeggen, is eveneens van grote invloed geweest. Maar Béatrix kon ook 

niet anders dan zich op de titel blijven beroepen; in haar beleving wás ze de 

echtgenote van de hertog van Lotharingen. Afstand van deze titel doen was voor haar 

geen optie, omdat ze daarmee immers haar eigen bestaan en dat van haar kinderen zou 

verloochenen. Natuurlijk was het voor Béatrix ook voordelig dat de 'andere' hertogin 

van Lotharingen, Nicole, in Parijs werd vastgehouden en weinig tot niets kon 

uitrichten tegen Béatrix' 'politiek'. Wellicht heeft ook de vastberadenheid van haar 

moeder Béatrix geïnspireerd. Ernestine van Witthem heeft zich altijd als 'markiezin 

van Bergen op Zoom' gepresenteerd en liet zich door iedereen zo behandelen, terwijl 

er toch ook een regerende, door de autoriteiten erkende markiezin bestond.  

 Béatrix' charismatische uitstraling en standvastigheid zullen haar beslist 

geholpen hebben een centrale plaats te bemachtigen in de kringen waarin ze zich 

bewoog. Net als Elizabeth Stuart en Christina van Zweden was 'netwerken' voor 

Béatrix 'core business' en hét middel om haar doelen te bereiken: brieven schrijven 

om haar belangen te verdedigen en contacten warm te houden, vrienden amuseren met 

muziek- en dansfeesten en de religieuze gezagsdragers te vriend houden met gulle 

donaties.  

 Haar eigen afstamming zag Béatrix ook als middel om te indruk te maken. In 

1652 liet zij een document drukken waarin zij twee bewijzen presenteerde die 

aantoonden dat zij - net als haar echtgenoot Karel die een achterkleinzoon van de 

Franse koning Hendrik II was - via Hendrik I (876-936) en Lodewijk I (1120-1180) 

zowel van keizerlijke als koninklijke afkomst was. Dat er af een toe een voorouder in 

de vrouwelijke lijn moest worden toegevoegd om de stamboom tot aan Hendrik I door 

te laten lopen, was kennelijk geen probleem. Aangezien het document is gedrukt, was 

het waarschijnlijk de bedoeling dat het alom werd verspreid. In 1652 stonden haar 

status en reputatie zwaar onder druk door de op handen zijnde uitspraak van de 

Romeinse Rota. Vermoedelijk beoogde ze met deze afstammingsmythe de publieke 
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opinie te beïnvloeden door te laten zien dat er zelfs keizerlijk bloed door haar aderen 

stroomde.1154 

 

 

  

 Ook bij officiële ceremonies maakte Béatrix 

duidelijk dat men haar als een vorstin moest 

beschouwen. Dit blijkt wel uit het feit dat ze in de 

positie was een koets met acht paarden te voeren, 

een privilege dat alleen was voorbehouden aan de 

hoogstgeplaatste vorsten. Andere visuele uitingen 

om haar positie en status te bevestigen waren de 

portretten waarin ze zich liet afbeelden. Daarbij 

schakelde ze alleen de beste meesters in, zoals Van 

Dyck, Honthorst, Coques en Van Egmont. Het hier 

afgebeelde portret van Béatrix in een hermelijnen 

                                                
1154 Arenberg-archief, G 163d, Origine impériale et royale de madame Béatrix de Cusance, duchesse 
de Lorraine (1652). 

Origine impériale et royale de madame Béatrix de Cusance, duchesse de Lorraine  
(1652), Arenberg-archief, G 163d, Edingen. 

Anoniem, Béatrix de Cusance, Collectie Arenberg. 
Kunstpatrimonium KU Leuven. 
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mantel met daarop het kruis van Lotharingen is overigens van een anonieme meester.  

 Béatrix zette ook haar vroomheid in als middel om haar imago op te vijzelen. 

Zo liet zij zich tenminste twee maal afbeelden in de gedaante van een heilige, wat in 

haar ogen - ook in het hiernamaals - 

bevorderlijk was voor haar reputatie als 

vrome en devote vrouw. Al eerder is 

beschreven dat zij opdracht gaf voor een 

postuum portret van zichzelf als de Heilige 

Clara, maar ze heeft zich ook in de gedaante 

van de Heilige Maagd laten portretteren. Op 

deze curieuze afbeelding is te zien hoe 

Béatrix zich als de Maagd Maria met het kind 

Jezus presenteert, staand op het wapenschild 

van de hertog van Lotharingen met hemzelf 

aan haar voeten. Op de achtergrond staan het 

kasteel en het dorp Belvoir afgebeeld. Dit 

schilderij bevestigt dus niet alleen haar reputatie als vrome vrouw, maar brengt in één 

tafereel alle andere representatieve vormen bijeen die haar autoriteit bekrachtigen. Ze 

is uitgebeeld als eigenares van Belvoir, als devote vrouw die het zich kon veroorloven 

zich te laten afbeelden als de Heilige Maagd (merk op dat haar naam verbasterd in de 

titel voorkomt: 'Sancta Maria Libe(r)atrix') en ten slotte als echtgenote van de hertog 

van Lotharingen, in aanbidding geknield aan haar voeten. Rechtsonder liggen 

vermoedelijk het zwaard van de hertog en de hertogelijke kroon. Het is mogelijk dat 

het Jezus-kind in dit geval haar eigen zoontje Charles-Henri moet voorstellen. 

 Ook Béatrix' kunstcollectie en -kabinet zullen haar reputatie als mecenas en 

kunstverzamelaar ten goede zijn gekomen. Uit haar testament en de bewaard gebleven 

inventaris van haar kostbaarheden is duidelijk gebleken dat zij een uitgebreide 

collectie bezat. De enorme variëteit aan kostbare sieraden, die zij ook werkelijk zal 

hebben gedragen, zal eveneens een bestanddeel van haar imago zijn geweest. Hiermee 

kon zij immers demonstreren hoe rijk en voornaam zij was. Ze moet ook veel 

schilderijen en andere kunstwerken hebben verworven. Zo weten we dat ze werken 

van Rubens, Van Honthorst, Coques en Van Egmont bezat. In de inventaris van haar 

kostbaarheden worden wel enkele schilderijen genoemd: 'plusieurs petits tableaux', 

maar niet één met vermelding van de naam van de schilder. De grote en toen reeds 

Anoniem, Béatrix de Cusance afgebeeld als Maria  
Libératrix, omstreeks 1650, Kerk Belvoir, (Doubs). 
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waardevolle werken die vooral in haar woningen in de Zuidelijke Nederlanden zullen 

hebben gehangen, zijn mogelijk na haar dood direct aan hertog Karel toegekomen. 

Helaas is hiervan geen inventaris bewaard gebleven. In het onderzoek dook af en toe 

een indicatie op dat een kunstwerk aan haar kan hebben toebehoord. Zo probeerde ze 

in 1653 in Antwerpen een schilderij van Rubens ter waarde van twaalfhonderd gulden 

te bemachtigen1155 en heeft Gaspar Hubertus een twaalfdelig passiewerk aan haar 

opgedragen.1156 Verder was ze een klant van kunsthandelaar Matthijs Musson, bij wie 

ze onder andere de twee eerder genoemde werken van Joos van Cleve voor 

Constantijn Huygens kocht.  

 Haar grote vermogen en grondbezit, vooral in de Zuidelijke Nederlanden, zijn 

ook van invloed geweest op de acceptatie van haar status in de Zuid-Nederlandse 

elite-kringen, toen zij zich in de jaren vijftig zonder de hertog moest handhaven. Ze 

voerde een hofhouding met veel personeel en de Brusselse en Antwerpse handelaren 

zullen haar dan ook gezien hebben als een koopkrachtige klant. Op haar landerijen 

waren eveneens veel mensen van haar afhankelijk. Ze fungeerde soms als peetmoeder 

bij de doop van pasgeboren kinderen uit de parochies die bij haar landgoederen 

hoorden. In de religieuze wereld had Béatrix met al haar donaties uiteraard een goede 

naam.  

 De al eerder genoemde dedicaties aan Béatrix in de literaire werken van 

Constantijn Huygens, George de Scudéry en Richard Flecknoe versterken eveneens 

haar imago. Anders dan bij Huygens en De Scudéry was er bij Flecknoe nadrukkelijk 

sprake van een patroon-cliënt-verhouding. In ruil voor bescherming en onderdak 

leverde hij haar zijn (culturele) diensten. Het was in het voordeel van zowel Béatrix 

als Flecknoe dat hij zijn publicaties aan haar opdroeg: voor Béatrix ter verspreiding 

van haar naam als hertogin van Lotharingen in gedrukte boeken, voor Flecknoe omdat 

hij zo aan de buitenwereld kon laten zien in welk voornaam gezelschap hij verkeerde. 

 Zelfs op haar sterfbed had Béatrix nog geen rust en stelde ze alles in het werk 

om haar naam te zuiveren. Met hulp van haar kinderen wist ze hertog Karel te 

overtuigen opnieuw met haar te trouwen. Drie dagen later, op 24 mei 1663, 

vereffende ze haar laatste rekening. Ze stelde een verklaring op waarin ze 

duidelijkheid verschafte over de gang van zaken rondom de geboorte en dood van het 

                                                
1155 Béatrix de Cusance aan Claude-François Pelletier, 1 april 1653, BMB, Ms. 1117, fols. 10-11. 
1156 Catalogue de livres rares et précieux composant la bibliothèque de M. Hippolyte Destailleur, D. 
Morgand (ed.) (Parijs 1891) 15. 
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eerste kind dat ze met hertog Karel had gekregen.1157 Haar reputatie, die onherstelbare 

schade had opgelopen door het dubieuze huwelijk met Karel, was door haar eerste 

schoonmoeder Caroline van Oostenrijk opnieuw geschonden en stond kennelijk vlak 

voor haar dood nog steeds ter discussie. De verklaring werd ondertekend en gedrukt 

door de bestuurders van de stad Besançon. Omdat het document is gedrukt, hebben er 

vermoedelijk veel exemplaren van bestaan. Maar zoals met veel efemeer drukwerk is 

gebeurd, zijn die vrijwel alle verloren gegaan. Gelukkig is er één exemplaar bewaard 

gebleven dat ik ruim 350 jaar later zelf heb kunnen gebruiken voor een 

historiografisch eerherstel van Béatrix de Cusance.  

 

Aan het slot van deze lange levensbeschrijving rest de vraag of we Béatrix heden ten 

dage moeten beschouwen als courtisane, maîtresse, concubine of 'mooi speeltje' van 

de hertog van Lotharingen. Toen hertog Karel in 1662 met Frankrijk het verdrag van 

Montmartre sloot, stemde hij ermee in dat zijn kinderen geen recht hadden op 

Lotharingen. Daarop concludeerde Béatrix dat hij niet alleen zichzelf voor 

'concubinaire' had uitgegeven, maar haarzelf tot hoer en hun kinderen tot 

hoerenkinderen had gedegradeerd. In de geschiedschrijving is Béatrix misschien niet 

als een hoer beschouwd, maar evenmin als rechtmatige echtgenote. Velen zagen haar 

vooral als de 'kwade-genius-achter-de-schermen' die de touwtjes in handen had en de 

hertog had verleid om bij haar te blijven, ondanks een omgangsverbod en de 

kerkelijke excommunicatie.  

 Inmiddels weten we maar al te goed dat hertog Karel, als het op aantrekkelijke 

vrouwen aankwam, een obsessieve trouwlust aan de dag legde. Zijn aanhoudende 

hofmakerij had zoveel overtuigingskracht dat Béatrix al tien dagen na het overlijden 

van haar eerste echtgenoot instemde met een huwelijk; 'in goed vertrouwen', zoals ze 

zelf verklaarde. De rol van Béatrix' moeder bij het aangaan van deze verbintenis moet 

evenmin worden onderschat. Ook haar had hertog Karel met zijn argumenten voor 

zich gewonnen. Zij zag voor haar dochter een rooskleurige toekomst weggelegd als 

soevereine vorstin; een mooiere alliantie was haast niet denkbaar. Béatrix en Karel 

waren er bij het aangaan van hun huwelijk beiden oprecht van overtuigd dat zij Karels 

nieuwe echtgenote en dus hertogin van Lotharingen zou zijn. Een 'mooi speeltje' van 

                                                
1157 Déclaration que Madame de Lorraine a faicte avant sa mort pardevant notaire, confesseur et 
tesmoings, touchant la naissance de son enfant et la mort d'iceluy, 24 mei 1663, ARB, GRM, PBC, 
portefeuille 1. 
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de hertog was zij dan ook beslist niet. Dat vervolgens de Kerk en andere autoriteiten 

hun huwelijk niet erkenden, hebben zij misschien niet voorzien, maar zij hebben zich 

wel degelijk gedurende lange tijd als echtpaar gedragen en zich als hertog en hertogin 

gepresenteerd. 

 Evenmin kunnen we Béatrix beschouwen als een courtisane of maîtresse, zoals 

de vrouwen aan het hof van Lodewijk XIV. Die waren er doelbewust op uit bij de 

koning in de rol van maîtresse in de gunst te komen. Dit is nooit het oogmerk van 

Béatrix geweest. Hoewel ze wist dat hertog Karel reeds getrouwd was, hadden hij en 

zijn geestelijke raadsheren haar verzekerd dat de ontbinding van dat huwelijk slechts 

een formaliteit was. 

 Toen de kerk het huwelijk officieel ongeldig had verklaard, wilde Béatrix 

vooral de titel van hertogin blijven dragen omdat ze niet voor 'une simple concubine 

du Duc' wenste te worden versleten. Een andere reden was uiteraard de bescherming 

van de naam en goede eer van haar twee kinderen. Toen de hertog haar tijdens zijn 

gevangenschap aanbood opnieuw te trouwen, weigerde zij hooghartig omdat zij van 

mening was al met hem getrouwd te zijn. Voor haar was alleen een hernieuwd 

huwelijk aan de orde.1158 Had de Kerk Karels eerste huwelijk met Nicole ongeldig 

verklaard, of was Béatrix eind jaren vijftig opnieuw met de hertog gehuwd, dan had 

niemand haar als een concubine of maîtresse beschouwd. Béatrix zelf bleef zich als 

zijn rechtmatige echtgenote zien, tot zij haar laatste adem uitblies.  

 Hoewel Béatrix zich onafhankelijk opstelde en hardnekkig vasthield aan de 

titel van hertogin van Lotharingen, moeten wij haar vanuit een hedendaags 

gezichtspunt niet bestempelen als een protofeministe of een geëmancipeerde vrouw. 

Een goed huwelijk aangaan en voor nageslacht zorgen, was voor de meeste 

zeventiende-eeuwse vrouwen het hoogste ideaal. Dat gold ook voor Béatrix. Hoewel 

zij haar hele leven voor dit ideaal heeft gevochten, moeten we constateren dat zij daar 

slechts gedeeltelijk in is geslaagd, haar Béatrixiaanse politiek ten spijt.  

 

Béatrix de Cusance was geen lang en gelukkig leven beschoren. Het ongeldige 

huwelijk met hertog Karel heeft haar leven vrijwel volledig bepaald, vanaf het 

moment dat zij op 22-jarige leeftijd met hem in het huwelijk trad tot op haar sterfbed. 

Ze was slechts 48 jaar oud toen zij overleed. Uit de reconstructie van haar leven komt 

                                                
1158 Vanaf 1660, toen zij inzag dat het geen zin had om hieraan vast te houden, zou zij dat ideaal 
loslaten en instemmen met een nieuw huwelijk. 
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zij naar voren als een onafhankelijke, initiatiefrijke vrouw die zeer actief deelnam aan 

het sociale en culturele adellijke leven in West-Europa halverwege de zeventiende 

eeuw. De beschrijving van haar handel en wandel ontrukt haar aan de vergetelheid en 

voegt nieuwe elementen toe aan de kennis van een roerige periode in de Europese 

geschiedenis. Nog niet eerder is de langdurige vriendschap van de adellijke Beatrix en 

Constantijn Huygens, patriciër uit de Republiek der Verenigde Nederlanden en icoon 

uit onze geschiedenis, zo uitgebreid beschreven. Hun verhouding is veel inniger 

geweest dan de sociale afstand tussen hen destijds dicteerde. Vierhonderd jaar na haar 

geboorte brengt deze biografie niet alleen Béatrix de Cusance maar ook Constantijn 

Huygens weer tot leven. 
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Bijlage 3  

Schematisch overzicht van testament van Béatrix de Cusance1159 

 

Naam relatie met Béatrix 

de Cusance 

schenking 

in geld 

schenking 

overig 

opmerkingen 

Marguérite 

Morel 

voedster 100 francs alsmede 24 

maten tarwe 

jaarlijks 

 

Béatrix de 

Chauvirey 

petekind, hofdame 1.000 

ecu's 

blancs 

  

Charlotte de 

Bildstein 

hofdame Anne van 

Lotharingen 

1.000 

ecu's 

blancs 

  

Claude Platel kindermeisje 1.000 

ecu's 

blancs 

Verzameling 

tapijten 

  

Mlle Galiot hofdame 400 ecu's 

blancs 

 200 daarvan is 

achterstallige 

betaling incl. rente 

Catherine de 

Motmont 

echtgenote van een 

zekere Jamin 

 pensioen van 

300 gulden 

jaarlijks te 

betalen uit de 

ontvangsten van 

Eigenbrakel 

 

Jamin echtgenoot van 

Catherine de 

Motmont 

500 

gulden 

 mits hij afziet van 

zijn aanspraken op 

het baljuwschap 

van Eigenbrakel, 

''n'ayant pas les 

                                                
1159 Testament van Béatrix de Cusance, opgesteld te Besançon op 23 mei 1663, BMB, Ms. 1117, fol. 
193-225v. 
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qualitiés requises 

pour la posseder'  

 Dupont kindermeisje van 

Béatrix' 

kleinkinderen in Bar-

le Duc 

1.000 

patagons 

  

Jeannette 

Abryot 

dienstmeid 100 francs   

Marie wasmeid 50 ecu's 

blancs 

+ 2 jaar 

achterstallig 

loon en 12 

pistoles per jaar 

 

Colette kamermeisje van 

Béatrix Chauvirey 

(Béatrix petekind en 

hofdame) 

50 francs  + 2 jaar 

achterstallig 

loon twv 50 

francs de 

lorraine 

 

Marianne dienstmeid 6 pistoles + 6 jaar 

achterstallig 

loon twv 36 

pistoletten 

 

La Fréméry ? 1.000 

francs 

  

Charlotte La 

Fréméry 

Dochter van 

bovenstaande 

50 louis 

blancs 

  

Twee zonen 

en één 

dochter van 

Jean Forget 

Jean Forget was 

lijfarts van hertog 

Karel en Béatrix (ook 

getuige bij hun eerste 

huwelijk) 

3.000 

ecu's 

blancs 

(ieder 

1.000 

ecu's) 

 mits ze afstand 

doen van 

aanspraken op 

inkomsten uit 

Eigenbrakel en 

'comme tous trois 

sont jeunes en ne 

peuvent se 
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gouverner ny 

mettre à point 

lesdits deniers cy-

légués, je prie les 

sieurs exécuteurs 

des présentes 

d'aviser ensemble 

les moyens pour 

leur conserver, les 

employant en 

achapt de fonds ou 

autrement, comme 

il sera jugé pour le 

mieux'  

Antoine de 

Montravers 

dienaar  rente van 800 

francs per jaar 

over bepaalde 

grond in Sancey 

die aan Béatrix 

toebehoorde. 

300 francs 

achterstallige 

betalingen van 

Béatrix, te 

betalen door 

Maldiney, een 

pachter uit 

Belvoir. 

Daarnaast 

doorbetaling 

van jaarlijkse 

salaris in geld 

 

                                                
1160 De 100 ecu's blancs vermaakte Béatrix in haar codicil van 26 mei 1663.  
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en graan; 

100 ecu's blancs 

voor zijn reis 

naar 

Vlaanderen1160 

Béatrix de 

Montravers 

dochter van Antoine 

de Montravers en non 

(wellicht petekind 

van Béatrix?) 

32 pistoles 

verspreid 

over vier 

jaar 

 uit te betalen aan de 

Benedictinessen in 

Besançon, waartoe 

Béatrix de 

Montravers behoort 

Cléreval secretaris van Béatrix 500 ecu's 

blancs 

Béatrix wil dat 

hij aanblijft als 

commandant 

van Belvoir met 

een loon van 

150 francs per 

jaar, te betalen 

uit de 

pachtinkomsten 

van Belvoir 

Hertog Karel moet 

hem apart betalen 

voor de diensten die 

hij geleverd heeft 

aan hun twee 

kinderen. 

Gaspard,  'le 

nain'  

vermoedelijk 'de 

dwerg' Gaspard, 

wellicht een hofnar 

200 ecu's 

blancs 

100 louys 

blancs 

achterstallige 

betaling; 60 

gulden salaris 

per jaar te 

betalen uit 

ontvangsten uit 

Eigenbrakel 

 

Faivre officier van Béatrix 20 ecu's 

blancs 

  

Reins   50 ecu's 

blancs 

 + achterstallige 

betalingen 
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Frérot  50 ecu's 

blancs 

 + achterstallige 

betalingen 

Nicolas   50 ecu's 

blancs 

 + achterstallige 

betalingen 

Hantz  koetsier  200 ecu's 

blancs 

 + achterstallige 

betalingen 

La Verdure  50 ecu's 

blancs 

 + achterstallige 

betalingen 

Louis  koksknecht 50 francs   

Fortescu dienaar  kost en 

inwoning voor 

de rest van zijn 

leven op 

Eigenbrakel 

 

Sebastien 

Ligier 

  600 francs 

compensatie 

voor verliezen 

geleden mbt 

inkomsten uit 

Belvoir 

 

Abryot ontvanger van 

Belvoir 

 800 pistoles 

compensatie 

voor reizen naar 

Einsiedeln en 

Dijon en 1.500 

francs uit de 

nalatenschap 

van een zekere 

dr. Bassaud 

 

Alle 

bedienden en 

officiers 

  iedereen moet 

in het zwart 

gekleed als 

teken van rouw, 
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gefinancieerd 

uit de 

nalatenschap 

Jean Du 

Mesnil 

chirurgijn (al in 1637 

in dienst toen zoontje 

van Karel en Béatrix 

overleed) 

1.000 

francs 

  

Hugette 

Durand 

echtgenote Jean Du 

Mesnil 

 een ring ter 

waarde van 12 

pistoles 

 

Francxen intendant-generaal in 

de Nederlanden 

 een zilveren 

schaal en kan 

ter waarde van 

500 gulden 

 

Levray ontvanger-generaal in 

de Nederlanden 

 zilveren 

vaatwerk ter 

waarde van 400 

gulden 

 

Charlotte-

Béatrix du 

Mesnil 

dochter van Jean du 

Mesnil en petekind 

van Béatrix 

500 francs   

Suzanne 

Durand 

kamenierster 1.000 

francs  

 Durand zou 

Constantijn 

Huygens in 1665 

Béatrix' 

lijkschouwingsrapp

ort opsturen 

Jean-

François 

Dorival 

gouverneur van 

Besançon 

 zilveren 

kandelaar uit de 

kamer van 

Béatrix 

'pour 

recoignoissance des 

cordialités qu'il a eu 

pour moy dès mon 

bas age jusqu'à 

présent et pour 
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avoir particulière 

souvenance de 

moy'. 

Anne-Claude 

Choz 

echtgenote van Jean- 

François Dorival 

 een ring en een 

sieraad ter 

waarde van 15 

pistoles 

 

Claude-

François 

Pétremand 

oud-gouverneur van 

Besançon 

500 

gulden 

+ verder wat 

Béatrix hem 

nog schuldig is 

voor de huur 

van zijn huis 

 

Mad. 

Sarragoz 

echtgenote van 

Claude-François 

Pétremand 

 een ring ter 

waarde van 12 

pistoles 

 

Jean Perrin dokter 100 

pistoles 

 'Pour les grands 

soins, diligences et 

peines qu'il a eues 

pour moy pendant 

ma maladie' 

Madame la 

secrète de 

Remiremont 

  een medallion 

met het portret 

van Béatrix twv 

50 pistoles 

Dit moest Nicolas 

Dorival zo snel 

mogelijk bij haar 

bezorgen en later 

ook nog 'mon 

pourtrait qu'elle a 

tant souhaité, que je 

m'asseure elle ne 

désagréera pint, la 

tenat certainement 

pour l'une des 

meilleures et lus 

fideles amies que 
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j'aye eu au monde' 

Denise ursuline 20 ecu's 

blancs 

een portret van 

Madame de 

Nemours om te 

laten zetten tot 

een schilderij 

van de heilige 

maagd.1161 

bepaald bij codicil 

van 26 mei 1663. 

Champagne dienaar  achterstallig 

salaris betalen. 

bepaald bij codicil 

van 26 mei 1663. 

Madame 

Piermans 

  Een ring t.w.v. 

200 ecu's blancs 

bepaald bij codicil 

van 26 mei 1663. 

Moreau officier 30 ecu's 

blancs 

 bepaald bij codicil 

van 26 mei 1663. 

Zoon van 

Saint-Victor 

(musicus) 

petekind 200 ecu's 

blancs 

 bepaald bij codicil 

van 26 mei 1663. 

 

                                                
1161 Madame de Nemours was Elisabeth de Vendôme, weduwe van Charles-Amédée, hertog van 
Nemours. 
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Claude van Lotharingen, echtgenote van hertog Nicolaas-Frans van Lotharingen: 74, 

106, 153. 
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Duarte, Francisca, tante van Francisca Duarte uit Antwerpen, bekend van de 

zogenaamde Muiderkring: 187. 

Duarte, Gaspar junior: 180, 181. 
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Granvelle, zie Perrenot. 

Gray, visitandinnen van: 60, 274. 

Grimaldi, Francesco Giuseppe, echtgenoot van Henriette van Lotharingen: 205, 206. 



 340 

Groot, Hugo de: 11, 54, 110, 111. 

Guerrynet, N.N., dokter: 91. 

Guillet, Pernette du: 259. 

Guise, Louis de, kardinaal: 112, 113. 

Guyot, Antoine, parochievicaris van de St. Pieter te Besançon: 97, 98, 104. 

Guyot, N.N., dienaar van hertog Karel IV van Lotharingen: 220. 

Hanson, Louis, luitenant-kolonel: 129-131, 136. 

Harcourt, zie Lotharingen-Elbeuf. 

Haro, Don Luis de Haro, Spaans onderhandelaar bij het Verdrag van de Pyreneeën: 

252. 

Heere, Adrien de: 140. 

Hendrik I, koning van Frankrijk: 299. 

Hendrik II hertog van Lotharingen: 72, 211. 

Hendrik II, koning van Frankrijk: 71, 299. 

Hendrik VIII, koning van Engeland: 292. 

Henrietta Maria van Frankrijk, koningin van Engeland: 50, 155, 166. 

Herre, N.N. de, advocaat: 163. 

Hoefnagel, Susanna, moeder van Constantijn Huygens: 26, 40, 178. 

Honthorst, Gerard van, schilder: 195, 206, 285, 300, 301. 

Hubertus, Gaspar, graveur: 302. 

Hugo, père Charles-Louis, biograaf van hertog Karel IV van Lotharingen: 13, 47, 48. 

Huygens, Christiaan, secretaris van de Raad van State, vader van Constantijn 

Huygens: 40. 

Huygens, Christiaan, zoon van Constantijn Huygens: 36, 46, 179, 224, 256. 

Huygens, Constantijn, heer van Zuylichem: 8, 9, 11, 12, 14-20, 22, 25-47, 54-57, 123, 

153, 154, 173, 176-201, 206-209, 223-231, 233, 235, 236, 241-243, 245-248, 253, 

254, 256, 258-261, 264, 266, 280, 285, 288-290, 292-298, 302, 304, 305. 

Huygens, Constantijn junior, zoon van Constantijn Huygens: 46, 179, 219, 223, 247, 

248, 256, 295. 

Huygens, Constantijn Lodewijkszoon, kleinzoon van Constantijn Huygens: 35. 

Huygens, Elisabeth, zuster van Constantijn Huygens: 178. 

Huygens, Geertruid, zuster van Constantijn Huygens: 178. 

Huygens, Lodewijk, zoon van Constantijn Huygens: 179. 



 341 

Huygens, Maurits, secretaris van de Raad van State, broer van Constantijn Huygens: 

178. 

Huygens, Philips, zoon van Constantijn Huygens: 179. 

Huygens, Susanna, dochter van Constantijn Huygens: 36, 179. 

Hyde, Anne: 166. 

Innocentius IX, paus: 121, 123, 124, 151, 166, 207, 238. 

Isabella Clara Eugenia van Oostenrijk, landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden: 

54, 62, 63, 64, 67, 77, 279. 

Izegem, zie Merode. 

Jacobus II, koning van Engeland, eerst hertog van York: 166, 230, 231. 

Jacobus van Bourbon, koning van Napels en Sicilië: 274, 281. 

Jacquinot, père, hoofd van de jezuïeten in de Champagne: 110. 

Jamin, N.N.: 324. 

Jannet, Luc, dokter te Besançon: 127, 132. 

Jardine, Lisa, historica: 25. 

Jobart, Dominique, griffier en secretaris van de raad van hertog Karel IV van 

Lotharingen: 98, 129-131, 133. 

Jouffroy, Anne-Marie: 18. 

Jouffroy, Christian, huidige kasteelheer van Belvoir: 8, 18, 282. 

Jouffroy, Marie-Christine: 18. 

Jouffroy, Pierre, kunstschilder, kasteelheer van Belvoir: 18, 282. 

Joyeuse, Jean-Armand, markies van: 175. 

Karel I Stuart, koning van Engeland: 50, 165, 229-234. 

Karel II Stuart, koning van Engeland: 14, 52, 155, 156, 191. 

Karel IV, hertog van Lotharingen: passim. 

Karel V, koning van Spanje: 151, 279. 

Karel V, hertog van Lotharingen: 254-256, 261-263, 288. 

Keesing, Elisabeth, auteur: 25, 199. 

Kerckhoven, Johan Polyander van, heer van Heenvliet: 206. 

Killigrew, zie Woodhouse. 

Kloek, Els, historica: 25. 

La Barre, Anne, zangeres: 187, 188. 

La Barre, Joseph, zoon van Pierre: 188. 

La Barre, Pierre, Franse hoforganist en -klavecinist: 188. 



 342 

La Baulme, Jean-Baptiste-Ferdinand de, markies van Saint-Martin, raadsheer van 

hertog Karel IV van Lotharingen: 239, 249, 251. 

La Baulme, N.N., dienaar van Anne van Lotharingen: 219. 

La Baume, Jacques-Nicolas de, graaf van Saint-Amour: 82, 93, 126, 127, 133, 135, 

136, 138, 140, 142-149, 212. 

La Baume, Charles-François de, graaf van Saint-Amour: 145. 

La Boulay, N.N., kapitein van de garde van hertog Karel IV van Lotharingen: 210. 

La Croissette, N.N.: 288. 

La Fréméry, Charlotte: 325. 

La Fréméry, N.N.: 325. 

La Tour d'Auvergne, Frédéric de, hertog van Bouillon: 165. 

La Tour d'Auvergne, Henri de, vicomte de Turenne: 165. 

La Verdure, N.N.: 328. 

Lalaing, Marguérite de, gravin van Berlaimont: 24, 50, 61, 166. 

Langbaine, Gerard: 53. 

Laurins, N.N., te Gent: 167. 

Le Nouveau, Jacques, notaris: 162. 

Leestmans, Charles: 19. 

Lenclos, Ninon (Anne) de: 45, 46. 

Lénoncourt, François de, markies van Blainville, kapitein van de garde van hertog 

Karel IV van Lotharingen: 80, 87. 

Lerma, hertog van: 81. 

Lescalle, Nicolas, Lotharingse gezant in Keulen: 104, 109, 110. 

Levray, Jean-Baptiste, ontvanger-generaal van Béatrix de Cusance in de Nederlanden: 

329. 

L'Hôpital, François de, heer van Hallier, gouverneur van Nancy: 112, 113, 117. 

Lieckercke, N.N. de: 140. 

Ligier, Sebastien: 328. 

Ligne, Charles-Eugène de, hertog van Arenberg, echtgenoot van Marie-Henriette de 

Cusance: 23, 50, 61, 251, 270, 277. 

Ligne, Ernestine de, gravin van Nassau: 85. 

Ligne, Philippe-François de, hertog van Arenberg: 61, 210. 

Ligneville, Philippe-Emanuel, graaf van, (Frans) veldmaarschalk: 164, 165, 175, 253. 

Linden, Pieter van der, advocaat-fiscaal van de Raad van Brabant: 244. 



 343 

Lionne, Huges de, markies van Berny, Frans minister van Buitenlandse Zaken: 265, 

266, 295. 

Lisola, François-Paul de, keizerlijk diplomaat: 115. 

Lock, Matthew, componist: 53. 

Lodewijk I, koning van Frankrijk: 300. 

Lodewijk XIII, koning van Frankrijk: 70, 71, 73, 76, 102, 110, 119. 

Lodewijk XIV, koning van Frankrijk: 147, 175, 179, 257, 261, 262, 264, 266, 268, 

296, 294. 

Loisy, Pièrre, edelsmid: 269. 

Loménie, Louis-Henri de, graaf van Brienne, Frans minister van Buitenlandse Zaken: 

296. 

Longueville, zie Bourbon. 

Longin, Emile, historicus: 18, 149. 

Lotharingen, advocaat-generaal van: 117. 

Lotharingen, Anne van, dochter van Béatrix de Cusance en Karel IV van Lotharingen, 

prinses van Lillebonne: 21, 24, 27, 46, 47, 52, 104, 107, 108, 113, 153, 157, 160, 

161, 164, 167, 170-173, 184, 186, 195, 206, 207, 210, 213, 214, 216-224, 236, 

240, 253, 256, 258, 261, 263, 264, 271, 275, 278, 279, 281, 284, 286, 289, 295. 

Lotharingen, hertogen en hertoginnen van, zie Frans, Hendrik, Karel IV en V, Nicole, 

Nicolaas-François. 

Lotharingen, Catharina van, abdis van Remiremont: 76. 

Lotharingen, Charles van, graaf van Armagnac: 278. 

Lotharingen, Ferdinand-Philippe van: 112, 216. 

Lotharingen, François van, jong gestorven kind van Béatrix de Cusance en hertog 

Karel IV van Lotharingen: 101, 126-136. 

Lotharingen, Henri van, jong gestorven oudste broer van hertog Karel IV van 

Lotharingen: 71. 

Lotharingen, Henri van, graaf van Harcourt: 69, 77, 78. 

Lotharingen, Henriette van, prinses van Lixheim-Phalsbourg, zuster van hertog Karel 

IV van Lotharingen: 20, 65, 73, 76, 81, 89, 105, 108, 156, 205-207, 221. 

Lotharingen, Margaretha van, hertogin van Orléans, zuster van hertog Karel IV van 

Lotharingen: 65, 71, 73, 81, 101, 105, 108, 156, 253, 261, 267, 288, 292. 

Lotharingen-Elbeuf, Elisabeth van: 278. 



 344 

Lotharingen-Elbeuf, François-Marie van, prins van Lillebonne, echtgenoot van Anne 

van Lotharingen: 255, 257, 269, 270, 276, 278, 285. 

Lotharingen-Elbeuf, hertog van, zie Lotharingen-Guise. 

Lotharingen-Elbeuf, Béatrix van: 265, 278. 

Lotharingen-Elbeuf, Charles-François van: 263, 278. 

Lotharingen-Guise, Charles II van, hertog van Elbeuf: 140, 155. 

Lotharingen-Guise, Charles III van, hertog van Elbeuf, prins van Rieux: 155. 

Lotharingen-Guise, Louis van, prins van Lixheim en Phalsbourg: 73. 

Lucas, Margaret, markiezin van Newcastle, echtgenote van William Cavendish: 51, 

192. 

Ludres, Isabelle de: 268, 269, 288, 292. 

Lullier, Claude-François, president van het parlement van Dôle: 249. 

Luzy, N.N, heer van, gouverneur van Clériadus de Cusance: 60. 

Mademoiselle, zie Orléans. 

Maidalchini, Donna Olympia, schoonzuster van paus Innocentius X: 121. 

Maillard, père Claude, agent van hertog Karel IV van Lotharingen: 254, 269, 287. 

Malherbe, François de, dichter: 29. 

Mancini, Maria: 255, 256, 261, 292. 

Mandre, Hermann-François de, kapitein-cavalerist: 97. 

Mangelli, Andrea, nuntius in Brussel: 12, 216, 217. 

Mangin, N.N., secretaris van hertog Karel IV van Lotharingen: 239. 

Mantua, Maria Ludovica van: 155. 

Maréchal, Philippe, auteur: 12. 

Mareschal, Pierre, procureur-generaal van de houtvesterij van Bourgogne: 136, 137, 

140. 

Margaretha van Valois, koningin van Frankrijk: 282. 

Maria de Medici, koningin van Frankrijk: 71, 83. 

Maria Henrietta Stuart, princesse royale: 179, 188, 191, 192, 230, 241, 264. 

Maria-Theresia van Spanje, koningin van Frankrijk: 257. 

Marvell, Andrew, schrijver en diplomaat: 121, 122. 

Maugiron, François de, Frans edelman: 120. 

Maurier, N.N., Frans edelman: 120. 

Maurits van Oranje-Nassau, stadhouder: 178. 

Maximiliaan I, keurvorst van Beieren: 115. 



 345 

Mazarin, Jules, kardinaal: 33, 119, 165, 216, 255, 257. 

Mechelen, Grote Raad van: 138, 142-149, 160, 205. 

Medici, Cosimo III de, groothertog van Toscane: 262. 

Melo, Don Francisco de, interim landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden: 115, 169. 

Mélun, Guillaume de, prins van Epinoy: 62, 160. 

Merode, Hendrik van: 195. 

Merode, Jan van: 195. 

Merode, Johan van: 247. 

Merode, Margaretha van: 59, 158, 159, 195. 

Merode, Marguerite-Isabelle de, gravin van Izegem: 224, 229. 

Merode-Wassenaer-Obdam, Emilia van: 230, 245, 247, 248. 

Mersenne, Marin: 177. 

Mertens, Bartholomeus, procurator en keldermeester van het Pieter Pot-klooster te 

Antwerpen: 137, 138, 141. 

Molière, schrijver: 174. 

Monaldescho, N.N., hoveling van Christina van Zweden: 250. 

Monin, Claude, burgemeester van Belleherbe (Doubs): 131, 133. 

Montecuccoli, Raimondo, keizerlijk ambassadeur bij Christina van Zweden: 219, 224. 

Montpensier, zie Orléans. 

Montravers, Antoine de, commandant van Belvoir: 263, 285, 327. 

Montravers, Béatrix de: 327. 

Moreau, N.N., officier: 331. 

Morel, Marguérite, voedster van Béatrix de Cusance: 324. 

Motmont, Catherine de: 324. 

Moura-Cortereal, Manuel de, markies van Castel Rodrigo, landvoogd van de 

Zuidelijke Nederlanden: 151, 152. 

Mungier, N.N., apotheker: 135. 

Musch, Cornelis, griffier van de Staten-Generaal: 244. 

Musson, Matthijs, kunsthandelaar: 193, 302. 

N.N., Collette, kamermeisje van Béatrix Chauvirey: 325. 

N.N., Denise, ursuline: 331. 

N.N., Claudine, bediende van Béatrix de Cusance: 135. 

N.N., Gaspard, 'le nain', bediende van Béatrix de Cusance: 327. 

N.N., Hantz, koetsier van Béatrix de Cusance: 328. 



 346 

N.N., Louis, koksknecht van Béatrix de Cusance: 328. 

N.N., Marianne, dienstmeid van Béatrix de Cusance: 325. 

N.N., Nicolas, bediende van Béatrix de Cusance: 328. 

Namur, Jean de, cornet: 131. 

Nassause Domeinraad: 178, 224, 229. 

Nassau-Siegen, Johan Maurits, graaf van: 233. 

Nemours, zie Vendôme. 

Neufchateau, visitandinnen te: 274. 

Newcastle, markies en markiezin van, zie Cavendish; Lucas. 

Nicolaas-Frans, hertog van Lotharingen, broer van hertog Karel IV van Lotharingen: 

21, 74, 76, 100, 104-106, 112, 115, 117, 212, 214-217, 221, 222, 224, 234, 235, 

239, 250, 253-256, 261, 263, 264, 266, 288, 292, 295. 

Nicole, hertogin van Lotharingen, eerste echtgenote van hertog Karel IV van 

Lotharingen: 10, 22, 47, 54, 56, 72-74, 76, 77, 80, 81, 94, 95, 96, 99-102, 106, 

110, 112, 116-118, 121, 129, 13, 156, 212-217, 221, 234, 235, 254, 279, 295, 299. 

Nolite, zie Karel IV, hertog van Lotharingen. 

Ogle, Utricia, zangeres, echtgenote van William Swann: 46, 183, 188, 200, 206, 223, 

230. 

Oostenrijk, Albert van, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden: 63. 

Oostenrijk, Caroline van, bastaarddochter van keizer Rudolf II, moeder van Eugène- 

Leopold Perrenot de Granvelle: 10, 17, 25, 48, 49, 54, 55, 60, 66-70, 73, 74, 77-

93, 101, 126, 127, 132, 133, 136-149, 245, 289, 291, 303. 

Oostenrijk, Elisabeth ('Sissi') keizerin van: 61. 

Oostenrijk, Ferdinand van, kardinaal-infant: 77, 79, 103, 105, 107, 114, 124, 137, 

138, 169. 

Oostenrijk, Johan Jozef van, aartshertog: 225, 229, 235, 236. 

Oostenrijk, Leopold Willem van, aartshertog: 157, 205, 210, 225, 286. 

Oranje-Nassau, Filips Willem van: 224. 

Oranje-Nassau, Henriette Catharina van: 231, 232, 234. 

Oranje Nassau, Louise Henriette, dochter van Amalia van Solms, keurvorstin van 

Brandenburg: 195, 206. 

Ordre de l'union de la joye (orde van de vereniging van de vrolijkheid): 197-199, 201. 

Ordre du marteau de clavecin (orde van de klavecimbelhamer): 185, 189, 197, 201. 

Orléans, Anne-Marie-Louise van, hertogin van Montpensier: 165, 261, 266, 292, 292. 



 347 

Orléans, Elisabeth-Charlotte van, weduwe van Leopold van Lotharingen: 279. 

Orléans, Elisabeth van, hertogin van Guise: 257. 

Orléans, Gaston hertog van, broer van Lodewijk XIII, zwager van hertog Karel IV 

van Lotharingen: 70, 73, 74, 101, 174, 209, 250, 253, 261, 292. 

Orléans, Marguérite-Louise van: 261, 262. 

Orléans, Philippe hertog van, hertog van Anjou: 175. 

Pajot, Marianne: 266, 268. 

Palts, Eduard van de: 241. 

Palts, Louise Hollandina van de: 241-246. 

Palts, Rupert van de: 241. 

Paulus V, paus: 100. 

Pavillon, Etienne, dichter: 76. 

Pelletier, Claude-François, secretaris van Béatrix de Cusance: 13, 20, 21, 22, 23, 27, 

29, 33, 35, 56, 163, 202-205, 208, 217, 218, 222, 230, 235, 236, 237-243, 248-

251, 286. 

Perrenot de Granvelle, François, neef en erfgenaam van kardinaal Granvelle, vader 

van Léopold-Eugène, prins van Cantecroy: 66, 93, 149. 

Perrenot de Granvelle, Léopold-Eugène, eerste echtgenoot van Béatrix de Cusance, 

prins van Cantecroy: 24, 48, 54, 55, 63, 66-69, 77-93, 96, 126, 127, 132, 134-136, 

138, 145, 147, 149, 160, 168, 290. 

Perrin, Jean, dokter: 270, 330. 

Perrot, Etienne, notaris: 91, 271, 284. 

Petrarca, Francesco, dichter en schrijver: 259, 279. 

Pétremand, Claude-François, oud-gouverneur en jurist te Besançon: 91, 105, 269, 

271, 288, 330. 

Petremand (Pétremon), echtgenote van Claude-François de Pétremand, zie Sarragoz. 

Picard, François, sommelier van hertog Karel IV van Lotharingen: 131, 133. 

Piccolomini, Ottavio, legeraanvoerder: 153. 

Piermans, N.N., bediende van Béatrix de Cusance: 331. 

Platel, Claude, kindermeisje in dienst van Béatrix de Cusance: 324. 

Playford, John: 170. 

Plessis-Besançon, Bernard du: 119. 

Porteau, Antoine, griffier: 91. 

Posthume, Le, zie Wetten. 



 348 

Radziwill, Boguslaw prins: 154-156. 

Ravenel, Edmond de, markies de la Sablonnière, dienaar van Gaston van Orléans: 

174, 175. 

Ray, Marie-Célestine de: 60, 85. 

Reigersberch, Nicolaes van: 110. 

Reins, N.N.: 327. 

Richelieu, Armand-Jean du Plessis, kardinaal de: 71, 73, 89, 100, 112, 119. 

Rieux, prins van, zie Lotharingen-Guise. 

Rijt junior, Willem van de  heer van Broechem, drossaard van Bergen op Zoom: 246. 

Rizaucourt, François de, heer van Guerpont, raadsheer en huismeester van hertog 

Karel IV van Lotharingen: 270, 271, 277, 284. 

Rodrigues, Catharina, echtgenote van Gaspar Duarte senior: 181. 

Rohan, Marie de, hertogin van Chevreuse: 20, 33, 112, 165. 

Romécourt, François de, opperstalmeester en ontvanger-generaal van Lotharingen: 97, 

134, 205. 

Roque, N.N. de la, kapitein van de garde van Condé: 174. 

Rosen-Gosropp, Reinhold, Zweeds kolonel: 101. 

Rota Romana, kerkelijke rechtbank: 15, 125, 156, 205, 212, 213, 215, 218, 300. 

Rouvroy, Louis de, hertog van Saint-Simon, hoveling en schrijver: 98. 

Roz, Pierre, priester: 270. 

Rubens, Peter Paul, schilder: 204, 301, 302. 

Ruddershove, N.N., heer van, schepen van Gent: 151. 

Rudolf II, keizer van het Duitse Rijk: 63, 66, 149. 

Ruijter, dr. David de, raadsheer-president van de Raad van Brabant: 244. 

Rye, Ferdinand-Juste de, echtgenoot van Marie-Henriette de Cusance, markies van 

Varambon: 61, 277. 

Rye, François de, aartsbisschop van Besançon: 97. 

Saint-Amour, graaf van, zie La Baume. 

Saint-Catherine, abt van: 214. 

Saint-Luc, N.N., muziekmeester: 225. 

Saint-Mons, benedictijnen van: 274. 

Saint-Pierre, N.N., edelsmid te Besançon: 284. 

Saint-Victor, N.N., theorbist en luitenist: 186, 187. 

Saint-Victor, N.N., zoon van: 331. 



 349 

Saint-Martin, zie La Baulme. 

Salcedo, N.N. (pseudoniem voor Béatrix de Cusance): 226-228. 

Sales, Franciscus van, stichter van de orde van de visitandinnen: 274. 

Salm, Christina van, moeder van hertog Karel IV van Lotharingen: 71. 

Sarragoz, N.N., echtgenote van Claude-Francois Pétremand: 289, 330. 

Scève, Maurice, dichter: 259. 

Scotti, Ranuzio, internuntius in Parijs: 12, 104, 105. 

Scudéry, Géorge de, schrijver: 29, 302. 

Scudéry, Madeleine de, schrijfster: 29, 173. 

Simonin, N.N., edelsmid te Besançon: 284. 

Smit, Jacob: 25, 199. 

Spannenberg, Georges de, huismeester van hertog Karel IV van Lotharingen: 131. 

Stanhope, Catherine, echtgenote van Johan Polyander van Kerckhoven, hofdame van 

Maria Stuart: 206. 

Staten-Generaal: 159, 162, 163, 241, 242-245. 

Stravius, Richard Pauli, nuntius in Brussel: 12, 102, 104, 105-108, 136, 169. 

Stuart, Elizabeth, 'de Winterkoningin': 56, 164, 178, 180, 188, 191, 230, 241-246, 

284, 299. 

Swann, William, kapitein, echtgenoot van Utricia Ogle: 183, 223. 

Taaffe, lord Theobald, dienaar van Karel II Stuart: 165, 231. 

Terre, père: 96. 

Thierry, Jean, intendant van hertog Karel IV van Lotharingen: 21, 204, 211, 217, 218, 

235, 256. 

Thomas, prins van Savoye: 83. 

Toul, vicaris-generaal van: 268. 

Tour, Antoinette de la, kanunnikes: 85, 87. 

Triest, Antonius, bisschop van Gent: 123, 151. 

Turenne, zie La Tour d'Auvergne. 

Unger, H.W.: 36. 

Urbanus VIII, paus: 54, 73, 100, 102, 104, 106, 114-119, 136. 

Vallée, Melchior de la, priester: 73, 96, 101. 

Valois, Guillaume-Charles-François van, graaf van Wacken: 151. 

Vandernon, Gérard de, thesaurier van hertog Karel IV van Lotharingen, commandant 

van Belvoir: 211, 285. 



 350 

Varambon, zie Rye. 

Vaudémont, Charles Henri de, zoon van Béatrix de Cusance en hertog Karel IV van 

Lotharingen: 52, 55, 132, 156, 157, 162, 167, 171, 207, 214, 216, 217, 220, 229, 

230, 254, 256, 257, 263, 269, 271, 278, 279, 284, 286, 301. 

Vendôme, Elisabeth de, weduwe van Charles-Amédee, hertog van Nemours: 331. 

Verchoven, Michel, bankier: 79, 86. 

Vergy, Béatrix de, grootmoeder van Béatrix de Cusance: 60, 62, 281. 

Vergy, Clériadus de, graaf van Champlitte, gouverneur van de Franche-Comté: 58, 

60. 

Vezelaer, Joris, overgrootvader van Constantijn Huygens: 193. 

Viau, Théophile de, libertijns dichter: 256. 

Vichy, Joachim de, heer van Diombes: 82. 

Villiers, Francis: 120-122. 

Villiers, George, hertog van Buckingham: 120-122. 

Vincent, Edmond-François, raadsheer van hertog Karel IV van Lotharingen: 156. 

Visemal, Jean-Baptiste de, heer van Frontenay: 82. 

Visscher, Roemer Pieterszoon, dichter: 226, 229. 

Vitelleschi, Mutio, generaal-overste der jezuïeten in Rome: 110, 118, 119. 

Vivero, Alonso Pérez de, graaf van Fuensaldaña, gouverneur-generaal van het 

Spaanse leger in de Zuidelijke Nederlanden: 165, 202, 210, 212. 

Vlaanderen, Raad van: 137, 138, 140, 141, 143, 149. 

Walter, Lucy, maîtresse van Karel II Stuart: 232. 

Wassenaer-Obdam, Jacob, luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland: 247-

248. 

Wenen, Hofraad te: 138, 149. 

Wetten, Elisabeth van: 55, 137-142, 145, 146. 

Wetten, Engel van, 'le posthume', zoon van Elisabeth van Wetten, 'vermeende' zoon 

van Béatrix de Cusance en de prins van Cantecroy: 137-149. 

Weym, Pierre, president van de provinciale raad van Luxemburg: 131. 

Willem I van Oranje-Nassau, stadhouder: 151, 178, 248. 

Willem II van Oranje-Nassau, stadhouder: 152, 162, 176, 178, 188. 

Willem III van Oranje-Nassau, stadhouder en koning van Engeland: 179, 248. 

Witt, Johan de, raadpensionaris: 199. 



 351 

Witthem, Ernestine van, moeder van Béatrix de Cusance: 20, 50, 54, 59, 60, 61, 62, 

63, 66-70, 77-94, 105, 107, 108, 152, 158, 159, 160, 161, 168, 195, 201, 202, 290, 

291, 299. 

Witthem, Jan van: 59, 158, 195. 

Witthem, Margaretha van: 68, 159, 160. 

Witthem, Maria Mencia van, markiezin van Bergen op Zoom: 159, 160. 

Wladislaus Wasa, koning van Polen: 155. 

Woodhouse, Mary, echtgenote van Sir Robert Killigrew, later hertrouwd met sir 

Thomas Stafford: 245. 

Worp, J.A., letterkundige: 8, 9, 37, 38, 39, 41, 226. 

Würtemberg, Leopold Frederik, hertog van: 84. 

York, James, hertog van, zie Jacobus. 



 352 

Samenvatting 

 

In 1653 publiceerde de Engelse priester Richard Flecknoe een verzameling brieven en 

gedichten die hij opdroeg aan ‘the most excellent of her Sexe’: Béatrix de Cusance. In 

datzelfde jaar bracht de Nederlandse hoveling Constantijn Huygens in een brief de 

worsteling met zijn gevoelens voor dezelfde hoogadellijke dame onder woorden. 

Flecknoe was een armoedzaaier en avonturier die het anti-Roomse Engeland voor het 

Europese vasteland had verruild. Hij bekwaamde zich vooral in muziek en toneel en 

maakte zich daarmee verdienstelijk in Béatrix’ hofhouding. In latere tijden is weinig 

meer van hem vernomen. Huygens daarentegen, icoon in de geschiedenis van de 

calvinistische Nederlanden, was een topdiplomaat die gedurende zijn carrière 

internationaal in hoog aanzien stond. Hij was ook een liefhebber en beoefenaar van de 

schone kunsten. In beide hoedanigheden stond hij tien jaar lang op zeer goede voet 

met Béatrix de Cusance.  

 Maar wie was deze vrouw, in wier directe omgeving beide mannen, in veel 

opzichten zozeer elkaars tegenpolen, graag verkeerden? En wat waren háár positie en 

rol in politieke en culturele netwerken? Wat is haar historische betekenis? Deze 

biografie geeft antwoord op die vragen en laat zien hoe de beeldvorming over Béatrix 

de Cusance op gespannen voet staat met de historische realiteit. 

De opzet van de biografie is overwegend chronologisch. Tussen begin en 

einde, geboorte en dood, verliepen de verhaallijnen van Béatrix’ leven echter niet 

steeds in een kalm en repeterend patroon. Verdeeld in elf hoofdstukken vormen de 

vaak schokkende gebeurtenissen in het leven van Béatrix de Cusance de rode draad in 

haar biografie.  

Béatrix werd op 14 december 1614 geboren op kasteel Belvoir in de Franche-

Comté, groeide op aan het Brusselse hof van de Infante Isabella en trouwde daar in 

1635 met Leopold-Eugène Perrenot de Granvelle, prins van Cantecroy (hoofdstuk 1). 

Béatrix' moeder Ernestine van Wittem en Léopold-Eugènes moeder Caroline van 

Oostenrijk speelden een centrale rol in de huwelijksonderhandelingen. Na twee jaar 

overleed de prins en al negen dagen later trouwde Béatrix met de even befaamde als 

grillige condottiere Karel IV de Vaudémont, hertog van Lotharingen, met wie zij voor 

haar huwelijk al een affaire had gehad. De hertog op zijn beurt was al getrouwd met 

zijn nicht Nicole, die pas in 1657 zou overlijden. Karel verzekerde Béatrix dat zijn 
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huwelijk met Nicole onwettig was en door de Kerk zou worden ontbonden (hoofdstuk 

2). 

Vanaf 1639 ging Rome zich met de huwelijkskwestie van Béatrix en Karel 

bemoeien. Dat pakte echter anders uit dan het paar had gehoopt. Ze werden 

gedwongen om gescheiden van elkaar te leven, een gebod waarmee het stel de 

grootste moeite had. In 1641 excommuniceerde Paus Urbanus VIII Karel en Béatrix. 

Terwijl ze gehoorzaamheid veinsden, negeerden ze de bul en bleven zij in elkaars 

gezelschap verkeren. Sterker nog, gedurende de eerste acht jaar van hun huwelijk 

waren Béatrix en Karel onafscheidelijk. De winters vertoefden ze samen in Besançon 

of Brussel, maar Béatrix vergezelde haar echtgenoot dikwijls ook op zijn veldtochten. 

Gehuld in veldtenue volgde ze haar man te paard tot in de kampementen. Onder de 

manschappen van Karels huurleger, berucht vanwege hun brute gewelddadigheden, 

was zijn nieuwe echtgenote geliefd. Aan het Franse hof daarentegen, waar Nicole van 

Lotharingen verbleef, noemde men Béatrix minachtend ‘la femme de campagne du 

duc de Lorraine’. De spraakmakende affaire had ook grote politieke implicaties, 

aangezien hertog Karel een belangrijke partij was in de gecompliceerde 

machtsverhoudingen tijdens de Dertigjarige Oorlog. De erkenning van zijn huwelijk 

met Béatrix was daarbij vaak onderwerp van onderhandeling (hoofdstuk 3). 

Béatrix en Karel kregen drie kinderen. Het eerstgeboren kind, een jongetje, 

stierf kort na de geboorte, in 1638. Caroline van Oostenrijk, Béatrix' schoonmoeder 

uit haar eerste huwelijk, beweerde dat deze eerstgeborene nog door haar zoon was 

verwekt en bovendien nog in leven was. Caroline voedde vervolgens ook werkelijk 

een kind op alsof het een telg uit het huis van Granvelle was. Zij had groot belang bij 

deze lezing van de gang van zaken, want zonder erfgenaam dreigde zij na de dood van 

haar zoon al haar goederen en bezittingen kwijt te raken aan de verwante graaf van 

St.-Amour. Over ‘l’enfant ymaginaire’ werden vijfentwintig jaar lang rechtszaken 

gevoerd, onder andere bij de Raad van Vlaanderen en de Grote Raad van Mechelen. 

Met het overlijden van Caroline in 1662 kwam de zaak juridisch tot een einde. Zes 

jaar later zouden haar bezittingen alsnog toevallen aan de graaf van St.-Amour 

(hoofdstuk 4). 

Hoewel de pauselijke excommunicatie in 1645 werd opgeheven, veroorzaakte 

de voortdurende pressie van de Kerk de eerste barsten in de liefde van Béatrix en 

hertog Karel. Zo gaven ze uiteindelijk gehoor aan de verplichting gescheiden van 

elkaar te leven. Beiden zochten in daaropvolgende jaren troost bij andere geliefden. 
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Vermoedelijk had Béatrix een affaire met Karel II Stuart, de Engelse koning in 

ballingschap. Tien jaar na de geboorte van hun tweede kind, Anne, werd in 1649 uit 

een korte hereniging toch nog een derde kind geboren, Charles-Henri de Vaudémont. 

Via Béatrix probeerden de Fransen herhaaldelijk hertog Karel aan hun zijde te krijgen. 

Begin jaren vijftig waren het de Frondeurs die hem via Béatrix probeerden te strikken 

voor hun strijd tegen de Franse Kroon. Karels onberekenbaarheid en zijn politieke 

opportunisme omwille van de positie van Lotharingen beletten dit plan echter keer op 

keer. Béatrix' aanspraak op het markiezaat van Bergen op Zoom, die zij op een 

familiebetrekking aan moederszijde baseerde, veroorzaakte eveneens frictie tussen 

haar en hertog Karel, omdat hij bij de Vrede van Münster het markiezaat via de 

koning van Spanje had overgedragen aan de stadhouder Willem II van Oranje-Nassau. 

Allengs verslechterde de verhouding tussen Béatrix en Karel verder (hoofdstuk 5). 

Béatrix vermaakte zich, zonder Karel, met muziek, dans en toneel op haar 

kasteel in Beersel bij Brussel, onder de artistieke leiding van Richard Flecknoe, die 

veel van zijn toneelwerk en gedichten aan zijn patrones opdroeg. De Beerselse salon 

van Béatrix werd een internationaal cultureel ontmoetingspunt voor de uitwisseling 

van literaire, muzikale en artistieke ideeën (hoofdstuk 6).  

 In 1652 leerden Béatrix en Constantijn Huygens elkaar in Antwerpen kennen 

bij gezamenlijke muzikale vrienden. Ruim tien jaar zouden zij intensief met elkaar 

corresponderen en elkaar ontmoeten, onder meer voor gezamenlijke muzikale 

activiteiten. Constantijn introduceerde Béatrix bij het Haagse hof en op haar beurt 

zorgde Béatrix ervoor dat Constantijn in contact kwam met de Zuid-Nederlandse 

elitaire kringen waarin zij verkeerde. Het is verrassend hoezeer ze op elkaar gesteld 

waren (hoofdstuk 7). 

In 1654 verklaarde Paus Innocentius X het huwelijk van Béatrix en Karel 

officieel ongeldig, en deze keer was het besluit onherroepelijk. In dat jaar begon voor 

Karel een vijfjarig verblijf in Spaanse gevangenschap, omdat hij verdacht werd van 

collaboratie met de Franse Kroon. Ondanks de bemoeienissen van hertog Karel en de 

kerkelijke autoriteiten kon Béatrix in deze periode, waarin zij in Brussel verbleef, 

vrijwel haar eigen gang gaan. Na de dood van Karels eerste echtgenote Nicole in 1657 

probeerde Béatrix tevergeefs haar huwelijk met de hertog te hernieuwen. Ook maakte 

zij opnieuw aanspraak op het markiezaat van Bergen op Zoom. In dit geval waren 

Constantijn Huygens en Winterkoningin Elizabeth Stuart daarbij betrokken 

(hoofdstuk 8). 
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Na zijn vrijlating uit Spaanse gevangenschap verzoende Karel zich met de 

Franse koning. Karel dreef niet alleen Béatrix maar ook zijn eigen familie tot 

wanhoop door een aantal jongedames huwelijksaanzoeken te doen. Toch was de 

grillige hertog nog steeds bereid zich met Béatrix te herenigen, voornamelijk omwille 

van de legitimatie van hun twee kinderen. Op haar sterfbed in 1663 kwam het 

uiteindelijk tot het door haar zo vurig gewenste, wettige huwelijk (hoofdstuk 9 en 10). 

 Het leven van Béatrix de Cusance speelde zich af in een roerige periode in de 

Europese geschiedenis, met aardverschuivingen op militair, politiek, religieus en 

cultureel gebied. Ze werd geboren tijdens het Twaalfjarig Bestand dat de 

Tachtigjarige Oorlog tussen de Nederlanden en het Spaanse Rijk even onderbrak. In 

haar vijfde levensjaar brak de Dertigjarige Oorlog uit, waarbij de meeste Europese 

mogendheden betrokken waren. En terwijl deze oorlog stilaan ten einde liep, woedde 

in Engeland een burgeroorlog. Frankrijk en het Spaanse Rijk zouden pas in 1659 hun 

territoriale strijd beslechten. Het behoeft geen betoog dat het doen en laten van 

Béatrix, net als dat van tijdgenoten, werd beïnvloed door de schoksgewijze 

veranderingen die zich in de Europese samenlevingen voltrokken. Die 

omstandigheden in een periode waarin geografische en maatschappelijke grenzen 

werden opgezocht en betwist, vormen het kader van de biografie.  

Béatrix zelf heeft zich daarbij niet onbetuigd gelaten. Het omstreden huwelijk 

met krijgsheer en hertog Karel IV van Lotharingen ontmoette zoveel weerstand van 

de autoriteiten, dat het diepe sporen heeft getrokken in haar persoonlijke leven. De 

verhouding met Karel is funest geweest voor haar reputatie, zowel destijds als in de 

historiografie, want ook heden ten dage staat zij vooral te boek als maîtresse en 

intrigante. Dat beeld doet Béatrix echter onvoldoende recht, zo toont deze biografie 

aan, op grond van overvloedig, tot nu toe veelal onontgonnen bronnenmateriaal 

(hoofdstuk 11).  

Het blijkt mogelijk een genuanceerder beeld op te bouwen. Een persoonlijker 

beeld vooral van wat haar bewoog, in haar jonge jaren toen het geluk vanzelfsprekend 

leek, en in latere fasen toen het lot haar steeds minder goed gezind was. Een beeld 

bovendien vanuit een vrouwelijk perspectief, anders dan eeuwenlang gebruikelijk is 

geweest. Niet het beeld van een maîtresse in een bijrol, maar van een vrouw die haar 

hele leven streed voor haar ideaal van een geldig huwelijk en een wettig nageslacht. 

Een onafhankelijke, initiatiefrijke vrouw die haar eigen lot wilde bepalen en zeer 

actief deelnam aan het sociale en culturele adellijke leven in West-Europa. Dit is niet 
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het verhaal over Béatrix de Cusance vanuit het gangbare perspectief. Dit is het verhaal 

gezien door haar ogen en die van haar bewonderaars Richard Flecknoe en Constantijn 

Huygens. 
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Summary  

 

In 1653, the English priest Richard Flecknoe dedicated a collection of letters and 

poems to Béatrix de Cusance, calling her 'the most excellent of her Sex'. Flecknoe was 

an impoverished adventurer who had left his native England for the continent on 

account of its hostility to Catholics. While he gained position in Béatrix's entourage 

on account of his musical and theatrical accomplishments, he is generally considered 

to be at best a peripheral author, at worst insignificant. That same year, Huygens, by 

way of contrast a highly respected Dutch diplomat and patron of the arts now 

considered an iconic figure in the history of the Calvinist Netherlands, admitted that 

he struggled with his amorous feelings for her.  

 But who was Béatrix de Cusance? Who was this woman upon whom two such 

apparently different men fixed their devotion? This biography aims to expose her role 

in political and cultural networks, her historical significance, and show how the 

accepted image of Béatrix de Cusance is at odds with historical reality. 

 While this biography will be largely chronological in form, Béatrix's life did 

not develop in a predictable pattern, with significant, often shocking events dividing 

the narrative into eleven episodes, each of which is explored in a dedicated chapter.  

 Born in Belvoir Castle in the Franche-Comté on 14 December 1614, Béatrix 

grew up at the Brussels court of Infanta Isabella Clara Eugenia, governor-general of 

the Spanish Netherlands, under whose protection she married Leopold-Eugène 

Perrenot de Granvelle, Prince of Cantecroy (chapter 1). The marriage, which took 

place in 1635, was arranged by the couple's respective mothers, Ernestine van 

Witthem and Caroline of Austria, but lasted barely two years, cut short as it was by 

Léopold-Eugène's untimely demise. Béatrix appears to have taken her bereavement in 

her stride, however, marrying renowned and erratic condottiere Charles IV de 

Vaudémont, Duke of Lorraine, a mere ten days after her husband's death: they had 

conducted a love affair prior to Béatrix's arranged marriage. The duke, however, was 

already married to his cousin Nicole, though Charles assured Béatrix that this union 

was illegal and could thus be dissolved by the Catholic Church (chapter 2). 

 The duke was right when he suggested that Rome would pass judgement, but it 

was not to be as they had hoped. From 1639 they were forced to live apart, a 

proscription which they found impossible. Excommunicated by Pope Urban VIII in 

1641, the couple pretended to comply while secretly ignoring the bull and continuing 
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to cohabit. They were, in fact, inseparable for the first eight years of their marriage. In 

winter they could be found in Besançon or Brussels, while in the seasons dominated 

by military campaigns Béatrix would accompany her husband into camp on horseback 

and in battle dress, in the process becoming beloved of Charles's notoriously brutal 

mercenary army. 

 At the French court, where Nicole of Lorraine resided, Beatrix was 

contemptuously called 'la femme de campagne du Duc de Lorraine', however. But 

Charles, a mercenary commander with no fixed loyalty, was a key player in the 

complex power relations of the Thirty Years' War, and this much discussed affair had 

major political implications. The validity of his marriage to Béatrix was often brought 

to the table as a point of negotiation, with both the French and Spanish promising to 

acknowledge it were he to switch sides (chapter 3). 

 Even Béatrix and Charles's three children were the subject of controversy. 

While their first, a boy, died shortly after his birth, in 1638, Béatrix's mother-in-law 

from her first marriage, Caroline of Austria, claimed not only that his true father was 

her son the Prince of Cantecroy, but that the infant had survived. Caroline 

subsequently raised a boy as if he were heir to the house of Granvelle, investing in 

what was her version of the truth to prevent all her property and possessions passing 

to a male relation, the Count of St.-Amour, on her death. Over the following 25 years 

several lawsuits, notably at the Council of Flanders and the Grand Council of 

Mechelen, were pressed regarding this 'enfant ymaginaire'. In 1662, however, 

Caroline died and the case was closed, her possessions finally accruing to the Count 

of St.-Amour six years later (chapter 4). 

 While the couple's excommunication was rescinded in 1645, the first cracks in 

the relationship between Béatrix and Duke Charles had been opened up by the 

constant pressure exerted by the Church. The couple finally obeyed the Papal 

command to live separately, with each of them finding solace in the arms of lovers: it 

appears that Béatrix had an affair with Charles Stuart II, the exiled English King. In 

1649, ten years after the birth of their second child, Anne, a brief reunion between the 

couple resulted in their third, Charles-Henri de Vaudémont. 

 As a leading commander in the Habsburg army, Duke Charles was subject to 

repeated attempts by the French to win him over to their side, using Béatrix as 

leverage. In the early 1650s, the Frondeurs appealed to Béatrix to persuade her 

husband to join them in their revolt against the French Crown. These attempts 
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foundered time and time again, however, primarily due to Charles's unpredictability 

and political opportunism. There had been a claim on the Marquisate of Bergen op 

Zoom, through Béatrix' maternal line, since 1633. After Charles handed the 

Marquisate to the King of Spain who, in turn, ceded it to the Dutch stadholder during 

the treaty negotiations at Westphalia, relations between Béatrix and her husband 

deteriorated markedly (chapter 5). 

 While Charles was absent, Béatrix amused herself at her castle in Beersel, near 

Brussels, with music, dance and theatre, all under the artistic direction of Richard 

Flecknoe, who dedicated many of his plays and poems to his patroness. Her salon at 

Beersel soon became renowned as an important space which facilitated the 

international exchange of literary, musical and artistic ideas (chapter 6). 

 In 1652, Béatrix met Constantijn Huygens for the first time in Antwerp, a 

meeting that led to an intense, ten-year long correspondence, and regular meetings to 

enjoy various musical activities. Constantijn introduced Béatrix to the Dutch courts in 

The Hague, while Béatrix presented Constantijn to the elite circles of the Southern 

Netherlands. It is surprising to see just how close a bond they forged over these years 

(chapter 7).  

 In 1654, things became more complicated as the marriage was finally, and 

irrevocably, declared null by Pope Innocentius X. In the same year, Charles was 

accused by the Spanish of collaborating with the French Crown, resulting in five years 

in Spanish captivity. In Brussels, and with her husband unable to influence her over 

such distances, Béatrix was pretty much a free agent. In 1657 Béatrix attempted 

unsuccessfully to renew her marriage with the duke following the death of his first 

wife Nicole, and again staked her claim to the Marquisate of Bergen op Zoom, this 

time involving Constantijn Huygens and the 'Winter Queen' Elizabeth Stuart (chapter 

8).  

 Following his eventual release from Spanish captivity, Charles reconciled 

himself with the French King but promptly drove both Béatrix and his own family to 

despair by proposing marriage to several attractive young ladies. The erratic duke was 

still willing to reunite with Béatrix, however, albeit primarily in order to legitimise 

their two children. Only on her deathbed, in 1663, Béatrix was finally granted her 

most deeply-held wish, a lawful marriage (chapters 9 and 10).  

 Béatrix de Cusance lived through a turbulent period of European history, with 

massive upheavals in military, political, religious and cultural fields. Born during the 
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Twelve Years' Truce, which interrupted the Eighty Years' War between the 

Netherlands and the Spanish Empire, she was just five years old when the Thirty 

Years' War broke out. When this war was finally drawing to a close, a devastating 

civil war was being fought in England, and the territorial struggles between France 

and Spain dragged on until 1659.  Béatrix's life, like those of her contemporaries, was 

greatly affected by the changes that took place in European society, and it is these 

changes, in a period when geo-spatial and socio-political boundaries were both 

explored and challenged, that form the framework of this biography.  

 Béatrix herself played a part in these upheavals. Her controversial marriage to 

army commander and Duke Charles IV of Lorraine met with much resistance from 

ecclesiastical authorities, leaving its mark on her social life. The relationship with 

Charles proved disastrous for her reputation, as both contemporary and modern 

accounts paint her primarily as mistress and intriguer. This characterisation does not, 

however, do her justice, nor does it accord with the information to be found in the 

abundant yet hitherto unexplored sources which form the basis of this study. This new 

material has allowed for a more nuanced Béatrix to be constructed, not least by 

providing insight into what moved her, both in her early years when happiness 

seemed to come naturally, but also later on in her life, when events were less 

forgiving (chapter 11).  

 The story of Béatrix is not one of a mistress, a supporting player, but one of a 

leading actor, struggling to achieve a valid marriage and legitimate offspring. It is the 

story of an independent, enterprising woman who wanted to control her own destiny 

and took an active and creative part in the social and cultural life of the nobility in 

Western Europe. This is not the story of Beátrix de Cusance commonly told, but the 

story seen through her eyes, as well as the eyes of her admirers Richard Flecknoe and 

Constantijn Huygens. 




