
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Scènes uit een huwelijk: Het leven van Béatrix de Cusance (1614-1663)

Huijsman, E.C.M.

Publication date
2015
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Huijsman, E. C. M. (2015). Scènes uit een huwelijk: Het leven van Béatrix de Cusance (1614-
1663). [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/scenes-uit-een-huwelijk-het-leven-van-beatrix-de-cusance-16141663(19753c93-d0ce-444e-8670-fb48051992e2).html


 58 

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. 




