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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). 



 71 

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. 
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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. 
240 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, 9 februari 1635, BMB, Ms. Chifflet 24, fol. 411v. 
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in ARG, GCM, PBC, portefeuille 35. 
242 Caroline van Oostenrijk aan J.J. Chifflet, 1 februari 1635, BMB, Ms. Chifflet 24, fol. 413. 



 80 

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 

                                                
243 Abbé Arnauld was in het voorjaar van 1641 bij de hertog van Lotharingen in Pont-à-Mousson op 
bezoek om hem te feliciteren met de teruggave van Lotharingen door de Fransen.  
244 Arnaud, Mémoires I, 222-225. 
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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. 
251 J.J. Chifflet aan Caroline van Oostenrijk, 9 maart 1635, ARB, GRM, PBC, portefeuille 15. Zie ook 
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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 
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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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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 
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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 
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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 

                                                
292 Desrobert, Campagnes de Charles IV, 531.  
293 Zie hoofdstuk 4. 
294 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. 

Déclaration que Madame de Loraine a faicte avant sa mort, 24 
mei 1663, ARB, GRM, PBC, portefeuille 1. 
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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 

                                                
295 Tot zover het relaas uit de verklaring van Béatrix. In hoofdstuk vier zal het weer ter sprake komen. 
296 Claude d'Achey aan Philippe Chifflet, 28 september 1639, BMB, Ms. Chifflet 98, fol. 144. 
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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. 

                                                
297 Longin, Caroline et Béatrix, 295. 
298 Ibidem. 
299 Ibidem, 313.  




