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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, 

                                                
300 Huwelijkscontract van 15 maart 1637, BNF, Fonds Lorraine, 24, fol. 205, in: Longin, Caroline et 
Béatrix, 168-171. 
301 Longin, Caroline et Béatrix, 298. 
302 Ibidem. Overigens schonk moeder Ernestine haar dochter Madeleine ook weer net zo gemakkelijk 
het markiezaat bij haar huwelijk in 1641. Over het omstreden markiezaat van Bergen op Zoom, zie p. 
158-164. 

Anoniem, Pierre Fourier, begin zeventiende 
eeuw, olie op leer, Musée Lorrain, Nancy. 
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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'. 



 97 

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 

                                                
333 Noonan, 'The steady man', 15. Fouqueray, 'Le P. Cheminot et le duc Charles IV de Lorraine', 461. 
334 Correspondance de Richard Pauli-Stravius, 364-365. 
335 Het was gebruikelijk dat pausen een neef of ander familielid benoemden om allerlei zaken te 
behandelen.  
336 Correspondance de Richard Pauli-Stravius, 372. 
337 Zie Marion van Bussel, 'Bertha van Holland' in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: 
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Bertha van Holland [31/08/2014]. 
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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 

                                                
340 Fouqueray, 'Le P. Cheminot et le duc Charles IV de Lorraine', 459. 
341 A.V. Nunziatura Pact, t. 18, f. 154, in: Bonnard, Les relations de la famille ducale de Lorraine et du 
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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  

                                                
353 Correspondance de Richard Pauli-Stravius, 388-393. 
354 Fouqueray, 'Le P. Cheminot et le duc Charles IV de Lorraine', 462. 
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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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 109 

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', 

                                                
371 Börner, Karl von Lothringen – ein fürstlicher Bigamist, 337. Chigi aan Barberini, 29 september 
1640, in: Nuntiaturberichte aus Deutschland IX, 194-195. 
372 Börner, Karl von Lothringen – ein fürstlicher Bigamist, 338. Chigi aan Barberini, 17 maart 1641, in: 
Nuntiaturberichte aus Deutschland IX, 271. Gazette de France 1641, 20. 
373 Fouqueray, 'Le P. Cheminot et le duc Charles IV de Lorraine', 464-466. 
374 Gazette de France 1641, 120, 128. 
375 Hugo de Groot aan N. van Reigersberch, 9 maart 1641, in: Briefwisseling Grotius 12, nr. 5096, 157. 
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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, 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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afgoderij schuldig maakte, om zo een parallel met hertog Karel te maken. 
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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:  
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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 

                                                
414 Toccius Gérard aan Vitteleschi, 2 maart 1643, in: Jacques Crétineau-Joly, Histoire de la Compagnie 
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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 
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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 
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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. 
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