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4. 'L'enfant ymaginaire'. De dynastieke politiek van het huis Granvelle 

De hiervoor al vermelde geboorte en dood van het eerste kind van Béatrix en hertog 

Karel in 1637 leidden tot enkele, meer dan drie decennia omspannende rechtszaken. 

Nadat Béatrix' eerste echtgenoot, de prins van Cantecroy, in februari 1637 kinderloos 

was overleden, werd het familiekapitaal geclaimd door neef Jacques-Nicolas de La 

Baume, graaf van Saint-Amour.442 Saint-Amour spande daarover hetzelfde jaar nog 

een proces tegen Caroline van Oostenrijk aan bij het parlement van Dôle, dat de 

juridische zeggenschap over de ingezetenen van de Franche-Comté had. Dit proces 

kreeg een bizarre wending, toen zich alsnog een erfgenaam aandiende. Het gerucht 

ging namelijk dat Béatrix zwanger was. Voor Caroline was het belangrijk dat haar 

overleden zoon, de prins van Cantecroy, de vader van het ongeboren kind was. In dat 

geval werd het kind namelijk erfgenaam van het Granvelle-fortuin en kreeg Caroline 

de voogdij over hem. Voor Saint-Amour was het belangrijk dat Béatrix niet zwanger 

was, althans niet van de prins van Cantecroy, want anders kon hij de erfenis niet 

claimen. 

 

Geboorte en dood van Béatrix' zoon 

 

Zoals bekend had Béatrix tien dagen na het overlijden van haar echtgenoot, de prins 

van Cantecroy, in het geheim een huwelijkscontract getekend met hertog Karel.443 

Een maand later zou ze met hem trouwen. In dezelfde tijd deed het verhaal de ronde 

dat Béatrix zwanger was, maar zij deed daar zelf heel geheimzinnig over.444 Volgens 

een aantal verklaringen van getuigen die Caroline van Oostenrijk opvoerde, sprak 

Béatrix wel degelijk over een zwangerschap na de dood van Cantecroy. Zo zou zij 

hebben gezegd: 'Je feray un enfant qui me fera courir risque de la vie, sa grand-mère 

aura ses biens et moi rien. C'est ce qui m'a fait cacher ma grossesse jusqu'à présent. 

Elle et le comte d'Amour en sont en peine, mais j'ai envie de les faire enrager.' 

Caroline, die niet op de hoogte was van het huwelijk van haar schoondochter met 

hertog van Lotharingen, had wel van het gerucht van de zwangerschap vernomen. Ze 

                                                
442 Zie voor de voorgeschiedenis van de Saint-Amours en de Granvelles, Gachard, Histoire d'un procès 
célèbre, 85-89. Zie ook Huysman, 'Het denkbeeldige kind. Procesdossiers Béatrix de Cusance'. 
443 Zie p. 90. 
444 ARB, GRM, PBC, portefeuille 25. 
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ging er zonder meer van uit dat het kind van Béatrix door haar zoon moest zijn 

verwekt. Ze claimde daarom alsnog de erfenis van Granvelle voor haarzelf en haar 

kleinkind. Omdat Béatrix ontkende in verwachting te zijn, eiste Caroline op 15 juni 

van het parlement van Dôle dat haar schoondochter moest worden onderzocht op een 

eventuele zwangerschap. Luc Jannet, 'docteur en médecine' in Besançon, kreeg 

vervolgens opdracht van het parlement het onderzoek te verrichten. In zijn rapport 

met tamelijk beeldende beschrijvingen van de menstruaties van Béatrix, dat overigens 

pas werd uitgebracht op 23 augustus 1637, stelde Jannet vast dat er geen sprake was 

van een zwangerschap. Béatrix had hem verzekerd dat zij na het overlijden van de 

prins nog 'purgations menstruelles' had gehad.445 Kennelijk was dit voor Jannet 

genoeg bewijs. Uiteraard bestaat ook nog de mogelijkheid dat Jannet een valse 

verklaring heeft afgelegd.446 

Op 22 mei 1637 kreeg de graaf van Saint-Amour van het parlement van Dôle 

reeds de voorlopige rechten op de Granvelle-nalatenschap toegewezen. Het gerucht 

van Béatrix' zwangerschap hield echter hardnekkig aan. Caroline wist het zeker: 'Il y a 

un enfant de feu mon fils, ainsi le comte de Saint-Amour n'a rien de tout cela. 

Baste!'447 

Op 14 augustus 1637 vroeg hertog Karel de graaf van Saint-Amour of hij zijn 

kasteel in Scey-en-Varais (25 kilometer ten zuiden van Besançon), voorheen in bezit 

van Caroline, aan hem en Béatrix ter beschikking wilde stellen. Hij wilde Béatrix daar 

onderbrengen om zo besmetting door de pest te voorkomen.448 Saint-Amour verleende 

alle medewerking en stelde zelfs zijn paarden en koetsen beschikbaar om Béatrix met 

haar personeel en huisraad te vervoeren. Ook verving hij het personeel door soldaten 

van hertog Karel. Tot veler verbazing zou Béatrix daar eind september bevallen van 

een zoon. Pas op 14 oktober werd zij opnieuw door een gevolmachtigde van de graaf 

van Saint-Amour verzocht het rapport van dokter Jannet te bevestigen, waarop ze 

aangaf dat er geen 'posthume-né ou à naître du prince de Cantecroix' was.449 Vier 

dagen later stuurde ze haar zaakgelastigde Jean-François Dorival naar Besançon om 

                                                
445 ARB, GCM, PBC, portefeuille 22. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 93. 
446 Dit was volgens Caroline het geval. Zij beschuldigde Jannet ervan een gouden ketting ter waarde 
van 500 francs te hebben aangenomen. ARB, GCM, PCB, portefeuille 18. 
447 Caroline van Oostenrijk aan P. Chifflet, 17 augustus 1638, BMB, Ms. 24, fol. 169.  
448 Karel IV van Lotharingen aan de graaf van Saint-Amour, 14 augustus 1637, ARB, GCM, PBC, 
portefeuille 15. 
449 ARB, GCM, PBC, portefeuille 22. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 95. 
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daar bij volmacht hetzelfde te verklaren.450 Toen ze in december wegens ziekte zelf in 

Besançon verbleef, deed ze nogmaals haar verhaal, ditmaal aan de aartsbisschop van 

Besançon, waarbij ze haar eerdere verklaringen herhaalde. Ze liet vastleggen: 'que dez 

son retour du lieu de Fribourg en Suisse en la cité de Besançon, elle n'auroit heu 

aucune sorte d'habitude avec luy [de prins van Cantecroy; IH] qui luy ayt laissé le 

moindre soupçon d'estre demeurée enceinte'.451  

Hoewel ze in september toch echt een kind had gekregen, had ze in haar 

verklaringen tegenover dokter Jannet, het parlement van Dôle, Saint-Amour en de 

aartsbisschop van Besançon niet gelogen. Ze was immers niet zwanger van de prins 

van Cantecroy, maar van de hertog van Lotharingen. Dat laatste had ze er alleen niet 

bij verteld. Dit kon ze niet, omdat haar huwelijk met de hertog nog geheim moest 

blijven. Béatrix en Karel wilden eerst zekerheid van de Kerk voordat zij als echtpaar 

in de openbaarheid zouden treden.  

 Eind november 1637 had Karel zich wegens ziekte op kasteel Belvoir 

teruggetrokken. Sinds september leed hij aan hoge koortsen en hartkloppingen. Karels 

biograaf père Hugo schrijft dat hij aan de pest leed.452 Hij was er zo ernstig aan toe dat 

het er naar uitzag dat hij zou overlijden. Zijn soldaten waren ten einde raad en ook de 

bevolking van de Franche-Comté was wanhopig. In Besançon werden er openbare 

processies en novenen georganiseerd om hulp van hogerhand af te dwingen. Ook de 

Heilige Lijkwade werd te voorschijn gehaald en door Besançon rondgedragen, 

gevolgd door de gouverneurs van de stad.453 Op 29 november 1637 liet de doodzieke 

Karel op kasteel Belvoir om 7 uur 's morgens een verklaring opstellen. Hij bevestigde 

daarin dat zijn huwelijk met Béatrix rechtmatig was. Het kind dat zij in september had 

gebaard was zijn zoon en legitieme erfgenaam.454 Karel liet ook uit het nabijgelegen 

Gray Pierre Fourier ontbieden, de geestelijke die eerder dat jaar onverbiddelijk was 

geweest over het huwelijk met Béatrix. Hoewel Karel geen biecht wilde doen, droeg 

Fourier elke dag een mis op in de kamer van de hertog. Hij bleef erop hameren dat 

Karel een vergissing had begaan door Béatrix te trouwen.  

                                                
450 Béatrix de Cusance aan Jean François D'Orival, 18 oktober 1637, in: Gachard, Histoire d'un procès 
célèbre, 96. 
451 ARB, GCM, PBC, portefeuille 14. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 96-98. 
452 Père Hugo, Histoire de Charles, duc de Lorraine et de Bar, BMN, Ms. 805 (129), fol. 94. 
453 Desrobert, Campagnes de Charles IV, duc de Lorraine et de Bar (1634-1638), 416-417. 28 
november 1637: 'on apprend la maladie du Duc de Lorraine retenu dans son château de Belvoir: prières 
pour sa guérison', ADD, Chapitre métropolitain de Besançon, G. 203. Dérreal, 'L'intervention de Saint 
Pierre Fourrier', 306. 
454 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 97. Longin, Caroline et Béatrix, 314-315 en PJ, XXIV.  
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 Op 6 december was er plotseling een omslag in de ziekte van de hertog. Hij 

knapte zienderogen op en iedereen, inclusief de hertog zelf, was van mening dat zijn 

genezing te danken was aan de gebeden en de aanwezigheid van Fourier. Opnieuw 

had Fourier hertog Karels leven gered.455  

 Er deed zich nog een incident voor tijdens Fouriers verblijf bij hertog Karel. 

Béatrix had de rozenkrans van Fourier ontvreemd. Omdat Fourier haar nog steeds niet 

wilde zien, dacht ze op deze manier toch van hem te kunnen profiteren. Toen hij dit 

ontdekte, was hij in alle staten. Hij deed zijn beklag bij hertog Karel, want de 

rozenkrans was hem geschonken door 'Madame la duchesse Nicole', de enige die deze 

titel verdiende.456  

 Na zijn wonderbaarlijke genezing begaf de hertog zich op 14 december naar 

Besançon, waar men hem verwelkomde met kanonsalvo's en uit dankbaarheid voor 

zijn herstel het Te Deum zong.457 Fourier zou nog enige dagen in Karels gevolg 

verblijven alvorens naar Gray terug te keren. 

Eind januari kreeg secretaris Dominique Jobart458 van hertog Karel de 

opdracht diens zoon, die zich nog steeds in Scey bevond, toe te vertrouwen aan een 

Luikse officier, luitenant-kolonel Louis Hanson, en diens echtgenote. De reden 

hiervoor was niet alleen dat de min, mademoiselle De Bermond, ziek was geworden, 

maar ook dat een tijdelijke verhuizing gewenst was 'à cause du mauvais air'. Volgens 

Jobarts eigen verklaring was de voornaamste reden van de verplaatsing echter dat het 

kind voor Caroline van Oostenrijk moest worden verborgen. Zij had namelijk lucht 

gekregen van de geboorte en wilde het kind opeisen.459 Ze was van plan om desnoods 

met behulp van het parlement van Dôle het kasteel van Scey te laten doorzoeken.460 

Luitenant-kolonel Hanson diende in het regiment van de baron van Egfort dat was 

gelegerd in Belleherbe, een dorp ongeveer tien kilometer ten zuidoosten van kasteel 

Belvoir en zestig kilometer ten noordwesten van Scey-en-Varais. Jobart haalde het 

kind op in Scey en droeg het in het plaatsje Nasey over aan Hanson en zijn 

                                                
455 Zie ook p. 95. 
456 Dérreal, 'L'intervention de Saint Pierre Fourrier', 303-306. 
457 Desrobert, Campagnes de Charles IV, duc de Lorraine et de Bar (1634-1638), 417. 19 december 
1637: 'visite du Duc de Lorraine et félicitations sur sa guérison d'une grave maladie', ADD, Chapitre 
métropolitain de Besançon, G. 203. 
458 Dominique Jobart was in 1628 door Karel in de adelstand verheven. Desrobert, Campagnes de 
Charles IV, 534. 
459 Verklaring van Dominique Jobart van 5 augustus 1644, ARB, GRM, PBC, portefeuille 15.  
460 Volgens de getuigenverklaring bij het parlement van Dôle was er al een deurwaarder namens 
Caroline bij het kasteel geweest. 
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echtgenote. Hij overhandigde hem daarbij in opdracht van hertog Karel honderdvijftig 

dukaten. Het echtpaar nam de baby vervolgens mee naar Belleherbe. Het kind werd 

niet naar Belvoir overgebracht, omdat de hertog bang was dat het daar nog besmet zou 

kunnen raken door de ziekte waaraan hijzelf had geleden.461 Teruggekomen in 

Besançon verzekerde Jobart de bezorgde ouders dat hun kind in goede handen was, 

maar Béatrix 'retournoit plusieurs foix aux larmes d'appréhension que son enfant 

n'eust souffert plus d'incommodités du froid et du chemin'.462  

Vijftien dagen later, dus omstreeks medio februari 1638, begaf Jobart zich in 

opdracht van de hertog naar Passavant, een dorp dertig kilometer ten oosten van 

Besançon, waar enkele van Karels troepen waren gelegerd. Hierna was het de 

bedoeling dat hij zou doorreizen naar Belleherbe om naar het welzijn van de kleine 

jongen te informeren. Intussen had Hanson echter twee soldaten naar Besançon 

gestuurd met een brief voor Jobart om te melden dat het kind ernstig ziek was 

geworden. Omdat Jobart niet aanwezig was, opende de hertog zelf de brief en vernam 

terstond het slechte nieuws. Intussen was Jobart in Belleherbe aangekomen, waar hij 

Hanson in tranen aantrof. Jobart, die nog van niets wist, vernam dat Hanson hem een 

brief had gestuurd met het nieuws dat het kind ziek was, maar dat na het vertrek van 

de soldaten de toestand van het kind was verergerd en dat het zojuist was overleden. 

Jobart wilde het kind zien en betrad de woning. Hij trof er een intens verdrietige 

vrouw van Hanson aan bij het nog warme lichaam van het jongetje, in wie hij met 

grote stelligheid de zoon van de hertog herkende. Jobart stuurde Hanson meteen naar 

de hertog in Besançon om hem het slechte nieuws te brengen, maar ook om terug te 

keren met een dokter of een chirurgijn. De volgende dag arriveerde Hanson in 

gezelschap van Jean Du Mesnil, de chirurgijn van de hertog. Deze constateerde 

meteen de doodsoorzaak: toen het kind van Scey naar Belleherbe was overgebracht, 

had de kou tot zijn hersens kunnen doordringen doordat de pijlnaad ('la suture 

sagitale') in zijn schedel niet gesloten was. Daarbij kwam nog eens de giftige lucht en 

de hitte van de kachel, waaraan hij sindsdien dag en nacht was blootgesteld. Maar de 

werkelijke oorzaak was volgens Du Mesnil te wijten aan de vroeggeboorte van het 

kind en het feit dat daarbij geen vroedvrouw aanwezig was geweest. Een vroedvrouw 

had namelijk 'le soing de joindre cette suture en serrant la teste de l'enfant sitost qu'il 

                                                
461 Aldus een tweede verklaring van Karel IV van 16 december 1639, opgetekend in Sierck, ARB, 
GRM, PBC, portefeuille 15. 
462 Verklaring van Dominique Jobart, 5 augustus 1644, ARB, GRM, PBC, portefeuille 15. 
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vient au monde'. De vroedvrouw was echter pas later gearriveerd en had dit niet meer 

gecontroleerd. Het was dus haar fout. 

Hertog Karel droeg Du Mesnil schriftelijk op een autopsie te verrichten op 'son 

fils né de son légitime mariage avec la princesse de Cantecroix'. Overigens zou Du 

Mesnil 25 jaar later ook de autopsie op Béatrix uitvoeren.463 Op de vraag van Du 

Mesnil aan hertog Karel aan welke vader hij het kind moest toeschrijven, had de 

hertog geantwoord: 'à moi-même'.464 Daarna brachten Jobart, Du Mesnil en kapitein 

Bermond, de commandant van kasteel Belvoir, het lijkje en de apart gebalsemde 

ingewanden naar de kelder van de kapel St.-Nicolas bij kasteel Belvoir,465 waar al 

veel leden van het geslacht De Cusance begraven lagen. De kapel werd voor hen 

geopend door een bediende, zonder dat deze werd verteld wat er aan de hand was. Het 

kindje werd begraven in een grenen kistje, dat later in opdracht van hertog Karel 

alsnog door een loden exemplaar zou worden vervangen. De eveneens gebalsemde 

ingewanden werden apart buiten de kelder begraven. Die begrafenis moet omstreeks 

de derde week van februari 1638 hebben plaatsgevonden 

Hierna vertrok Du Mesnil naar Besançon om de droevige ouders te 

informeren. Jobart keerde via Passavant eveneens terug naar Besançon om de hertog 

op de hoogte te brengen van de gebeurtenissen. Karel reageerde geëmotioneerd, maar 

Béatrix had het er nog moeilijker mee. Iedere keer als Jobart een poging waagde er 

met haar over te praten, barstte zij in tranen uit. Daardoor had hij pas na enkele dagen 

de gelegenheid gekregen haar het hele verhaal te vertellen.466  

 Alle feiten met betrekking tot de verplaatsing, Karels vaderschap en de dood 

van het kind werden ten overstaan van het parlement van Dôle in augustus 1639 

bevestigd door Jobart, Du Mesnil, Hanson, Claude Monin (de burgemeester van 

Belleherbe) en Ermenfroid de Bermond de Censé (commandant van kasteel Belvoir). 

Op verzoek van het parlement van Dôle gebeurde dit opnieuw in december van dat 

jaar in Luxemburg ten overstaan van Pierre Weym, president van de provinciale raad. 

Ditmaal waren het Jean Forget (Karels lijfarts), François Picard (Karels sommelier), 

luitenant-kolonel Hanson, Georges de Spannenberg (huismeester) en Jean de Namur 

                                                
463 Zie p. 280-281. 
464 BMB, Ms. Chifflet 3, f. 109 e.v.  
465 In de 18e eeuw is deze kapel vervangen door een kerk. 
466 Verklaring van Dominique Jobart, 5 augustus 1644, ARB, GRM, PBC, portefeuille 15.  
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(een cornet die Hanson naar Nasey had vergezeld).467 Vijf jaar later zou Jobart 

tegenover een onbekende persoon opnieuw een gedetailleerde verklaring afleggen.468  

Caroline van Oostenrijk weigerde te accepteren dat haar vermeende kleinzoon 

overleden was. Sterker nog, ze vermoedde dat Béatrix de jongen doelbewust het land 

had uitgesmokkeld om hem bij zijn grootmoeder vandaan te houden. Zij beweerde dat 

haar niets bekend was van een tweede huwelijk van haar schoondochter, laat staan dat 

zij wist dat er een kind uit deze verbintenis was geboren. Zij wist niet beter dan dat de 

hertog van Lotharingen wettig was getrouwd met prinses Nicole, die zich nog steeds 

levend en wel in Parijs bevond. Het kind waarvan sprake was, was geboren uit 

Béatrix' eerste huwelijk met haar zoon, de prins van Cantecroy. Het was volgens 

Caroline algemeen bekend dat Béatrix sinds Kerst 1636 zwanger was van haar zoon. 

Béatrix zou haar ernstig zieke man enkele malen gezegd hebben troost te zoeken in 

het vooruitzicht op een erfgenaam. De stervende prins zelf zou tegen zijn moeder 

hebben gezegd dat zij in ieder geval het verdriet om zijn verlies kon compenseren met 

een kleinkind. Ook nadat de prins was overleden, hadden Béatrix en haar moeder 

Ernestine met verschillende personen over haar zwangerschap gesproken. Béatrix' 

moeder zou Caroline zelfs gezegd hebben dat haar dochter 'portoit un thresor 

inestimable, lequel luy devoit servir de consolacion en ses afflictions'.  

Caroline had nog meer beschuldigingen aan het adres van haar (ex-) 

schoondochter. Na de dood van Cantecroy zou Béatrix haar minachting voor de prins 

hebben geuit door zijn kind tijdens haar zwangerschap bloot te stellen aan de gevaren 

van een barre reis naar het kasteel van Scey. Ook vroeg Caroline zich af hoe het 

mogelijk was geweest dat Béatrix, enkele weken nadat dokter Jannet had verklaard 

dat er geen sprake was van een zwangerschap, alsnog een kind had gebaard. Verder 

had Béatrix de goede naam van haar kind en echtgenoot verloochend door kenbaar te 

maken dat zij niet meer als prinses van Cantecroy wilde worden aangesproken. En dat 

terwijl zij van veel lagere komaf was dan haar zoon, die direct van de hertogen van 

Bourgondië afstamde. Béatrix kon zich slechts op een zijdelings verwantschap 

beroepen, via haar grootvader die destijds een zuster van de graaf van Champlitte had 

gehuwd. De kinderen die zij vervolgens met hertog Karel had gekregen, hadden 

minder status dan die van haar eerste echtgenoot. Zo maakte Caroline op weinig 

                                                
467 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 99. 
468 Verklaring van Dominique Jobart, 5 augustus 1644, ARB, GRM, PBC, portefeuille 15. Het is 
onbekend aan wie de brief van Jobart is gericht, want het adres ontbreekt. 
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fijnzinnige wijze duidelijk hoe volgens haar de familieverhoudingen hadden 

gelegen.469 

Volgens Caroline zou de graaf van Saint-Amour een dubieuze rol hebben 

gespeeld in de geheimhouding van de zwangerschap van haar schoondochter. Zij 

beschuldigde hem ervan in augustus 1637 alles in het werk te hebben gesteld om 

Béatrix de gelegenheid te geven in het geheim haar kind op zijn kasteel van Scey ter 

wereld te brengen. Ook zou hij zijn echtgenote en zijn schoonmoeder daarheen 

hebben gestuurd om Béatrix gezelschap te houden. Verder zou hij al zijn militaire 

personeel hebben vervangen door buitenlandse soldaten. Toen hij daarover op 30 mei 

1639 op Carolines verzoek werd gehoord door het parlement van Dôle, stelde hij zich 

onwrikbaar op het standpunt dat hij niet wist dat Béatrix zwanger was op het moment 

dat zij op verzoek van de hertog in zijn kasteel werd ondergebracht. Hij bevestigde dat 

hij Béatrix na de geboorte van het kind had verzocht te verklaren dat de prins van 

Cantecroy geen nazaten had. Hij legde uit dat hij deze verklaring van Béatrix nodig 

had ter ondersteuning van zijn claim op de nalatenschap van Granvelle. Aan deze 

verklaring was zijns inziens niets gelogen, het kind was immers van hertog Karel.470  

Voorts stelde Caroline dat het kind nog steeds in leven was. Het was in januari 

1638 van Scey naar Nasey vervoerd en daarna niet naar Belleherbe, zoals de 

tegenpartij beweerde, maar naar kasteel Belvoir, waar het enkele maanden zou 

blijven, om ten tijde van de wijnoogst in 1638 met zijn moeder naar Besançon te gaan. 

Naar Belleherbe was het kind beslist niet overgebracht; Caroline meende dat het 

onwaarschijnlijk zou zijn geweest een kind van zo hoge geboorte toe te vertrouwen 

aan soldaten, terwijl Belvoir, waar de hertog verbleef, zo dichtbij was. Tijdens de 

vastentijd van 1639 zou het kind met zijn moeder in Remiremont (Vogezen) zijn 

gesignaleerd.471 Caroline oordeelde vernietigend over de personen die een getuigenis 

hadden afgelegd in het voordeel van Saint-Amour: Jobart was een onbetrouwbare 

vagebond, Ermenfroid de Bermond en Picard waren godslasteraars, Claude Monin 

een man van niets die gemakkelijk omkoopbaar was, en de rest bestempelde ze als een 

stelletje dieven en profiteurs. Na deze verklaring volgden de getuigenissen van 34 

personen die door Caroline waren opgeroepen. In de meeste verklaringen is terug te 

                                                
469 ARB, GCM, PBC, portefeuille 10. Het document met de beschuldigingen is ongedateerd maar moet 
van na 1649 zijn, omdat beide kinderen van Béatrix worden genoemd. De laatste, Charles-Henri, werd 
in 1649 geboren. 
470 ARB, GRM, PBC, portefeuille 25. 
471 Ibidem. 
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vinden dat Béatrix sinds Kerst 1636 zwanger was; dat ze, toen haar man aan de pest 

leed, geen preventieve drankjes had mogen innemen vanwege haar zwangerschap; dat 

men had gezien dat het kasteel van Scey ontruimd werd en de soldaten vervangen 

door buitenlanders; dat Béatrix was gesignaleerd toen ze in een koets op het kasteel 

van Scey arriveerde; dat er babygehuil was gehoord en dat men babywas buiten had 

zien hangen. Velen meenden te weten dat het kind een jongen was en dat hij Joseph 

heette; dat hij blozend en gezond was en op de prins van Cantecroy leek, en tenslotte 

dat het jongetje vanuit Scey via Nasey naar Belvoir was overgebracht.472  

 

Verklaring Béatrix  

 

In een verklaring die Béatrix vlak voor haar dood liet opstellen over de gang van 

zaken rondom de dood van de prins van Cantecroy, gaf ze haar eigen visie op de 

gebeurtenissen vanaf de conceptie van haar kind tot zijn dood.473 Nadat zij zich 

vanwege de besmettelijke ziekte van haar echtgenoot de prins van Cantecroy in het 

huis van de heer Bietrix had gevestigd, was zij overvallen door 'purgations ordinaires' 

[menstruatie]. Daardoor was zij drie weken lang [!] ernstig ziek geweest. Intussen was 

de prins op 2 februari overleden. Volgens haar verklaring was zij vervolgens op 6 

maart met de hertog getrouwd en op 9 maart raakte zij zwanger van hem: '[Elle] 

conceut de ses oeuvres, ainsi qu'elle a recogneu par les mesmes signes qu'elle avoit eu 

en la premiere grossesse de la fille qu'elle avoit eu précédemment en son mariage avec 

ledict fut [feu; IH] seigneur prince de Cantecroix'.  

 Toen ze vierenhalve maand zwanger was, had ze zich op verzoek van de 

hertog enige tijd op het kasteel van Scey-en-Varais opgehouden. Daarna was ze 

teruggekeerd naar Besançon. In september - ze noemt het de zevende maand van haar 

zwangerschap - begaf zij zich opnieuw naar het kasteel van Scey-en-Varais, in 

gezelschap van opperstalmeester François Romécourt en enkele bedienden van de 

hertog. Onderweg schrok haar muilezel van een plotseling passerende koets. Om te 

voorkomen dat ze zou vallen, schoten de bedienden te hulp, maar door de kracht 

waarmee ze haar opvingen, voelde ze dat er iets mis ging met het kind in haar buik. 

Hierna hervatte ze de reis, maar ze had veel pijn. Toen zij aankwam op het kasteel van 

                                                
472 ARB, GCM, PBC, portefeuille 25 en 30. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 98-99.  
473 Déclaration que Madame de Lorraine a faicte avant sa mort pardevant notaire, confesseur et 
tesmoings, touchant la naissance de son enfant et la mort d'iceluy, 24 mei 1663, ARB, GRM, PBC, 
portefeuille 1.  
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Scey wilde de hertog per se met haar dineren. Tijdens het dessert werd zij onwel: 'elle 

fut provocquée à un grand vomissement qui l'obligea soubs l'aggrement de Saditte 

Altesse de se remettre au lict, où quelques heures après elle se deslivra d'un fils sans 

assistance d'aucune sage femme'. Alleen haar dienstmeisje Marie Basset, een zekere 

mademoiselle de Bevelande (vermoedelijk haar kamenierster), een bediende genaamd 

Claudine en de apotheker Mungier waren aanwezig. Béatrix beschrijft dat het kindje 

niet groter was dan een voet, 'n'ayant pas les ongles entièrement formées, à raison 

qu'elle n'estoit pas à terme d'accoucher'. Een wiegje was er nog niet, en daarom werd 

de baby in een mandje gelegd. Volgens Béatrix' eigen chronologie moet de geboorte 

omstreeks eind september hebben plaatsgevonden. 

 Béatrix zegt vervolgens dat de hertog zich enige tijd later vanwege een 

ernstige ziekte genoodzaakt zag zijn testament op te stellen. Hierin erkende hij het 

kind als zijn zoon en opvolger. Nadat Béatrix haar zieke echtgenoot op Belvoir had 

bijgestaan, keerde zij terug naar het kasteel van Scey, waar zij haar kindje in goede 

gezondheid aantrof. Opnieuw liet ze de baby in Scey achter om naar Besançon te 

reizen. De hertog vertelde haar daar enige tijd later met 'les larmes aux yeux' dat hun 

zoontje was overleden. Béatrix eindigt haar verklaring:  

 

Ce que dessus a esté ainsy déclaré et asseuré en vérité par laditte dame 

 princesse, et que pour ce ledict fils n'a point esté procrée des oeuvres dudict 

 fut [feu] seigneur prince de Cantecroix que [zoals; IH] la fille dont cy-dessus 

 est faicte mention.  

 

Tot zover Béatrix' verklaring. Het is op zich niet merkwaardig dat Béatrix 6 

maart 1637 als huwelijksdatum noemt, want hoewel de officiële huwelijksakte op 2 

april werd getekend, was er op 6 maart al sprake van een voorlopige huwelijkssluiting 

waarna zij drie dagen later zwanger werd. Er zijn nog andere scenario's denkbaar: 

Béatrix was toch eerder zwanger, van de hertog (die zij vanaf december 1636 weer 

regelmatig zag) of toch van de prins van Cantecroy. Béatrix kon het zich echter beslist 

niet veroorloven te openbaren dat zij sinds Kerstmis 1636 zwanger was van de hertog, 

omdat ze toen nog niet met hem was getrouwd. Een zwangerschap van de prins die 

sinds Kerstmis 1636 dateerde, kwam eveneens ongelukkig uit, omdat zij daarna met 

de hertog getrouwd was. Wat moesten zij en Karel met een kind van de prins van 

Cantecroy? In haar verklaring was Kerstmis 1636 als datum van conceptie dus geen 
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mogelijkheid. Ook zouden Karel en Béatrix Saint-Amour ter wille hebben kunnen zijn 

om de Granvelle-erfenis voor de laatstgenoemde veilig te stellen. 

In haar uitleg rept Béatrix niet van de verplaatsing van het kind naar 

Belleherbe en zijn dood kort daarop. In een verklaring van 18 februari 1645 die ze op 

verzoek van de graaf van Saint-Amour had laten opstellen, doet ze dat wel. Ook 

onderschrijft ze daarin dat het kind zich onder de hoede van Karels officier Louis 

Hanson bevond toen het eind februari 1638 stierf, en ze bevestigt dat het vervolgens 

in Belvoir werd begraven.474  

 

Caroline van Oostenrijk en Elisabeth van Wetten 

 

Caroline van Oostenrijk, die al haar hoop had gevestigd op een kleinzoon en 

erfgenaam, wilde de getuigenissen in het voordeel van Saint-Amour niet accepteren. 

Ze beweerde dat het kind dat in de kapel van Belvoir begraven lag een nakomeling 

van een van de soldaten van de hertog was. De echte zoon van Béatrix zou nog in 

leven zijn en door zijn moeder zijn overgedragen aan de visitandinnen van Besançon. 

Vervolgens hadden deze zusters de jongen naar Lotharingen overgebracht.475  

  Pierre Mareschal, procureur-generaal van de 'gruerie' (houtvesterij) van 

Bourgogne, bevestigde Carolines vermoedens dat haar kleinzoon inderdaad nog 

leefde. Hij beweerde dat de nakomeling ergens in de Zuidelijke Nederlanden zou 

verblijven. Caroline machtigde Mareschal vervolgens op 15 november 1640 'l'enfant 

posthume du feu illustre seigneur Eugène-Léopold Perrenot de Granvelle' op te 

sporen.476 Ook bewoog ze paus Urbanus VIII ertoe een bul te publiceren waarin 

iedereen die de verblijfplaats van het 'enfant posthume du prince de Cantecroy' kende, 

werd verplicht dit bekend te maken op straffe van excommunicatie. De bul van 1 

november 1640 werd niet alleen verspreid in de Franche-Comté, maar ook in de 

Nederlanden en in Frankrijk.477 Eerder, op 18 oktober 1639, had Caroline al een 

gezant naar nuntius Stravius gestuurd om hem op de hoogte te stellen. In zijn bericht 

hierover aan Barberini in Rome suggereerde Stravius dat de zaak een bewijs was van 

                                                
474 ARB, GCM, PBC, portefeuille 14. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 127. 
475 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 100. 
476 ARB, GCM, PBC, portefeuille 8. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 104. 
477 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 104. 
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overspel van Béatrix met de hertog. Het overspel zou kunnen dienen als extra 

argument voor de ongeldigverklaring van hun huwelijk.478 

 Mareschal beweerde intussen het kind gevonden te hebben. Het zou door 

Béatrix en de hertog zijn ondergebracht bij een Vlaamse vrouw te Gent, Elisabeth van 

Wetten genaamd.479 De kardinaal-infant werd ingeschakeld en in de naam van koning 

Filips IV werd Elisabeth met haar twee kinderen (ze had ook nog een dochter) op 15 

maart 1641 gevangengezet bij de augustinessen in het klooster van Sint-Barbara.480 

Enige tijd later zou ze op verzoek van Caroline en in opdracht van de Raad van 

Vlaanderen van haar kinderen worden gescheiden en in een kerker van het 

Gravensteen in Gent worden opgesloten.481 

 In werkelijkheid was de vader van Elisabeths zoon een geestelijke, vader 

Bartholomeus Mertens genaamd, die de functie van procurator en keldermeester van 

het Pieter Pot-klooster te Antwerpen bekleedde. Om haar zwangerschap voor haar 

familie te verbergen, had Elisabeth Antwerpen destijds verlaten en zich in Berchem 

gevestigd. Tegenover haar omgeving beweerde ze dat ze was getrouwd met een 

zekere Pauwels, die vervolgens naar Duitsland was vertrokken. Na de geboorte van 

haar zoon Engel op 20 augustus 1636 bracht ze hem eerst onder bij een vrouw in 

Turnhout, maar omdat ze hem toch bij zich wilde hebben, haalde ze hem daar weer 

op. In maart 1639 besloot ze zich in Gent te vestigen. Door een ongelukkige 

samenloop van omstandigheden werd Elisabeths geheimzinnige gedrag opgemerkt en 

door de handlangers van Caroline in verband gebracht met de zaak van de zoon van 

Béatrix en de prins van Cantecroy. Men was namelijk op zoek naar een alleenstaande 

vrouw met een kind dat de leeftijd van het kind van Karel en Béatrix moest hebben. 

Elisabeth en haar zoon voldeden min of meer aan deze criteria. Ook het feit dat ze niet 

wilde zeggen wie de vader van haar kind was, maakte haar verdacht.482 In haar 

gevangenschap schreef Elisabeth op 27 maart 1641 een wanhopige brief aan Mertens, 

van wie niemand mocht weten dat hij de vader was, en die ze ook niet verraadde. Ze 

liet het aan Mertens over om openheid van zaken te geven en uit te leggen waarom hij 

haar geld had gestuurd: 

                                                
478 Correspondance de Richard Pauli-Stravius, 392-393. 
479 Voor meer uitgebreide details, zie Gachard, Histoire d'un procès célèbre, passim, en Maréchal, Une 
cause célèbre au XVIIe siècle, passim. Deze Maréchal is een nazaat van de Mareschal die de zoektocht 
naar het 'enfant posthume' ondernam.  
480 ARB, GMC, PBC, portefeuille 24. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 106. 
481 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 108. 
482 Ibidem, 105-106. 
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 Et qui que ce soit, ils veullent touts que Engel n'est mon enfan, mais seluy 

 d'un prinse, et que je l'aurois prins à moy pour de l'argent; et il veut savoir 

 qui m'at envoié l'argent, et de quoy j'ay vécu. [...] Le procureur général me 

 demanda pourquoy que Vostre Révérence m'envoia cela: je disois que c'estoit 

 que je  l'avois laissé à Vostre Révérence [...] Doncques je vous prie, sur toute 

 amitié, de m'ayder en tout ..483 

  

Tussen de regels door is goed te lezen hoezeer Elisabeth een beroep op zijn geweten 

deed. Mertens kwam haar echter niet te hulp en zou pas op zijn sterfbed in 1648 

opbiechten dat hij de vader van Elisabeths kinderen was en dat hij meer dan tien jaar 

'vleeschelijcke conversatie' met haar had gehad.484 Het vermeende kind wordt 

overigens in de meeste processtukken 'l'enfant posthume' genoemd. Men bedoelde 

daarmee dat hij was verwekt door de prins van Cantecroy, maar pas na diens 

overlijden was geboren. 

 

De Raad van Vlaanderen 

 

Op 12 maart 1641 nam het parlement van Dôle een definitieve beslissing ten gunste 

van de graaf van Saint-Amour, onder voorwaarde dat hij Caroline van Oostenrijk 

70.000 francs zou betalen voor de afkoop van de heerlijkheid van Chantonnay. In feite 

betekende dit dat het parlement erkende dat er geen kind van Béatrix met de prins van 

Cantecroy was. Voor Caroline was dit het startsein voor een slepende rechtsgang die 

pas in 1668 zou eindigen, lang nadat de meeste betrokkenen overleden waren. Omdat 

de Franche-Comté onder jurisdictie van het Heilige Roomse Rijk viel, ging Caroline 

in eerste instantie in beroep bij de Hofraad in Wenen, die haar het voorlopige 

vruchtgebruik van het Palais Granvelle en de goederen op het grondgebied van 

Besançon toewees.485 Vervolgens wendde ze zich in 1641 tot de Raad van Vlaanderen 

en ten slotte werd de zaak in 1648 bij de Grote Raad van Mechelen aanhangig 

gemaakt. 

                                                
483 ARB, GMC, PBC, portefeuille 24. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 107. 
484 Rijksarchief Gent, Documents Divers, Raad van Vlaanderen, 34327. 
485 Longin, Caroline et Béatrix, 313. 
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  Twee jaar na de gevangenneming van Elisabeth van Wetten arriveerde 

Caroline in juli 1643 uit de Franche-Comté in Gent om het kind, 'l'enfant posthume', 

met eigen ogen te aanschouwen. Ze aarzelde geen moment en zag een grote gelijkenis 

met haar zoon, hoewel ze de jongen nog nooit eerder had gezien. Het kind zelf, 

waarschijnlijk door de nonnen geïnstrueerd, klampte zich aan haar vast en wilde haar 

niet meer loslaten:  

 

 il commença à changer de couleur, avec des pasleurs et tremblemens 

 extraordinaires, comme esmeu d'une arrivée si soudainne et d'un visitte, qu'il 

 n'attendoit pas de sa restauratrice; et spontanément, et de son propre 

 mouvement, se jetta à con col et l'embrassa  for serrement, comme celle seulle 

 à qui il appartenoit, avec de grandes  palpitations de cœur.486  

 

 Caroline verzocht vervolgens de Raad van 

Vlaanderen de jongen aan haar toe te wijzen, 

maar het zou nog tot 1648 duren voordat zij 

hem in haar Mechelse residentie kon 

onderbrengen.  

 De aandacht ging nu weliswaar uit 

naar de arme Elisabeth van Wetten, maar de 

graaf van Saint-Amour was zich er terdege 

van bewust dat hij uiteindelijk ook de dupe 

zou kunnen worden. Immers, als Elisabeth 

zou bekennen dat het kind niet van haar was 

maar van Béatrix de Cusance, dan zou de 

nalatenschap van Granvelle alsnog naar 

Caroline en haar veronderstelde kleinzoon 

kunnen gaan. Op 28 mei 1644 deed Saint-

Amour zijn beklag bij de kardinaal-infant: 

zijn eer en die van Béatrix stonden op het spel; alles zou een samenzwering van hun 

vijanden zijn. Hij ging er vanuit dat de kardinaal-infant zou ingrijpen. Het 

                                                
486 Hierover bestaat een gedetailleerd factum, dat later door Caroline gepubliceerd en verspreid werd 
genaamd: Droict de filiation et identité du posthume de feu messire Eugène Leopold Perrenot de 
Grandvelle, ARB, GCM, PBC, portefeuille 27. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 108. 

Droict de filiation et identité du posthume de feu messire Eugène 
Léopold Perrenot de Grandvell dict d'Oyselay, vivant prince de 
Cantecroy, ARB, GCM, PBC, portefeuille 27. 
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tegenovergestelde gebeurde: Saint-Amour werd ervan beschuldigd de Granvelle-

nalatenschap ten onrechte te hebben verkregen. Hij kreeg echter wel de gelegenheid 

om met documenten en getuigen het tegendeel te bewijzen.487  

 De beschuldiging van Caroline tegen Elisabeth, ingegeven door Pierre 

Mareschal, hield het volgende in. In eerste instantie beweerde Caroline dat het kind in 

april 1638 door twee jezuïeten te Antwerpen aan Elisabeth van Wetten was 

overgedragen. Deze verklaring kon ze echter niet bewijzen, want de twee bewuste 

geestelijken waren op dat moment al overleden. Een andere versie werd vervolgens 

opgevoerd: nadat het kind op het kasteel van Scey was geboren, was het via 

Lotharingen naar Sierck gebracht. Daar werd het overgedragen aan twee Lotharingse 

vrouwen, die het kind in maart 1638 naar Borgloon (in Vlaams-Limburg) hadden 

meegenomen en het daar aan Elisabeth van Wetten hadden overhandigd. Hierna had 

Elisabeth de jongen via Luik en Brussel naar Antwerpen gebracht, waar zij op 5 april 

kwam om er ongeveer een jaar te verblijven. Nadien was zij, vergezeld door 'deux 

hommes bottés', met het kind naar Remiremont in Lotharingen gereisd, waar getuigen 

hadden gezien dat het door Béatrix en Karel werd geliefkoosd. Tenslotte had 

Elisabeth zich met het kind te Gent gevestigd, waar Béatrix en Karel het begin 

november 1639 in het geheim in de tuin van 'la dame de Blangerval' hadden 

geknuffeld.488  

 

Elisabeth van Wetten 

 

Vijf jaar zat Elisabeth van Wetten gevangen zonder dat er iets gebeurde. Caroline 

deed er alles aan om haar vrijlating te voorkomen. Verschillende leden van de Raad 

van Vlaanderen hadden medelijden met Elisabeth. Kennelijk kreeg ze zelfs enige 

vrijheid, want ze mocht met medegevangene Adrien de Heere trouwen, bij wie ze ook 

een dochter kreeg. Caroline deed verschillende malen pogingen om Elisabeth om te 

kopen in de hoop dat deze zou bekennen dat haar kind de prins van Cantecroy was. 

                                                
487 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 111-112.  
488 Dit laatste had Caroline persoonlijk van mademoiselle de Liekercke en de markiezin van Gonzaga 
vernomen, toen zij bij de markiezin de Trazignies logeerde. Zo zou Karel zelfs tegen de hertog van 
Elbeuf hebben gezegd: 'je vous veu[x] faire voir mon héritier', waarop Elbeuf zou hebben gezegd: 'mon 
cousin, vous ne pouvez vous attribuer cest enfant': Caroline gaf toe dat Elbeuf dit later had ontkend, 
maar voor haar bleef dit toch de waarheid. Ook de gravin van Enghien zou, volgens Caroline meer 
weten, maar nadat de graaf van Saint-Amour tot gouverneur van Namen was benoemd, had zij het 
verstandiger gevonden over de zaak te zwijgen. ARB, GCM, PBC, portefeuille 10. Gachard, Histoire 
d'un procès célèbre, 113-114. 
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Elisabeth ging hier echter niet op in.489 Wel zijn veel kwitanties bewaard van voedsel 

en goederen die voor Elisabeth in de gevangenis ter beschikking werden gesteld en 

die door Caroline waren betaald.  

Een van de feiten die Caroline als bewijs aanvoerde, was dat Engel, net als 

haar zoon, aan één voet een teen had die over een andere teen was gegroeid. 

 
Kwitantie van Elisabeth van Wetten, 25 december 1642, ARB, GCM, PBC, portefeuille 17. 

 

Door de tegenpartij werd aangevoerd dat het kind veel op zijn moeder en twee 

zusjes leek. Om dit argument kracht bij te zetten, werden de drie kinderen op 5 juni 

1646 met hun moeder samen voor de Raad gebracht. De reactie van de Raad is niet 

bekend, maar wel die van Caroline, die de veronderstelde gelijkenis in haar factum 

van 1646 ten stelligste weersprak. Het gezicht van haar kleinzoon was ronder en zijn 

teint veel delicater. Ook meldt het factum dat het kind grote weerzin had om te 

worden geconfronteerd met Elisabeth, de vrouw die claimde zijn moeder te zijn.490  

  Op 11 juni 1646 vond de Raad van Vlaanderen het tijd worden voor meer 

drastische methoden om van Elisabeth los te krijgen wie de vader van haar kind was. 

Met om haar hals een ijzeren band ['carcan de fer'] met pinnen in de binnenzijde, de 

handen op de rug gebonden en de voeten vastgemaakt aan de kruk waarop zij zat, 

werd zij dichtbij een vuur gezet. Gedurende 42 uur werd ze in deze toestand 

ondervraagd. Moedig bleef ze volhouden dat de jongen haar eigen kind was. Het 
                                                
489 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 117. 
490 Factum 1646, ARB, GCM, PBC, portefeuille 31. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 117-119. 
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enige wat ze over de vader wilde zeggen, was dat hij een geestelijke uit Antwerpen 

was. In het factum van 1646 meent Caroline dat Elisabeth tijdens de tortuur te 

zachtaardig was behandeld:  

 

 … les mains et les jambes soustenues avec des fins linges, et son gosier et 

 menton de mesme garanthy des pointes du collier, en telle sorte qu'elle se 

 pouvait supporter sur iceluy et reposer (comme elle faisoit) sans douleur ...491  

 

Na deze marteling werd Elisabeth op 20 juni 1646 vrijgelaten - maar niet 

vrijgesproken - onder voorwaarde dat ze de stad Gent niet zou verlaten.492 

 Op 28 april 1648 sprak de Raad van Vlaanderen zich uit over de drie zaken: de 

procureur-generaal tegen Elisabeth van Wetten, Caroline van Oostenrijk tegen 

Elisabeth van Wetten en Caroline van Oostenrijk tegen de graaf van Saint-Amour. 

Elisabeth van Wetten werd vrijgesproken en de jongen werd haar weer toegewezen. 

Verder stelde men dat er geen 'enfant posthume' bestond, wat betekende dat de zaak 

van Caroline tegen Saint-Amour werd afgewezen.493  

 

De Grote Raad van Mechelen 

 

Dezelfde dag nog ging Caroline in beroep bij de Grote Raad van Mechelen, het 

hoogste rechtscollege in de Nederlanden.494 Het beroep was zowel gericht tegen de 

uitspraak van het parlement van Dôle in 1641 als tegen die van de Raad van 

Vlaanderen. Dit is de reden waarom deze duizenden stukken, dus ook die van de zaak 

in Dôle en van de Raad van Vlaanderen, zich in het archief van de Grote Raad van 

Mechelen bevinden. De Grote Raad moest immers kunnen oordelen over de eerder 

gevoerde processen.  

 Carolines actie was succesvol, want vijf jaar later werd bij het vonnis van 7 

augustus 1653 het 'enfant posthume' een curator toegewezen tegenover wie hij moest 

aantonen dat hij degene was die hij pretendeerde te zijn. Caroline kreeg de 

gelegenheid om de ongeldigheid van de uitspraak van het parlement van Dôle uit 

                                                
491 Factum 1646, ARB, GCM, PBC, portefeuille 31. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 119-120. 
492 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 121. 
493 Ibidem, 147. 
494 In het Luxemburgs zegt men nog altijd mir ginn op Mechelen ('wij gaan naar Mechelen') als men 
zijn laatste troef wil uitspelen. 
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1641 te bewijzen. De graaf van Saint-Amour kreeg vervolgens de kans om dit tegen te 

spreken. Hij werd verplicht Caroline 3.000 gulden te vergoeden voor de kosten die zij 

had gemaakt om het 'enfant posthume' op te sporen. Verder moest hij haar elk half 

jaar 600 gulden betalen, zodat zij de kosten van de curator kon vergoeden. Met 

betrekking tot de nalatenschap van het huis van Granvelle bleef de zaak tussen 

Caroline en Saint-Amour vooralsnog onbeslist. Het zou tot 1668 duren voordat daarin 

arrest werd gewezen.495  

 Béatrix had zich al die tijd buiten de zaak weten houden. Het proces werd 

immers tegen Saint-Amour gevoerd en niet tegen haar. Caroline gebruikte het 

stilzwijgen van Béatrix als argument om aan te tonen dat het kind wel degelijk van 

haar moest zijn. Waarom zou zij het anders niet tegengesproken hebben? Ook het feit 

dat Béatrix korte tijd in Gent had gewoond496 was voor Caroline verdacht: 'si ledict 

enfant n'estoit pas le sien, elle n'en demeureroit pas là, ayant assez de coeur et de 

courage pour ne point supporter que l'on traitast un infâme bastard pour son enfant'.497 

 Al veel eerder, in 1645, had zowel Béatrix als hertog Karel op verzoek van 

Saint-Amour de gang van zaken rondom de geboorte en het sterven van hun kind op 

schrift laten zetten. Béatrix verklaarde onder andere: 'celuy saisy à Gand n'est point de 

nous, et n'y prétendons rien.'498 Karel stelde: 'après avoir reveu nostredicte déclaration 

en datte du zeiziesme décembre mil sic cens trente-neuf,499 de la réiterer et confirmer, 

et d'assurer qu'elle est très véritable, et que tout ce qu'on propose au contraire n'est 

qu'imagination et supposition'.500 Het is overigens opmerkelijk dat zowel de Raad van 

Vlaanderen als de Grote Raad van Mechelen geen aandacht hebben besteed aan het 

feit dat hertog Karel het kind dat in de winter van 1638 was overleden als het zijne 

had erkend. 

                                                
495 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 126 en 148-151. 
496 Béatrix woonde in 1645 en 1646 enige tijd Gent, zie p. 151-154. 
497 Bouclier de la filiation du jeune prince de Cantecroy, 128, ARB, GCM, PBC, portefeuille 27: 
Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 126. 
498 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 127. ARB, GCM, PBC, portefeuille 15. 
499 Zie p. 130, noot 462. 
500 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 128. 
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Verklaringen van Karel IV van Lotharingen en Béatrix de Cusance over de dood van hun  
eerste kind, 1645, ARB, GCM, PBC, portefeuille 15. 

 

 Ook hertog Karel had zich overal zoveel mogelijk buitengehouden, ondanks 

het beroep dat Saint-Amour op hem had gedaan als oude vriend en krijgsmakker. In 

een brief van 26 november 1645 aan Saint-Amour legde Karel hem uit dat de zaak te 

belachelijk voor woorden was, dat erop ingaan alleen maar schuld bekennen zou zijn, 

maar ook dat het voor hem niet verstandig was hierbij betrokken te raken in verband 

met zijn problemen met de Kerk rondom het huwelijk met Béatrix. Het stel was 

immers geëxcommuniceerd en de Kerk stond op het punt dit terug te draaien. Hij 

voelde er niets voor om die goede afloop op het spel te zetten. Hij bestempelde de 

zaak als 'une chose si ridicule que d'entendre toutes les impertinences [...] sur se belle 
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enfant de Guant, qu'il n'y a homme bien sensé qui n'en doyent désespérer et rire tout 

d'un temps'.501  

 Toen Caroline in 1655 haar zogenaamde kleinzoon officieel tot prins van 

Cantecroy benoemde, was voor Béatrix echter de maat vol. Op 19 april 1655 diende 

ze een verzoek in bij Spaanse koning om deze schandalige benoeming ongedaan te 

maken.502 Béatrix werd pas in 1659 direct bij de zaak betrokken. Caroline voorzag dat 

het noodzakelijk was Béatrix als getuige op te roepen, omdat zij anders haar proces 

tegen Saint-Amour nooit zou kunnen winnen.503 Béatrix weigerde immers nog steeds 

het kind dat men in Gent had gevonden als het hare te erkennen. Nu het huwelijk 

tussen Béatrix en Karel officieel ongeldig was verklaard en de hertog zijn 

belangstelling voor Béatrix had verloren, stond laatstgenoemde zwak en was ze een 

makkelijke prooi, zo redeneerde Caroline. Op 1 april 1659 diende Caroline een 

verzoek in waarin zij eiste dat Béatrix als getuige zou compareren voor de Grote Raad 

van Mechelen. Béatrix werd opgeroepen om op 13 december 1659 te verschijnen.504 

Ze beschouwde dit echter als een aantasting van haar waardigheid en weigerde naar 

Mechelen af te reizen.505 Hierin werd toegestemd en er werd een afvaardiging naar 

Brussel gestuurd, om daar uit haar mond een verklaring op tekenen. Béatrix gaf te 

kennen buiten de zaak te willen worden gehouden. Zij verklaarde er geen enkel 

belang bij te hebben. Ze betoogde dat de zoon die zij met de hertog had gekregen al in 

1638 was overleden en dat zij zelf geen aanspraak maakte op de nalatenschap van 

Granvelle. Met welke reden zou ze een jongen verstoppen bij een vrouw in Gent? Als 

haar kind nog zou leven, zou ze hem toch bij zich willen houden? Het was voor 

Béatrix duidelijk dat het Caroline alleen te doen was om de nalatenschap van 

Granvelle; voor haar gold immers: geen nazaat, geen geld.506 Aan een zekere père 

Bourse, een minderbroeder, schreef Béatrix op 7 januari 1660 dat Caroline nu al 

twintig jaar naar 'l'enfant ymaginaire' - het denkbeeldige kind - op zoek was, en dat 

het haar niet echt kon deren: 'Pour cella je ne crain non ay [= et] me moque de sa folle 

prétansion.'507 

                                                
501 ARB, GCM, PBC, portefeuille 15.  
502 ARB, GCM, PBC, portefeuille 6. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 126.  
503 Op 18 augustus 1658 was de oude graaf van Saint-Amour, Jacques-Nicolas de la Baume, overleden 
en had zijn zoon, Charles-François (1632-?), het stokje overgenomen. 
504 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 130-131. 
505 Kopieën van 2 en 29 mei en 21 juni 1659, ARB, GCM, PBC, portefeuille 29. 
506 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 131. 
507 ARB, GCM, PBC, portefeuille 38. 
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 Op 14 augustus 1660 vonniste de Grote Raad dat het kind dat in de kapel van 

Belvoir begraven lag, 'un supposé', een ondergeschoven kind, was. Daarmee werd 

bedoeld dat het kind van een ander was en niet van Béatrix. De graaf van Saint-

Amour werd veroordeeld om alles terug te geven wat aan zijn vader door het 

parlement van Dôle was toegewezen. Elisabeth van Wetten, die in juni 1659 opnieuw 

was gearresteerd, werd weer vrijgelaten, onder voorwaarde dat ze zich zou melden als 

dat nodig was.508 Dit was een groot succes voor Caroline. Volgens het vonnis was het 

kind dat was begraven op kasteel Belvoir dus niet het kind van Béatrix. Nu moest nog 

worden vastgesteld dat het kind dat Béatrix had gebaard op het kasteel van Scey 

hetzelfde kind was dat was aangetroffen bij Elisabeth van Wetten en dat het de zoon 

van de prins van Cantecroy was.509  

 In een brief van 25 mei 1661 verklaarde Béatrix nogmaals dat het kind in 

kwestie een zoon van Elisabeth van Wetten en een geestelijke was en dat die 

geestelijke dit voor zijn dood in 1648 ook officieel had verklaard. Ze vond het 

bovendien een bespottelijk idee dat Caroline, nota bene markiezin van het Heilige 

Rijk, een kind van een dergelijke lage afkomst voor haar kleinkind hield. Weer 

herhaalde Béatrix dat het kind dat door de hertog van Lotharingen bij haar was 

verwekt, in 1638 was overleden.510   

 Overigens had Elisabeth van Wetten in 1659 verklaard Béatrix enkele jaren 

daarvoor toevallig ontmoet te hebben 'voor de kerckc van St.-Goele ontrent den tijt 

van het ontset van Valencijn'. Dit moet in de zomer van 1656 zijn geweest, want in 

die periode werd het door de Fransen belegerde Valenciennes door de Spanjaarden 

ontzet. Op Béatrix' vraag 'waerom sij niet en vertrock naer Mechelen om het proces te 

vervolgen ende haer kindt te eysschen' wees Elisabeth Béatrix erop 'dat het proces 

oock haer raeckte. Waerop de voors. dame Béatrice geantwoort heeft dat haer kindt 

overleden was ende voorts dat haeren man niet en begeerde dat sij haer met het proces 

soude bemoyen.'511  

 Op 12 januari 1662 overleed Caroline van Oostenrijk plotseling, waarna 

'Engel', haar inmiddels 25 jaar oude 'kleinzoon', oftewel 'l'enfant posthume', oftewel 

de vermeende prins van Cantecroy, meteen zijn aanspraak op de erfenis deed gelden. 

Helaas voor hem was er geen officieel testament. Er bestonden slechts enkele 

                                                
508 ARB, GCM, PBC, portefeuille 37. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 131-132 en 151-154. 
509 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 132. 
510 De brief is niet aan getroffen, maar wordt geciteerd in: Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 133. 
511 Verklaring van Elisabeth van Wetten, 16 juni 1659, ARB, GCM, PBC, portefeuille 29.  
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concepten, die bovendien niet in het handschrift van Caroline waren opgesteld. Deze 

documenten hadden daarom geen rechtsgeldigheid.512 Twee dagen later verzocht de 

vermeende prins van Cantecroy, oftewel Engel, de Grote Raad hem voortaan te 

beschouwen als partij in het proces tegen de graaf van Saint-Amour én Béatrix de 

Cusance. Zijn hoop op roem en fortuin vervloog echter reeds binnen drie maanden, 

want op 1 april volgde het arrest van de Grote Raad dat hij, 'l'enfant posthume', niet 

het kind van Béatrix en de prins van Cantecroy was.513 Wellicht had de dood van 

Caroline het besluit vergemakkelijkt hem niet te erkennen. Er was nu immers niemand 

meer die ertegen kon protesteren, behalve de pretendent zelf, maar deze verdween, net 

als Elisabeth van Wetten, in de vergetelheid en is daar nooit meer uitgekomen.514 

 Verrassend genoeg concludeerde de Grote Raad opnieuw dat het kind dat 

begraven lag in de kapel van Belvoir niet de zoon van Béatrix en Karel was. Omdat 

men ook stelde dat 'l'enfant posthume' niet de zoon van Béatrix en de prins van 

Cantecroy was, moest het kind dus nog steeds ergens in leven zijn. Daarom kon de 

graaf van Saint-Amour, noch 'l'enfant posthume' aanspraak maken op de Granvelle-

erfenis. De reactie van Béatrix op de dood van Caroline sprak boekdelen. Aan de 

hertog van Bournonville schreef ze dat ze heel gelukkig was met de dood van haar ex-

schoonmoeder. Ze hoopte dat God Caroline zou vergeven voor alle ellende die ze haar 

al die jaren had aangedaan.515 

 In de dossiers van de Grote Raad van Mechelen is verder niets meer te vinden. 

Caroline was dood en Béatrix zelf zou in 1663 overlijden. 'L'enfant posthume' was 

afgedropen, en de graaf van Saint-Amour hield vast aan de eerste uitspraak die in 

1641 in zijn vaders voordeel door het parlement van Dôle was gedaan. In 1668 kwam 

de zaak tot een oplossing door de confiscatie van de Franche-Comté door Lodewijk 

XIV. Het gebied viel vanaf dat moment niet meer onder de jurisdictie van de Grote 

Raad van Mechelen, en zo kreeg Saint-Amour eindelijk het definitieve bezit over de 

nalatenschap van Granvelle. Hij verkocht de kostbare boekenverzameling en de 

uitgebreide zestiende-eeuwse archieven die in Palais Granvelle waren bewaard aan de 

                                                
512 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 136. 
513 ARB, GCM, PBC, portefeuille 7. Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 154. 
514 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 137. Maes, L.Th., 'Un procès célèbre au XVIIe siècle: 119. 
Maes heeft zich in zijn artikel gebaseerd op de publicatie van Gachard. Ik heb het artikel van Maes 
daarom verder niet geciteerd. 
515 Brief van Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 27 januari 1662, ARB, 
Manuscrits divers, 208a, 27. In haar daaropvolgende brief van 7 februari 1662 (nr. 28) was Béatrix 
bang dat ze te ver was gegaan in haar blijdschap over de dood van Caroline van Oostenrijk omdat 
Bournonville niet meer reageerde. 
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abt Boisot en aan Jules Chifflet. Daarna zijn de papieren terechtgekomen in de 

collectie Granvelle van de bibliotheek van Besançon, waar ze nog steeds te 

raadplegen zijn.516 

 

Ten slotte 

 

De documenten in het archief van de Grote Raad van Mechelen staan bekend als de 

'procesdossiers van Béatrix de Cusance'. Dit is enigszins misleidend, want er is nooit 

een proces door of tegen Béatrix zelf gevoerd, al was haar vermeende kind natuurlijk 

wel het onderwerp van discussie. Dankzij de verzamelwoede van Caroline van 

Oostenrijk is er in het archief ook veel materiaal te vinden over het persoonlijke leven 

van Béatrix. Hoe dan ook is de reputatie van Béatrix in de geschiedschrijving altijd 

tamelijk omstreden geweest, waardoor het aantrekkelijker moet zijn geweest de 

procesdossiers haar naam te geven, in plaats van bijvoorbeeld 'Procesdossiers 

nalatenschap Granvelle'. 

 Veel in deze zaak blijft ongewis. Wanneer raakte Béatrix nu werkelijk 

zwanger en wie was de vader? Gebeurde dat zoals zij zelf verklaarde in maart 1637, 

rond de huwelijksvoltrekking? In dat geval is het voor die tijd vrij bijzonder dat het 

kind nog van eind september 1637 tot eind februari 1638 heeft geleefd; als het in 

maart is verwekt, moet het immers te vroeg geboren zijn. In een aantal verklaringen 

wordt gerept van het feit dat Béatrix sinds Kerst 1636 al zwanger was. Ook in dat 

geval kon hertog Karel wel degelijk de verwekker zijn geweest. De verliefde hertog 

verbleef immers sinds half december weer in Besançon en was niet bij Béatrix weg te 

slaan. Al veel eerder hadden zij, volgens ooggetuigen, het bed gedeeld. Hertog Karel 

heeft wellicht zijn krijgsmakker Saint-Amour een goede dienst kunnen bewijzen door 

het kind als zijn erfgenaam te erkennen. Dat Karel dit tot twee keer toe officieel op 

papier heeft verklaard, is een sterke aanwijzing dat hij ook in werkelijkheid de vader 

is geweest. Saint-Amour speelde een twijfelachtige rol door Béatrix op het kasteel van 

Scey te herbergen. Het kwam hem in ieder geval bijzonder goed uit dat Karel en 

Béatrix de geboorte van hun kind geheim wilden houden, en daar werkte hij graag aan 

mee. Als de prins van Cantecroy immers niet de vader van het kind van Béatrix was, 

dan waren er voor het huis Granvelle geen nakomelingen meer en ging de erfenis naar 

                                                
516 Gachard, Histoire d'un procès célèbre, 138-140. 
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de graaf van Saint-Amour. Los van de vraag wie de vader was - hertog Karel of de 

prins van Cantecroy - wijst alles erop dat het kind in februari 1638 werkelijk is 

overleden. Er was dus hoe dan ook geen nazaat van het huis Granvelle.  

 Wat zou, vanuit Carolines oogpunt, voor Béatrix een reden kunnen zijn 

geweest om haar zoon dood te verklaren en hem in werkelijkheid bij een vrouw in 

Gent onder te brengen? In haar argumentatie keerde Caroline de vraag om: waarom 

zou Béatrix verzinnen dat het kind in 1638 overleden was, als zij zelf toch het bewijs 

had dat het kind leefde?517 

  Ook Gachard heeft zich afgevraagd hoe het mogelijk was dat Caroline zo 

hardnekkig voet bij stuk hield toen het ging om de identiteit van een jongen 'issu du 

plus bas lieu'. Gachard vermoedt dat zij werkelijk naïef was, maar dat die 

goedgelovigheid ook werd gevoed door een diepe wrok jegens het huis Saint-

Amour.518 Haatgevoelens jegens haar schoondochter Béatrix zullen eveneens een 

grote rol hebben gespeeld. Die haat was al ontstaan toen Béatrix een liefdesaffaire met 

hertog Karel had, terwijl ze op het punt stond met haar zoon in het huwelijk te treden. 

Het moet vervolgens voor Caroline onverdraaglijk zijn geweest eerst haar enige zoon 

te verliezen en aansluitend te moeten vernemen dat zijn weduwe huwde met nota bene 

de hertog van Lotharingen. Een man van groot aanzien, maar ook degene die al eerder 

een bedreiging voor haar zoons huwelijk met Béatrix had gevormd. Vervolgens loog 

Béatrix in haar ogen ook nog eens over het vaderschap van het kind, waardoor 

Caroline de erfenis van Granvelle dreigde mis te lopen.  

 Als men de gigantische hoeveelheid belastend materiaal overziet die Caroline 

in een periode van 27 jaar over haar schoondochter heeft laten verzamelen, dan kan 

het niet anders dan dat Béatrix voor haar een ware obsessie is geweest. Gachard was 

te streng in zijn oordeel over Caroline. Longin meent dat Caroline 'était sincèrement 

attachée à l'enfant en qui elle s'imaginait retrouver les traits du fils qu'elle avait 

perdu'.519 De erfenis van het fortuin en de goederen van de familie Granvelle en de 

voortzetting van de familiedynastie waren voor Caroline van Oostenrijk de 

belangrijkste drijfveer om te volharden. 'L'enfant posthume' was voor haar de laatste 

strohalm waaraan zij zich nog kon vastklampen. De jongen verschafte haar uitzicht op 

                                                
517 Ibidem, 138-140. 
517 Ibidem, 114, noot 1. 
518 Ibidem, 134. 
519 Ibidem, 316. 
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de erfenis, ook al was hij in werkelijkheid een illusie, 'un enfant ymaginaire', aldus 

Béatrix.  

 

Hoe heeft deze bizarre zaak zolang kunnen voortduren en hoe is het mogelijk dat de 

autoriteiten Caroline zo lang hebben geloofd? De zaak is behandeld door vier 

verschillende gerechtshoven: het Weense Hof, het parlement van Dôle, de Raad van 

Vlaanderen en tenslotte de Grote Raad van Mechelen. De enorme hoeveelheid 

documenten moest bij ieder gerechtshof opnieuw worden behandeld en groeide 

gestaag, waardoor de zaak steeds onoverzichtelijker werd. Carolines prominente 

positie als markiezin van het Heilige Rijk, bastaarddochter van keizer Rudolf II, 

oudtante van de Spaanse koning en weduwe van een Granvelle, zal stellig van grote 

invloed zijn geweest op de houding van de diverse raadsheren. Het was uiteraard ook 

in haar voordeel dat Karel en Béatrix zich terughoudend opstelden om het verzet 

tegen hun huwelijk niet aan te wakkeren. Eind jaren vijftig zou Karel zich echter 

volledig van Béatrix distantiëren, waardoor zij er alleen voor kwam te staan. Maar dat 

verhaal wordt in een volgend hoofdstuk verteld.




