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5. 'Et ainsi s'éteignit la passion du duc'. Barsten in de liefdesrelatie met hertog 

Karel 

 

Gent (1646) 

 

Na de breve van Innocentius X eind 1645 waarbij de excommunicatie werd 

opgeheven op voorwaarde dat Béatrix en Karel gescheiden zouden leven, kreeg 

Béatrix Gent toegewezen als verblijfplaats. Ze had tevens moeten beloven de stad niet 

te verlaten. Karel op zijn beurt had moeten zweren Gent niet te betreden. Hooghartig 

maakte Béatrix meteen duidelijk dat zij in Gent geen enkele woning geschikt achtte 

om zich te vestigen. Daarop spande Manuel de Moura-Cortereal (1610-1675), markies 

van Castel Rodigro, landvoogd van de Nederlanden, zich in om een passende woning 

voor Béatrix te vinden. Op 2 april 1646 gelastte hij de heer van Ruddershove, schepen 

van Gent, Béatrix onder te brengen in een huis aan de Kauter of anders in een woning 

vlak bij de St.-Michielskerk, waarvan hij dacht dat die aan de jezuïeten 

toebehoorde.520 Al snel werd echter duidelijk dat dit huis het eigendom was van 

Guillaume-Charles-François van Valois, graaf van Wacken, de zoon van wijlen 

Charles van Wacken, baljuw van Gent, en Anne-Marie van Bronchorst. Eerder was 

deze woning onderdak geweest voor Karel V, Willem I van Oranje en Filips II. De 

graaf van Wacken verbleef elders, maar haastte zich terug toen hij vernam wat men 

met zijn huis van plan was. De magistraat van Gent voelde zich verplicht de orders 

van Brussel op te volgen en stuurde een deurwaarder naar het huis van de graaf van 

Wacken met de instructie dat 'die van 't hof van Wacquen sullen logeren deur 

schriftelijcke ordre van Sijn E.tie den marquis van Castel Rodrigo in dato 2en aprilis 

1646 ende van heere ende weth mevrouwe de hertoginne van Loreynen. Desen 

sevensten april 1646. Op den Poele. H. van Mulicom.'521 De conciërge van het huis 

van de graaf reageerde afwijzend, te meer omdat de graaf van plan was naar huis te 

komen. Castel Rodigro liet weten hier geen boodschap aan te hebben en hij gelastte 

het huis vrij te maken voor de komst van Béatrix. Nadat Van Wacken officieel protest 

tegen deze confiscatie had aangetekend bij de Raad van Vlaanderen, kreeg Castel 

                                                
520 Emile de Borchgrave, 'Le logement de Madame de Lorraine à Gand' (1646). Bulletins de l'Académie 
Royales des Sciences, des Lettres et des Beau-Arts de Belgique, 42e jaargang, tweede serie, 36 (1873) 
576. 
521 Ibidem, 577. ARB, Archives de l'Audience, Liasse 728. 
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Rodrigo van de Raad het verzoek een andere locatie voor Béatrix te gaan zoeken.522 

Uit deze gang van zaken blijkt dat Béatrix, ondanks haar omstreden status, toch nog 

steeds werd beschouwd als iemand met wie men rekening moest houden. Nieuwe 

incidenten rondom haar en vooral rondom hertog Karel moesten worden vermeden. 

 Waar Béatrix in de tussentijd verbleef is niet bekend, maar Antonius Triest, 

bisschop van Gent, die bekend stond als een goedhartig man, bood haar onderdak in 

zijn prachtige buitenverblijf Belvedère, gelegen in de wijk Ekkergem. Béatrix 

verbleef enige tijd bij de bisschop, maar ze werd ongedurig en wilde naar Brussel 

vertrekken. Hiervoor kreeg ze op 20 mei 1646 toestemming van de internuntius Bichi, 

mits ze zou beloven zich te houden aan de afspraak geen contact met de hertog te 

hebben.523 Dit laatste beviel Béatrix niet en zij liet Triest, die blijkbaar op haar hand 

was, weten dit te beschouwen als 'une continuation de captivité'. Daarom verkoos ze 

in Gent te blijven in afwachting van een positiever besluit.524 Op 30 mei schreef Triest 

aan Castel Rodigro dat hij wandelend in zijn tuin een vertrouwelijk gesprek met 

Béatrix had gehad. Ze had verteld dat ze brieven van de hertog had ontvangen die er 

op wezen dat hij zijn troepen wilde verlaten om haar te bezoeken. Haar moeder, die 

zich in Brussel bevond, had te kennen gegeven haar graag te willen zien. Op Triests 

voorzichtige suggestie om een dag of tien naar Brussel te gaan en dan weer terug te 

komen naar Gent, had ze niet afwijzend gereageerd. De bisschop vermeldde ook dat 

hij haar had kunnen overtuigen niet naar de Republiek der Verenigde Nederlanden te 

vertrekken, waar ze kennelijk plannen voor had. Enkele dagen later had ze ook haar 

hart bij hem gelucht over de verdachtmaking dat ze met de Fransen samenspande om 

hertog Karel uit de dienst van de Spaanse koning weg te lokken. Dat was ten onrechte, 

zo beweerde Triest:  

 

 elle n'avoit jamais faict, ny feroit une action si mauvaise contre son Roy, 

 dessous lequel elle respiroit et avoit tous son bien; parmy plusieurs autres 

 discours, elle tesmoignoit tousjours faire les debvoirs envers un chacun d'une 

 fidelle vasalle.525 

  

                                                
522 Borchgrave, 'Le logement de Madame de Lorraine à Gand', 578-582. 
523 Ibidem, 584. ARB, Archives de l'Audience, Liasse 729. 
524 ARB, Archives de l'Audience, Liasse 729. 
525 Ibidem. 
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 Intussen hield Karel zich met zijn legers al sinds de zomer van 1645 op in 

Vlaanderen. Eind 1645 had hij een grote som geld naar Duitsland gestuurd om 

mannen te rekruteren voor de versterking van zijn cavalerie en infanterie. Het mocht 

niet baten, Frankrijk bleef ook in 1646 aan de winnende hand, gesteund door de legers 

van de Verenigde Provinciën onder leiding van stadhouder Frederik Hendrik en zijn 

zoon Willem. In zijn brieven uit 1646 aan Amalia van Solms deed Constantijn 

Huygens uit het leger regelmatig verslag van de activiteiten van hertog Karel, die zich 

in de zomer van dat jaar met zijn troepen in Vlaanderen bevond. Huygens meldt 

bijvoorbeeld dat men de hertog in Gent liever niet binnenliet:  

 

 De Gand l'on mande que tout y est en esmotion de ce que le marquis de 

 Castelrodrigo y estoit attendu pour y introduire monsieur de Lorraine et ses 

 trouppes, à quoy la bourgoisie et le grand bailly seroyent résolus de s'opposer 

 jusques à l'extrémité.'526  

 

 Ook bericht Huygens op 1 augustus dat twee Franse soldaten die gevangen 

waren genomen door de Spanjaarden, uit de mond van legeraanvoerder Ottavio 

Piccolomini (1599-1656) zelf hadden vernomen dat hertog Karel was gestorven door 

vergiftiging. Vlak voor hij zou overlijden zou de hertog zijn dochter Anne hebben 

laten halen 'qu'il aymoit fort. Comme il la vit habillé tout de blanq, il avoit dit: 'ha je 

suis mort, je ne sçay par quel augure'.527 Twee dagen later moest Huygens dit al weer 

terugnemen: 'Le duc de Lorraine est resuscité'. Wat hij Amalia eerder had gemeld 

over de dood van de hertog had hij uit de mond van Frederik Hendrik vernomen, maar 

deze had het iets te letterlijk opgevat.528 Karel zou zich overigens in augustus enkele 

weken in Spa terugtrekken omdat hij zich niet goed voelde. Wellicht dat er toch 

sprake was geweest van een vergiftiging, maar dan zonder dodelijke afloop.529 In 

ieder geval blijkt uit deze twee berichten dat hertog Karel zich niets aantrok van het 

kerkelijk verbod Gent te betreden. Kennelijk kon hij ook zijn dochter Anne, die zich 

bij haar moeder in Gent bevond, gewoon bij zich laten komen. Waarschijnlijk zal 

                                                
526 Brief van Constantijn Huygens aan Amalia van Solms, 13 september 1646, 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/n0178. 
527 Brief van Constantijn Huygens aan Amalia van Solms, 1 augustus 1646, 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/n0160. 
528 Brief van Constantijn Huygens aan Amalia van Solms, 3 augustus 1646, 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/n0161. 
529 10, 17 en 24 augustus 1646, Gazette de France. 
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Béatrix dan ook niet ver uit de buurt van de hertog zijn geweest. Overigens zal 

Constantijn Huygens in deze periode Béatrix, met wie hij later een innige vriendschap 

zou opbouwen, voor het eerst in levende lijve hebben gezien. 

 De hertog had het moeilijk met het verbod Béatrix te ontmoeten. Niet alleen 

vanwege zijn gevoelens ten opzichte van haar, maar ook omdat hij autoritair gezag 

van Kerk of de overheid niet kon verdragen. Terwijl Karel in november 1646 aan 

internuntius Bichi schreef: 'je promets de n'aller ni à l'hôtel de Berghues [i.e. het 

Brusselse stadspaleis dat de hertog in 1640 had gekocht en waar Béatrix voordien met 

haar ouders had gewoond; IH], ni ailleurs où je saurais être ladite dame, ni avoir avec 

elle une conversation en quelque façon que ce soit ... ', bezocht hij Béatrix te Gent en 

nam hij haar vervolgens mee naar Brussel, waar zij weer regelmatig in elkaars 

gezelschap verkeerden.530 Het paar heeft zich dus maar kort aan zijn belofte tegenover 

de Kerk gehouden. Kennelijk lieten de autoriteiten het oogluikend toe, want er werden 

verder geen sancties meer afgekondigd.  

 

Andere liefdes (1647-1649) 

 

Toch begon Karels liefde voor Béatrix af te nemen, wellicht ook omdat hij haar steeds 

minder kon ontmoeten. Hij maakte in deze periode enige tijd een jonge dochter van 

een Brusselse burgemeester het hof, tot grote ergernis van Béatrix en de ouders van 

het meisje. De onbesuisde hertog vroeg de moeder van het meisje toestemming om 

met haar dochter te mogen praten zolang hij erin slaagde een heet stuk houtskool in de 

hand te houden. Tot groot vermaak van de omstanders en tot ergernis van de moeder 

verklaarde hij haar met het hete stuk kool in zijn hand zijn liefde en sprak hij zijn 

wens uit haar te trouwen, wat men niet zo serieus nam, 'le voyant déjà pourvû de deux 

femmes'.531 Na deze impulsieve daad van Karel zorgde de hevig ontstelde 

burgemeestersvrouw ervoor dat haar dochter snel aan iemand anders werd 

uitgehuwelijkt 'et ainsi s'éteignit la passion du duc'. Béatrix was uiteraard zeer 

verontwaardigd en Karel haastte zich om zich bij haar te verontschuldigen dat het 

alleen maar een spelletje en een tijdverdrijf was geweest.532  

                                                
530 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 226-227. 
531 Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 90-91. 
532 Ibidem. Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 184. 
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 Vermoedelijk gedesillusioneerd door Karels publieke escapade met de 

Brusselse burgemeestersdochter, liet Béatrix zich opvrolijken door Boguslaw (1620-

1667), prins Radziwill. Deze was in 1645 als Poolse ambassadeur in Parijs aanwezig 

geweest bij de huwelijksvoltrekking tussen Maria Ludovica van Mantua, toen zij met 

de handschoen huwde met de Poolse koning Wladislaus Wasa. In december 1647 

werd er melding gemaakt van zijn aanwezigheid in Brussel. Daar zou Radziwill bij 

een duel met de prins van Rieux, tweede zoon van de hertog van Elbeuf, gearresteerd 

zijn, waarna terugzending naar Polen onvermijdelijk was. De bronnen maken niet 

duidelijk of Béatrix en de Poolse prins ook echt een liefdesrelatie hadden, maar ze 

werden wel in Gent in elkaars gezelschap gesignaleerd. Zo schrijft Karels biograaf 

Père Hugo:  

 

 Ce prince étoit beau et bien fait, poli et galant, plus que ceux de sa 

 nation n'ont coutume d'être parmi les dames. Il estoit assidu auprès de Béatrix 

 et il fut le témoin de ses emportemens contre la perfidie du duc. Radzivil 

 touché de pitié sur les larmes de la princesse touchat bientôt le coeur de 

 Béatrix de sentimens de reconnoissance et devint tout à la fois son consolateur 

 et son amy.533  

 

Ook maken diverse Franstalige bronnen gewag van een affaire in de jaren 1647-1648 

van de op dat moment 33 jaar oude Béatrix met de 17-jarige Charles Stuart, de latere 

Engelse koning Karel II. Charles, toen nog prins van Wales, was in 1645 naar 

Frankrijk gevlucht om zich bij zijn moeder Henrietta Maria te voegen, die al eerder 

naar het Franse Hof was uitgeweken. In de periode 1647-1648 verbleef hij op 

doortocht naar de Republiek in de Zuidelijke Nederlanden, waar hij Béatrix 

ontmoette. Charles moet Béatrix toen het hof hebben gemaakt, waarbij de vlam is 

overgesprongen. Meer gegevens over deze eventuele idylle geven de bronnen niet.534 

Desrobert beweert ten onrechte dat deze affaire de herkomst van Van Dycks portret 

van Béatrix op Windsor Castle verklaart. Het schilderij werd echter pas in de 

                                                
533 Père Hugo, Histoire de Charles, duc de Lorraine et de Bar, BMN, Ms. 805 (129), fol. 129v; 
Leestmans, Charles IV, duc de Lorraine, 137-138. Desrobert, Charles IV et Mazarin, 271; 
Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 185-186. 
534 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 271; Pingaud, Béatrix de Cusance, princesse de Cantecroix 
(1614-1663), 24; Leestmans, Charles IV, duc de Lorraine, 137; Maréchal, Une cause célèbre au XVIIe 
siècle, 200. 
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achttiende eeuw door koning George III uit Spanje geïmporteerd.535 De relatie tussen 

Béatrix en Karel II Stuart leefde op in de periode 1656-1659, toen Béatrix in Brussel 

woonde en hij haar daar regelmatig bezocht.536 Het is mogelijk dat een kopie van het 

portret, waarvan er nog steeds verschillende versies in Engeland circuleren, toen toch 

in handen van Karel Stuart is gekomen. 

Béatrix' omgang met Radziwill had de jaloezie en ergernis van hertog Karel 

opgewekt. Wellicht wilde hij Béatrix een lesje leren en was dit voor hem de reden dat 

hij in het voorjaar van 1647 een poging tot verzoening met zijn eerste echtgenote 

Nicole deed. Hij zond zijn raadsheer Edmond Vincent naar Parijs om daarover te 

onderhandelen. Karels zusters Margaretha en Henriette, die in hoge mate voor een 

hereniging met Nicole waren, stelden de voorwaarden op schrift, waarna Karel die 

vervolgens goedkeurde.537 Hij liet de Rota weten dat hij zijn eis tot nietigverklaring 

van zijn huwelijk introk, zodat hij met Nicole als wettige echtgenote verder kon gaan, 

en aan Nicole richtte hij enkele verzoenende brieven.538 Nicoles raadsheer François 

Harlay de Champvallon, door hertog Karel geringschattend 'le fantôme de la duchesse 

Nicole' genoemd, raadde haar aan de uitspraak van de Kerk over de wettigheid van 

haar huwelijk met Karel rustig af te wachten. Champvallon waarschuwde haar voor de 

wispelturigheid van de hertog; zonder een positief oordeel van de Kerk zou zij minder 

sterk staan en zou Karel haar opnieuw kunnen verstoten.  

Die raad had Nicole beter niet op kunnen volgen, want eind 1648 werd ze 

onaangenaam verrast. Ze kreeg het bericht dat Karel zich in Gent bij Béatrix bevond 

en dat deze opnieuw zwanger was. Nicole had Karel te lang laten wachten en ze had 

hem ook beledigd door teveel naar haar raadsheer te luisteren. Sarcastisch schreef 

Karel haar: 'Je ne suis pas digne d'approcher d'une si sainte personne'.539  

Op 15 februari 1649 werd als gevolg van Karels kortstondige hereniging met 

Béatrix hun zoon Charles-Henri de Vaudémont geboren.540 Uit dank voor de geboorte 

                                                
535 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 271. Millar, The Tudor-Stuart and Early Georgian Pictures in the 
collection of her Majesty the Queen, 72. 
536 Zie p. 230-234. 
537 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 184. 
538 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 268-270.  
539 BNF, Fonds Français, Ancien fonds Cangé, 2745. f. 127, in: Desrobert, Charles IV et Mazarin, 270. 
540 In huidige (genealogische) bronnen wordt ook 17 april 1649 als geboortedatum genoemd. Père 
Hugo noemt 15 februari 1649 als geboortedatum: Père Hugo, Histoire de Charles, duc de Lorraine et 
de Bar, BMN, Ms. 805 (129), fol. 131v. Ook in een document met daarin een stamboom dat Béatrix 
zelf liet opstellen wordt 15 februari genoemd (zie p. 300). Charles-Henri trouwde in 1699 met zijn 
nicht Anne Elisabeth van Lotharingen. Uit dit huwelijk werd in 1670 één zoon geboren: Charles-
Thomas van Lotharingen, die zonder nageslacht overleed in 1704. Charles-Henri de Vaudémont streed 
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van een zoon schonk Karel Béatrix een rente over een bedrag van 500.000 gulden dat 

hem door de Spanjaarden was toegekend.541 In opperbeste stemming vierde de hertog 

op 1 mei zijn vaderschap op de Brusselse kermis. De compagnie van de 

haakbusschieters van het plaatselijke St.-Christoffelgilde organiseerde een 'tir au 

Papegai' - papagaaischieten - waar Karel na vier vergeefse pogingen de papagaai 

neerschoot. De trofee werd om zijn nek gehangen en Karel werd met veel bombarie 

door de straten gereden, waarbij hij werd toegejuicht met de kreet: 'Vive le Roi!'. Zijn 

tienjarige dochter Anne ontving hem met een lauwerkrans in het Brusselse stadspaleis 

hôtel de Berghes, dat met veel lichtjes was versierd. Hier, in hun gezamenlijke 

onderkomen, had Béatrix een groot banket georganiseerd.542 Wellicht nog in een 

feestroes nam Karel op 21 mei in Brussel opnieuw deel aan een groot festijn, 'de 

Ommegang', waarbij de hertog zelf Godfried van Bouillon bij zijn intrede in 

Jeruzalem uitbeeldde. Hij zal zich ongetwijfeld met Bouillon hebben geïdentificeerd, 

omdat hij voor ogen had ooit weer groots te worden binnengehaald in zijn door de 

Fransen bezette Nancy.543 Met drie versierde praalwagens, vier compagnieën te paard 

(die de vier werelddelen representeerden) en een bataljon van honderd Lotharingse 

soldaten reed de verklede hertog met zijn gevolg door de straten van Brussel, terwijl 

hij zich opnieuw door het volk liet toejuichen. De hertog zat achter een rijk gedekte 

tafel op de derde praalwagen die gewijd was aan de goden. Achterop de wagen was te 

lezen: 'Godefridus Bullionaeus Christo et Mariae erat charus. Carolus IV, 

Lotharingiae et Barri dux fortissimus'. Aangekomen bij het hôtel de Ville, waar 

aartshertog Leopold Willem (1614-1662) was uitgenodigd om hem te begroeten, 

proostte hertog Karel met zijn gouden beker op de aartshertog. Iedere keer als de 

hertog een slok nam, riep het volk: 'Le roi boit!'. Overal had hij voor fonteinen met 

bier en wijn gezorgd en het feest, dat de hertog meer dan 100.000 ecu's kostte, werd 's 

                                                                                                                                       
als veldheer in het Spaans-Habsburgse leger in veel veldslagen tegen de Fransen. Later vocht hij onder 
Willem III voor Engeland mee in de Negenjarige Oorlog in Vlaanderen. Met Constantijn Huygens 
junior, secretaris van Willem III, onderhield Vaudémont goede betrekkingen. Zo moeder, zo zoon; 
Béatrix was immers goed bevriend met zijn vader Constantijn Huygens senior. In 1698 werd hij 
benoemd tot gouverneur van Milaan. In 1708 schonk zijn neef Leopold, hertog van Lotharingen, hem 
het prinsdom Commercy. Vaudémont was, net als zijn moeder, een fervent muziekliefhebber en -
beoefenaar. Charles-Henri zou in 1723 overlijden. In de Bibliothèque Nationale van Frankrijk bevindt 
zich een grote onuitgegeven collectie documenten van Vaudémont: Collection de Lorraine 24, vols. 
726-970. 
541 Leestmans, Charles IV, duc de Lorraine, 167.  
542 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 517. 
543 Ook zal hij hebben teruggedacht aan 1641 toen hij met Béatrix en dochter Anne met veel ceremonie 
was onthaald te Nancy. Het verblijf was toen echter van korte duur geweest. Zie p. 113. 
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avonds afgesloten met een groots vuurwerk.544 Het excessieve gedrag van zijn 

soldaten, zijn populariteit bij het volk, zijn privé-leven, zijn houding ten opzichte van 

de Kerk en de vrijheden die hij zich met dit soort feesten veroorloofde, werden Karel 

door de aartshertog en de Spanjaarden niet in dank afgenomen. Het zou hem nog duur 

komen te staan. 

 

Bergen op Zoom 

 

Bij de onderhandelingen in de 

aanloop naar en de 

totstandkoming van de Vrede 

van Münster werd hertog Karel 

door alle betrokkenen genegeerd. 

Lotharingen was immers in 

handen van Frankrijk. Men 

beschouwde de hertog daarom 

niet als een serieuze partij. Wel 

had Karel zich in 1647 bemoeid 

met de overdracht van het 

markiezaat van Bergen op Zoom 

aan de koning van Spanje. Het 

markiezaat was in 1637 door 

Ernestine van Witthem ter 

gelegenheid van Béatrix' 

huwelijk met hertog Karel aan 

haar dochter geschonken.  

 Om de zaak rondom 

Bergen op Zoom in een 

                                                
544 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 183-184. Leestmans, Charles 
IV, duc de Lorraine, 136. Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de 
Charles IV, 96-98. Desrobert, Charles IV et Mazarin, 316-318. Daarin: 17 juni 1649, Gazette de 
France. Ernest Gossaert, L'auberge des princes en exil. Anecdotes de la cour de Bruxelles au XVIIe 
siècle (Brussel 1905) 109-114.  

Stamboom met betrekking tot de aanspraak op het Markiezaat van Bergen op Zoom, 
Rijksarchief in Noord-Brabant, Archieven Raad van Brabant, Civiele processtukken, inv. 909. 
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duidelijker perspectief te plaatsen, volgt nu eerst een voorgeschiedenis van de 

vererving.545 In 1578 huwde Béatrix' grootvader van moederskant Jan van Witthem, 

die onder andere de heerlijkheden Eigenbrakel en Beersel bezat, met Margaretha van 

Merode, markiezin van Bergen op Zoom.546 Het echtpaar kreeg drie dochters, te 

weten Maria Mencia, moeder van Maria Elisabeth I van den Bergh; Margaretha, 

moeder van Maria Elisabeth II van den Bergh, prinses van Hohenzollern; en 

Ernestine, moeder van Béatrix. Maria Mencia, de regerend markiezin, overleed in 

1613, waarna het markiezaat overging naar haar dochter Maria Elisabeth I, die onder 

voogdij stond van haar ooms Frederik en Hendrik van den Bergh, tot zij in 1625 

huwde met haar neef Albert van den Bergh. Op 5 januari 1633 overleed Maria 

Elisabeth I met haar kind in het kraambed. Haar echtgenoot Albert zou vervolgens het 

markiezaat claimen, omdat het kind levend geboren zou zijn, wat zijns inziens zijn 

aanspraak rechtmatig maakte. Hierdoor was hij immers de natuurlijke erfgenaam van 

zijn kind geworden.547 Na het overlijden van Maria Elisabeth I waren er echter drie 

mogelijkheden voor de erfenis van het markiezaat.548 Alles zou gaan naar haar 

echtgenoot Albert van den Bergh, of haar tante van moederszijde, Ernestine van 

Witthem, of haar nicht Maria Elisabeth II van den Bergh, dochter van haar overleden 

tante Margaretha van Witthem. Maria Elisabeth II claimde het markiezaat, omdat haar 

tante Maria Mencia in haar testament had verklaard dat als zij zou sterven zonder 

kinderen, haar zuster Margaretha (de moeder van Maria Elisabeth II) haar erfgename 

zou zijn. Als Margaretha dan echter al overleden zou zijn, zouden haar kinderen alles 

erven.  

Na de dood van Maria Elisabeth I in 1633 kreeg de weduwnaar van haar tante 

Margaretha, graaf Hendrik van den Berg, na zijn overgang naar de Staatse zijde door 

de Staten-Generaal het markiezaat toegewezen. Al voor zijn dood ontstonden er 

                                                
545 Zie ook Akkerman en Huysman, 'Een zeventiende-eeuwse catfight'; Johan Fauré, Beknopte historie 
van de stad Bergen op Zoom. Een geschiedenisboek uit 1761, W. van Ham (ed.) (2010) 437-446. 
546 Na het overlopen van markies Jan van Witthem naar de Spaanse kant in 1577 waren het de prinsen 
van Oranje, de stadhouders van de Republiek der Verenigde Nederlanden, die van de Staten-Generaal 
het vruchtgebruik kregen van het markiezaat. Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) kregen zijn 
dochter, Maria Mencia van Witthem (1581-1613) en haar echtgenoot Herman, graaf van den Bergh 
(1588-1611), het vruchtgebruik over het markiezaat weer terug, maar dit gold niet voor het politieke 
gezag, dat tot de Vrede van Münster in 1648 in handen van de Oranjes zou blijven. 
547 Zie T.T. Wieringa, 'Geboorte na de Dood. Wij, Maria Elisabeth, gravin van den Bergh, markiezin 
van Bergen op Zoom (1610-1633)', De Waterschans 38 (Bergen op Zoom 2008) 53-64; online te 
raadplegen via www.markiezenhof.nl. Oorspronkelijk verschenen in: Jaarboek Achterhoek en Liemers, 
2006.  
548 Het ging niet alleen om het markiezaat van Bergen op Zoom, maar ook om bezittingen als Walhain, 
Geel, Waver, Oorbeek, Péruwelz, Beersel en Eigenbrakel. 
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twisten tussen de verschillende pretendenten, maar het Brabants Leenhof beleende 

zijn dochter Maria Elisabeth II op 17 november 1635 formeel met het markiezaat.549 

Over andere bezittingen, zoals Beersel en Eigenbrakel, werden aparte rechtszaken 

gevoerd, waarbij Ernestine van Witthem, de moeder van Béatrix, in eerste instantie als 

winnaar werd aangemerkt, maar na een beroep van Maria Elisabeth II, toch weer als 

verliezer. Ernestine en haar familie negeerden deze uitspraak en bleven Beersel en 

Eigenbrakel als hun eigendom beschouwen. Ook Beersel en Eigenbrakel waren een 

huwelijkscadeau van Ernestine geweest, maar dan ter gelegenheid van Béatrix' 

eerdere huwelijk met de prins van Cantecroy. De twisten die hierover ontstonden met 

Maria Elisabeth II zullen in een later hoofdstuk worden behandeld.550 

 Terecht of niet, na de dood van haar nicht Maria-Elisabeth I, noemde Béatrix' 

moeder Ernestine zich voortaan ook markiezin van Bergen op Zoom. Zij stelde dat het 

markiezaat haar toekwam omdat Maria Mencia niet kinderloos gestorven was. 

Daarom konden de nazaten van haar zuster Margaretha zich daar niet op beroepen. 

Bovendien was Maria Mencia na de dood van haar man Herman van den Bergh in 

1612 hertrouwd met Guillaume de Mélun, prins van Epinoy, en had zij haar testament 

herzien. In dit nieuwe testament werden Maria-Elisabeth II en haar moeder 

Margaretha niet meer genoemd.551 Graaf Hendrik van den Bergh, de vader van Maria 

Elisabeth II, had het volgens Ernestine verbruid door zijn overgang van Spaanse naar 

Staatse zijde.552 Bergen op Zoom kon volgens Ernestine mede om die reden nu niet 

meer door Hendriks dochter, Maria Elisabeth II, worden geclaimd. De prins van 

Epinoy, de tweede echtgenoot van Maria Mencia, zou in 1635 wegens hoogverraad 

door de Grote Raad van Mechelen ter dood veroordeeld worden. Dit was voor 

Ernestine reden om de weduwnaar van Maria Elisabeth I van den Bergh evenmin als 

concurrent voor de aanspraak op het markiezaat te beschouwen.  

Op 15 februari 1637 schonk Ernestine de nalatenschap van haar nicht Maria-

Elisabeth I van den Bergh, waaronder het markiezaat van Bergen op Zoom, aan haar 

dochter Béatrix ter gelegenheid van haar huwelijk met de hertog van Lotharingen.553 

Vlak voor de geboorte van haar kind, bepaalde Béatrix op haar beurt op 23 juli 1639 

                                                
549 De Mooy, Geloof kan vele Bergen verzetten, 441. 
550 Zie p. 168-169.  
551 Louis Jean Guillaume Galesloot, 'Un procès célèbre devant l'ancienne cour féodale de Brabant', 
Revue Trimestrielle II, 17 (1865) 27-28.  
552 Zie ook p. 68. 
553 Huwelijkscontract van 15 maart 1637, BNF, fonds Lorraine 24, fol. 205, in: Longin, Caroline et 
Béatrix, 168-171. 
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bij notariële acte dat wanneer zij zou bevallen van een zoon, hij de rechten zou krijgen 

op het markiezaat van Bergen op Zoom, het graafschap van Walhain en de gronden 

van Eigenbrakel. In het geval dat het een dochter zou worden - en dat werd het - zou 

deze de rechten op het graafschap van Walhain, de baronie van Perwijs en de 

gebieden van Beersel en Eigenbrakel krijgen.554 Wat er in dat geval met Bergen op 

Zoom zou gebeuren, was onduidelijk, maar uit latere documenten blijkt dat dochter 

Anne toch door haar ouders als opvolger werd aangemerkt.555  

Béatrix' moeder Ernestine zorgde intussen voor nog meer complicaties, want 

zij schonk het markiezaat van Bergen op Zoom opnieuw als bruidsschat, maar nu aan 

haar tweede dochter Madeleine. Deze huwde in 1641 met Albert van den Bergh, de 

weduwnaar van de in 1633 in het kraambed gestorven Maria-Elisabeth I. Zoals 

gezegd had Albert eerder ook het markiezaat geclaimd ten nadele van Ernestine. Het 

huwelijk met Madeleine kan als een verzoening tussen Ernestine en Albert worden 

gezien en als een versterking van zijn claim op het markiezaat. De huwelijksakte 

vermeldt overigens dat Béatrix en hertog Karel zich in deze regeling konden vinden, 

omdat onderlinge afstemming tussen de belangen van Albert en Ernestine door middel 

van dit huwelijk de vrede in de familie zou herstellen en de nazaten zou behoeden 

voor verdere ellende.556 Béatrix zou als compensatie de rest van haar leven een rente 

van 6.000 gulden per jaar ontvangen.557 Ook Madeleine de Cusance is slechts 

markiezin 'in naam' geweest en heeft nooit over Bergen op Zoom geregeerd.  

De zaak ligt eigenlijk nog ingewikkelder, want ook de vererving van het 

graafschap Bergh speelde een rol, althans tussen Maria-Elisabeth II en Albert van den 

Bergh. Na de dood van haar vader Hendrik in 1638 werd Maria-Elisabeth II ook 

regerend gravin van Bergh. In 1644 'ruilde' ze met Albert het graafschap Bergh voor 

het markiezaat van Bergen op Zoom, dat hij dus eerder door zijn huwelijk met 

Madeleine de Cusance had verkregen.558 

 De heerlijkheid Geel, ongeveer twintig kilometer ten zuiden van Turnhout, een 

ander omstreden bezit uit de erfenis van Maria Elisabeth I, werd op 10 september 

1643 met erfrenten gehypothekeerd omdat Béatrix' moeder het vruchtgebruik behield 

                                                
554 Galesloot, 'Un procès célèbre', 34. 
555 Zie kopie van een cachetbrief van 5 september 1649, ondertekend door Béatrix de Cusance en Karel 
IV van Lotharingen, Nationaal Archief, Nassause Domeinraad (NA, ND), 7925. 
556 Archives Nationales de France (ANF) 273, AP 74 Rohan-Bouillon, dossier Cusance, inv. nr. 38.  
557 Document van omstreeks 1641, NA, ND, 7925. 
558 R.R.A. van Gruting, 'Gravin Maria Elisabeth van den Bergh', Virtus 3 (1995) 49-70, aldaar 59. 
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en Béatrix haar zusters Madeleine en Marie-Henriette moest compenseren. De 

Gelenaars waren hier uiteraard niet blij mee; het betekende dat ze nog meer belasting 

moesten betalen. Ze hadden het al zwaar te verduren omdat Geel in de frontlinie van 

de oorlog tegen het opstandige Noorden lag. Daarbij kwam dat Maria Elisabeth II in 

het kader van de eigendomsbetwisting beslag op Geel had laten leggen.559 Hoe dan 

ook, op 15 april 1658 werd Béatrix' erfenis van het leengoed Geel bij notaris Jacques 

Le Nouveau te Antwerpen bekrachtigd.560 Béatrix' zoon Charles-Henri de Vaudémont 

en zijn echtgenote zouden in 1677 plechtig worden ontvangen als heer en vrouwe van 

Geel, een teken dat dit gebied altijd in handen is gebleven van Béatrix en haar 

nazaten.561 

 Hoewel hertog Karel in 1643 op papier had ingestemd met het doneren van 

Bergen op Zoom als bruidsschat aan zijn schoonzuster Madeleine, had hij er geen 

enkele moeite mee het markiezaat nogmaals van de hand te doen, maar nu aan de 

Spaanse koning. Madeleines echtgenoot Albert had het geruild met Maria Elisabeth II 

en daarmee volgens Karel impliciet zijn rechten verspeeld. Filips IV zette het op zijn 

beurt in als ruil bij de Vrede van Münster in 1648, waardoor het aan de prins van 

Oranje toekwam. Vermoedelijk beïnvloed door de hertog, stelde Filips daarbij wel als 

voorwaarde dat het markiezaat daarna aan de 'wederpartije van de princesse van 

Hohenzollern' zou worden overgedragen, waarmee hij doelde op Béatrix en Karel.562 

Het is opmerkelijk dat de hertog van Lotharingen over een gebied kon beslissen dat 

officieel niet eens in zijn bezit was, maar het past wel bij zijn brutale handelswijze. 

Dat Filips IV het markiezaat van hertog Karel 'overnam' om het daarna in te zetten bij 

de Vrede van Münster, impliceert dat de Spanjaarden erkenden dat het markiezaat 

toebehoorde aan Karels echtgenote Béatrix en niet aan Maria Elisabeth II.563 Deze 

concessie van Spaanse zijde gebruikte Béatrix dan ook als argument bij haar latere 

claims op het markiezaat. 

                                                
559 Paul Jans, 'La Belle de Cusance'. Het bewogen leven van Béatrix de Cusance, Vrouw van Geel 
(1640-1663)', Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel 38 (2003) 5-22, aldaar 12. 
560 ARB, GCM, Register 1655-1660, 11, fol. 106v. 
561 E.P. Verbist, 'Chronyken van Gheel', Het Nieuwsblad van Gheel (1853) 30-37. 
562 Lieuwe van Aitzema, Saken van staet en oorlogh, in, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden, 
beginnende met het jaer 1621, ende eyndigende met het jaer 1669 III (1645-1567) ('s-Gravenhage 
1669-1672) 379. 
563 Er zijn aanwijzingen dat de hertog van Lotharingen in juli 1648 de claims van zijn echtgenote op 
Bergen op Zoom met de koning van Spanje ruilde tegen de Henegouwse heerlijkheden Flobecq en 
Lessines en Chatillon in de Franche-Comté (BNF, Collection de Lorraine 24, 626bis). Deze suggestie 
is afkomstig van Jonathan Spangler. 
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 Des te triester was het voor Béatrix dat de prins van Oranje het gezag over het 

markiezaat alsnog in handen gaf van haar nicht Maria Elisabeth II. Nadat de Vrede 

van Münster op 15 mei 1648 was bekrachtigd, kreeg Maria Elisabeth II van de Staten-

Generaal zowel het vruchtgebruik als het politieke gezag over het markiezaat 

toegewezen.564 Karel was onaangenaam verrast over deze gang van zaken en 

beklaagde zich bij stadhouder Willem II. Hij had erop gerekend dat het markiezaat 

alsnog in zijn handen zou komen.565 In een aantal brieven deed hij tevergeefs een 

beroep op de stadhouder om het markiezaat toch nog aan zijn familie toe te wijzen.566 

Ook de Spanjaarden protesteerden en wezen erop dat dit niet de afspraak was 

geweest.  

 Het lijkt onwaarschijnlijk dat het markiezaat, dat in 1635 al door de Staten-

Generaal aan Maria Elisabeth II was toegewezen, werkelijk onderwerp van 

onderhandeling was bij de Vrede van Münster. Het ging vooral om de opheffing van 

de claims die Béatrix en haar familie onder Spaans gezag nog steeds op het 

markiezaat lieten gelden. Van deze claims hadden de hertog en vervolgens de 

Spanjaarden nu afstand gedaan.  

 Béatrix was het niet eens met de overeenkomst die haar echtgenoot met de 

Spanjaarden had gesloten, noch met de - ook voor de hertog en de Spanjaarden - 

onverwachte gevolgen ervan. Ze stond echter machteloos en het enige dat haar restte, 

was protest aantekenen. In een document, op 5 augustus 1648 door haar ondertekend, 

machtigde ze de advocaat De Herre en haar secretaris Claude-François Pelletier in 

haar naam '[de] faire et recevoir propositions sur cette matière y respondre et repliquer 

si besoing fait, et du tout convenir, traitter, transigner et accorder' over de afspraken 

die de Spaanse koning met de prins van Oranje bij het verdrag van Münster had 

gemaakt.567 Op 9 oktober 1648 stuurde ze ook nog de provoost van het hôtel de 

Berghes, Cornelis van Cauwegom jr., naar Den Haag om een petitie te overhandigen. 

Op de terugreis diende deze zich ook bij Maria Elisabeth II in Bergen op Zoom aan 

om haar een protest aan te bieden.568 Béatrix liet op 23 november 1648 tevens een 

officieel document bij een notaris opstellen, waarin ze verklaarde dat ze de overdracht 

tegen haar wil, onder druk en uit vrees voor geweld van haar echtgenoot had 

                                                
564 De Mooij, Geloof kan Bergen verzetten, 79 en 402. 
565 Aitzema, Saken van Staet en Oorlogh III, 69. 
566 KHA, A15, XI, B3. 
567 BMB, Ms. 1117, fols. 1-2. 
568 Paul Jans, 'La Belle de Cusance', 15. 



 164 

getekend. Ze legde uit dat ze ermee had ingestemd omdat er voor haar belangrijker 

zaken speelden waarvoor ze afhankelijk was van de welwillendheid van de hertog. Ze 

doelde hierbij op zijn medewerking aan de legitimering van hun door de Paus 

ontbonden huwelijk. Haar zuster Marie-Henriette steunde haar en was mede-

ondertekenaar van het document.569  

 Karel en Béatrix vonden elkaar in 1649 weer in hun eensgezinde 

verontwaardiging over wat er na de Vrede van Münster met Bergen op Zoom was 

gebeurd. Ze stelden gezamenlijk een brief op waarin ze protesteerden tegen de gang 

van zaken. Die druiste in tegen de gemaakte afspraken, want de prins van Oranje had 

beloofd het markiezaat na overdracht door de Spanjaarden aan 'notre ditte fille la 

princesse Anne de Lorraine' toe te bedelen.570  

 Het gerucht ging dat Maria Elisabeth II, nu officieel markiezin van Bergen op 

Zoom, zich schuldig had gemaakt aan omkoperij, maar deze had daar uiteraard geen 

boodschap aan.571 Op 24 juni 1648 arriveerde ze in Bergen op Zoom om bezit te 

nemen van het markiezaat. Vanwege haar katholieke en Zuid-Nederlandse 

achtergrond was ze er niet erg welkom. Er was maar een kleine delegatie om haar te 

ontvangen.572 

Voor hertog Karel en de Spanjaarden was hiermee de kous af, maar Béatrix 

handhaafde haar claim op Bergen op Zoom. In de jaren vijftig kwam de zaak twee 

keer aan de orde. In 1654 overwoog ze met de hulp van advocaat Philips van 

Cromstrijen weer een poging te wagen.573 De tweede keer, in 1658, claimde ze het 

markiezaat opnieuw, waarbij ze handig gebruik maakte van een ruzie tussen de 

regerende markiezin Maria-Elisabeth II en Elizabeth Stuart, koningin van 

Bohemen.574 

 

Fronde 

 

De Vrede van Münster had een einde gemaakt aan de oorlog tussen de Nederlanden 

en Spanje, maar de strijd tussen Frankrijk en Spanje zou doorgaan tot aan de Vrede 

                                                
569 ANF, 273 AP 74 Rohan-Bouillon, dossier Cusance, inv. nr. 21. 
570 Kopie van een cachetbrief van 5 september 1649, ondertekend door Béatrix de Cusance en Karel IV 
van Lotharingen, NA, ND, 7925. 
571 Aitzema, Saken van Staet en Oorlogh III, 369. 
572 De Mooij, Geloof kan Bergen verzetten, 401. 
573 Zie p. 222-223. 
574 NA, Eerste Afdeling, Aanwinsten, jaar 1885, A VI, inv. 308, diverse stukken. Zie ook p. 240-246. 
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van de Pyreneën in 1659. Hoewel hertog Karel nog steeds in Spaanse dienst was, 

hield hij zich in 1650 en 1651 vooral op in Brussel. Karels biografen vragen zich af 

waarom hij zijn veldmaarschalk Philippe-Émmanuel (1611-1664), graaf van 

Ligneville, er alleen op uitstuurde om grote gebieden in Lotharingen te bezetten. Hoe 

dan ook, na aanvankelijk succes moest Ligneville de veroverde gebieden al weer snel 

aan de Fransen prijsgeven.575 Ook al bevond Karel zich dan in Brussel, hij verkeerde 

niet meer in het gezelschap van Béatrix. Hun relatie was inmiddels danig bekoeld. Zij 

verbleef met haar kinderen en haar zuster Marie-Henriette voornamelijk op haar 

kastelen in Beersel en Eigenbrakel.  

 Intussen manoeuvreerde Karel handig tussen de twee partijen die tijdens de 

Fronde in Frankrijk tegenover elkaar stonden: Mazarin en de Edelen. De 'Fronde des 

Nobles' was de opstand van enkele van Frankrijks meest vooraanstaande edelen (zoals 

Condé, Orléans, Turenne, Conti, Bouillon, mademoisselle de Montpensier, madame 

de Chevreuse, madame de Longueville) tegen kardinaal Mazarin en regentes Anna 

van Oostenrijk, die de belangen van de jonge Lodewijk XIV behartigden. Hoewel 

Karel zich openlijk had uitgesproken ten gunste van de Edelen en hij zijn troepen aan 

Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne,576 beschikbaar had gesteld, 

onderhandelde hij ook met Mazarin. Het doel dat hertog Karel daarbij voor ogen had, 

was de teruggave van zijn Lotharingse gebieden. Al snel echter bleek dat noch 

Mazarin en de koningin-moeder, noch de Frondeurs aan deze wens wilden of konden 

voldoen. Daarom hield de hertog op zijn bekende manier beide partijen aan het lijntje. 

De derde partij in het spel, in dit geval de gouverneur-generaal van het Spaanse leger 

in Vlaanderen Alonso Pérez de Vivero, graaf van Fuensaldaña, wantrouwde Karels 

houding.577 Karel en zijn mannen waren immers nog steeds in Spaanse dienst. 

Fuensaldaña was van mening dat de Lotharingse troepen in Vlaanderen thuishoorden 

en niet in Frankrijk, ook al steunde Spanje de Frondeurs.578 

 

 

 

                                                
575 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 219. Beauvau, Mémoires du 
marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 98-103. 
576 Turenne (1611-1675) was in 1643 tot maarschalk van Frankrijk benoemd.  
577 Fuensaldaña (1603-1661) was generaal van de Spaanse infanterie en gouverneur van de Spaanse 
legers in Vlaanderen tussen 1648 en 1656. Hij zou bij de slag om Lens in 1648 nog tégen Condé 
vechten, maar in de Fronde mét Condé. 
578 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 228. 
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Ierland (1651) 

 

Op 3 juli 1651 sloot hertog Karel een verdrag met enkele Ierse gedeputeerden, 

waaronder Lord Theobald Taaffe, dienaar van Karel II Stuart, waarbij hij hem 

militaire steun beloofde voor de bevrijding van Ierland.579 Karel had zelfs al een schip 

met de naam Espérance de Lorraine klaar liggen om uit te varen. Door zich in te laten 

met de (katholieke) Ieren hoopte Karel dat de Paus hem zou belonen met de erkenning 

van zijn huwelijk met Béatrix (en dus de legitimering van zijn kinderen). Mocht dat 

niet lukken, dan zou hij in ieder geval zijn zoon Charles-Henri tot koning kunnen 

benoemen van het door hem veroverde Ierland. Ook op initiatief van Lord Taaffe 

maakte hertog Karel een deal met de 17-jarige Jacobus (1633-1701), hertog van York, 

de latere koning Jacobus II van Engeland. Karels idee was om Jacobus met zijn 11-

jarige dochter Anne te laten trouwen in ruil voor zijn steun aan Ierland.580 Jacobus' 

moeder Henrietta Maria, de Engelse koningin-moeder in Franse ballingschap, was 

furieus toen ze vernam dat Taaffe op eigen initiatief haar zoon aan het uithuwelijken 

was, en verhinderde verdere stappen.581 Een huwelijk met een bastaarddochter van de 

hertog van Lotharingen was immers ver beneden haar zoons stand. Bovendien was 

hertog Karel op dat moment een vijand van Frankrijk.582 Al snel trok hertog Karel zijn 

toezegging voor hulp aan Ierland weer in, omdat hij had begrepen dat de Paus hem 

daarvoor niet wilde belonen, en ook omdat hij de expeditie niet langer als een 

haalbare onderneming zag.583  

 Wat Béatrix vond van de huwelijksalliantie van haar dochter met Jacobus is 

onbekend, maar ze zal er niet ongenegen tegenover hebben gestaan. De bronnen 

zwijgen over gezamenlijke activiteiten van Karel en Béatrix in 1650 en 1651. Het is 

echter wel bekend dat Béatrix in deze periode vaak ontvangsten gaf voor Engelse 

royalisten in haar salon op kasteel Beersel. Jacobus en Anne zullen elkaar daar 

vermoedelijk wel hebben ontmoet.  

 

                                                
579 Scott, The King in Exile, 300-309. 
580 W.A. Speck, 'James II and VII (1633–1701)', Oxford Dictionary of National Biography, Oxford 
University Press, 2004; [http://www.oxforddnb.com/view/article/14593 [31/08/2014]. 
581 Timothy Crist, Charles II to Lord Taaffe. Letters in exile (Cambridge 1974) 8-9. 
582 Jacobus zou overigens in 1660 zijn moeder voor een fait accompli stellen door inderdaad beneden 
zijn stand te trouwen met de zwangere Anne Hyde, hofdame van zijn zuster Maria Stuart en dochter 
van Edward Hyde, graaf van Clarendon.  
583 Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 454-455. 
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Beersel 

 

Na zijn Romeinse verblijf in 1645 en 1646 was de priester Richard Flecknoe via lange 

omzwervingen door Spanje, Portugal en Brazilië eind 1649 weer in Portugal 

gearriveerd.584 Daarvandaan zou hij verder reizen naar de Republiek en via Texel, 

Amsterdam, Utrecht en Dordrecht weer terugkeren naar de Zuidelijke Nederlanden. 

Hij klaagde erover dat hij tijdens de korte reis van Texel naar Brussel meer geld had 

uitgegeven dan in de twee jaar ervoor. Eindelijk kon hij schrijven: 'I am now arrived 

at Bruxelles, as stones to their center, and elements in their sphere.'585 In Brussel 

aangekomen, nam hij deel aan de plechtigheden ter ere van de begrafenis van de 

Marguérite de Lalaing, gravin van Berlaimont, bij wie hij eerder in dienst was 

geweest. De gravin moet een slechte verstandhouding met Béatrix hebben gehad, 

want Flecknoe berichtte Béatrix:  

  

 In fine (Madame) it were no ill complement to your Highnesse (I imagine) to 

 wish all your enemies buryed in the same grave too; she having nothing I ever 

 dislik't in her, but her enmity to your Highnesse, for which sin God forgive 

 her, and I doubt not but he'll forgive her all the rest.586  

  

Toen de begrafenis achter de rug was, bood Flecknoe Béatrix opnieuw zijn diensten 

aan. Op Aswoensdag 1650 reisde hij in de stromende regen te voet van Brussel naar 

kasteel Beersel, nadat hij eerder het aanbod van Béatrix om haar koets te nemen had 

afgeslagen, 'having more [clay] on my shoes than went to making the first man, and 

one might have planted more salads on them than would serve Mademoisselle de [...]s 

little houshould a year at least ...'.587 Hierna zou Flecknoe twee jaar lang deel 

uitmaken van Béatrix' hofhouding op kasteel Beersel. Zijn positie was die van 

huismusicus. Trots schreef hij aan een zekere Monsieur Laurins te Gent: 'This you 

should see now sir, if you were at Brussels, where whilst others far richer than myself 

                                                
584 Zie Ineke Huysman, 'Béatrix de Cusance, duchesse de Lorraine (1615-1663): une duchesse par sa 
propre entremise' in: Les Affranchies: Franc-Comtoises sans frontières, Nella Arambasin (ed.) 
(Besançon 2014), 73-89 aldaar 79-82. 
585 Flecknoe, A relation of ten years travell in Europe, 90. 
586 Ibidem, 92.  
587 Ibidem, 95. 
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are kept at distance, I am admitted to such a familiarity with those grandees, as some 

admire, some envy, and all emulate'.588 

 

 

Flecknoe´s 

belevenissen in en 

rondom kasteel Beersel 

zijn de enige bron over 

de activiteiten in deze 

salon van Béatrix. 

Beersel, tien kilometer 

ten zuidwesten van 

Brussel, was sinds de 

veertiende eeuw in het 

bezit van de familie 

Van Witthem, de voorouders van Béatrix. Béatrix' moeder, Ernestine van Witthem, 

had het slot aan Béatrix geschonken toen zij met de prins van Cantecroy trouwde. 

Vervolgens gaven Béatrix en hertog Karel ter gelegenheid van hun huwelijk Beersel 

bij wijze van toekomstige bruidsschat aan haar zuster Marie-Henriette, die later 

hertogin van Arenberg zou worden.589 Het kasteel zou tot in de negentiende eeuw in 

het bezit van de familie Arenberg blijven.590 Het eigendom van Beersel (en 

Eigenbrakel, dat ook in het bezit van de zusters De Cusance was) werd bij het 

Leenhof van Brabant aangevochten door Maria Elisabeth II van den Bergh vanuit haar 

positie als markiezin van Bergen op Zoom. Op 1 september 1637 werd ze in het 

ongelijk gesteld, waarna ze in beroep ging en op 3 september 1639 alsnog beide 

eigendommen toegewezen kreeg. Vanaf dat moment ging hertog Karel zich met de 

zaak bemoeien. Hij stationeerde in de naam van zijn pasgeboren dochter Anne twee 

garnizoenen in de kastelen van Beersel en Eigenbrakel. Er ontstonden tot enkele 

malen toe schermutselingen met de deurwaarders die Maria Elisabeth II op beide 

kastelen had afgestuurd, maar zij moesten telkens onverrichter zake de aftocht 

                                                
588 Ibidem, 102. 
589 ANF, 273 AP 74 Rohan-Bouillon, dossier Cusance, inv. nr. 213. 
590 Zie Charles Meertens, Le château féodal de Beersel et ses seigneurs (Brussel 1942). 

Paul Hermans, Kasteel Beersel, [CC-BY-SA-3.0, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], 
Wikimedia Commons. 
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blazen.591 In een van zijn berichten aan Barberini in Rome liet nuntius Stravius weten 

dat hertog Karel er in het kader van zijn scheiding met Béatrix de voorkeur aan gaf 

haar in Beersel of Eigenbrakel onder te brengen. Stravius ontraadde Barberini ten 

stelligste hiermee in te stemmen. In feite zou dat betekenen dat de Heilige Stoel zich 

tegen het vonnis van het Leenhof keerde. Het is onbekend wat Barberini's reactie was; 

hoe dan ook heeft Béatrix officieel nergens een woning aangewezen gekregen, hoewel 

ze vaak in Beersel en Eigenbrakel verbleef. 

Ook al werden Beersel en Eigenbrakel dus aan Maria-Elisabeth II toegewezen, 

toch zijn beide heerlijkheden nooit echt in haar bezit geweest, alle protesten bij 

aartshertog Ferdinand van Oostenrijk en zijn opvolger, landvoogd Francisco de Melo, 

ten spijt. Dat haar vader Hendrik van den Bergh in 1633 naar de Staatse zijde was 

overgelopen, zal niet in haar voordeel hebben gewerkt. Maar ook de invloed van de 

hertog van Lotharingen op de regering in Brussel moet niet worden onderschat. Hij 

was, ondanks zijn grillen, voor de Spanjaarden een waardevolle krijgsheer die zij 

graag tevreden wilden houden.  

Terwijl Beersel het eigendom van haar zuster Marie-Henriette was, 

manifesteerde Béatrix zich er als de meesteres van het huis, zoals uit Flecknoe's 

geschriften blijkt. Waarschijnlijk was het de bedoeling dat Marie-Henriette pas echt 

het beheer kreeg wanneer zij zou trouwen.  

Flecknoe idealiseerde Beersel. In een brief aan de hertog van Buckingham 

memoreerde hij: 

  

 One of these moments was that we had t'other day at Beersel, when May had 

 put its best attire, the day its serenest countenance, madam the duchess was 

 never more pleasant, your Grace in better humour, nor my Lute in better tune. 

 For Beersel itselfe, I could not at my return but give it this character: that 

 'twas the only remains o' th' terrestrial paradise, the world being still in his 

 first innocence, the tree of life only wanting to make them live perpetually. 

 The air being so pure [...] The genius of the place is always sprightly and the 

 spirit of May is alwayes there. In fine, t´is an academy of nightingals; and the 

 bees, those little huntfeasts of flowers, find no where better, no more 

                                                
591 Galesloot, 'Un procès célèbre', 34-52. 
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 abundant store, than there, where flowers grow everywhere, [...] heaven 

 having privileg'd this place ...592 

  

Dankzij Flecknoe weten we dat het bij Béatrix de gewoonte was om in de ochtend, na 

het gebed, te musiceren. Men speelde eigen of door anderen gemaakte composities op 

viool, luit en gitaar. Wanneer Marie-Henriette van de partij was, werd er gezongen en 

begeleidde Flecknoe de dames op de bas. Daarna, 'if the day be fair, we goe abroad in 

coach to take the air, a second coach following, and some horse, besides the princesse 

[= Anne, Béatrix' dochter] in side-saddle, who takes much delight in her little palfrey, 

and rides excellent well, though not above 12 year old.' Vervolgens werd er in de 

open lucht 'some banquet or collation' gebruikt. Als de zon onderging, keerde men 

terug naar het kasteel en danste men 'some court and country dances for an hour or 

two'. Dan, na het diner, 'we either play at cards, or at the sports of wit and laughter, 

and all sorts of petits jeus; which ended, the dutchesse and princesse retire to their 

several appartments and each one to theirs, we having our main advantage here, to be 

free from the tyrany of clocks.'593  

De instructies voor deze 'country dances' verschenen voor het eerst in 1651 in 

John Playford's The English Dancing Master. De oorsprong van de 'contradans' is te 

vinden in het Engeland van voor de burgeroorlogen. Het gaat om dansende paren in 

een grotere groep van dansende paren. In Frankrijk werd het vermaak overgenomen 

onder de naam contredance. Mogelijk is de salon van Béatrix een van de eerste 

plaatsen op het vasteland geweest waar deze dans werd uitgevoerd, om vervolgens 

naar Frankrijk over te waaien. 

 Hoewel Flecknoe zijn Treatise of the sports of wit594 pas in 1675 publiceerde, 

handelt het boek over de 'petits jeux' die werden opgevoerd in het begin van de jaren 

vijftig van de zeventiende eeuw, de periode die hij in de hofhouding van Béatrix 

doorbracht: 'not only the most honorable, but the most delightful moment of my life', 

aldus Flecknoe.595 In de inleiding legt hij uit dat deze spellen waren ontstaan in Italië 

in het begin van de zestiende eeuw. Cathérine de Medici introduceerde ze vervolgens 

aan het Franse hof, waarna ze in Engeland in zwang raakten tijdens de regering van 

Elisabeth I en haar opvolgers. Toen in Engeland de burgeroorlogen begonnen, werden 

                                                
592 Flecknoe, A relation of ten years travell in Europe, 97. 
593 Ibidem, 113-114.  
594 Richard Flecknoe, A treatise of the sports of wit. 
595 Ibidem, 7. 
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ze verboden door de opstandelingen, 'the Fanatick Rebels, Enemies of all Mirth and 

Recreation'. Vervolgens zou Flecknoe deze 'jeux' in de salon van Béatrix in Beersel 

introduceren.596  

 Aan de hand van alle opeenvolgende dagen van een week vertelde Flecknoe in 

zijn Sports of wit wat deze 'petit jeux', die hij in deze uitgave 'sports' noemt, 

behelsden. Na de al eerder beschreven buitenactiviteiten trok het Beerselse gezelschap 

zich terug in een grote ruimte: 'illuminated by six fair christal branches, and bordered 

about with silver sconzaes [sconce = kaarsenhouder voor aan de muur; IH], in which 

were inchac'd [encased?; IH] concave mirrors of oval form for better reflection of the 

light'. De hertogin (Béatrix) was gezeten op een grote troon onder een baldakijn, 'an 

half pace higher than the rest, with the princesses, her daughter [Anne; IH] and sister 

[Marie-Henriette; IH] on tabourets on either side of her.'597 Een orakel in de persoon 

van Marie-Henriette beantwoordde vragen; dromen en wonderen werden uitgelegd; er 

werd een loterij gehouden; wensen werden uitgesproken; gezegdes en spreekwoorden 

werden bediscussieerd, en bedienden verkleed als zigeuners voorspelden de toekomst. 

Zo was er voor iedere dag een aparte activiteit.598 

 In dezelfde publicatie beschrijft Flecknoe ook andere activiteiten op kasteel 

Beersel die niet op een speciale dag hoefden te worden uitgevoerd, zoals de opvoering 

door de bedienden van het theaterstuk A Mountebank and his Farce. Een opvallende 

opvoering was de Pastoral of Love, waarin de hofhouding de eerste verjaardag van 

Béatrix' zoon Charles-Henri de Vaudémont vierde. De baby werd gepresenteerd aan 

het publiek als een cupido, terwijl zijn moeder, tante en zusje respectievelijk verkleed 

als Venus, Juno en Pallas Athena zingend om zijn wiegje dansten: 'In which qualities 

they were all so excellent, as for dancing, the musick of the feet, and singing, the 

dancing of the voice, they had few who equalled them, none who exceeded them'.599 

Ook Flecknoe's pastorale tragikomedie Love's Kingdom, die hij pas in 1664 zou 

publiceren, beleefde haar première op kasteel Beersel. Flecknoe schreef in zijn 

inleiding dat een aangepaste versie op het podium in Engeland was opgevoerd, waar 

het stuk door het publiek was afgewezen:  

 

                                                
596 Ibidem, 8. 
597 Ibidem, 10. 
598 Ibidem, 12-15. 
599 Ibidem, 19. 
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 For the times were too vicious and it too vertuous for them who looked on 

 vertue as a reprehension and not a divertisement; and love without lust, was 

 like meat without sawce to them whose appetites were depraved with more 

 vicious food.600  

 

Het stuk verdween al spoedig van het Engelse toneel en Flecknoe bracht het terug 

naar Beersel 'where vertue was always welcome'.601 De door Flecknoe 

gecomponeerde masque, oftewel een 'opera in musick', Latona and her children in 

Delos, werd eveneens in de salon van Béatrix ten tonele gebracht. Latona, een figuur 

uit de Romeinse mythologie, was door Jupiter zwanger gemaakt van een tweeling: 

Diana en Apollo. Juno, de vrouw van Jupiter was hier erg jaloers over en probeerde te 

verhinderen dat Latona een land zou vinden om haar kinderen te baren. Dat lukt haar 

ten slotte toch op het eiland Delos. Ook hierna maakte Juno Latona het leven zuur. 

Het stuk, waarvan de tekst niet is bewaard, stelde een allegorie voor op het leven van 

Béatrix en haar kinderen.  

Flecknoe's Sports of wit, 'the diversions of Brussels', zijn onderwerp van spot 

in George Etherege's toneelstuk The man of mode or Sir Fopling Flutter (1676).602 De 

titel verwijst wellicht ook naar een ander toneelstuk van Flecknoe genaamd The 

damoiselles à la mode.603 Béatrix heeft model gestaan voor het personage Lady 

Woodvill in The man of mode, terwijl Flecknoe Etherege zou hebben geïnspireerd tot 

de vermomming van de hoofdpersoon Dorimant als Courtage. Dorimant was een 

schuinsmarcheerder, en om hem in contact te brengen met Lady Woodvill kon hij zich 

beter als Courtage vermommen:  

 

 Footman: 'the old lady [Woodvill] does not know you, and would have you 

 own yourself to be Mr. Courtage. They are all prepared to receive you by that 

 name.  

 Dorimant: that foppish admirer of quality who flatters the very meat at 

 honourable tables, and never offers love to a woman below a lady-

 grandmother.  

                                                
600 Ibidem, 20. 
601 Ibidem.  
602 R.S. Cox jr., 'Richard Flecknoe and the man of mode', Modern Language Quarterly, 29 (2) (1968) 
183-189. 
603 Richard Flecknoe, The damoisselles à la mode (Londen 1675). 
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 Medley: You know the character you are to act, I see.604 

 

De country-dance waarmee de volgende scene in het stuk opent, wordt niet door 

iedereen positief ontvangen, tot verdriet van Lady Woodvill. Courtage (Dorimant) 

legt haar uit: 'Forms and ceremonies, the only things that uphold quality and 

greatness, are now shamefuly laid aside and neglected.' De ideeën van Lady Woodvill 

representeren de geïdealiseerde opvattingen van Béatrix' salon in Beersel over hoe de 

wereld er zou moeten uitzien. Woodvill: 'Well! This is not the women's age, let them 

think what they will, lewdness is the business now, love was the business in my 

time.'605 De beschrijving die Lady Woodvills dochter Harriet van het personage van 

Courtage geeft, is een verwijzing naar de rol van Flecknoe in de Sports of wit: 'He's a 

man made up of forms and commonplaces, sucked out of the remaining lees of the 

last age.'606 Etheredge wilde in zijn stuk laten zien dat Flecknoe's amusement in het 

Londen van na de Restauratie als hopeloos ouderwets werd beschouwd. De 

personages van Lady Woodvill en Courtage zijn hier de representaties van.607  

 Toch is het maar de vraag of alles er zo deugdzaam aan toe ging in Beersel. 

Flecknoe gebruikte in zijn publicaties twee soorten 'raillery' (scherts): 'piquant raillery' 

en 'gentil raillery'. Flecknoe wilde Béatrix' goede naam beschermen en wekte daarom 

de indruk dat er op Beersel alleen maar keurige schertsen werden gereciteerd en 

opgevoerd.608 Ook in de salon van Madame de Scudéry in Parijs was bijvoorbeeld wel 

degelijk sprake van pikante schertsen, terwijl zij naar de buitenwereld de indruk wilde 

wekken dat dit niet het geval was.609 Uit de gewaagde gedichten die Constantijn 

Huygens voor Béatrix schreef en haar reactie daarop, zal later nog blijken dat Béatrix 

evenmin afkerig van was een pikante kwinkslag.610  

Omdat Richard Flecknoe de eer van Béatrix wilde verdedigen door alleen 

maar deugdzame teksten over haar te publiceren, kan men hem beschouwen als een 

voorbeeldige honnête homme.611 Flecknoe zal bij het schrijven van zijn Sports of wit 

zeker geïnspireerd zijn geweest door Il libro del cortegiano uit 1528 van Baldassare 
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605 Ibidem, 73. 
606 Ibidem, 80. 
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Castiglione, dat vele malen herdrukt en hertaald is en waarin voor het eerst sprake is 

van het concept van de honnête homme.612 Dit concept borduurde voort op de 

middeleeuwse ridderlijkheid en verspreidde zich omstreeks 1600 aan de Europese 

hoven. De honnête homme was een man die zich door zijn beschaving, subtiliteit in 

omgangsvormen, lichaamshouding en sprezzatura wist te onderscheiden van zijn 

medemensen.  

Richard Flecknoe was zijn hele leven arm. Zijn muzikale talenten zullen hem 

goed hebben geholpen bij zijn voortdurende zoektocht naar inkomsten. Hij speelde 

voortreffelijk luit en hij schreef zelf muziekstukken. Vooral in de kringen van 

aristocratische vrouwen zoals die van Béatrix was er veel vraag naar veelzijdige 

musici zoals Flecknoe. Het was heel gebruikelijk om eigen muzikanten in dienst te 

hebben. Muziek was een vorm van vermaak, waarin adellijke meisjes van jongs af aan 

alle gelegenheid kregen zich uit leven. Molière schreef erover: 'La plupart des femmes 

aujourd'hui se laissent prendre par les oreilles; elles sont cause que tout le monde se 

mêle de musique, et l'on ne réussit auprès d'elles que par les petites chansons et les 

petits vers qu'on leur fait entendre.'613 Vaak werd in dit soort door vrouwen geleide 

gezelschappen de muziek gecombineerd met dans en theater. Deze vrouwelijke 

bijdrage heeft ervoor gezorgd dat de opera, die pas omstreeks 1600 was ontstaan, in 

deze periode een enorme impuls kreeg.614  

Vermoedelijk heeft Flecknoe zijn muzikale gaven als eerste middel ingezet om 

toegang te verkrijgen tot de kringen van zijn diverse patronessen. Van luitspeler, 

leermeester, huismusicus en -componist klom hij bij Béatrix zelfs op tot majordomo, 

geestelijk raadsman en agent. In moderne termen zou men hem zelfs kunnen 

omschrijven als een public relations manager: in ruil voor onderdak en bescherming 

hielp hij mee het imago van Béatrix op te krikken. 

 

Franse bemoeienissen (1652-1653) 

 

Terug naar de boze buitenwereld. Op 24 januari 1652 ontving Béatrix op haar kasteel 

te Eigenbrakel een afvaardiging van de prins van Condé en Gaston van Orléans, 

Karels zwager. De la Roque, Condé's kapitein van de garde en De Ravenel, markies 

                                                
612 Baldassare Castiglione, Il libro del Cortegiano (z.p. 1528). 
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de la Sablonnière, namens Gaston, drongen er bij Béatrix op aan haar echtgenoot te 

overreden om te participeren in de Fronde. Karels veldmaarschalk Ligneville en zijn 

kapitein van de garde, de markies de Gerbévillier, waren bij deze ontvangst aanwezig. 

Als Béatrix erin zou slagen Karel over te halen, zo verzekerden zij haar, zouden zij 

zich inspannen voor de ratificatie van haar huwelijk met de hertog. Wederom in 

verleiding gebracht door deze mooie beloftes, deed Béatrix een poging om Karel te 

overtuigen.615 Om haar argumenten kracht bij te zetten stuurde ze hun beider 

biechtvader Donat bij de hertog langs.616  

Karel had er in eerste instantie geen oren naar. Anna van Oostenrijk (de 

koningin-regentes) had hem namelijk een veel beter voorstel gedaan. In ruil voor 

Karels alliantie met de Franse kroon zou zijn dochter Anne mogen trouwen met haar 

tweede zoon, Philips, hertog van Anjou. Toen Karel niet meteen enthousiast 

reageerde, bood ze zelfs haar oudste zoon, koning Lodewijk XIV aan. Om haar 

aanbod kracht bij te zetten, stuurde ze de markies de Joyeuse op Karel af om naar de 

hand, maar ook naar het portret van zijn dochter te vragen, opdat zij haar zoon 

Lodewijk kon voorbereiden op zijn toekomstige echtgenote. Aangezien De Joyeuse op 

de hoogte was van de beloftes van de Frondeurs aan Béatrix en Karel om zich in te 

spannen voor de pauselijke erkenning van hun huwelijk, dacht De Joyeuse de 

Frondeurs te snel af te zijn. Hij verzocht Karel hem te voorzien van de nodige 

documenten aangaande de huwelijkszaak om zo de Franse ambassadeur in Rome in te 

schakelen.617 Dit aanbod moet ook voor Béatrix veel aantrekkelijker zijn geweest, 

maar het is onwaarschijnlijk dat zij ervan op de hoogte was. Karel trok zijn eigen 

plan. In deze periode had hij nauwelijks rechtstreeks contact met haar. Hij stemde in 

met De Joyeuses aanlokkelijke voorstellen, waar overigens niets van terecht zou 

komen. Tegelijkertijd liet hij zich ook weer in met de Frondeurs. Hij vertrok met zijn 

troepen naar Frankrijk om samen met de Spanjaarden te strijden tegen het Franse hof, 

terwijl hij hiermee toch in het geheim bleef onderhandelen.618  
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