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7. 'Il y a tant d'exemples de femmes dont leur mariage déclaré nulle demeurèrent 

avec le titre'. Escalatie in Antwerpen en Brussel 

 

Claude-François Pelletier 

 

Claude-François Pelletier was reeds in de jaren dertig als secretaris in dienst bij de 

familie van Béatrix. De eerste keer dat zijn naam opduikt, was hij nog secretaris van 

Ernestine van Witthem, Béatrix' moeder. Eind jaren veertig zou hij voor Béatrix 

optreden als onderhandelaar over de afspraken met betrekking tot het markiezaat van 

Bergen op Zoom bij het verdrag van Münster. De veertig brieven van Béatrix aan 

Pelletier in de periode 1652 tot en met 1653 zijn, op één uitzondering na,739 de eerste 

egodocumenten van Béatrix die bewaard zijn gebleven. Waarover schreef ze haar 

secretaris in deze periode, wat hield haar bezig? Op een bijgevoegde notitie bij de 

bewaarde brieven van Béatrix zegt Pelletier hier zelf over:  

  

 On peut remarquer par le contenu de ses lettres la confiance avec laquelle elle 

 a continuellement agy avec moy, les divers mescontentements qu'elle a eu de 

 Son Altesse et de ses gens, son avidité pour de l'argent et les diverses 

 instances qu'elle m'a fait pour vendre et engager ses biens ...740  

 

Het belangrijkste onderwerp in Béatrix' brieven in de jaren vijftig is inderdaad geld, 

waaraan ze voortdurend gebrek schijnt te hebben. Er zijn crediteuren die haar 

aanspreken op terugbetaling van schulden, maar ze heeft zelf ook inkomsten tegoed 

uit haar bezittingen in Waver, Geel en uit de Franche-Comté. Voor de kapel van 

Cusance, waar zich thans haar grafsteen en haar hart bevinden, doet ze op haar beurt 

weer een donatie.741 Er speelt ook een zaak over een financiële transactie met 

Fuensaldaña, de gouverneur van de Spaanse legers in Vlaanderen. Béatrix heeft, om 

onduidelijke redenen, 18.000 ecu's van hem tegoed en ze stuurt Pelletier op hem af. 

Tevergeefs echter, en ze voelt zich vernederd. Wanhopig schrijft ze Pelletier dat 

                                                
739 Zie p. 31 en p. 88. Het gaat om een brief van Béatrix de Cusance aan Ernestine van Witthem, half 
december 1635, ARB, GRM, PBC, portefeuille 38. 
740 BMB, Ms. 1117, fol. 4. 
741 Ibidem, fols. 59-60. 
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hertog Karel aan één woord genoeg zou hebben om het geld voor haar los te krijgen. 

Ze vreest echter dat hun slechte verstandhouding dit blokkeert.742  

 De gespannen relatie met de hertog is veelvuldig onderwerp van schrijven. Ze 

verneemt niets persoonlijks meer van hem en ze beklaagt zich dikwijls over de boze 

hertog en zijn créatures:743 'je suis bien en paine de sa mauvaise humeur'.744 Maar net 

zo vaak verzoekt ze Pelletier om de hertog gunstig te stemmen, hem een teken van 

leven te ontlokken en hem te verzekeren van haar welwillendheid: 'Asurés bien Son 

Altesse de ma obéisance et soumision à toutte ses volontés [...] Dieux inspire avec 

fermetés Son Altesse pour le vray bien et avantage des ses enfants et de leur peauvre 

mère'.745 

 Haar zuster Madeleine en zwager graaf Albert van den Bergh komen frequent 

in Béatrix' brieven voor. Béatrix verkeert op slechte voet met hen vanwege haar 

aanspraak op het markiezaat van Bergen op Zoom. Over Albert bijvoorbeeld: 'cest 

houm m'an veut horiblemant de moy seulle et me ferat toujours pressé sur tout [zal me 

altijd onder druk doen zetten; IH].'746 Over Madeleine: 'à laquelle je n'escris pas, 

puisqu'el ne m'escrit pas non plus'747 en 'j'ay veu les santimans de ma seur sur ceste 

lestre que j'aves escry, je l'ay jestés au feu'.748 Ook hier is Pelletier bemiddelaar. 

Wanneer Madeleine zich over Béatrix beklaagt bij hertog Karel, moet Pelletier dat 

van Béatrix rechtzetten.749 Madeleine en Albert hadden het markiezaat in 1644 al 

geruild met Maria Elisabeth II van den Bergh voor het graafschap Bergh. Béatrix wil 

dan toch hun instemming en medewerking krijgen bij haar protest dat zij opnieuw zal 

gaan aantekenen tegen de toekenning van het markiezaat aan haar nicht Maria 

Elisabeth II. Zelf noemt Béatrix Maria Elisabeth II ('Madame d'Oxoldre' - een 

verbastering van Hohenzollern) ook vaak in haar brieven, vanzelfsprekend in 

negatieve zin. 

Béatrix belast Pelletier dikwijls met de aanschaf van luxegoederen. Zo beveelt 

ze hem parels voor haar te kopen bij de Portugees-joodse koopman Diego Duarte,750 

                                                
742 Ibidem, fols. 12-15; 22; 23-24, 28-29; 37; 61-62. 
743 Ibidem, fols. 19-20: 6 oktober [1653]. 
744 Ibidem, fol. 25. 
745 Brief van 23 maart [1653], ibidem, fols. 63-64. 
746 Ibidem, fols. 56-57. 
747 Brief van 10 juni [1653], ibidem, fol. 69. 
748 Ibidem, fols. 58-59. 
749 Brief van 2 februari [1653], ibidem, fol. 7.  
750 Brief van 9 juni [1653], BMB, Ms. 1117, fols. 5-6. Zie over de familie Duarte p. 180-183.  
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maar bijvoorbeeld ook zaken als 'belle poudre de talque pour les lettres,'751 

kledingstoffen voor haar personeel752 en voor de dochter van Karels tresorier Thiery, 

die non was geworden.753 Op 21 december 1653 schrijft ze: 'il faut avoir quelque 

chose de bon pour passer le Noël' en ze draagt Pelletier op zes flessen 'vin d'Arbois' 

(een speciale wijn uit de Jura), geglazuurde koekjes en 'draguées de Verdun' 

(amandelen met een glad anijs-suikerlaagje) te bemachtigen.754 Ze heeft de 

gelegenheid om een schilderij van Rubens aan te schaffen en ze vraagt Pelletier of 

hertog Karel daarvoor 1.200 gulden wil neertellen. Ze hoopt dat 'Son Altesse veut 

faire ceste galanterie, mais il faut prandre le bonne humeurs, comme aussy pour le 

diamant', waaruit blijkt dat ze er kennelijk toch af en toe in slaagt de hertog gunstig te 

stemmen.755  

Ten slotte nog enkele voorbeelden van haar strenge, maar spitsvondige toon. 

Zo draagt ze haar secretaris op voorzichtig en discreet te werk te gaan: 'Faicte le tout 

sans bruit et secrètemant [...]. Adieu, mandés-moy tout l'on tâcherat de vous faire 

boire pour vous tirés les vers du nest [nez; IH], mais ne le faicte pas, crayés moy.'756 

En als ze hem een parelsnoer wil laten ophalen bij de Duartes: 'Et sy vous me les 

pouvié raporter, vous ceryé ung brave garson'.757 Ze maakt hem duidelijk: 'que vous 

congnesse que je n'oublie pas ausy fasillemant les services que l'on me rand que les 

desplesir que l'on me donne.'758 Ze waarschuwt hem voor de geestelijken in het gevolg 

van de hertog, bijvoorbeeld over père Cyprien, zijn biechtvader: 'ce réligieux pèsse 

contre moy [hij is tegen mij; IH], ausy bien que contre vous, est à l'oreille de Son 

Altesse'.759 Béatrix eindigt haar brieven aan Pelletier met wijsheden als: 'Faicte bien, 

et puis la dévise: qui bien ferat, bien treuverat'760 en: 'Venés, venés, ne craingres pas 

tant, car ausy bien ny gaigne tout rien'.761 Een bijzondere leus op een van haar 

envelopjes luidt: 'Pour monsieur Peletier. St.-Antoine te guide. Gaspar, Balthasar et 

                                                
751 Ibidem, fols. 45-46; kennelijk poeder om de inkt te blussen of de brief te parfumeren. 
752 Ibidem, fols. 41-42. 
753 Brief van 10 april [1653], ibidem, fols. 10-11. 
754 Brief van 21 december [1653], ibidem, fols. 35-36.  
755 Brief van 10 april [1653], ibidem, fols. 10-11. 
756 Ibidem, fols. 57-58. 'Tirer le vers du nez' wil zeggen: vertrouwelijke informatie aan iemand proberen 
te ontfutselen.  
757 Brief van 9 juni [1653], ibidem, fols. 5-6. 
758 Ibidem, fol. 34. 
759 Brief van 27 maart [1653], ibidem, fols. 8-9.  
760 Ibidem, fols. 14-15. Dit gezegde werd ook door Karel gebruikt in een brief aan zijn broer Nicolaas-
Frans: Desrobert, Charles IV et Mazarin, 685. Desrobert zegt erover dat het een Lotharings gezegde is, 
maar er is ook een Nederlands equivalent: 'Wie goed doet, goed ontmoet'. 
761 Ibidem, fol. 34. 
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Melgior, les 3 roy te guide.'762 Haar opdracht 'Brulés mes lestre sans les montrés à 

personne aprais les avoir bien leue' heeft Pelletier gelukkig niet (altijd) uitgevoerd.763 

 Uit de periode 1654 tot en met 1656 is geen correspondentie van Béatrix met 

Pelletier bewaard gebleven. Veel zal het niet zijn geweest, omdat ze dagelijks 

mondeling contact hadden. Hij verbleef toen niet meer wisselend bij Béatrix en de 

hertog. 

 

Escalatie in Antwerpen (1652) 

 

We keren terug naar Antwerpen, 1652. Karel had zich intussen overduidelijk van 

Béatrix gedistantieerd. Sinds 1650 waren zij niet meer samen gezien en het voorlopig 

oordeel van de Rota van 15 januari 1652, dat hun huwelijk ongeldig verklaarde, zal 

hem niet hebben aangemoedigd de banden weer opnieuw aan te halen. In het najaar 

van 1652 deed zich een incident voor waardoor zijn negatieve gevoelens voor haar 

intensiveerden. Begin november kwam Karel uit Frankrijk in Brussel aan om, zoals 

hij het zelf zei twee meisjes tot de orde te roepen ('mettre à la raison deux filles'). Het 

ging om een ingewikkelde affaire, waarin zowel Béatrix als Karels zuster Henriette 

waren betrokken. De vijftigjarige Henriette was zonder zijn instemming op 13 

augustus 1652 voor de derde keer in het huwelijk getreden, ditmaal met de 27-jarige 

Francesco Giuseppe Grimaldi.764 Karel was woedend. Hij beweerde dat ze haar 

familie te schande had gemaakt door met een bankier te trouwen. Hij liet beslag 

leggen op haar bezittingen en wilde haar in een klooster laten opsluiten. Grimaldi 

moest ook gevangen worden gezet. De hertog stuurde zijn opperstalmeester 

Romécourt naar Antwerpen om dit te regelen. De magistraat van Antwerpen wist te 

voorkomen dat de maatregelen tegen het echtpaar ook werkelijk werden uitgevoerd. 

Waarschijnlijk was de woede van Karel vooral gewekt doordat Grimaldi, aangespoord 

door Henriette, een zaak tegen Béatrix had gewonnen bij de Grote Raad van 

Mechelen. Hij had edelstenen en sieraden die van hertog Karel waren voor zijn 

echtgenote opgeëist. Dit ging de hertog te ver en op zijn verzoek gelastte aartshertog 

Leopold de Grote Raad het arrest ongedaan te maken. De raadsheren 

verontschuldigden zich met de reden dat zij verondersteld hadden dat de 

                                                
762 Brief van 10 september 1657, ibidem, fol. 103. 
763 Ibidem, fol. 59. 
764 Haar eerste echtgenoot was Louis de Guise, bastaardzoon van kardinaal Louis de Guise. De tweede 
echtgenoot was Don Carlos de Guasco, markies van Sallario. 
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beslaglegging op de sieraden van Béatrix de instemming van de hertog en zijn familie 

had gehad.765 De gemoederen waren hierna gesust. Karel zou Grimaldi later nog 

benoemen tot prins van Phalsbourg en Lixheim, net als de twee eerdere echtgenoten 

van Henriette.  

 Uit haar correspondentie met Constantijn Huygens blijkt dat Béatrix vanaf 

augustus tot eind december 1652 in de kringen rondom de familie Duarte te 

Antwerpen verbleef. In de maand september maakte zij met haar dochter Anne en 

haar zuster Maria-Henriette een uitstapje naar de Republiek. Via Rotterdam en Delft, 

waar ze op 14 september arriveerde, bereikte ze Den Haag. Daar bracht ze een bezoek 

aan Antoine Brun, die op dat moment ambassadeur voor Spanje in de Nederlanden 

was.766 Béatrix' onthaal moet groots zijn geweest, want Brun spendeerde er 800 

gulden aan.767  

In Den Haag stelde Constantijn haar aan Amalia van Solms voor. Béatrix en 

Amalia spraken af elkaars portretten uit te wisselen, evenals die van hun dochters 

Anne en Louise Henriette (1627-1667), keurvorstin van Brandenburg. Ook bezocht ze 

kasteel Teylingen, ten noorden van Leiden, dat eigendom was van Johan Polyander 

van den Kerckhoven, heer van Heenvliet. Deze was hoofd van de hofhouding van 

Maria Henrietta Stuart. Zijn echtgenote lady Catherine Stanhope (1609–1667) was 

hofdame van Maria Stuart. Wellicht heeft Béatrix daar ook Maria Stuart zelf 

ontmoet.768  

Hierna reisde Béatrix naar Utrecht, waar ze een ontmoeting had met Utricia 

Ogle, Constantijns 'andere' muziekvriendin. Vele jaren later, in 1659, schreef Béatrix 

Constantijn dat ze een slechte relatie met Utricia had sinds die kennismaking in 1652 

in Utrecht.769 Wat er zich daar heeft voorgedaan, is onbekend gebleven. Vermoedelijk 

heeft Béatrix in Utrecht ook Gerard van Honthorsts atelier bezocht om te poseren voor 

het portret dat deze schilder van haar zou vervaardigen voor Amalia van Solms.770 

                                                
765 Père Hugo, Histoire de Charles, duc de Lorraine et de Bar, BMN, Ms. 805 (129), fol. 148. Calmet, 
Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 476-477. 
766 Brun woonde aan het Westeinde in Den Haag. Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, 
residerende in Nederland 1584-1810, O. Schutte (ed.) ('s-Gravenhage 1983) 581. 
767 Jules Gauthier, 'Le ménage d'un ambassadeur d'Espagne au milieu du XVII° siècle', Mémoires et 
comptes rendus de la Société libre d'émulation du Doubs (1906), 325-339. 
768 BC, nr. 3. 
769 BC, nr. 55. 
770 De huidige vindplaats van dit schilderij is niet bekend. In de inventaris van de bezittingen van 
Amalia van Solms staat: '1214. Een schilderije van de hertoginne van Lotteringe in Brabant sonder lijst, 
gedaan bij [...] In margine: Nota: is op Turnout gesonden. Inventarissen van de inboedels in de 
verblijven van de Oranjes en daarmede gelijk te stellen stukken 1567-1795, I, Rijks Geschiedkundige 
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Béatrix kon tot haar grote spijt Amsterdam niet bezoeken, omdat haar dochter Anne 

ziek werd en ze noodgedwongen haar reis moest afbreken. Met de karos van Antoine 

Brun keerde zij naar Vlaanderen terug.771  

Na terugkomst in Antwerpen kreeg Béatrix op 19 november 1652 een 

onaangenaam bezoek van hertog Karel. Hij was steeds meer geïrriteerd geraakt door 

de geruchten over haar gedrag en spilzucht. Ook had men hem gewaarschuwd dat 

Béatrix met al haar kostbare bezittingen naar Holland zou vertrekken. Er hadden hem 

bovendien berichten bereikt over 'quelque galantérie qu'elle avoit eue [...] à Anvers et 

que la renommée avoit portée jusqu'à Paris'. Hij liet schildwachten stationeren voor de 

deur van het huis waar zij verbleef.772 Daarna ontbood hij de bisschop van Antwerpen. 

In het bijzijn van de bisschop en van Béatrix haalde hij alle kasten leeg, en vergeleek 

hij haar sieraden en juwelen met de items van een inventaris. Hij werd woest toen hij 

vaststelde dat er kostbaarheden waren verdwenen en hij dreigde haar met ontzetting 

uit haar ouderlijke macht.773 Toen het incident ruchtbaar werd, gebruikte Karels 

familie het om de kerkelijke autoriteiten erop te wijzen hoezeer Karel door Béatrix 

was vernederd. Toch was dit voor Innocentius X geen aanleiding om de knoop door te 

hakken in de zaak van de nietigverklaring van Karels huwelijk met Béatrix. De Paus 

vermoedde dat Béatrix' escapades de hertog zeker niet opnieuw in de armen van 

Nicole zouden drijven.774  

 Béatrix zelf deed luchtig over de confrontatie met Karel, waarvan behalve de 

bisschop ook Constantijn Huygens getuige was geweest. Naderhand schreef ze hem 

dat alles op een misverstand berustte en dat de hertog zich op haar had willen 

afreageren, omdat hij boos was over het geheime huwelijk van zijn zuster Henriette. 

Hoewel ze niet in detail trad, liet ze in haar brief toch blijken dat dit niet de enige 

reden was van Karels boosheid. Ze schreef dat zijn toorn was ingegeven door haar 

vijanden, maar dat ze de hertog toch weer had kunnen kalmeren en dat hij rustig was 

vertrokken.775 In zijn brief van 8 januari 1653 zinspeelde Constantijn erop dat de 

                                                                                                                                       
Publicatiën Grote Serie 147, S.W.A. Drossaers en Th.H. Lunsingh Scheurleer (eds). ('s-Gravenhage 
1974) 284, nr. 1214 en 288 nr. 1283. Zie ook BC, nr. 6 noot 12.  
771 Ibidem, nrs. 3 en 4. 
772 Het is niet meer te achterhalen welk huis dit is geweest. Hugo heeft het over 'hôtel de Cantecroy' 
maar een 'hôtel' met die naam heeft nooit bestaan. Het kasteel Cantecroy, iets ten zuidoosten van 
Antwerpen, was al sinds 1616 in andermans bezit, dus het is niet aannemelijk dat ze daar verbleef. 
773 Hugo, Histoire de Charles, duc de Lorraine et de Bar, BMN, Ms. 805 (129), fols. 147-147v. 
Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 476. Desrobert, Charles IV et Mazarin, 691.  
774 Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 477. 
775 BC, nr. 7. 
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hertog in Béatrix' kasten lignes à main zou kunnen vinden die door hem, Constantijn, 

geschreven waren. Met een andere kwinkslag uitte Constantijn zijn angst voor de 

hertog: 'J'ay quelque terre exposée : [i.e. Constantijns heerlijkheid Zeelhem, vlakbij 

Diest; IH] aux coursses des trouppes Lorraines et ne doibs pas donner subject à leur 

général d'envoyer piller mes subjects soubs prétexte de me croire amoureux de sa 

femme'.776  

 Zou het Constantijn zelf zijn geweest die het onderwerp was van de 'galantérie' 

waarvan Karel Béatrix beschuldigde? We zullen er nooit achterkomen, maar hoe dan 

ook was Béatrix zich er terdege van bewust dat zij geheel afhankelijk was van de 

welwillendheid van de hertog. Zij moest dus voortdurend behoedzaam handelen in 

haar publieke optreden. Haar status als hertogin van Lotharingen dreigde te ontaarden 

in die van een courtisane, waarbij haar twee kinderen de kans liepen tot bastaarden te 

worden gedegradeerd. Ze moest dit voorkomen en daarbij had ze uiteraard Karels 

steun nodig. Aan haar secretaris Pelletier schreef ze kort na Karels bezoek:  

  

 Je suis bien aysse et consolés de tout ce que vous m'escrivés, mais je la seray 

 plus sy je voyés des marque de la satisfaction de S.A. [...] par un petis mot de 

 sa main. Toujours il faut tout soufrir contre tant de puisanse et tout ce qu'il luy 

 plait [...].'777  

 

Na de genante vertoning op 19 november 1652 in Antwerpen zou het echter negen 

jaar duren voordat Béatrix Karel weer in levende lijve zou zien.  

 Door het regelmatige briefcontact met zowel Constantijn Huygens als haar 

secretaris Claude-François Pelletier weten we dat Béatrix in ieder geval tot de herfst 

van 1653 afwisselend in Eigenbrakel en in Antwerpen bij de familie Duarte verbleef. 

In het najaar van 1653 werd zij weer in Brussel gesignaleerd, volgens internuntius 

Mangelli om in levende lijve het gerucht te ontkrachten dat ze zwanger zou zijn.778 

Hertog Karel weigerde haar te zien. Er was wel briefcontact en Pelletier reisde 

regelmatig tussen Béatrix en Karel heen en weer om berichten over te brengen. Begin 

februari 1654 had Karel zijn biechtvader Cyprien toevertrouwd dat hij nu echt van 

Béatrix wenste te scheiden. Zijn kinderen moesten worden ondergebracht in 'une 

                                                
776 Ibidem, nr. 9.  
777 BMB, Ms. 1117, fols. 21-22.  
778 Brief van Mangelli aan Astalli- Pamphili, 15 november 1653, in: Correspondance d'Andrea 
Mangelli, 129. 
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maison décente mais digne de leur rang', terwijl Béatrix zich zou moeten terugtrekken 

in Aalst, vermoedelijk in het karmelietessenklooster dat daar was gevestigd.779 

 

Arrestatie hertog Karel (1654) 

 

Op 28 januari 1654 liet Béatrix Constantijn weten dat ze als een vogel van tak naar 

tak vloog, zonder van een vaste verblijfplaats verzekerd te zijn. De hertog wilde haar 

nog steeds niet zien en stuurde haar voortdurend naar een andere woning. Tot haar 

grote verdriet was haar vriend en vertrouweling Antoine Brun op 2 januari in Den 

Haag overleden.780 

Op 26 februari om 5 uur 's middags loste Béatrix' huisvestingsprobleem zich 

vanzelf op. Op dat moment namelijk arresteerden de Spanjaarden hertog Karel op 

verdenking van collaboratie met de Fransen. Wat was hieraan voorafgegaan? Nadat 

de Frondeurs hun strijd definitief hadden moeten opgeven, had Condé zich in oktober 

1652 als balling naar de Zuidelijke Nederlanden moeten terugtrekken. Daar kwam hij 

met zijn troepen en die van hertog Karel aan Spaanse zijde tegenover de Fransen te 

staan. Condé verklaarde niet tegen 'son roi' te zijn, maar vooral tegen kardinaal 

Mazarin.  

Door bemiddeling van Gaston van Orléans was Condé met hertog Karel 

overeengekomen het plaatsje Clermont ter beschikking te stellen om daar Béatrix en 

haar kinderen te huisvesten.781 Dit is er echter nooit van gekomen. Condé had in 

eerste instantie veel respect voor hertog Karel. Hij zag hem als een van de weinige 

gelijken in zijn omgeving: een vorstelijke prins, iemand van zijn eigen rang met wie 

hij op dezelfde voet kon verkeren. Al snel echter bleek dat een goede verstandhouding 

tussen de prins van Condé en hertog Karel niet mogelijk was. Ze kwamen niet tot 

overeenstemming over de vraag wat hun volgende campagne zou moeten zijn: Condé 

wilde richting Reims optrekken en Karel richting Lotharingen.782 Het beviel Karel 

allerminst dat Condé was benoemd tot generalissimo van de Spaanse troepen. Nog 

minder stond het hem aan dat de op Frankrijk veroverde gebieden aan Condé zouden 

vervallen, zijn protesten bij de Spaanse koning ten spijt. Hertog Karel leende zijn 

troepen uit aan Condé, maar hij weigerde zelf mee te vechten ter meerdere eer en 

                                                
779 Brief van Mangelli aan Astalli-Pamphili, 14 februari 1654, ibidem,161. 
780 BC, nr. 24. 
781 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 271. 
782 Ibidem, 273. 
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glorie van zijn rivaal.783 Condé had niet veel aan de Lotharingers zonder Karel als 

aanvoerder. Hij beklaagde zich bij de Spanjaarden over de manschappen die zonder 

hertog Karel niet erg gemotiveerd waren om hard te vechten.  

Hoewel Karel de afgelopen jaren steeds in het geheim had onderhandeld met 

de Fransen, was daarvan op het moment van zijn arrestatie in Brussel geen sprake. 

Zijn eerdere toenadering tot de Fransen werd echter wel tegen hem gebruikt, en zo 

werd hij slachtoffer van zijn eigen praktijken. Karel had zich door zijn dubbelspel 

gediskwalificeerd en de Spanjaarden hadden hem niet meer nodig nu ze over Condé 

beschikten. Gouverneur Fuensaldaña, die eerder door Karel flink was vernederd, 

schijnt een doorslaggevende rol te hebben gespeeld in de val van de hertog.784 De 

gouverneur had de Spaanse koning gemakkelijk weten te overtuigen dat hij zich van 

hertog Karel moest ontdoen, maar aartshertog Leopold had er meer moeite mee. 

Fuensaldaña kon de aartshertog toch voor zich winnen door hem te verzekeren dat de 

Lotharingse troepen ook zonder hertog Karel beslist aan Spaanse kant mee zouden 

blijven strijden.785  

Onder het voorwendsel dat de aartshertog Karel wilde spreken, werd de hertog 

op 26 februari 1654 uitgenodigd in Brussel. De nietsvermoedende Karel begaf zich 

ongewapend naar het paleis op de Coudenberg, waar hij door Philippe-François, 

hertog van Aarschot, in naam van de koning werd gearresteerd. Direct na Karels 

arrestatie bracht La Boulay, Karels kapitein van de garde, in allerijl een kist gevuld 

met edelstenen ter waarde van 200.000 pistoletten (1 miljoen ecu's)786 naar Karels 

dochter Anne in het hôtel de Berghes in Brussel. Hij vertelde haar over de 

gevangenneming van haar vader, en hij vroeg haar de kist goed te verbergen, ook voor 

haar moeder.787 Anne hield zich niet aan dit verzoek, maar overhandigde de kist aan 

Béatrix. Intusssen verzamelde La Boulay enkele Lotharingers en keerde met hen terug 

naar het paleis van de aartshertog, waar hij meteen werd gearresteerd. De Spanjaarden 

doorzochten vervolgens het huis waar de kist naartoe was gebracht en dwongen 

Béatrix deze af te staan. Een jaar later, in een brief van 24 april 1655 zou Karel het 

                                                
783 Ibidem, 274. 
784 Condé schreef: 'puisqu'il [de hertog] nous tient ainsy le pied sur la gorge, par toutes les difficultés 
qu'il nous fait, il faut en user de mesme avec luy et luy laisser quelque temps ronger son frein, sans le 
rechercher avec la chaleur qu'on a fait jusques icy.' Condé aan Lenet, 8 februari 1654, Desrobert, 
Charles IV et Mazarin, 620. 
785 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 275-276. 
786 De waarde van een pistolet bedroeg tien gulden en tien stuivers. 
787 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 278. Calmet, Histoire 
ecclésiastique et civile de Lorraine III, 483. 
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Béatrix nog aanrekenen dat zij de kist van Anne had afgenomen, omdat de 

Spanjaarden er zo beslag op hadden kunnen leggen. Béatrix deed vervolgens zelf nog 

tevergeefs een verzoek aan de aartshertog om de kist terug te krijgen.788 Ook verweet 

Karel Béatrix dat ze 'le tapisserie de noelle qui a tousjours esté à votre chambre' had 

laten ontvreemden.789 Behalve de kist namen de Spanjaarden ook nog eens edelstenen 

(voornamelijk diamanten) ter waarde van 150.000 ecu's mee.790 In grote haast liet 

Fuensaldaña naar meer liquide middelen van de hertog zoeken, voordat alles 

verdwenen was. Zo liet hij bij Karels tresorier Thierry 200.000 pistoletten in beslag 

nemen en vervolgens 100.000 pistoletten bij Karels bankiers die onder Spaans gezag 

vielen. Bij kooplui uit Frankfurt en Holland had Karel overigens al eerder 300.000 

pistoletten ondergebracht. Daarvan had hij 100.000 pistoletten gereserveerd voor zijn 

dochters huwelijk. De 300.000 pistoletten zouden voor hem bewaard blijven tot aan 

zijn vrijlating.791 Op het moment van zijn gevangenneming zou Karel ongeveer drie 

miljoen ecu's contant geld en juwelen ter waarde van drie miljoen ecu's bezitten.792  

Ook de bezittingen van Karel in de Franche-Comté werden in beslag genomen. 

Béatrix trachtte dit te verhinderen en liet de gouverneurs van Besançon op 1 mei 1654 

weten dat ze Gérard de Vandernon, Karels thesaurier die in de Franche-Comté de 

bezittingen van Belvoir, Cusance en Saint-Julien beheerde, had opgedragen 8.000 

pistoletten voor haar te apart te houden. Dit was een bedrag dat de hertog haar enkele 

dagen na hun huwelijk in 1637 cadeau had gedaan. Verder eiste ze de daar in beslag 

genomen meubelen terug, waarvan ze beweerde dat die haar en de kinderen 

toebehoorden.793 Karel bevestigde dit vanuit zijn gevangenschap met een brief die hij 

via zijn dochter Anne liet versturen.794 Na de vrijlating van Karel zou Béatrix dezelfde 

eisen opnieuw indienen. In de inventaris van het kasteel Belvoir bevond zich ook 'le 

trésor de Lorraine'. Dit was een verzameling waardevolle goederen afkomstig uit de 

erfenis van Karels vader Hendrik II. De verzameling bestond uit tapijten, wapens, 

gouden en zilveren voorwerpen, borduursels en meubels. Karel had deze 'trésor' op 

Belvoir in veiligheid gebracht, maar de verzameling werd door zijn medewerkers 

                                                
788 ARB, GCM, portefeuille 1. Na Karels vrijlating in 1659 eiste hij de kist terug, die inmiddels in bezit 
van zijn broer Nicolaas-Frans was. Zie p. 253. 
789 Ongedateerde brief, BMB, Ms. 1118, fol. 3. 
790 Leestmans, Charles IV, duc de Lorraine, 164-165. Leestmans heeft dit berekend op basis van een 
inventaris van in beslag genomen juwelen en diamanten. 
791 Ongedateerde brief, BMB, Ms. 1118, fol. 3. 
792 Leestmans, Charles IV, duc de Lorraine, 165. 
793 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 692. 
794 Brief van 29 september 1654. BMB, Ms. 1118, fol. 15.  
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verplaatst om te voorkomen dat zij bij Karels gevangenschap in handen van de 

Spanjaarden terecht zou komen.795 

 Karels arrestatie bracht een grote schok teweeg, zowel onder zijn onderdanen 

in Lotharingen als onder zijn manschappen. Niemand had verwacht dat het ooit zo ver 

zou komen. In Lotharingen was men wanhopig, want wie zou het land nu nog van de 

Franse overheersing kunnen bevrijden? Karels manschappen waren verdeeld. De 

meesten voelden er niets voor te gaan dienen onder degenen die hun meester 

gevangen hadden genomen. Ze wilden Karel zelfs gaan bevrijden of Fuensaldaña en 

de aartshertog gijzelen om zo zijn vrijlating af te dwingen. Fuensaldaña liet onder de 

Lotharingse troepen bekendmaken dat hun meester spoedig vervangen zou worden 

door Karels broer, Nicolaas-Frans. Dit stelde de gemoederen voorlopig gerust. Karels 

oude strijdmakker, de graaf van Saint-Amour, werd naar Wenen gestuurd, waar 

Nicolaas-Frans al sinds 1635 verbleef. Hij bracht hem op de hoogte van Karels 

gevangenneming en vroeg hem de leiding van Karels troepen over te nemen. 

Aartshertog Leopold en Fuensaldaña ontvingen Nicolaas-Frans vervolgens met veel 

egards in Brussel, maar Condé weigerde daar aan deel te nemen. Nadat hij eenmaal 

het bevel van de Lotharingse troepen op zich had genomen, wist Nicolaas-Frans de 

manschappen ervan te overtuigen dat het in het belang van hertog Karels vrijlating 

was als zij trouw bleven aan de koning van Spanje.796 De dag na zijn arrestatie in 

februari 1654 werd Karel afgevoerd naar de citadel van Antwerpen, waar hij tot juli 

van dat jaar zou worden vastgehouden, alvorens over zee naar Spanje te worden 

afgevoerd.  

 Op 23 maart 1654 velde de Rota zijn definitieve oordeel: het huwelijk van 

hertog Karel met Nicole van Lotharingen was geldig. Karel moest Nicole behandelen 

en erkennen als zijn wettelijke echtgenote. Het huwelijk met Béatrix werd in het 

officiële stuk niet eens genoemd.797 Hertog Nicolaas-Frans was uiteraard zeer 

opgetogen. Zijn zoontjes Ferdinand en Karel brachten hem zelf het verheugende 

nieuws.798 Nicole, Karels eerste echtgenote, greep haar kans en schreef een brief aan 

de hertog waarin ze haar afschuw over diens gevangenneming uitsprak. Tegelijkertijd 

                                                
795 Jouffroy, Château de Belvoir, 71-75. De schat zou zich nu in Wenen bevinden, maar de locatie is 
onbekend. Zie ook p. 211.  
796 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 280-281. 
797 BNF, Ms. Fonds Clairambault, col. 111, 5433-5436. Ook: BNF, Ms. Fonds Lorraine 24, 214-220, 
in: Desrobert, Charles IV et Mazarin, 692. 
798 Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 486. 



 213 

drong ze erop aan dat de juwelen en edelstenen die door de Spanjaarden in beslag 

waren genomen bij haar terecht zouden komen.799  

 Er zijn geen directe reacties bekend van Karel en Béatrix naar aanleiding van 

de beslissing van de Rota. Maar Béatrix negeerde de uitspraak openlijk door zich te 

blijven presenteren als hertogin van Lotharingen, hoewel ze zich ervan bewust was 

dat het beter zou zijn als haar status officieel zou worden erkend. Ook na de uitspraak 

van de Rota bleef ze haar documenten ondertekenen met de titel van hertogin. Vanuit 

zijn gevangenschap stelde Karel Béatrix gerust. Aan zijn dochter Anne schreef hij: 

'dites à la chère maman qu'il y a remède de l'affaire de Rome et qu'elle ne perde pas 

courage.'800 In een andere brief schreef hij dat Béatrix wat hem betrof gerust de titel 

van hertogin van Lotharingen kon blijven dragen:  

  

 Pour la chère maman: je luy conjure de ne s'embarrasser pour son nom, ny 

 pour en prétendre un du Roy sans me l'avoir communiqué, parce qu'on ne luy 

 peut refuser celuy de duchesse de Lorraine, car quand il n'y aurait rien [à] dire 

 sur l'arrêt de Rome, cela n'importerait pas; il y a tant d'exemples de femmes 

 dont leur mariage déclaré nulle demeurèrent avec le titre.801 

                                                
799 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 633. 
800 Brief van 2 december 1654, BMB, Ms. 1118, fol. 16. 
801 Brief van 12 maart 1656, ibidem, fol. 27. 




