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8. 'Il vaudrait mieux vous voir dans la terre qu'en vie'. De jaren van Karels 

gevangenschap 

 

Eind juni 1654 werd hertog Karel naar Duinkerken vervoerd om via zee naar Spanje 

te worden overgebracht. De hertog mocht kiezen waar hij zou worden opgesloten: 

Granada, Segovia of Toledo. Op aanraden van zijn lijfarts koos hij voor het Alcazar 

van Toledo. Daar zou hij op 5 september 1654, zonder bedienden, in een toren met 

drie kleine getraliede raampjes worden opgesloten en vijf jaar lang doorbrengen tot 

aan zijn vrijlating in 1659.802  

 Ondanks Karels arrestatie bleef Béatrix populair in Brussel. Er kwam zelfs 

verzet uit het volk toen haar zwager Nicolaas-Frans een uithangbord van een 

koopman wilde laten verwijderen met daarop de portretten van Béatrix en haar 

kinderen en de inscriptie: 'Aux princes et à la princesse de Lorraine'.803 Er zijn na 

Karels gevangenneming plannen geweest om Béatrix voorgoed onder te brengen in 

een klooster. De abt van St.-Catherine, bevriend met Karels broer Nicolaas-Frans 

maakte zich hier sterk voor.804 In een brief aan Filips IV schandaliseerde hij Béatrix:  

  

 La cause principale du malheur de Son Altesse doit estre attribuée à la malice 

 de cette femme et aux efforts continuels qu'ell a faict de l'aliener du party de 

 Sa Ma.té pour le gaigner à celuy de France, ayant mesme en ces derniers 

 occasions employé touts les artiffices possibles pour jetter la division et la 

 révolte dans l'armée, appellant hautements lasches et traistres touts les 

 Lorrains qui demeureroint dans le party d'Hespagne après l'affront faict à leur 

 maistre. [...] C'est pourquoy Sa Ma.té sera très humblement suppliée de 

 reprimer cette  hardiesse et d'oster aux yeux du monde cest objet de 

 scandale.805 

  

                                                
802 Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 498-499. 
803 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 692.  
804 Nicolaas-Frans speelde dubbelspel. Hij stuurde deze abt naar de Spaanse koning om zijn broer Karel 
vrij te pleiten, maar in een door de Fransen onderschepte kopie van een brief maakte Nicolaas-Frans de 
Spaanse koning duidelijk dat hij beter van zijn diensten gebruik kon maken dan die van Karel. De abt 
zou Spanje overigens nooit bereiken, hij kwam om bij een schipbreuk. Haussonville, Histoire de la 
Réunion de la Lorraine à la France II, 285. 
805 'Extraict d'une instruction de l'abbé de Sainte Catherine', 3 augustus 1654, BMB, Ms. 1117, fol. 128. 
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Ook raadde de abt aan de kinderen bij Béatrix weg te halen, 'particulièrement la fille 

entre celles de la mère' en de voogdij en opvoeding aan Nicolaas-Frans toe te 

vertrouwen.806 Ondanks deze negatieve woorden kreeg Béatrix toestemming om de 

opvoeding van haar kinderen voort te zetten, maar wel onder voorwaarde dat zij zich 

met hen in het klooster van de visitandinnen van Bergen (Henegouwen) terugtrok.807 

Nicolaas-Frans bood haar aan om Anne en Charles-Henri bij zijn eigen kinderen op te 

voeden, maar dit wees Béatrix wantrouwig af. Op voorstel van hertog Karel kreeg ze 

een jaarlijkse toelage van 30.000 gulden toegekend voor haar eigen onderhoud en dat 

van haar kinderen, 24.000 gulden afkomstig uit de rentes over het gebied van 

Geraardsbergen en 6.000 gulden rente over belastingen die van de Staten van Brabant 

afkomstig waren.808 Een speciale commissie zou beoordelen welke edelstenen, 

juwelen en sieraden haar toebehoorden en welke moesten worden teruggegeven 

worden aan de familie van de hertog.809 Vijf jaar lang moest Béatrix op haar geld 

wachten. Na herhaaldelijke protesten van haar kant besloot de Spaanse koning op 5 

april 1659 het jaarlijkse bedrag van 30.000 gulden met terugwerkende kracht aan 

Béatrix en haar kinderen uit te betalen.810  

 Nicole van Lotharingen bewoonde nog steeds het hôtel de Lorraine in 

Parijs.811 Na de uitspraak van de Rota in haar voordeel pakte ze voortvarend de rol 

van toegewijde echtgenote weer op. Ze protesteerde heftig bij Filips IV tegen de 

gevangenneming van haar echtgenoot. Karel, gevleid door zoveel toewijding, 

machtigde haar vervolgens op 28 februari 1655 om tijdens zijn afwezigheid zijn 

belangen te behartigen en ook het bevel te voeren over zijn troepen.812 In feite had hij 

op dat moment niemand anders dan Nicole, haar inzet kwam dan ook als geroepen. 

Karel voelde zich verraden en in de steek gelaten door zijn broer Nicolaas-Frans en 

zijn officieren, die nooit iets van zich hadden laten horen sinds hij gevangen zat.  

                                                
806 Ibidem. 
807 Dit klooster was op 15 augustus 1650 gesticht. 
808 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 635. Wellicht waren de 6.000 gulden de rente die Béatrix was 
toegezegd nadat het markiezaat van Bergen op Zoom aan haar zuster Madeleine was overgedragen in 
1641. Zie p. 161. 
809 Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 495-496. 
810 Ordonnantie van Filips IV, 5 april 1659, ANF 273 AP 74 Rohan Bouillon, dossier Cusance, inv. nr. 
65. 
811 Dit huis bestaat nog steeds en bevindt zich in de rue Pavée nr. 13 in de Marais. 
812 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 698-699. 



 216 

Aangespoord door Mazarin trachtte Nicole de Lotharingse troepen aan Franse 

zijde te krijgen.813 Haar acties brachten Nicolaas-Frans in grote verlegenheid en 

Karels officieren in ernstige verwarring. Ook de Spanjaarden waren onaangenaam 

verrast. Nicolaas-Frans stuurde een afvaardiging naar Spanje om hertog Karel 

persoonlijk te raadplegen. Op 9 oktober 1655 tekende Karel een verdrag met Spanje, 

waarin hij in ruil voor zijn vrijheid afstand deed van zijn troepen ten faveure van 

Filips IV. Het was echter te laat. Intussen waren er al verschillende onderdelen naar 

de Franse kant gedeserteerd en kon Karel zijn vrijlating wel vergeten.814 Ook 

Nicolaas-Frans werd eind 1655 met zijn legers gastvrij in Frankrijk ontvangen. 

Vermoedelijk zag hij inmiddels in dat het voor hem gunstiger was in Franse dienst te 

treden. Met zijn broer Karel in Spaanse gevangenschap kon hij regerend hertog van 

Lotharingen blijven, waardoor zijn oudste zoon Ferdinand zijn opvolger zou worden, 

ten koste van de 'bastaard' die Karel met Béatrix had gekregen.815 Nicole koos eieren 

voor haar geld. Ze verzoende zich in Parijs met haar zwager Nicolaas-Frans. Ze 

stemde erin toe dat het bevel over de Lotharingse troepen bij hem kwam te liggen.816 

Zij voelde er vanzelfsprekend niets voor dat de zoon van Karel en Béatrix de 

volgende hertog van Lotharingen zou worden.817 

 

Karels brieven uit Toledo  

 

Zoals gezegd vertrokken Béatrix en haar kinderen in augustus 1654 naar Bergen. Het 

was de bedoeling dat Béatrix de rest van haar dagen in het klooster van de 

visitandinnen zou slijten. De kinderen zouden in een naburige woning worden 

ondergebracht. Volgens internuntius Mangelli zou Béatrix haar financiële zaken 

verder aan haar zwager Nicolaas-Frans overlaten. Verder zou ze ook plannen hebben 

om in Brussel een visitandinnenklooster te stichten.818 Tot grote verontwaarding van 

Nicolaas-Frans behandelden de visitandinnen Béatrix als hertogin en spraken ze haar 

aan met Altesse. De internuntius kreeg, na zijn rapportage hierover aan Rome, de 

                                                
813 Ibidem, 636. Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France II, 288. 
814 Ferdinand en Edmond Desrobert, Documents inédits sur la captivité de Charles IV à Tolede (1654-
1659), Sociéte d'archéologie Lorraine. Mémoires de la Société d'archéologie Lorraine (1910) 333-416, 
aldaar 337.  
815 Ibidem, 340. 
816 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 739-740. 
817 Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 537. 
818 Mangelli aan Chigi, 15 augustus 1654, in: Correspondance d'Andrea Mangelli, 223.  
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opdracht om de kloosterzusters en hun bediendes te gebieden daar een eind aan te 

maken.819 Hij stuurde het hoofd van de Waalse miniemen naar Bergen om Béatrix 

duidelijk te maken dat ze zich moest onderwerpen aan de nietigverklaring van haar 

huwelijk met de hertog, waardoor ze de titel van hertogin niet meer mocht dragen. 

Béatrix verzekerde hem deze titel alleen te willen handhaven omdat ze niet 

beschouwd wenste te worden als 'une simple concubine du Duc', en dat ze destijds in 

goed vertrouwen met hem was gehuwd. Een andere reden was de goede eer van haar 

kinderen. Ze verzekerde hem een gehoorzame dochter van de Heilige Stoel te zullen 

zijn. Naar eigen zeggen had ze de Paus gesmeekt haar niet nog meer ellende aan te 

doen. Ook hoopte ze dat de Spaanse koning haar toestemming zou geven om de titel 

'Altesse' te mogen voeren 'pour un de ses fiefs', een leengoed dat verder niet werd 

gespecificeerd. Internuntius Mangelli besloot wijselijk Nicolaas-Frans van dit 

onderhoud onkundig te laten.820 

  Béatrix en haar kinderen verbleven slechts kort in Bergen. Het is overigens 

maar de vraag of de kinderen er ooit zijn geweest, want uit een brief van Karel aan 

zijn dochter Anne blijkt dat hij begin december 1654 het gerucht had vernomen dat 

Béatrix zonder haar kinderen in een klooster was 'gesmeten'. Hij maakte zich daar 

grote zorgen over. Hij wilde absoluut voorkomen dat zijn zoon en dochter onder de 

hoede van zijn broer zouden komen. Hij drong er bij zijn dochter Anne op aan hulp te 

zoeken bij tresorier Thierry of secretaris Pelletier om hiertegen te protesteren.821 Een 

week later, op 8 december, kon hij opgelucht ademhalen. Eindelijk had hem een brief 

bereikt van Anne, de eerste sinds zijn vertrek uit Antwerpen, waaruit hij kon opmaken 

dat Béatrix en haar kinderen niet uit elkaar waren gehaald.822  

 Begin januari 1655 was Béatrix weer in Brussel, waar ze in een onderhoud met 

Mangelli de beweegredenen herhaalde die ze ook aan het hoofd van de miniemen had 

toevertrouwd. Mangelli antwoordde dat het huwelijk met Nicole nu eenmaal geldig 

was en dat het daarom onterecht was dat ze de titel bleef dragen. Ook raadde hij haar 

aan zich te onderwerpen aan de genade van de Paus.823 Uit de correspondentie met 

Huygens valt op te maken dat Béatrix en haar kinderen in 1655 en 1656 vervolgens 

weer afwisselend in Antwerpen en Brussel zouden verblijven.  
                                                
819 Mangelli aan Chigi, 19 september 1654, Chigi aan Mangelli 10 oktober 1654, Mangelli aan Chigi, 
14 november 1654, ibidem, 237, 244 en 255. 
820 Mangelli aan Chigi, 19 december 1654, ibidem, 276. 
821 Brief van 2 december 1654, BMB, Ms. 1118, fol. 16. 
822 Brief van 8 december 1654, ibidem, fol. 17. 
823 Mangelli aan Chigi, 2 januari 1654, Correspondence d'Andrea Mangelli, 281. 
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 Al vroeg tijdens zijn gevangenschap werd hertog Karel door de Spanjaarden 

verboden rechtstreeks met Béatrix te corresponderen. Voor die tijd, toen hij nog in 

Antwerpen gevangen zat, deelde hij haar allerlei instructies mee. Zo verwachtte hij 

van haar dat ze zich rustig hield en niet protesteerde tegen de uitspraak van de Rota: 'il 

n'est de saison'.824 In zijn brief van 30 april gebood hij haar zich netjes te gedragen ten 

opzichte van zijn broer: 'luy faisant faire le compliment que je vous ay dit'. Het huis 

waar ze op dat moment verbleef, beviel hem niet: 'avisé-moy d'un autre logis, afin que 

je vous mande'. Ze moest haar uitgaven aan hem verantwoorden, want ze nam te veel 

nieuwe mensen in dienst: 'C'est bien assez de Pelletier [...]. Envoyez-moy comme 

vous avez disposez votre despence et surtout ne pas l'excéder aultrement'. Ten slotte 

wees hij haar op tresorier Thierry en een zekere Monsieur Dantier die hij haar ter 

beschikking had gesteld.825 

 Een aantal thema's komt in Karels brieven voortdurend terug. Zo beklaagt hij 

zich over de grote stilte aan het thuisfront: 'estant icy un degré plus bas que les limbes 

où l'on n'aprend rien de se monde',826 en 'je n'apprend du monde ce que les oyseaus 

viennent chanter sur les arbres',827 terwijl hij volgens eigen zeggen zelf de ene brief na 

de andere schrijft. Op 8 december 1654 als hij het eerste, hiervoor al vermelde 

antwoord van Anne ontvangt, heeft hij al twintig brieven geschreven. Hij vermoedt 

dat zijn brieven door een verkeerde adressering wellicht niet goed zijn aangekomen: 

'ne sachant à qui les adresser. Je les envoye à l'hôtel de Bergues'.828 Hij blijft erop 

aandringen dat zijn schulden bij een aantal kooplieden in Antwerpen, Brussel, 

Frankfurt en Straatsburg door Anne, Béatrix of Thierry worden afbetaald: 'je vous 

envoye se blanc signé pour ses marchans'.829 Dit verzoek blijft hij herhalen tot in zijn 

laatste brief in 1656. Kennelijk slagen de geadresseerden er niet in, doen ze het 

gewoon niet, of krijgt hij er geen uitsluitsel over. Het probleem blijft hem 

bezighouden.  

 Herhaaldelijk refereert hij aan een testament dat hij in Duinkerken heeft laten 

opmaken, vlak voor zijn vertrek over zee naar Spanje.830 In dit testament heeft hij 

alles nagelaten aan Béatrix en zijn kinderen. Hij heeft het door een karmeliet bij 

                                                
824 Ongedateerde brief. BMB, Ms. 1118, fol. 3. 
825 Brief van 30 april 1654, ibidem, fol. 5-8. 
826 Brief van 30 april 1654, ibidem, fol. 7. 
827 Ongedateerde brief, ibidem, fol. 5. 
828 Brief van 8 december 1654, ibidem, fol. 17. 
829 Ongedateerde brief, ibidem, fol. 20. 
830 Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 512. 
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Béatrix laten bezorgen. Uit een brief aan Anne van 12 maart 1655 valt op te maken 

dat Béatrix de inhoud gewijzigd wil hebben. De hertog wil daar wel aan meewerken, 

en in een volgende brief laat hij weten dat hij de wijzigingen heeft aangebracht 

'comme le petit logis l'at désiré'.831 Op 16 augustus 1656 trekt hij het testament echter 

weer in en zegt hij toe een nieuwe versie te maken. Hij vraagt Anne haar moeder te 

zeggen dat ze zich er niet tegen moet verzetten en redelijk moet blijven want, zo 

schrijft hij: 'je ne suis pas encor mort'.832 Ook tot het allerlaatst beëindigt Karel vrijwel 

iedere brief met een verwijzing naar zijn huispersoneel, want 'les domestiques' mogen 

niet worden vergeten: 'Vendez plutôt votre rôbe que de les laisser dans leur misère'.833  

 Een andere financiële zaak waaraan hij vaak refereert, is de jaarlijkse toelage 

van 30.000 gulden voor Béatrix en haar kinderen. Zo maakt hij duidelijk dat de helft 

daarvan voor Béatrix is bedoeld en de andere helft voor haar kinderen.834 Hij wordt 

ook niet moe te beklemtonen dat hij Brussel geen geschikte plaats vindt voor zijn 

gezin. Voor Anne zou er een oudere dame moeten worden aangenomen om haar te 

chaperonneren.835 Hoe dan ook, haar edelman La Baulme moet worden vervangen 

door een oudere man, bijvoorbeeld door een zekere Fortescue.836 Dat Anne inmiddels 

een aantrekkelijke verschijning was geworden, blijkt bijvoorbeeld uit een citaat van 

31 december 1654 uit het dagboek van graaf Raimondo Montecuccoli (1608-1681), 

keizerlijk ambassadeur bij koningin Christina van Zweden, die op dat moment in 

Brussel verbleef: 'Ich gehe zur Herzogin von Lothringen, die man mit Hoheit 

anspricht und welcher man nicht die Hand küsst; ihre Tochter ist gross und schön'.837 

Ook Huygens’ zoon Constantijn junior was onder de indruk van Anne. Hij schreef op 

12 augustus 1655, Anne was op dat moment zestien jaar oud, aan zijn broer 

Christiaan: 'Chez Mademoisselle de Lorraine surtout nous avons esté très bien receus. 

La princesse sa fille est devenue fort grande, elle a beaucoup d'esprit et je n'ay guerre 

veu de filles mieux eslevées qu'elle.'838  

                                                
831 'logis' betekent eigenlijk 'woning' maar in dit geval doelt Karel vermoedelijk op Béatrix en haar 
dochter Anne, die in de 'logis' wonen. 
832 Brieven van 12 maart, 6 april 1655 en augustus 1656, BMB, Ms. 1118, fols. 26, 28 en 42. 
833 Brief van 1 september 1654, ibidem, fol. 12.  
834 Zie ook p. 215. 
835 Brief van 7 augustus 1656, BMB, Ms. 1118, fol. 44, 
836 Karel schrijft 'Fortescut'. Brief van 14 juli 1656, ibidem, fol. 41: Het betrof vermoedelijk Antoine 
Fortescue, die later als agent voor de hertog van Lotharingen naar Engeland werd afgevaardigd. 
Fortescue zou ook door Béatrix bedacht worden in haar testament, zie p. 328. 
837 Raimundo Montecuccoli, Ausgewaehlte Schriften des Raimund Fürsten Montecuccoli III, Alois 
Veltzé (ed.) (Wenen-Leipzig 1899-1900) 160. 
838 Christiaan Huygens, Oeuvres complètes II, 343. 
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 In zijn eerste brieven noemt Karel zijn bezit Dilbeek839 als een geschiktere 

verblijfplaats voor Béatrix en de kinderen ('les fanfans'). Ook draagt hij Anne op haar 

moeder te bezweren haar kinderen niet in de steek te laten, omdat hij zich anders 

genoodzaakt ziet '[de] vous mettre touts deux [Anne en Béatrix] dans un trou et vous 

cachés pour jamais'.840 In zijn latere brieven vindt de hertog dat Béatrix zich in Gent, 

Aalst of op een van haar bezittingen moet vestigen of ergens anders in een klooster. 

Ook meent hij dat dochter Anne zich in het klooster van de dames van Berlaimont841 

te Brussel moet terugtrekken: 'si vous ne désirez pas sortir de Bruxelles, vous lessez 

entrer votre fille à Barlémont avec deux ou trois personnes pour la servir de ses 

femmes de chambre, et ne sortira qu'une fois la sepmaine après disné et retournera de 

jour'. Karel kan het idee niet loslaten, hij windt zich er vreselijk over op. Hij eindigt 

zijn tirade aan Béatrix: 'Enfin, c'est mon sentiment et ma volonté et qui ne vient pas de 

mon chagrin, je vous en asseure'.842  

 Over zijn zesjarige zoontje Charles-Henri schrijft hij: 'Pour le petis, s'y il veut 

quelque chose, il trouvera bien sa vie que l'on luy garde mon espée et mes armes, que 

l'on aye soin de luy apprendre l'Alleman'.843 De noodzaak dat zijn zoon het Duits moet 

beheersen, komt in zijn brieven herhaaldelijk aan de orde. Dat is volgens Karel niet 

moeilijk, omdat hij nog heel jong is en de taal dan snel kan oppikken. Zolang er geen 

geschikte persoon is gevonden, moet Guyot, een dienaar, er maar mee beginnen. 

 Tot 1655 laat Karel zich in zijn brieven aan Anne vriendelijk uit over 'la chère 

maman', maar daarna slaat zijn toon om. Er hebben hem geruchten bereikt over de 

levensstijl en de spilziekte van Béatrix die hem hem in grote verlegenheid brengen en 

wraakgevoelens bij hem oproepen: 'la dépense extraordinaire se vient chanter jusques 

à Toledo et Madrid […] il faut avant toutes choses payer les dettes, car si je retourne 

et que j'en retrouve, Jésus, Marie, quelle chanson je vous chanterai!'844 Haar gedrag 

zou zijn goede naam en die van haar kinderen bezoedelen. Ook hun verblijf aan het 

Brusselse hof irriteert hem enorm, zo schrijft hij Anne over haar moeder: 'après trois 

ans de prison, la voir dans une cour pleine de tintamarre, vous voir tous là et moi ici, il 

                                                
839 Karel had in 1652 de Waterburcht van Dilbeek aangekocht, hiervan resteert nu alleen nog de St.-
Alenatoren. 
840 Brief van 2 mei 1656, BMB, Ms. 1118, fol. 36. 
841 Dit Brusselse augustinessenklooster was in 1625 gesticht door Marguérite de Lalaing, gravin van 
Berlaimont, dezelfde vrouw in wier gevolg Richard Flecknoe een tijdje had verkeerd. 
842 Brief van oktober 1656, BMB, Ms. 1118, fol. 47. 
843 Brief van 20 juni 1656, ibidem, fol. 38. 
844 Ongedateerde brief, ibidem, fol. 33. 
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y a tant de honte pour elle et pour vous qu'il vaudrait mieux vous voir dans la terre 

qu'en vie.'845 Woest is hij ook over het voortdurende gebedel om geld: 'Vous ou elle 

m'avez donné toutes les miennes à l'archiduc, moy estant en prison, qui n'est pas pour 

une escus; est-il de saison de me faire ceste demande!'846 Hij schrijft Anne dat hij 

vreest dat het gedrag van haar moeder zijn broer Nicolaas-Frans zal doen besluiten de 

kinderen bij haar weg te nemen. Ook waarschuwt hij voor zijn zuster Henriette, die 

Béatrix ongunstig gezind is en zal zeggen dat ze ongeschikt is om zijn kinderen op te 

voeden.847  

 Toch is hertog Karel nu en dan nog mild en vriendelijk als hij aan Béatrix zelf 

schrijft: 'sy vous voulez me donner quelques marques d'amitié, estant au desespoir du 

mal que je vous cause, le mien seroit très doux si je vous savois et vos enfans en 

respos'.848 En ook verontschuldigt hij zich wel eens, zo schrijft hij Anne: 'ditte à votre 

chère maman que mon regret est de ne luy avoir pas donné tout se qu'elle a désiré'.849 

Dat hij haar aanmoedigt gewoon de titel van hertogin te blijven dragen, is al eerder 

vermeld.850 Die vriendelijkheid ten opzichte van Béatrix wijst erop dat zijn liefde voor 

haar nog niet helemaal was bekoeld, al kan het ook zijn dat hij, in zijn eenzame 

opsluiting, steeds meer ging idealiseren wat hij miste. Tegelijk zal het ook berekening 

van de hertog zijn geweest. Vanuit zijn standpunt bekeken waren de kinderen tijdens 

zijn afwezigheid onder hun moeders hoede het best beschermd tegen zijn 

tegenstanders. Zij was immers op dat moment, afgezien van enkele van zijn dienaren, 

zijn enige medestander in Brussel. Toch speelde hij ook hier weer dubbelspel, want 

inmiddels had hij ook opnieuw goede betrekkingen met Nicole aangeknoopt. Het is 

maar de vraag of Béatrix hiervan heeft afgeweten. 

 Bij het lezen van zijn brieven moet men zich ervan bewust zijn dat de tamelijk 

wanhopige hertog gedurende vijf jaar in Spanje in eenzame opsluiting zat: 'c'est 

comme si j'estois au désert d'Arabie, ma vois n'est pas entendu'.851 Daardoor werd hij 

slecht geïnformeerd over wat er in de wereld gebeurde. Alles wat hij wél te horen 

kreeg, kon gemakkelijk een eigen leven gaan leiden, omdat hij verder niets om handen 

had. Voor hem was de tijd stil blijven staan. Voorheen was hij gewend dat iedereen 

                                                
845 Brief van oktober 1656, ibidem, fol. 56.  
846 Brief van augustus 1656, ibidem, fol. 42. 
847 Ongedateerde brief, ibidem, fol. 33.  
848 Brief van 13 maart 1654, ibidem, fol. 2. 
849 Brief van 18 december 1656, ibidem, fol. 22. 
850 Zie p. 221. 
851 Ongedateerde brief, BMB, Ms. 1118, fol. 3. 
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altijd naar hem luisterde, hem zijn zin gaf en niet tegensprak. Hij zal dan ook zwaar 

gefrustreerd zijn geweest omdat dit niet meer het geval was. Op een gegeven moment 

was hij zelfs zo wanhopig en voelde hij zich zo in de steek gelaten dat hij Anne 

schreef voor hem bij een zekere kolonel Cuzac te laten polsen of Cromwell 

('Krommelle') in Engeland misschien in zijn diensten geïnteresseerd was.852 

 Keer op keer uitte hij zijn ergernis over zijn broer Nicolaas-Frans; deze zou het 

commando over zijn troepen hebben afgepakt en geenszins van plan zijn om zijn nek 

uit te steken voor Karels vrijlating. Telkens weer zag de hertog zijn einde naderen. 

Dan sprak hij opnieuw over zijn testament en verzocht hij moeder en dochter zoveel 

mogelijk vrienden en geestelijken voor hem te laten bidden. 'Fiat voluntas tua', 'Uw 

wil geschiede', zijn devies, haalde hij regelmatig aan.  

 Na 1656 zijn er geen brieven meer van Karel aan Béatrix en Anne. Wel zijn er 

vanaf dat jaar brieven overgeleverd van Karel aan Béatrix' secretaris Pelletier en van 

Pelletier aan Béatrix en vice versa.853 

 

Hoog bezoek 

 

Zoals gezegd had Béatrix zich na een kort verblijf in het klooster in Bergen opnieuw 

met haar kinderen in Brussel gevestigd zonder dat ze hiervoor toestemming had 

gekregen. Er volgden echter geen sancties. Ook negeerde ze de weerstand tegen de 

handhaving van de titel 'Altesse', de protesten van Nicolaas-Frans en de kerkelijke 

autoriteiten ten spijt. Dat ze onveranderd de schijn ophield, blijkt bijvoorbeeld ook uit 

de felicitatiebrief die ze in haar hoedanigheid van hertogin in 1655 naar de nieuwe 

Paus, Alexander VII, Fabio Chigi, stuurde. Opnieuw bracht ze de Kerk in 

verlegenheid.854 

 Bovendien besloot ze het heft in eigen handen te nemen door opnieuw haar 

aanspraak op het markiezaat van Bergen op Zoom te claimen. Nu hertog Karel was 

uitgeschakeld, kon zij ongehinderd haar eigen plan trekken. Ze informeerde in Den 

Haag bij mr. Philips van Cromstrijen, advocaat bij het Hof van Holland, of het zin had 

haar zaak bij de Raad van Brabant aan te kaarten, en zo haar belangen veilig te 

                                                
852 Ongedateerde brief, ibidem, fol. 20. 
853 BMB, Ms. 1119, 1120, 1121. Zie ook p. 21-23. 
854 Rospigliosi (de toekomstige paus Clemens VII en neef van de huidige paus Alexander VII) aan 
Mangelli, 18 september 1655, in: Correspondance d'Andrea Mangelli, 369. 
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stellen.855 Tot een zaak is het niet gekomen, omdat men de kwestie op dat moment 

kansloos achtte. In 1658 zou zich opnieuw een gelegenheid voordoen en zou Béatrix 

nog een ultieme poging wagen.856 

 Uit Karels correspondentie konden we al opmaken dat Béatrix zich tijdens zijn 

afwezigheid prima vermaakte. In de jaren 1655 tot en met 1659 verbleef ze 

voornamelijk in het hôtel de Berghes in Brussel, en bracht ze af en toe een bezoek aan 

de familie Duarte in Antwerpen. Op haar kasteel in Eigenbrakel trok ze zich in de 

winter van 1657 terug. In Beersel kwam ze niet meer. Uit de administratie van haar 

zuster Marie-Henriette valt op te maken dat zij deze heerlijkheid in die jaren 

bestierde.857 Béatrix verbleef in 1658 en 1659 voor haar zaak over Bergen op Zoom 

enkele malen in de Republiek.858 

 In Brussel en Eigenbrakel bestond de huishouding van Béatrix uit vijftien 

personeelsleden, onder wie twee kamerdienaren en twee kameniersters voor haarzelf 

en haar dochter. Voor haar zoon waren er een eigen secretaris, een huispriester en een 

kamerdienaar. Voorts bestond het huishouden uit koetsiers, een broodmeester, een 

kok, een sommelier en twee wachters. Overigens bracht Karel Béatrix' huishouding in 

de jaren van zijn gevangenschap terug tot vier bedienden.859  

  Ze ontving regelmatig vrienden aan huis, tot grote frustratie van de hertog. Hij 

schreef uit Toledo: 'Quant [au] logis, ne laisses pas de prêcher de ma part que l'on ne 

s'ambarasse plus de mauvaises compagnies, tous les hommes sont mauvais pour des 

femmes et des filles ...'860 En: 'que son logis ne soit ouvert qu'à très peu de personnes 

et qu'ils ne soient que gens qui traitent de choses de pitié'.861 Béatrix trok zich daar 

echter niet veel van aan. 

  Zo ontving ze in 1655 en 1656 Constantijn Huygens enkele malen in haar 

woning in Brussel. In juli 1655 reisde Constantijn in gezelschap van William Swann 

(de echtgenoot van Constantijns muziekvriendin Utrica Ogle), Diego Duarte en zoon 

Constantijn junior via Antwerpen naar Brussel. Hij bezocht er Béatrix en haar dochter 

                                                
855 De Raad van Brabant was het hoogste rechtscollege in Brabant. Tijdens de Nederlandse opstand 
richtten de naar Den Haag overgebrachte Staten-Generaal op 26 september 1591 een eigen (Staatse) 
Raad van Brabant op voor het bestuur van het deel van het hertogdom onder Staatse controle.  
856 Zie p. 240-246. 
857 Arenbergarchief Edingen, documenten Marie-Henriette de Cusance, hertogin van Arenberg. 
858 Zie p. 241-246. 
859 BC, 20. 
860 Brief van 9 september 1657, BMB, Ms. 1121, fol. 6. 
861 Brief van 2 mei 1656, BMB, Ms. 1118, fol. 36. 
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Anne op 19 juli.862 Zijn zoon Constantijn berichtte over het bewuste bezoek aan zijn 

broer Christiaan.863 Een dag later maakte Constantijn zijn opwachting bij Christina 

(ex-)koningin van Zweden (1626-1689) en bezocht hij met haar een 

theatervoorstelling. Het is niet zeker of Béatrix daar ook bij aanwezig was, maar beide 

vrouwen hebben elkaar vermoedelijk wel persoonlijk gekend. Graaf Raimundo 

Montecuccoli had in december 1654 observaties over Béatrix en haar dochter in zijn 

dagboek genoteerd, en daarbij ook gemeld dat Béatrix hem te kennen had gegeven 

Christina graag te willen ontmoeten.864 Zowel Béatrix' zwager Nicolaas-Frans als haar 

zuster Marie-Henriette waren al op audiëntie bij Christina geweest.865 Béatrix had ook 

enkele portretten van Christina in haar verzameling.866 Verder was Christina in 1654 

tijdens haar verblijf Antwerpen onder de hoede genomen van de bisschop van 

Antwerpen, Marius Ambrosius Capello, die met Béatrix op goede voet stond.867  

  Van 8 april tot 22 juni 1656 was Constantijn opnieuw te Brussel, nu voor een 

werkbezoek met raadsheer Aernout van Beaumont.868 Hij kwam er namens de Raad 

van de Prins, de Nassause Domeinraad, zaken regelen over de vorderingen van het 

Oranjehuis op de Spaanse schatkist als gevolg van de bepalingen van de Vrede van 

Münster. Ook moest hij onderhandelen over het geschil tussen het Oranjehuis en 

Marguérite Isabelle de Merode, gravin van Izegem (1590-1679), weduwe van 

Philippe-Lamoral de Gand dit Vilain (1578-1631), graaf van Izegem. 'Madame de 

Gand', zoals haar achternicht Béatrix haar noemde, maakte aanspraak op de 

bezittingen uit de nalatenschap van Filips Willem (1554-1618), de kinderloos 

gestorven oudste zoon van Willem van Oranje. Constantijn had opdracht uitstel te 

verkrijgen voor een proces dat de gravin voerde bij het Leenhof van Brabant om 

financiële compensatie te ontvangen voor ten onrechte verkochte bezittingen. Hij en 

Beaumont slaagden er niet in de zaken succesvol af te handelen. Constantijn maakte 

van dit verblijf te Brussel een uitvoerig verslag met de titel 'Negotiatie tot Brussel' (2 

                                                
862 Unger, Dagboek, 57. 
863 Christiaan Huygens, Oeuvres complètes de Christiaan Huygens II, 343. Zie ook p. 219. 
864 Montecuculli, Ausgewaehlte Schriften III, 160 
865 Ibidem, 153, 156. 
866 Gauthier, 'Le portrait de Béatrix de Cusance au musée du Louvre et l'inventaire de ses joyaux en 
1663'. 
867 Zie ook p. 242. 
868 Dit is ontleend aan: Rudolf Rasch, 'Constantijn Huygens in Brussel op bezoek bij Leopold Wilhelm 
van Oostenrijk 1648-1656', Revue belge de Musicologie, 55 (2001) 127-146. En Unger, Dagboek, 59. 
Vgl. Hofman, Constantijn Huygens, 258-266. 
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april-27 juni 1656)'.869 In dit verslag noteerde hij ook enkele malen dat hij contact met 

Béatrix had.  

   De gouverneur in Brussel namens de Spaanse koning was op dat moment 

aartshertog Leopold Willem van Oostenrijk. Hij was een theater- en 

muziekliefhebber, kunstverzamelaar en dichter. In dat opzicht kon Constantijn het 

tijdens de bijeenkomsten met de gouverneur goed vinden. Hij genoot van de Brusselse 

hofmuziek die er ten gehore werd gebracht: 'Ten selven daghe heeft ons seigneur de 

Saint-Luc de musicque van de capelle op 't Hof doen hooren, mij daernaer die van 's 

middaghs over tafel van de Eertshertogh'.870 Wat de onderhandelingen betrof, verliep 

het contact veel stroever. De gouverneur was niet heel toeschietelijk: het geld was op 

en het Oranjehuis was voor hem geen serieuze machtsfactor. Bovendien wist Leopold 

Willem dat hij ieder moment kon worden vervangen door Johan Joseph ('Don Juan') 

van Oostenrijk (1629-1679), een bastaardzoon van Filips IV. Na het vertrek van 

Leopold Willem op 8 mei arriveerde Don Juan enkele dagen later in Brussel, maar hij 

trok in juni alweer met het leger te velde, zodat Constantijn eind juni onverrichter 

zake moest terugkeren naar Den Haag. 

 Hoewel Constantijn op 8 april in Brussel was aangekomen, bracht hij Béatrix 

niet meteen een bezoek. Op 16 april schreef Constantijn twee gedichten: À la 

Duchesse de Lorraine en Visite faillie, waarin hij zijn frustratie uitte dat hij haar niet 

kon bezoeken.871 Wellicht heeft hij de gedichten bij haar laten bezorgen, want in zijn 

reisdagboek noteerde hij: 'Den 16en [aprilis] Paeschdagh [...] de hertoginne van 

Lorrain van mijne komst kennisse gekregen hebbende, doet mij groeten ende 

complimenteren.'872 Twee dagen later stuurde Béatrix hem vier flessen Bourgondische 

wijn, en op 19 april bracht hij haar dan eindelijk een bezoek: 'Den 19en [aprilis] [...] 

heb ick de hertogin van Lorrainen wesen begroeten.'873 Pas op 29 mei wordt weer een 

bezoek aan Béatrix gemeld. Het is echter beslist niet uit te sluiten dat ze elkaar ook 

tussen 19 april en 29 mei hebben ontmoet. In het in de inleiding al geciteerde gedicht 

'Viole de gambe en désordre' dat Constantijn schreef op 18 mei suggereert hij zelfs dat 

zij sex hebben gehad.874  

                                                
869 KHA, Archief G1 Constantijn Huygens, nr. 7-2, 33. 
870 Ibidem, 34. 
871 BC, nr. 33. 
872 KHA, Archief G1 Constantijn Huygens, nr. 7-2, 36. 
873 Ibidem, 37. 
874 BC, nr. 34, zie voor de behandeling van dit gedicht p. 43-46. 
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 Begin juli 1656 keerde Constantijn uit Brussel terug in Den Haag. Hij was er 

niet in geslaagd de onderhandelingen met succes af te ronden. Op 11 juli schreef hij 

een merkwaardige brief aan een zekere mevrouw Salcedo in Brussel. J.A. Worp, de 

editeur van de Huygens’ Briefwisseling, vat de inhoud in één zin samen: ‘Hierbij zend 

ik u, volgens belofte, het werktuigje om uw bed warm te maken’.875 Deze 

samenvatting is wel heel kort door de bocht, want de intrigerende brief was beslist de 

moeite waard geweest om in zijn geheel in de editie te worden opgenomen.876 

 Met de brief die doorspekt is van dubbelzinnigheid, zond Constantijn 

mevrouw Salcedo de houten steel van een beddenpan, waarmee hij duidelijk op het 

mannelijk geslachtsorgaan zinspeelde. Beddenpannen werden gebruikt om in de 

winter het bed voor te verwarmen. Het apparaat werd gevuld met gloeiende kooltjes 

en onder de lakens geschoven. Een beddenpan zou men kunnen associëren met een 

stoof of lollepot, die een vrouw onder haar rokken plaatste om haar benen en 

onderlichaam te verwarmen. In de zeventiende-eeuwse literatuur en dicht-, lied- en 

schilderkunst wordt dit voorwerp gebruikt als symbool voor het vrouwelijk 

geslachtsorgaan. Zo noemt Richard Flecknoe de lollepot bij zijn karakterisering van 

een Hollandse vrouw in zijn gedicht ‘Of a Dutch Frow. Made in Holland’: ‘[…] for 

her own chimney, tis under her coats in her lul-pot, with which she so bemackerels 

her thighs [waarmee ze haar dijen rookt als een makreel; IH], as you’d take her for a 

Maremaid, half fish, half flesh, by which unnatural heat she brings forth nothing but 

Zooterkins [meisjes; IH].’877 Roemer Visscher gebruikt in zijn Sinnepoppen het 

embleem ‘Mignons des Dames’ om duidelijk te maken dat een stoof in het koude 

Hollandse klimaat een geduchte concurrent is van de man. Om haar aandacht naar 

hem in plaats van naar de lollepot te laten uitgaan, moet een man zich als een 

‘volmaeckt Courtisaen’ gedragen.878 

Wie is deze madame Salcedo aan wie Constantijn zijn brief richt? De meest 

voor de hand liggende mogelijkheid is dat het Béatrix zelf betreft en dat hij ‘mevrouw 

Salcedo’ als een pseudoniem gebruikt. Hij fingeerde deze naam wellicht ten behoeve 

                                                
875 Briefwisseling Constantijn Huygens online. 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/5501 [31/08/2014]. 
876 De vraag blijft of Worp uit preutsheid handelde of dat hij werkelijk zo naïef was. Voor de volledige 
transcriptie en vertaling van deze brief, zie Huysman, 'De grens van het betamelijke', 160-161. 
877  Zooterkins = zoeterkens = meisjes. Richard Flecknoe, Enigmaticall Characters, all taken to the Life 
from several Persons, Humours, and Dispositions (z.p. 1658) 29-30. Met dank aan Els Kloek voor de 
vertaling van ‘bemackerels’ en ‘Zooterkins’. 
878 Roemer Visscher, Sinnepoppen, L. Brummel (ed.) (‘s-Gravenhage 1949) 178. 
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van zijn archivering (en nalatenschap), maar ook ter bescherming van de goede naam 

van Béatrix, daar het wel erg direct en obsceen was wat hij de hertogin van 

Lotharingen te melden had. Deze indirecte manier van adressering was voor hem de 

geëigende manier om juist heel direct te zijn. Daar komt dan meteen een plagerijtje bij 

in de typerende stijl van Constantijn. Salcedo is afgeleid van het Spaanse sauce, dat 

wilg betekent, Salcedo staat voor ‘wilgenbos’. De wilg staat bekend als symbool van 

vruchtbaarheid en vrouwelijkheid, maar ook voor treurigheid. Dit laatste zou uiteraard 

uitstekend kunnen passen bij Béatrix, gezien haar huwelijksproblemen met hertog 

Karel. Het is kenmerkend voor Constantijn om zo’n tamelijk vergezochte 

woordspeling te bedenken. Het Franse woord alcove waarmee hij haar slaapkamer 

aanduidt, wijst er eveneens op dat de brief aan een voornaam persoon als Béatrix 

gericht moet zijn geweest.  

 Ook de mengelmoes van Frans, Nederlands en Spaans in de brief is opvallend. 

Huygens moest zich in deze periode veelvuldig bedienen van de Spaanse taal. Zo was 

hij net teruggekeerd van zijn onderhandelingen aan het Brusselse hof met betrekking 

tot het Oranjehuis, waar hij vanzelfsprekend veel Spaans zal hebben gehoord en 

gesproken. Van november 1656 tot juni 1657 vertaalde hij Spaanse spreekwoorden in 

het Nederlands, die hij opnam in een ‘boek’ getiteld Spaensche wijsheid, Vertaelde 

Spreeckwoorden.879 Vermoedelijk heeft Constantijn de brief inclusief de 

beddenpansteel bedoeld als één grote dubbelzinnige flirt met allerlei pikante 

toespelingen. Het bed van ‘mevrouw Salcedo’ is kennelijk te koud bij gebrek aan een 

minnaar en moet daarom - zelfs in de zomer - met een beddenpan worden 

opgewarmd. De verwijzing in de brief naar 'su miseria' heeft betrekking op Béatrix’ 

huwelijksellende en haar ‘koude’ bed zonder man. Vandaar ook het Spaanse 

taalgebruik; hertog Karel bevond zich immers in Spaanse gevangenschap. Ook 

Constantijns verontschuldigingen aan het einde voor al zijn ‘vrijheden van heden en 

verleden’ (‘toutes mes libertés présentes et passés’) vallen op hun plaats. Niet alleen 

in het gedicht ‘Viola da gamba in het ongerede’, maar ook in een eerder geschreven 

gedicht over zijn denkbeeldige afdaling in Béatrix’ korset was hij immers al erg ver 

gegaan.880 

                                                
879 Gedichten Constantijn Huygens VI, 84-221. Zie Constantijn Huygens, Koren-Bloemen (‘s-
Gravenhage 1658). 
880 Vgl. ‘La relique’ en ‘Rimes sur le busque d’une belle’, 30 juli 1653, in: BC, nr. 17. 
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 In het naschrift van de brief richt Constantijn zich, via mevrouw Salcedo, tot 

‘la belle cousine’. Deze wisseling van aanspreekvorm verhoogt het speelse karakter 

van de brief. Reeds sinds zijn eerste gedicht voor Béatrix, uit 1652, noemt hij haar 

‘mijn nicht’.881 Vervolgens wijst Constantijn er in dit naschrift, duidelijk refererend 

aan het gedicht ‘Viole de gambe en désordre', veelbetekenend op dat Béatrix haar 

‘grote instrument’ aan hem ter beschikking heeft gesteld en dat zij hem heeft 

toegestaan er ‘een stemschroef in te passen’. Laat Constantijn hier weten dat hij 

werkelijk seks met Béatrix heeft gehad? Of blijft het bij een toespeling, wishfull 

thinking zogezegd? Ten slotte herinnert hij Béatrix aan een lang beloofd portret dat hij 

maar niet van haar krijgt. Op 19 mei had hij haar al een gedicht gestuurd over een 

droom waarin hij niet alleen naar haar portret verlangt, maar ook naar Béatrix zelf.882  

 Alsof het nog niet genoeg was, schreef Constantijn enkele maanden later een 

epigram dat kennelijk een antwoord was op een reactie op zijn ‘Viole de gambe’-

gedicht. Het kan echter ook een antwoord zijn op een reactie op het naschrift in de 

brief aan mevrouw Salcedo. Het lijkt alsof hij een standje heeft gekregen, omdat hij te 

ver is gegaan. Van wie deze vermaning afkomstig is, blijft onduidelijk, maar Béatrix 

zal het zeker niet zijn geweest.883 Bovendien zou hij haar dan eind december 1656 niet 

opnieuw uitdagen: 

 

 Ay-je mérité qu’on me gronde,    

 Quand j’ay dit que vos instrumens   

 Sont fort bons et fort beaux céans,   

 Mais les plus mal montez du monde?884 

 

 Het intieme gedicht ‘Viola da gamba in het ongerede’ en de gewaagde brief 

van Constantijn aan Béatrix zijn geen bewijs van een fysieke liefdesrelatie. Wel is 

duidelijk dat Constantijn op zijn minst met die gedachte speelde. Hij verkeerde 

klaarblijkelijk op zo’n vertrouwelijke voet met Béatrix dat hij die met haar kón en 

                                                
881 ‘Sur un tableau d’Adam et Ève’, 11 januari 1653. Ibidem, nr. 10. Zie ook p. 194. 
882 ‘Songe’, 19 mei 1656, in: BC, nr. 35. Zie ook p. 196.  
883 Naar aanleiding van Constantijns gedicht over haar korset had ze hem immers aangemoedigd tot het 
schrijven van ‘al die mooie en aardige voortbrengselen van uw geest’: ‘toutte[s] les jollye et belle[s] 
production[s] de vostre esprit’, BC, nr. 21. 
884 ‘Ay-je mérité’, 20 december 1656, in: BC, nr. 34. Het werkwoord ‘monter’ heeft hier een 
dubbelzinnige betekenis in de zin van optuigen/stemmen/bestijgen, maar wat het precies zou moeten 
zijn, blijft natuurlijk in het midden. 



 229 

wílde delen. Mogelijkerwijs brengen het gedicht en de brief een verlangen tot 

uitdrukking dat nooit kon worden vervuld, al was het alleen maar omdat het 

maatschappelijke verschil tussen de bourgeois-gentilhomme en de hertogin zo groot 

was. Hoewel haar huwelijkse staat omstreden was, gold Béatrix bovendien als een 

getrouwde vrouw, terwijl Constantijn bekend stond als een weduwnaar van 

onbesproken gedrag. Openlijke buitenechtelijke relaties waren in deze tijd en kringen 

onacceptabel. Ze bestonden echter wel degelijk, maar steeds achter een façade van 

discretie en schone schijn.  

Daar kwam bij dat Constantijn goed bekend was met het gebruik van dubbele 

bodems en toespelingen in teksten. Zo kon hij zich immers altijd op de letterlijke 

betekenis beroepen. In zijn eigen exemplaar van Roemer Visschers Brabbeling 

tekende Constantijn in 1625 in het Latijn aan dat ‘dit boekje vanwege de vele 

onwelvoeglijkheden niet gelezen mocht worden, tenzij met het nodige 

oordeelsvermogen’.885 De opmerking is illustratief voor zijn ambivalente houding 

tegenover seks: in het openbaar toonde hij zich terughoudend en gereserveerd, maar in 

zijn niet voor publicatie bedoelde gedichten en brieven was hij heel expliciet. Béatrix 

zal Constantijn om zijn welgekozen woorden hebben geprezen als een honnête 

homme, precies zoals Roemer Visscher het in zijn embleem ‘Mignons des Dames’ 

met de stoof als symbool heeft willen aangeven.886  

  Van 25 januari tot 26 februari 1657 was Constantijn opnieuw in Brussel voor de 

onderhandelingen ten behoeve van de Oranjes.887 Ditmaal had hij met Don Juan 

boeiende gesprekken over muziek, maar wederom slaagde hij er niet in tot afspraken 

te komen.888 De Spanjaarden zaten financieel aan de grond en de zaak van de gravin 

van Izegem werd op 22 februari in haar voordeel beslist: het Oranjehuis moest haar 

één miljoen gulden uitkeren.889 Hoewel zijn dagboek het niet vermeldt, heeft 

Constantijn Béatrix zeker opgezocht. In een brief van 12 maart 1657 refereert hij 

onder andere aan de belofte die hij Béatrix' achtjarige zoontje Charles-Henri, 'vostre 

excellente petit prince', kort daarvoor had gedaan om hem te leren pistoolschieten.890  

                                                
885 ‘Hic libellus aut non legendus est habet enim scurrilia multa, aut cum magno Iudicio’. Roemer 
Visscher, Brabbeling, A.C.G. Fleurkens (ed). DBNL 2013, http://dbnl.nl/tekst/viss004brab02_01/ 
[31/08/2014]. 
886 Zie ook Huysman, 'De grens van het betamelijke', 154-164. 
887 Unger, Dagboek, 60. 
888 Rasch, Constantijn in Brussel, 138. 
889 Hofman, Constantijn Huygens, 265. 
890 BC, nr. 37. 



 230 

 Ook Karel Stuart, die op dat moment door de royalisten reeds tot koning van 

Engeland was benoemd maar nog wel in ballingschap verkeerde, was dikwijls te gast 

bij Béatrix. Zou hertog Karel in Spanje dit ook geweten hebben en had hij daarom uit 

wraak het idee opgevat Cromwell te gaan steunen in Engeland?891 Huygens noteerde 

op 29 mei 1656 in zijn reisverslag:  

  

 Weinigh daernaer, also ick van de Hertoghinne van Lorrainen uyt quam rijden, 

 de Coningh de poorte in rijdende, dede hij mij roepen om met hem daerbinnen 

 te gaen, ende ben in die conversatie gebleven den ganschen naermiddagh tot 

 tegens den avond.892 

  

Zoals eerder vermeld, noemen Franse bronnen 1648 als het jaar waarin Béatrix een 

kortstondige relatie met Karel Stuart zou hebben gehad.893 In dat geval zou men zelfs 

voorzichtig kunnen speculeren over het vaderschap van Béatrix' zoon, Charles-Henri 

de Vaudémont. Deze werd immers verwekt in 1648. Zou de prins van Wales de vader 

kunnen zijn geweest? Er zijn echter geen bewijzen voor gevonden.  

 Engelse bronnen refereren aan een veel latere periode voor deze 

veronderstelde liefdesaffaire, namelijk midden jaren vijftig van de zeventiende 

eeuw.894 Dus rond het moment waarop Constantijn koning Karel bij Béatrix de deur 

uit zag komen. Affaire of niet, Béatrix had kennelijk nog steeds contact met koning 

Karel, die tijdens zijn ballingschap de ene maîtresse na de andere versleet.895 Hij en 

Béatrix maakten op dat moment deel uit van dezelfde sociale kring. Het was duidelijk 

dat ze erg op hem gesteld was. Op 13 september 1657 schreef ze aan haar secretaris 

Pelletier: 'Le roy d'Anglettere nous a souvant faict l'honneur de venir, mais il s'en va 

demain à Bruges'.896 In haar correspondentie met Constantijn refereert ze aan hem als 

'le plus aymable roi du monde'.897 Ook hij moet iets hebben vermoed over haar 

                                                
891 Zie p. 222. 
892 KHA, Archief Huygens G1 nr. 2-7, 48.  
893 Zie p. 155.  
894 Jean Plaidy, The loves of Charles II, (New York 2005) 166; Eva Scott, The travels of the King; 
Charles II in Germany and Flanders, 1654-1660 (Londen 1907) 368-373. Stephen Parks and Timothy 
Crist, 'New letters of King Charles II', The Yale University Library Gazette, 46, 2 (1971) 97-108.  
895 Zie Derek Wilson, All the King's Women. Love, Sex and Politics in the Life of Charles II (Londen 
2003). 
896 BMB, Ms. 1117, fols. 88-91. 
897 BC, nr. 71. 
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speciale relatie met de koning, want hij schreef aan zijn vriendin Utricia Ogle, 

verwijzend naar Béatrix' problemen met hertog Karel:  

  

 Had she to meddle with so loyall a prince [i.e. koning Karel Stuart; IH] as your 

 three distracted kingdomes may well be sure to find the most noble king they 

 are now à la veille to restore  to his glorious rights, then she might beleeve her 

 hopes to be built upon a rock, which till now I doe not see grounded but upon 

 sand and water.898 

  

Op 27 februari 1658 hielden de hertog en hertogin van Newcastle in het Antwerpse 

Rubenshuis voor Karel en Maria Henrietta Stuart een feest, waarbij Béatrix en haar 

kinderen ook acte de présence gaven.899 Bij een bezoek van Elizabeth Stuart, de 

Winterkoningin, aan Béatrix in Brussel in mei en juni 1659 was Karel II Stuart weer 

van de partij. Elizabeth schreef erover aan Béatrix' aangetrouwde achternicht Emilia 

van Merode-Wassenaer (1610-1660): 'I was in the court and parke with the duchesse 

of Lorraine. I went in her coach, my three nephues [i.e. Karel II Stuart, James hertog 

van York en Henry hertog van Gloucester] went with me.'900 En dan was er nog een 

mysterieuze belofte aan Béatrix die koning Karel inloste na zijn terugkeer naar 

Engeland. In een petitie van mei 1662 staat de volgende vermelding: 'Katherine Finch, 

widow. For fulfillment of the King's promise to the dutches of Lorraine to make her 

one of the dressers to the Queen'.901 Derek Wilson zegt hierover: 'it is obvious that he 

always felt an obligation to women who rendered him services, whether sexual or 

otherwise'.902 

 Tussen 1657 en 1659 dong koning Karel serieus naar de hand van Henrietta 

Catharine van Nassau (1637-1708), een van de dochters van Frederik Hendrik en 

Amalia van Solms. Toen het nieuws bekend werd dat Cromwell was overleden (3 

september 1658), deed de koning een officieel aanzoek bij Amalia van Solms om haar 

dochter te mogen trouwen. Zijn vooruitzichten op de Engelse troon waren nu immers 

weer vergroot. Amalia was niet geïnteresseerd, omdat het er naar uitzag dat men in 

                                                
898 http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/5647 [31/08/2014].  
899 BC, 146-147. 
900 Elizabeth Stuart aan Emilia van Wassenaer-de Merode, 26 mei 1659, Tresoar, MS 326 Familie-
archief thoe Schwartzenberg & Hohenlansberg/1301-5. 
901 Calendar of State Papers, Domestic Series, of the reign of Charles II 1661-1662, Mary Anne 
Everett Green (ed.) (Londen 1861) 391. 
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Engeland niet van plan leek te zijn de Stuarts op de troon te laten terugkeren. Maar 

ook koning Karels geschonden reputatie speelde een rol. Op dat moment gonsde het 

van de geruchten als zou Karel in Brussel een affaire met de hertogin van Lotharingen 

hebben. Ook dat zou voor Amalia een reden zijn geweest om hem af te wijzen.903 In 

de Osborne Collection (Yale University) bevinden zich 24 autografische brieven van 

koning Karel aan zijn goede Ierse vriend en dienaar Lord Theobald Taaffe. De meeste 

zijn tussen de jaren 1657 en 1659 geschreven.904 Taaffe, ex-minnaar van Lucy Walter, 

een van Karels maîtresses, stond op vertrouwelijke voet met koning Karel. Karel 

beschrijft zichzelf in de derde persoon als 'Don Lorran' of 'Lauran' en schrijft in 

bedekte termen over Henriette Catharina, die hij de bijnaam 'Infanta' geeft. Ook is er 

in de brieven sprake van een 'frinde'. De bewerker van de brieven suggereert dat deze 

'frinde' Béatrix moet zijn en dat koning Karel de twee vrouwen tegelijkertijd het hof 

maakte. Een voorbeeld uit een brief van Karel aan Taaffe: 

 

 [February/March 1658] Don Lauran went yesterday to see his frinde, where he 

 was very well satisfi'd and finds that absence hath wrought no ill effects, there 

 past many kinde expressions betweene them, and I think I  know him so well 

 that I may say he loves her, if it were possible every day more then other and 

 truly I finde he has reason for I cannot chuse but say she is the worthiest to be 

 lov'd of the sex.905 

 

Zou het pseudoniem 'Don Loran' niet geïnspireerd kunnen zijn door Béatrix' 

echtgenoot de hertog van Lotharingen? Het 'Don' verwijst dan naar hertog Karels 

Spaanse gevangenschap en 'Loran' staat voor 'Lorraine', wat in het Engels vaak werd 

verbasterd tot 'Lorran' of 'Loran'. Deze bijnaam zou dan een zogenaamde tweede 

hertog voor Béatrix symboliseren, maar dan wel een die zich galant gedroeg.  

 Het was Béatrix niet vreemd om bijnamen te bedenken voor hertog Karel en 

de draak met hem te steken. In haar brief aan Constantijn van 20 november 1658 zag 

ze voorzichtig weer een lichtpuntje over de onduidelijkheid die nog altijd bestond 

over de ratificatie van haar huwelijk met hertog Karel en zijn vrijlating uit Spaanse 

gevangenschap: 'Pour cela l'on me donne forte belle assurance au sorty d'Espagne, 
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Dieu le veuille, mais toujour nolite confidere. C'est assés. Tout beaux, à bon 

entandeur salut'.906 Het motto 'Nolite confidere' is een citaat uit Psalm 145: 'Nolite 

confidere in principibus', dat wil zeggen: 'Vertrouwt niet op vorsten'. In zijn brieven 

van 17 september 1659 en 4 maart 1660 nam Constantijn dit woordspel over:  

  

 Je me rejouis plus que personne des bonnes et belles nouvelles de Tolède, 

 mais parmi un si excellent ragoust je ne sçauroy perdre l'acrimonie de ce 

 certain vinaigre picquant de Nolite.907 

 

en 

 

 Ces facheuses longueurs, Madame, dont je voy qu'on use en vostre endroict, 

 me sont très-sensibles, et je n'y pense qu'avec indignation et y applique 

 journellement, outre vostre Nolite, cest autre passage dans nostre rime du 

 Psaume 117'. Mieux fault avoir en Dieu fiance Qu'aux Princes et grands 

 terriens.908 

 

Wie de bijnaam Nolite verzonnen heeft, Béatrix of Constantijn, blijft onduidelijk. 

Maar Béatrix zou deze bijnaam voor Karel in de rest van hun correspondentie 

consequent blijven gebruiken. Constantijn zou het citaat 'Nolite confidere in 

principibus' jaren later weer gebruiken. Hij schreef Henri de Beringhen dat een middel 

tegen jicht dat hij had gekregen van Johan Maurits van Nassau-Siegen, hem alleen 

maar verder in de ellende had geholpen 'sans me souvenir de ce qui est dit au texte 

tant connu et que tout homme de cour doibt tousjour avoir devant les yeux: Nolite 

confidere in principibus'.909 En twee maanden later gebruikte hij de leus opnieuw in 

een klacht over zijn jicht aan Sebastien Chièze. Ditmaal haalde hij Béatrix erbij aan: 

'Nolite confidere in principibus: le refrain ordinaire de feu nostre chère madame de 

Lorraine qui en avoit tant appris la vérité.'910 
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Lotharingen is overleden. 
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  In 1660 droeg Richard Flecknoe zijn Heroic Portraits op aan koning Karel. In 

deze publicatie beschrijft Flecknoe een aantal personen uit de omgeving van koning 

Karel met wie Flecknoe in Brussel in 1658 en 1659 verkeerde. Zo valt, behalve 

koning Karels familie, ook Béatrix en haar twee kinderen een uitvoerige portrettering 

ten deel. In Flecknoes eerdere dedicaties aan Béatrix, die koning Karel ook in zijn 

bezit zal hebben gehad, noemt hij haar 'the most excellent of her Sexe'. Wellicht is 

Karels uitspraak in zijn hierboven geciteerde brief aan Taaffe: 'she is the worthiest to 

be lov'd of the sex' hier een verwijzing naar.911 

 Koning Karel deed nog een aantal pogingen bij Amalia van Solms om haar 

dochter te mogen huwen.912 Tevergeefs, want Henrietta Catharina zou op 6 juli 1659 

aan Johan George II van Anhalt-Dessau worden uitgehuwelijkt.  

 

Nicole overleden (1657) 

 

Hoe verging het intussen de hertog in zijn toren in Toledo? Karel reageerde 

teleurgesteld en wantrouwig op de desertie van zijn broer Nicolaas-Frans naar Franse 

zijde. Hij verdacht hem ervan dat het een actie was om hem zo lang mogelijk in 

Spaanse gevangenschap te houden. Op die manier zouden zijn broer en zijn twee 

zoons als eersten aanspraak op Lotharingen kunnen maken. De Spanjaarden 

daarentegen vermoedden dat de twee broers samenzwoeren om gezamenlijk naar de 

Franse kant over te lopen.913 Anders dan Karel dacht, spande Nicolaas-Frans zich wel 

in om zijn broer vrij te krijgen. In maart 1656 stuurde hij tevergeefs een deputatie naar 

Spanje. Hij liet aan Filips IV uitleggen dat hij naar Franse kant was overgegaan omdat 

Fuensaldaña hem en zijn zoons slecht had behandeld. Ook Nicole viel hem bij. Ze 

schreef Filips IV dat hij het Karel niet kon aanrekenen dat zijn broer naar de Franse 

zijde was overgelopen. Karel zat immers gevangen en had hier geen weet van 

gehad.914 

 Het zou haar laatste bijdrage zijn, want na een kort ziekbed als gevolg van 

twee beroertes overleed Nicole op 21 februari 1657.915 Ondanks de toenadering tussen 

                                                
911 Richard Flecknoe, Miscellania. 
912 In het Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt bevinden zich twaalf brieven van Karel II Stuart aan 
Amalia van Solms die over dit onderwerp handelen. De naam van Béatrix komt in de correspondentie 
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913 Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine III, 537. 
914 Ibidem, 538-542. 
915 Gazette de France 1657, 192. 
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hertog Karel en Nicole greep het nieuws van haar dood hem niet aan. Hij heeft zich er 

althans nooit over uitgelaten. Evenmin is in zijn omgeving melding gemaakt van een 

emotionele reactie van de hertog. Vermoedelijk gebruikte hij haar vooral om zijn 

belangen te behartigen. Ze was immers eenvoudig te manipuleren en vormde geen 

bedreiging voor hem, in tegenstelling tot zijn broer Nicolaas-Frans.  

 Voor Béatrix was Nicoles dood uiteraard goed nieuws. Constantijn Huygens 

feliciteerde haar:  

  

 Les recommandations qu'il a pleu à Vostre Altesse me commander pour nostre 

 cour, ont esté receues aveq l'estime qui se doibt, dans une réjouissance 

 générale de la perte qu'a faict Vostre Altesse de la personne dont j'ay promis le 

 requiem dessus mon luth et ma viole. Je tiendray à une faveur signalée, si 

 Vostre Altesse me faict l'honneur de permettre que je soye informé à son 

 temps des suittes de ce succès. Elles ne seront jamais si bonnes que je ne les 

 souhaitte infiniment meilleures.916 

  

Di Vecchi, sinds aanvang 1656 de nieuwe internuntius in Brussel, wist niet wat hij 

ervan moest denken dat Béatrix zich in rouwkleding hulde nadat Nicoles overlijden 

was bekendgemaakt.917 Het Vaticaan wees Di Vecchi er opnieuw op dat het Béatrix 

nog steeds verboden was zich met 'Altesse' te laten aanspreken. Verder waarschuwde 

men hem dat hij zich niet met haar zaken moest bemoeien zonder eerst advies uit 

Rome te hebben ingewonnen.918 

 Met de dood van Nicole was voor Béatrix de weg in beginsel vrij voor een 

wettig huwelijk met Karel. Het leek haar goed de zaak persoonlijk in Spanje met de 

hertog te gaan bespreken. De hertog stemde daarin toe en diende via zijn tresorier 

Thiery een verzoek in bij de Spaanse koning om Béatrix over te laten komen. In eerste 

instantie zou ze zelf gaan, volgens Constantijn 'selon le bruict qui en court, et du quel 

il n'y a personne plus touché que [moi]'.919 Béatrix antwoordde hem dat als het aan 

haar had gelegen, ze vier maanden geleden al was gegaan, maar dat ze nu toch 

afhankelijk was van haar secretaris Pelletier die ze in haar plaats naar Toledo had 
                                                
916 BC, nr. 37. 
917 Di Vecchi aan Giulio Rospigliosi 24 februari 1657, in: Valérie Busin, La correspondance de 
Girolamo di Vecchi, internonce aux Pays-Bas (1656-1665) (Brussel 1999) 94. Di Vecchi aan Giulio 
Rospigliosi 10 maart 1657, ibidem, 96. Rospligiosi aan Di Vecchi, 31 maart 1657, ibidem, 100. 
918 Rospigliosi aan Di Vecchi: 17 maart 1657, ibidem, 97. 
919 BC, nr. 39. 
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moeten sturen.920 Wat ze niet schreef, was dat haar reis naar Spanje was 

tegengehouden door de aartshertog en de Spaanse koning. Béatrix toelaten tot de 

hertog zou erkenning van haar status zijn en de koning in verlegenheid brengen. Filips 

schreef Don Juan dat hij niet wist wat het resultaat van een mogelijk bezoek van 

Béatrix aan hertog Karel zou zijn.921 Hij verzocht hem discreet aan Béatrix over te 

brengen dat zij niet welkom was. De aartshertog gaf gevolg aan dat verzoek.922  

Om haar wens tot hereniging kracht bij 

te zetten, stuurde Béatrix de hertog via 

Pelletier portretten van haar kinderen en van 

zichzelf: 'je vous ay envoyés par le dernié 

ordinaire le portray de mon fils faict par 

Gonsal. Je vous envoyerés celluy de ma fille 

par Juste qui ais fort bien, ay le mien ausy.'923 

Met 'Gonsal' bedoelde Béatrix de Antwerpse 

schilder Gonzales Coques en met 'Juste' de 

Antwerpse schilder Justus van Egmont. Het 

portret van Béatrix zelf werd waarschijnlijk 

ook door Van Egmont geschilderd. Er bevindt 

zich een schilderij toegeschreven aan Justus 

van Egmont in het museum Fundación Lazaro 

te Madrid dat een grote gelijkenis vertoont 

met andere portretten van Béatrix [zie ill.].924 Vermoedelijk is dit het bewuste portret 

geweest dat Béatrix de hertog stuurde. 

 Dat het portret van Béatrix zich nu nog in Spanje bevindt, is een indicatie dat 

dit het schilderij is dat zij aan Karel stuurde. Overigens heeft Van Egmont ook een 

portret van Béatrix vervaardigd dat Constantijn in zijn bezit had.925 Hoe dan ook, 

Karel ontving het portret van zijn dochter Anne op 23 november 1657. De ontvangst 

van de portretten van Béatrix en haar zoon vermeldde hij niet. Karel vond Annes 

                                                
920 Ibidem, nr. 41. 
921 ARB, Archive de l'Audience, Liasse 804 fol. 108: Filips IV aan Don Juan, 26 juli 1657. 
922 Ibidem, fol. 143: Don Juan aan Filips IV, 24 september 1657. 
923 BMB, Ms. 1117, fol. 84: Béatrix de Cusance aan Claude-François Pelletier, 25 augustus 1657. 
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Antwerpse notaris in een acte laten vastleggen dat hij schilderijen voor haar had gemaakt die al klaar 
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portret 'bien à la mode et [il] semble qu'elle soit un peu gâtée au visage.'926 Anne had 

de pokken gehad en zal daardoor getekend zijn geweest: 'Her complexion was all a 

garden of roses and jasmin, until the small pox made war upon her face; yet was not 

the spoil and devastation so great, but now the peace is made, it returns to its former 

flourishing estate again', aldus Richard Flecknoe.927 Overigens stuurden Béatrix en 

haar dochter meer kostbaarheden en huisraad naar de hertog: er is sprake van 

kantwerk, smeedwerk, sieraden en lakens. 

 

Missie naar Spanje (1657-1658) 

 

Pelletier vertrok op 12 juni 1657 uit Oudenaarde en kwam via Parijs, Orléans, 

Toulouse, de Pyrenëen en Zaragoza op 22 juli in Madrid aan, ondanks de pogingen 

van Nicolaas-Frans dit te verhinderen.928 Béatrix' secretaris sprak in de periode van 17 

tot 23 augustus dagelijks twee keer met de hertog in zijn gevangenis in Toledo 'dans 

des sentiments très tendres pour elle et messeigneurs [sic] ses enfants'.929 Pelletier 

ontving daarna van Karel de ene razende brief na de andere met de meest vreselijke 

verwijten, die hij vervolgens diplomatiek aan zijn meesteres trachtte over te brengen. 

Voortdurend veranderde de hertog van mening. De ene keer vond hij dat Béatrix naar 

Spanje moest reizen, waar hij haar meteen in een klooster zou onderbrengen; de 

andere keer wilde hij juist niet dat ze kwam; dan weer verweet hij haar dat ze nooit 

naar Spanje was gekomen. Ook over hun 'nieuwe' huwelijk had hij telkens weer 

andere opvattingen.  

 De opvoeding van zijn kinderen kwam keer op keer weer aan de orde, evenals 

het huis in Brussel, waar Béatrix 'pernicieuses visites de les plus grands jusqu'au des 

plus petites' ontving. Vanzelfsprekend gaf hij ook af op de schulden die Béatrix en 

haar dochter maakten. Kortom, alles wat zich afspeelde rondom Béatrix was een ware 

obsessie voor de hertog geworden. Op zeker moment wees hij Béatrix zelfs aan als de 

hoofdschuldige die zijn ellendige situatie op haar geweten had: als zij niet zoveel 

schulden had gemaakt, had hij niet naar Brussel hoeven gaan, en zijn arrestatie 

kunnen vermijden.930 Zijn gevangenschap vond hij minder erg dan de frustratie steeds 

                                                
926 Karel van Lotharingen aan Claude-François Pelletier, 23 november 1657, BMB, Ms. 1121, fol. 39. 
927 Flecknoe, Heroick Portraits, n.p. 
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930 Karel van Lotharingen aan Claude-François Pelletier, 25 december 1657, BMB, Ms. 1121, fol. 46. 
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te moeten denken aan Béatrix, die zich in Brussel met haar kinderen aan het vermaken 

was.931 

 Béatrix voelde zich door wanhoop overmand, maar desondanks besefte ze 

terdege dat ze zich onderdanig moest gedragen om haar doel te bereiken. 

Tegelijkertijd memoreert ze gelukkiger tijden:  

  

 Persuaderés que je ne souhaitte que de la932 servir et obéir comme lorsque 

 nous estions à Bauvais et huict ans entier sans estre séparés, s'a esté la 

 mesme chose.  Il n'y a que l'absence que destruit les gens auprès de S.A. avec 

 les sugestions des hennemis. 933 

  

 Om aan de wensen van de hertog te voldoen, vertrok Béatrix in het najaar van 

1657 naar het kille kasteel in Eigenbrakel: 'Je vas le 6 de 7bre à Brenne [i.e. 

Eigenbrakel; IH], peauvre coume Job, mais patiante'.934 Voortdurend bestookte ze 

Pelletier met brieven om haar doel te bereiken. Het waren lange brieven met telkens 

dezelfde onderwerpen: de geldigverklaring van haar huwelijk en de legitimatie van 

haar kinderen; smeekbedes maar ook dreigementen ten aanzien van Karels 'politique 

diabolique': 'Elle [i.e. Karel] ne pouray jamais entrés en paradis [...] Ce n'est pas 

l'anbition des estat ny grandeur que je cherche n'y d'agir en souverienne, s'il ne luy 

plait, mais la réparation'.935  

 Soms reageerde de hertog sussend en tegemoetkomend, nog steeds via de pen 

van Pelletier. Zo probeerde hij op 29 november uit te leggen dat de Paus hun huwelijk 

niet alsnog geldig kon verklaren en dat er dus opnieuw getrouwd zou moeten worden. 

Maar hij was ook optimistisch. Zo fantaseerde Karel over zijn vrijlating: 'car si je 

l'étais, je vous proteste que je courrois avec mil impatience d'aller entre les bras du 

cher mesnage [...] je quitterois tout pour y achever ma vie avec la mère et les 

enfans'.936 Van deze brief werd een kopie door internuntius Di Vecchi naar Rome 

gestuurd, waarschijnlijk met toestemming van Béatrix.937 

                                                
931 Karel van Lotharingen aan Claude-François Pelletier, 25 januari 1658, ibidem, fol. 55:  
932 Son Altesse is vrouwelijk, vandaar dat Béatrix 'el', 'elle', of 'la' gebruikt als ze over hem schrijft. 
933 Béatrix de Cusance aan Claude-François Pelletier, 29 september 1657, BMB, Ms. 1117, fol. 89 en 
89v. 
934 Béatrix de Cusance aan Claude-François Pelletier, 27 oktober 1657, ibidem, fol. 97. 
935 Béatrix de Cusance aan Claude-François Pelletier, 7 december 1657, ibidem, fol. 108. 
936 Karel van Lotharingen aan Claude-François Pelletier, 29 november 1657, BMB, Ms. 1121, fol. 43. 
937 Di Vecchi aan Chigi, 26 januari 1658, in: Correspondance de Girolamo di Vecchi, 128. 
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De hertog maakte ook plannen over wat hij zou doen na zijn vrijlating: 'faire 

un corps de trouppes de mes vielles trouppes et des nouvelles', waarvoor hij een 

praktische oplossing had bedacht. Het hôtel de Berghes zou moeten worden verkocht, 

terwijl Béatrix haar bezittingen in Geel moest verpanden voor een bedrag tussen de 

80.000 en 100.000 rijksdaalders. Het aldus gefinancieerde nieuwe leger zou hij dan 

inzetten in dienst van de Spaanse koning, die hem dan uiteraard in ruil daarvoor zijn 

vrijheid zou geven. Niets zou een huwelijk met Béatrix dan nog in de weg staan.938 

Hij schreef aan Pelletier: 'advisez à votre maistresse que si elle veut estre ma femme, 

qu'il faut aller chercher à Bitch la conclusion, avec la condition ditte car il y faut 

porter l'argent nécessaire pour les trouppes'.939 Dit hield in dat ze zich naar Bitche940 

(een bezit van de hertog in Lotharingen) moest begeven om daar per procuratie met de 

hertog te trouwen, onder voorwaarde dat ze geld meenam om zijn troepen te 

financieren. Hiertoe moest ze dan Karels raadsheer Saint-Martin, secretaris Mangin en 

president van het Lotharingse parlement Hubert Gondrecourt overhalen (Karel sprak 

over 'flatter'). Over zijn broer Nicolaas-Frans sprak hij niet. Vóór Pasen 1658 moest 

alles geregeld zijn, want anders was het te laat.941 Waarom het te laat zou zijn, 

verklaarde de hertog niet. Voor zover bekend is Béatrix op dit voorstel niet ingegaan.  

 Hertog Karel had genoeg van Pelletiers aanwezigheid en hij droeg hem op te 

vertrekken: 'Fermez la bouche et tenez vous prêt à partir.'942 Geïrriteerd liet Karel 

weten dat het tijd werd voor Béatrix om te gehoorzamen:  

  

 elle n'oubliera ni danse ni comédie. Enfin, je n'ai pu obtenir qu'elle sorte de 

 Bruxelles. Elle fera avec ces messieurs les Français quelque ballet que nous 

 verrons imprimé. [...] Si elle veut estre ma femme, il faut faire ce que je veux. 

 Elle ne l'a faict jusque là, il faut le faire, si non, je ne veux pas quereller le 

 Pape pour une femme que ne veut faire que ce qu'il luy plaît.943 

 

                                                
938 Karel van Lotharingen aan Claude-François Pelletier, 14 december 1657, BMB, Ms. 1121, fols. 44-
45. 
939 Ibidem. 
940 In zijn volgende brief noemt hij Bitch of Hombourg als mogelijkheden 
941 Karel van Lotharingen aan Claude-François Pelletier van 25 december en 28 december 1657, BMB, 
Ms. 1121, fols. 46-47 en fols. 48-49.  
942 Karel van Lotharingen aan Claude-François Pelletier, 25 januari 1658, ibidem, fol. 55. 
943 Karel van Lotharingen aan Claude-François Pelletier, 14 februari 1658, ibidem, fol. 60v. 
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Alvorens aan het bevel om te vertrekken gehoor te geven, bezocht Pelletier op 21 en 

26 februari 1658 nogmaals de hertog in Toledo. Daarna keerde hij weer terug naar 

Madrid, waar hij op zondag 28 februari aankwam. Na zijn laatste bezoek, waarbij de 

hertog zich behoorlijk negatief over Béatrix had uitgelaten, drukte Pelletier zijn 

meesteres op het hart dat ze zich echt meer moest inspannen om de hertog gunstig te 

stemmen. Hij waarschuwde haar dat Karel van al haar bewegingen op de hoogte was. 

Telkens wanneer Béatrix het kasteel in Eigenbrakel verliet, was dat aan hem 

gerapporteerd. Ook Annes houding maakte Karel zeer wantrouwig. Hij verdacht zijn 

dochter ervan dat zij opzettelijk de plaats van verzending bij de data van haar brieven 

wegliet.  

 Pelletier schreef Béatrix dat hij van plan was binnen enkele dagen terug te 

keren naar Vlaanderen.944 Karel spoorde hem daartoe herhaaldelijk schriftelijk aan, 

maar het zou tot eind april duren voordat hij aan de terugreis zou beginnen.

 Béatrix en Karel vochten hun onderlinge conflicten via secretaris Pelletier uit. 

Ze reageerden hun frustraties op hem af en stelden hem verantwoordelijk voor het 

mislukken van hun huwelijksonderhandelingen. Zowel Béatrix als Karel verweet hem 

dat hij zich in Madrid vooral vermaakte en dat zijn bezoek nutteloos was geweest. 

Daarin hadden ze misschien wel gelijk, maar die mislukking was toch vooral hun 

eigen schuld. Karel bleef op zijn bekende manier draaien. Béatrix verspeelde haar 

kansen door trots vast te houden aan haar eis dat hun eerste ongeldige huwelijk alsnog 

geldig moest worden verklaard. Dat was echter onmogelijk, want dat zou een groot 

gezichtsverlies voor de Kerk hebben betekend. Had ze wel ingestemd met de 

voorwaarden van de hertog voor een nieuw huwelijk, dan was ze wellicht vanaf 1659 

zijn wettige echtgenote geweest. Hoe ze werkelijk dacht over Karels houding wordt 

misschien wel het best geïllustreerd door de woorden waarmee ze zich eind 1657 tot 

Pelletier richtte: 'Je n'esperes plus que Son Altesse face ce qu'el doit par notre 

mariage. Au contraire, je songeres treuvés une fortune pour le reste de mes jours et à 

ne plus songer à Son Altesse.'945  

 

 

 

 

                                                
944 Claude-François Pelletier aan Béatrix de Cusance, 6 maart 1658, BMB, Ms. 1119, fols. 95-97. 
945 Béatrix de Cusance aan Claude-François Pelletier, 28 december 1658, ibidem, fols. 114-117. 
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Bergen op Zoom (1657-1659) 

 

Eind 1657 diende zich voor Béatrix opnieuw een gelegenheid aan om het markiezaat 

van Bergen op Zoom in handen te krijgen.946 Haar gehate nicht Maria Elisabeth II van 

den Bergh, markiezin van Bergen op Zoom, was betrokken geraakt bij een precaire 

zaak. Het ging om de bekering tot het katholicisme van prinses Louise Hollandina van 

de Palts (1622-1709), schilderes en dochter van de protestantse Elizabeth Stuart, de 

Winterkoningin. Eind 1657 hielp Maria Elisabeth Louise naar Antwerpen te vluchten 

om daar over te gaan tot de katholieke godsdienst. Maria Elisabeth viel hierdoor in 

ongenade bij haar goede vriendin Elizabeth Stuart, en laatstgenoemde verzocht 

vervolgens de Staten-Generaal Maria Elisabeth haar bevoegdheden als markiezin te 

ontnemen. Daarna vroeg de Winterkoningin aan Constantijn Huygens om diens goede 

vriendin, de hertogin van Lotharingen, in te schakelen. Béatrix moest in Antwerpen 

informatie inwinnen over het welzijn van haar dochter Louise Hollandina.  

 Dit verzoek kwam Béatrix bijzonder goed uit, want zij zag hierin dé 

gelegenheid om haar aanspraken op het markiezaat van Bergen op Zoom opnieuw bij 

de autoriteiten onder de aandacht te brengen en haar nicht en rivale Maria Elisabeth in 

een kwaad daglicht te stellen.947 Constantijn Huygens was als secretaris van de 

voormalige stadhouders en raadsheer van de weduwen Amalia van Solms en Maria 

Stuart een invloedrijk man met een uitgebreid netwerk, ook buiten de Republiek. Zijn 

positie als secretaris had hij mede te danken aan een aanbeveling die de gewezen 

koningin van Bohemen in 1624 had gedaan. Later verzocht zij regelmatig om 

                                                
946 Zie ook p. 158-164 en Akkerman en Huysman, 'Een zeventiende-eeuwse catfight', passim. 
947 Hoewel Maria Elisabeth zowel voor de Staten-Generaal als in brieven aan Elizabeth Stuart ontkende 
een actieve rol te hebben gespeeld, werden in Louises kamer drie brieven in het handschrift van Maria 
Elisabeth II gevonden die zeer belastend voor haar waren (NA, Archief Staten-Generaal (hierna: SG), 
inv.nr. 12548.365, diverse stukken van eind 1657.) Zij legde hier in detail aan Louise uit onder welke 
voorwendsels zij naar Antwerpen kon reizen. Ze drong er bij Louise op aan haar moeder voor te 
houden dat haar broer Eduard haar dringend nodig had. Zij moest beweren dat hij zijn redenen niet aan 
het papier kon toevertrouwen, en dat zij hem daarom moest bezoeken om deze mondeling van hem te 
vernemen. Voorts moest zij haar moeder laten weten dat Eduard bij de Spanjaarden een paspoort voor 
Antwerpen voor haar had geregeld en dat hij haar had verzocht vanaf Bergen op Zoom met de koets 
van Maria Elisabeth verder te reizen naar Antwerpen. Voor Elizabeth was hiermee de maat vol; zij 
vroeg de Staten-Generaal in actie te komen. Daarbij werd zij gesteund door haar zoon Rupert van de 
Palts, die een brief stuurde waarin hij onderstreepte dat de goede naam van zijn familie gewaarborgd 
moest blijven (NA, SG, inv.nr. 12548.365: 7 januari 1658 en brief van 24 maart 1658). Vgl. De Mooij, 
Geloof kan Bergen verzetten, pag. 420-421; Aitzema, Saecken van staet en oorlogh IV (1657-1664) 
248-253. 
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wederdiensten. Zo moest Constantijn proberen om cijfercodes te kraken of 

bemiddelen in netelige kwesties.948  

  Constantijn was zich er terdege van bewust dat Béatrix een belangrijke positie 

binnen de kringen van de Zuid-Nederlandse elite had. Omdat zij de katholieke 

godsdienst beleed, had ze de beste contacten met de plaatselijke geestelijkheid. Verder 

wist Constantijn maar al te goed dat Maria Elisabeth een nicht van Béatrix was en dat 

zij elkaars bloed wel konden drinken, iets wat Béatrix ongetwijfeld zou motiveren 

zich voor deze zaak in te zetten. Daarom vroeg hij Béatrix ten behoeve van de 

furieuze Winterkoningin nadere informatie in te winnen in Antwerpse katholieke 

kringen. De brief van Huygens is niet bewaard, het antwoord van Béatrix wel. Ze liet 

hem weten dat ze 'la reine de Boème' graag wilde helpen en dat ze haar licht intussen 

had opgestoken bij de bisschop van Antwerpen, Marius Ambrosius Capello. Deze kon 

haar alleen vertellen dat hij verheugd was over Louises bekering, en dat zij bij de 

Engelse karmelietessen in Antwerpen verbleef. Wel waarschuwde Béatrix Constantijn 

ervoor dat de bisschop zeer bevriend was met Maria Elisabeth, 'la dame qui at donnés 

tant de displèsir à la Reine de Boème'.949 Het speet haar dat zij verder niets te weten 

was gekomen.  

  Deze gebeurtenis bood Béatrix uiteraard een uitgelezen gelegenheid om haar 

eigen zaak opnieuw onder de aandacht te brengen, nu via Constantijn: 

   

 Pour moy ay ce que je vous ay voullut dire que vous pouvés bien faire pour moy 

 asseuré. C'est dant la conjoncture présente qu'il me sanble que l'on pouray me 

 randre justisse sur mon droy au Marquisat, ay ainsy le faire avoir à Monsieur le 

 Prinsse d'Orange, en me donnant ce qui at déjat estés proposés. Voyés sy Dieu 

 ne donne pas asseuré les moyen de reparer toutte les injuste politique qui ont 

 estés faicte contre moy, ay sy ce n'est pas me donnés lieux de vous voir bientôt 

 à La Haye est à vostre agréable maison des chant. Crayés que sy ce bonheurs 

 m'arive vous congnestre conbien je suis recongnesante de bon offise que l'on me 

 rand. Vous y pourrés beaucoup, coume ayant veue tout le passés, est ung pety 

                                                
948 Nadine Akkerman, 'Cupido en de eerste koningin in Den Haag: Constantijn Huygens en Elizabeth 
Stuart', De Zeventiende Eeuw 25, 2 (2009) 73-96; aldaar 92-93. 
949 BC, nr. 43. 



 243 

 espoir de nous là-desus avec vostre advis me réjouisses fort, surtout s'il y at 

 aparance de vous aler voir.950 

  

Al eerder, op 26 januari 1658, had ze al aan haar secretaris Pelletier geschreven dat ze 

gehoord had dat de Staten-Generaal Maria Elisabeth de zeggenschap over Bergen op 

Zoom wilden ontnemen:  

  

 que jamais je vois une sy belle aucation de redemandés le dit marquissa ay 

 remontres mon droy qu'asseure que la prinsses d'Oxoldre [= prinses van 

 Hohenzollern = Maria Elisabeth; IH] y at tout le monde pour henemis, ay qu'à 

 Bergue mesme l'on m'y souasste [van 'souhaiter'; IH].951  

 

Pelletier reageerde beleefd en positief, maar wees er ook voorzichtig op dat het zeker 

moest zijn dat Béatrix hiervoor de instemming van haar zuster Madeleine en haar 

nazaten (zwager Albert was inmiddels overleden) zou hebben 'desquels donnation 

réalizée prévauldra toujours à celle de Votre Altesse, qui entre autres deffauts manque 

de ceste formalité'.952 

 In een volgende brief van Constantijn aan Béatrix was er sprake van een 

gerucht dat prinses Louise zeven maanden zwanger was en dat dit gerucht zou zijn 

verspreid door Maria Elisabeth.953 Constantijn veinsde dat Elizabeth Stuart vooral 

bezorgd was als moeder en dat het haar niet ging om de geloofsovergang. Het is op 

zijn minst opmerkelijk dat Maria Elisabeth dit gerucht, dat haar alleen nog maar meer 

zou schaden, zou hebben verspreid. Op haar beurt liet Béatrix Constantijn weten dat 

zij Louise Hollandina had gezien en dat zij beslist niet zwanger was; ze vond haar 

eerder te dun dan te dik.954 

 Op 9 januari 1658 hadden de Staten-Generaal reeds besloten de markiezin 

voorlopig alle bevoegdheden te ontnemen. Maria Elisabeths pogingen zich in Den 

Haag te rechtvaardigen tegenover Elizabeth en de Staten-Generaal haalden niets uit.  

Béatrix kreeg de kans haar pleidooi met de claim op het markiezaat en alle 

bijbehorende stukken in te dienen. Dat deed ze op 7 februari 1658, op dezelfde dag 

                                                
950 BC, nr. 43. 
951 Béatrix de Cusance aan Claude-François Pelletier, 26 januari 1658, BMB, Ms. 1117, fol. 122-123. 
952 Claude-François Pelletier aan Béatrix de Cusance, 6 maart 1658, BMB, Ms. 1119, fols. 95-96. 
953 BC, nr. 46. 
954 Ibidem, nr. 20. 
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dat ze Pelletier over deze buitenkans in kennis stelde.955 Ze verzocht de Staten-

Generaal opnieuw haar rechten als markiezin van Bergen op Zoom te erkennen. Ze 

beriep zich op het feit dat het toch nooit de bedoeling kon zijn geweest dat de prins 

van Oranje het markiezaat meteen ná de overdracht in het kader van de Münsterse 

vredesregeling aan haar nicht zou geven. Gezien de voorgeschiedenis was zij, Béatrix, 

toch de meest aangewezen persoon om Bergen op Zoom te besturen? Verder haalde 

ze uit naar Maria Elisabeth door haar ervan te beschuldigen dat ze in het verleden 

diverse personen had omgekocht, om dezen voor zich te winnen en zo haar aanspraak 

door te drijven. Béatrix betoogde dat ze kon bewijzen dat het ging om Pieter van der 

Linden, advocaat-fiscaal van de Raad van Brabant, wijlen dr. Cornelis Musch, griffier 

van de Staten-Generaal, en dr. David de Ruijter, raadsheer-president van de Raad van 

Brabant. Van der Linden zou volgens Béatrix zelfs hebben gepocht dat hij  

  

 de voors. sommen ende penningen ten fijne voors. van de voors. P. van 

 Hoogensolren [Maria Elisabeth] bij vereeringen ontfangen hadde; met 

 bijvoeginge van woorden dat sulcken processen degeene waren daervan men 

 yets sonderlinge moste profiteren ende aen hebben.956  

  

Voorts betrof het de - inmiddels overleden - corrupte griffier van de Staten-Generaal 

Cornelis Musch,957 die 'om 't faveur van sijne crachtige uutwerkinge dienaengaende te 

mogen hebben, heeft getelt gehadt oft doen tellen in twee respective partijen de 

somme van 21.000 guldens'.958 Bij president De Ruijter was Maria Elisabeths poging 

tot omkopen mislukt:  

  

 [dat zij] in sijn huys heeft gedaen brengen drie bequame sackjens met silveren 

 gelt die hij niettemin (als een eerlijck gemoet) heeft gerefuseert ende 

 geweygert aen te nemen, hetwelck wat het feyt belangth de vrouwe van 

 Lorraine seyt verseeckert te sijn dat de voors. heer president De Ruyter daerop 

 gehoort werdende, niet en sal ontkennen.959  

                                                
955 NA, ND inv.nr. 7925. 
956 Ibidem. 
957 Zie over Musch bijvoorbeeld, Geert H. Janssen, Creaturen van de macht. Patronage bij Willem 
Frederik van Nassau (1613-1664) (Amsterdam 2005) 131-133 en Paul Knevel, Het Haagse bureau 
(Amsterdam 2001) 124-125.  
958 NA, ND inv.nr. 7925. 
959 Ibidem.  
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Nergens blijkt dat de aantijgingen van Béatrix door de autoriteiten serieus zijn 

genomen of zijn onderzocht. Béatrix zou in 1658 en 1659 enkele malen naar Den 

Haag komen om haar zaak persoonlijk kracht bij te zetten. De Haagse verblijfplaats 

van Béatrix is onduidelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden. Het kan zijn dat zij 

bij Elizabeth in haar huis aan de Kneuterdijk in Den Haag onderdak aangeboden heeft 

gekregen. Een andere mogelijkheid is dat zij logeerde bij haar aangetrouwde 

achternicht Emilia van Merode-Wassenaar-Obdam, want in een brief van 23 juni 1659 

aan Emilia, die op dat moment buiten Den Haag verbleef, grapte ze dat haar meubels 

nog steeds in Emilia's huis in Den Haag stonden en dat ze moest zorgen dat deze weg 

waren voordat Emilia weer terugkwam.960 Ook zou ze in een van de huizen van 

Constantijn Huygens gelogeerd kunnen hebben. Na de dood van zijn vrouw Susanna 

van Baerle had Constantijn de leegstaande rechtervleugel van zijn huis aan het Plein 

in Den Haag aan Lady Killigrew aangeboden als logeeradres. Hij kan Béatrix 

hetzelfde aanbod hebben gedaan. Anderzijds lijkt haar brief van 31 mei 1659 meer te 

verwijzen naar een verblijf op Hofwijck, Constantijns buitenplaats in Voorburg: 'Je 

me soytte mille fois à vostre pety châteaux où je sçay gy'il faict charmant de toutte les 

salons.'961 Ten slotte is het ook mogelijk dat ze iets heeft gehuurd of zelfs dat ze in een 

herberg verbleef.  

  Op 9 maart 1658 stelden de Staten-Generaal een commissie in om zich ter 

plaatse op de hoogte te stellen.962 Deze inspectiereis zou Béatrix' zaak geen goed 

doen, want op 18 januari 1659 leidde de uitspraak van de Staten-Generaal alsnog tot 

een herstel van alle rechten van de markiezin.963 Aan de dubieuze rol van Maria 

Elisabeth bij de geloofsovergang van Louise Hollandina werd geen woord meer 

vuilgemaakt. Pas op 31 juli 1659 verklaarden de Staten van Holland in het bijzijn van 

zowel Béatrix als Maria Elisabeth de argumenten van Béatrix niet relevant en 

verzochten zij haar van verdere aanspraken af te zien. Dit besluit werd op 2 augustus 

                                                
960 Tresoar, MS 326 Familie-archief thoe Schwartzenberg & Hohenlansberg/1301-1: Béatrix de 
Cusance aan Emilia van Wassenaer-de Merode, 23 juni 1659. 
961 BC, nr. 55. 
962 Ook voor de drossaard van Bergen op Zoom, Willem van der Rijt jr., heer van Broechem, en de 
gereformeerde kerkenraad van Bergen op Zoom, kwam het goed uit dat de katholieke Maria Elisabeth 
voorlopig uit haar ambt werd ontzet. Beide partijen hebben in 1658 ook hun beschuldigingen jegens 
Maria Elisabeth aan de Staten-Generaal kenbaar gemaakt. 
963 Voor het volledige verhaal, zie: De Mooij, Geloof kan Bergen verzetten, pag. 421-437. 
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1659 naar de Staten-Generaal gestuurd om daar te worden overgenomen.964 Béatrix 

vertrok meteen uit de Republiek en zou er nooit meer terugkeren. Kennelijk legde zij 

zich bij de uitspraak neer, want het was de laatste keer dat ze iets liet horen over haar 

aanspraken op het markiezaat. Hierna werd haar aandacht in beslag genomen door de 

slepende rechtszaak die haar schoonmoeder Caroline van Oostenrijk inmiddels tegen 

haar had aangespannen.965 Ook ging Béatrix’ aandacht nog steeds uit naar de 

legitimering van haar huwelijk met hertog Karel en was zijn vrijlating uit Spaanse 

gevangenschap op handen. 

 Alleen Elizabeth Stuart was echt begaan met de geloofsovergang en de vlucht 

van haar dochter Louise Hollandina. Voor de andere partijen was het slechts een 

aanleiding om hun eigen belangen in de rechtskwestie rondom het markiezaat aan de 

orde te stellen.966 De echte triomf was voor Maria Elisabeth, die na haar eerherstel 

over Bergen op Zoom regeerde tot haar dood in 1671, waarna haar nazaten het 

markiezaat tot 1795 in hun bezit hielden. Waarom Béatrix zich bij de afwijzing 

neerlegde, blijft giswerk. Wel staat vast dat zij de steun van hertog Karel moest 

ontberen. Elizabeth Stuart heeft, voor zover bekend, niet meer geprotesteerd tegen het 

herstel van de rechten van Maria Elisabeth op Bergen op Zoom. Haar dochter Louise 

heeft ze nooit meer ontmoet.967  

 Waarschijnlijk mede als gevolg van deze zaak raakten Béatrix en Elizabeth 

goed bevriend. Ze bezochten elkaar en Elizabeth, die enkele jaren daarvoor nog met 

Maria Elisabeth de Zuidelijke Nederlanden had bezocht, was in juni 1659 enige tijd te 

gast bij Béatrix in Brussel.968  

 

 

 
                                                
964 ANF, inv.nr. 273 AP 74 Rohan-Bouillon, dossier Cusance, inv. nr. 25. NA, Staten-Generaal 1550-
1796, inv. nr. 5021.  
965 Zie p. 145-146. 
966 Voor de drossaard Willem van de Rijt junior, heer van Broechem, om zijn eigen positie te 
verbeteren, voor de gereformeerde kerkenraad om de katholieke praktijken van de markiezin terug te 
dringen en ten slotte voor Béatrix de Cusance om opnieuw haar rechten op het markiezaat op te eisen. 
Béatrix en de drossaard zijn er niet beter van geworden. De gereformeerde kerkenraad werd wel 
tevredengesteld, want Maria Elisabeth II stelde zich voortaan terughoudend op ten aanzien van de 
katholieke activiteiten in en rondom het markiezaat. De Mooij, Geloof kan Bergen verzetten, pag. 435-
437. 
967 Louise werd in 1659 novice in Maubuisson, een klooster voor vrouwelijke Cisterciënzers. In 1664 
zou zij daar door Lodewijk XIV tot abdis worden benoemd. Jeanne Holierhoek, 'Louise Hollandine 
prinses van de Palts' in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: 
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/LouiseHollandine [31/08/2014]. 
968 BC, nr. 56. Zie ook p. 231. 
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Wederzijdse voorspraak  

Verzoeken om voorspraak speelden herhaaldelijk een belangrijke rol in de 

vriendschap tussen Constantijn en Béatrix. Bij de zaak rondom Bergen op Zoom 

hadden Béatrix en Constantijn elkaar om hulp gevraagd, in 1658 was het Constantijn 

die Béatrix' bijstand inriep bij een poging om zijn zoon Constantijn junior aan een 

betrekking te helpen. Constantijn zou zich hiervoor uit vaderlijke plichtsbetrachting 

herhaaldelijk inspannen, niet alleen voor Constantijn junior maar ook voor zijn andere 

zonen. In 1655 en in 1658 probeerde hij Constantijn junior als raadsheer bij het Hof 

van Holland te laten benoemen. Het ging in dit geval om de vervulling van de 

vacature die was ontstaan na het vertrek van dr. Adriaan van Almonde, die tot Raad 

van Indië was benoemd.969 Hij vroeg Béatrix een aanbevelingsbrief te richten aan 

Jacob van Wassenaer-Obdam (1610-1665), luitenant-admiraal van Holland en West-

Friesland en lid van de Ridderschap van Holland. Johan van Merode (1610-1666), een 

achterneef van Béatrix, was de echtgenoot van Emilia van Wassenaer-Obdam (1610-

1666), die weer de zuster was van Jacob van Wassenaar-Obdam. Dit zal vermoedelijk 

de reden zijn geweest dat Constantijn juist aan Béatrix om bemiddeling vroeg. Maar 

het feit dat zij zich nog steeds overal presenteerde als de hertogin van Lotharingen zal 

ook hebben meegespeeld. 

 Aan de brief die zij Obdam uiteindelijk zou sturen (april 1659), was het nodige 

getouwtrek voorafgegaan. Het leek wel of ze aarzelde om vader en zoon te helpen, 

Constantijn senior moest er haar in elk geval herhaaldelijk aan herinneren.970 Wellicht 

had ze mondeling al van haar relaties begrepen dat het weinig zin zou hebben. 

Béatrix' brief aan Obdam is door Constantijn in afschrift bewaard.971 Zij sprak hierin 

de wens uit dat Obdam een goed woordje voor Constantijn junior zou doen bij de 

ridderschap van Holland, die het benoemingsrecht hadden over het ambt. 

Vermoedelijk heeft Constantijn de brief zelf opgesteld, want het taalgebruik past meer 

bij hem dan bij Béatrix. Haar goede woorden haalden overigens niets uit. Constantijn 

junior werd wéér niet toegelaten. In zijn Mémoire pour mes enfants van 24 januari 

1660 liet vader Constantijn zich daar zeer verbitterd over uit.972 Met naam en toenaam 

                                                
969 Almonde zou nog tijdens zijn reis naar Indië overlijden. 
970 BC, nrs. 49, 50, 52, 53, 64, 65, 66. 
971 Ibidem, nr. 53. 
972 Constantijn Huygens, Mémoires de Constantin Huygens, Th. Jorissen (ed.) ('s-Gravenhage 1873) 
176-196. Vgl. S. Groenveld, 'C'est le père, qui parle': Patronage bij Constantijn Huygens (1596-1687)', 
Oranje-Nassau Museum. Jaarboek (1988) 53-106. 
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noemde hij enkele edelen die in deze zaak hun loyaliteit ten opzichte van hem hadden 

betoond, maar ook degenen die hem in de steek hadden gelaten. Tevens haalde hij uit 

naar de onkreukbare Johan de Witt, die volgens Constantijn behoorlijk bij hem in het 

krijt stond:  

 

 Si le grand estimateur voyoit la qualité des lettres qu'il m'a escrites, au subject 

 des services et offices que je luy avoy rendus, ou bien qu'il me conjuroit de 

 luy rendre, je ne sçay pas bien comment sa conscience s'en trouveroit, ni 

 comment elle ajusteroit tant d'ingratitude avec le souvenir de tant 

 d'obligation.973 

 

In zijn klaagzang noemde Constantijn Béatrix' inspanningen niet. Wel bleek dat ook 

Amalia van Solms zich tot twee keer toe tevergeefs ten gunste van Constantijn junior 

had uitgesproken.974  

 Béatrix voelde zich bezwaard omdat Constantijn niets meer van zich liet 

horen. In twee opeenvolgende brieven sprak ze haar bezorgdheid hierover uit:  

 

 J'ay bien crus par vostre long cilance que vous avié quelque mescontantemant 

 de moy, mais vous ne vous souvenés peut-estre pas de m'avoir mandés que je 

 sondasse la seur sur l'afaire, est que cellon cellà il faudrés escryre au frère. Je 

 l'a faict est l'on m'at dit tout n'est que cellà ne ce pouvoit à cause que cellà 

 estay contre des personne qui ne ce devés désobligés.975  

 

Met de zuster en de broer doelde Béatrix op Emilia en Jacob van Wassenaer-Obdam. 

Na een lang stilzwijgen reageerde Constantijn eindelijk: hij was niet alleen ontstemd 

over het feit dat zijn zoon het ambt niet had gekregen, maar men had Béatrix ook te 

schande gemaakt door haar verzoek te negeren.976 

 Rest nog de voorspraak die Béatrix via Constantijn vroeg aan Amalia van 

Solms en haar kleinzoon prins Willem III voor de benoeming van haar raadsman 

Nicolas Dorival tot baljuw van Besançon. Sinds René van Châlon kinderloos was 

overleden in 1544 en zijn titels - waaronder die van 'prins van Oranje' - aan Willem 

                                                
973 Huygens, Mémoires, 179. 
974 Ibidem, 182. 
975 BC, nr. 64. Vgl. nr. 65. 
976 Ibidem, nr. 66. 
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van Oranje had nagelaten, had de prins van Oranje het benoemingsrecht over het 

baljuwschap van Besançon. Beatrix schreef: 'escrivés de toutte vostre plus belle 

manière est de toutte la plus douse que ce peut à Madame la grand-manmant du cher 

petis-maitre est ditte luy pour cella de ma part tout ce que vous jugerés bon.'977 Er is 

geen bewijs gevonden dat Constantijn dit verzoek heeft overgebracht; Dorival is in 

ieder geval nooit baljuw van Besançon geworden. Wel zou hij in 1663 getuige zijn bij 

haar hernieuwde huwelijksgelofte aan hertog Karel en ook was hij aanwezig toen zij 

haar testament liet opstellen.978  

 

Conflict met Pelletier (1658) 

 

Eind juli 1658, direct nadat secretaris Claude-François Pelletier van zijn 

onderhandelingen in Spanje was teruggekeerd, ontstond er een ernstig conflict met 

Béatrix.979 Ze uitte diverse beschuldigingen aan het adres van haar dienaar. Zo zou hij 

hebben geknoeid met rekeningen. Ook zou hij tegen haar hebben gelogen over zijn 

terugreis uit Spanje. Pelletier had haar geschreven dat hij van Bilbao over zee naar 

Vlaanderen zou reizen. Na zijn terugkomst begreep ze echter pas waarom hij maar 

liefst vier maanden over de reis had gedaan. Ze ontdekte dat hij niet over zee maar via 

de Franche-Comté was gereisd, waar hij een bezoek aan haar zuster Marie-Henriette 

had gebracht. Daarna had hij Claude-François Lullier, president van het parlement van 

Dôle, gesproken. Wellicht had dit te maken met de stichting van een Benedictijner 

klooster in La Roche-Morey (Haute-Saône). Lullier, een notabele van het plaatsje, had 

daarvoor op 14 mei 1657 toestemming gekregen van Béatrix, die ook vrouwe van La 

Roche-Morey was.980 Vervolgens had Pelletier Frankfurt aangedaan, waar hij een 

bankier van Karel had bezocht. Ten slotte was hij ook nog in Boxmeer geweest, waar 

hij Béatrix' zuster Madeleine, inmiddels weduwe geworden, had ontmoet. Béatrix 

verdacht hertog Karel ervan Pelletier hiertoe opdracht te hebben gegeven om zo haar 

naaste familie tegen haar op te stoken. Ook had ze vernomen dat Pelletier zich samen 

met hertog Karels raadsheer Saint-Martin positief had uitgelaten over de voor haar zo 

                                                
977 BC, nr. 78. 
978 Zie p. 270 -271.  
979 BMB, Ms. 1117, fols. 129-174v. Pelletier deed er een briefje aan voorafgaan waarop hij noteerde: 
'Lettres de feu S.A. madame Béatrix de Cusance à Peletier, depuis son retour d'Espagne, 1658 et 1659'. 
Het betreft dertien brieven van Béatrix en zeven brieven van Pelletier.  
980 Archives Départementales de la Haute-Saône. Prieuré de Morey, H. 681. In: BMB, MS 2368, 
'Materials for the history of the family of De Cusance of Franche-Comté', G.J. de Cusance Mead, p. 45. 
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nadelige uitspraak over het markiezaat van Bergen op Zoom. In haar brieven schold 

ze hem de huid vol, ze noemde hem achterbaks en een verrader. Ze maakte hem 

duidelijk dat ze hem nooit meer wilde zien. Ook dreigde ze hem met hetzelfde 

tragische lot als de hoveling Monaldescho door toedoen van koningin Christina van 

Zweden was overkomen.981 Christina had deze dienaar tijdens haar verblijf in 

Fontainebleau in november 1657 standrechtelijk laten executeren, omdat zij 

vermoedde dat hij haar plannen aan de Spanjaarden had verraden.982  

 Uit de correspondentie blijkt dat Pelletier herhaaldelijk maar tevergeefs heeft 

geprobeerd haar mondeling te spreken, en dat hij zelfs naar Den Haag is gereisd om 

haar daar te bezoeken. Zij verbleef daar vanwege de zaak over het markiezaat van 

Bergen op Zoom. Omdat ze hem niet wilde ontvangen, richtte Pelletier zich 

schriftelijk tot haar. Voorafgaand aan het stapeltje brieven over dit conflict, is er een 

document waarin Pelletier zijn ongezouten mening geeft over Béatrix' houding ten 

opzichte van hem. Hij noemt haar inconsequent, wispelturig, intimiderend en 

onredelijk. Haar brieven, die volgen, spreken voor zich, aldus Pelletier.983 Zijn 

weerwoord aan Béatrix is te vinden in de kopieën van de brieven die hij aan Béatrix 

stuurde. Wat de rekeningen betreft, toonde hij zich bereid zich aan een controle door 

een van Béatrix' notarissen te onderwerpen. Om zijn omweg via de Franche-Comté te 

rechtvaardigen, legde hij uit dat hij daarover wel had moeten liegen. Karels zwager 

Gaston van Orléans en zijn broer Nicolaas-Frans lagen nog steeds op de loer om hem 

gevangen te nemen. Hij had hen op een dwaalspoor willen brengen, mocht zijn brief 

aan Béatrix onderschept worden. Daarom had hij Béatrix geschreven dat hij over zee 

zou reizen, terwijl hij in werkelijkheid al die tijd al van plan was geweest via de 

Franche-Comté terug te keren. Pelletier ontkende dat hertog Karel een rol had 

gespeeld in zijn bezoeken aan de Franche-Comté, Frankfurt en Boxmeer. Hij had 

Béatrix' zusters alleen op de hoogte willen brengen van de stand van zaken. Hij 

onderstreepte dat hij alleen in Béatrix' belang had gehandeld en niet in dat van de 

hertog.984 

 Zijn uitlatingen over de zaak rondom het markiezaat van Bergen op Zoom 

zouden volgens Pelletier op een misverstand berusten. Béatrix moest niet altijd 

                                                
981 BMB, Ms. 1117, fols. 155-156v. 
982 Diederik Lanoye, Christina van Zweden. Koningin op het schaakbord Europa 1626-1689 (Leuven 
2001) 152-154. 
983 BMB, Ms. 1117, fol. 131. 
984 Ibidem, fols. 129-174v. 
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geloven wat slecht geïnformeerde mensen tegen haar zeiden. Hij en raadsheer Saint-

Martin hadden alleen maar hun mening gegeven over de gang van zaken in 1655, toen 

Béatrix had overwogen de kwestie opnieuw aanhangig te maken.985 Zij waren van 

oordeel dat haar raadsman Cromstrijen Béatrix' aanspraak geen goed had gedaan door 

zich te richten op corruptie van de raadsheren, iets wat nooit bewezen had kunnen 

worden, en waarop zij in 1658 onverstandig genoeg opnieuw de aandacht had 

gevestigd. Ook merkte hij op dat zij zichzelf had benadeeld door geen gehoor te even 

aan zijn advies om in 1654 samen met haar zwager graaf Albert van den Berg een 

zaak aan te spannen. Getweeën zouden zij veel meer kans van slagen hebben gehad. 

Die laatste opmerking van Pelletier zal ongetwijfeld, meer nog dan de andere, tegen 

het zere been van Béatrix zijn geweest, want zij verkeerde op gespannen voet met 

haar zuster en zwager. 

 Hoe dan ook, het is duidelijk dat Béatrix in Pelletier geen enkel vertrouwen 

meer had. Hij verdween naar de achtergrond, na haar bijna 24 jaar trouw gediend te 

hebben. Wel zou hij in dienst blijven van haar zuster Marie-Henriette, die in 1660 met 

Charles-Eugène de Ligne, de latere hertog van Arenberg, zou trouwen. Pelletier droeg 

zorg voor haar administratie en zou later ook gouverneur van haar kinderen 

worden.986  

 Pelletier schreef na zijn vertrek bij Béatrix een 1.076 regels tellend gedicht 

getiteld 'Maximes politiques sur la conduite de madame Béatrix de Cusance en son 

mariage avec Sme prince Charles IIII, duc de Lorraine et de Bar'. In zijn inleiding op 

het gedicht schreef hij dat zij het zelf nooit onder ogen heeft gehad, omdat hun relatie 

bekoeld was.987 

                                                
985 Zie p. 222-223. 
986 Vanaf 1665 was hij in dezelfde functie verantwoordelijk voor de opvoeding van Ernest-Dominique, 
graaf van Beaumont en enige zoon van Philippe d'Arenberg, prins van Chimay, en daarna nog van 
Louis-Ernest, zoon van Philips van Egmont, prins van Gavere. 
987 BMB, Ms. 1116, fols. 1-64. 




