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9. 'L'épouseur universel'. Pogingen tot een hernieuwd huwelijk 

 

Vrede van de Pyreneeën (1659) 

 

Op 23 oktober 1659 werd hertog Karel vrijgelaten ter gelegenheid van de op handen 

zijnde Vrede van de Pyreneeën. Frankrijk en Spanje sloten op 7 november 1659 vrede 

met elkaar op Fazanteneiland, een eilandje vlak voor de kust op de grens tussen Frans 

en Spaans Baskenland. Karels vrijlating verliep in etappes. In april 1659 mocht hij 

zich al vrij bewegen in de omgeving van Toledo, maar hij had nog wel de plicht zich 

iedere nacht te melden. Voor zijn onkosten kreeg hij vanaf dat moment een pensioen 

van 4.000 ducaten per maand. Dit geld zou Karel niet uitgeven maar schenken aan de 

soldaten van de Spaanse escorte die hem uitgeleide deed toen hij in augustus voor het 

eerst de Spaans-Franse grens overstak.988 Nadat in augustus 1659 met de 

onderhandelingen een begin was gemaakt aan de Spaans-Franse grens, aan Franse 

zijde onder leiding van Mazarin en aan Spaanse kant door Don Louis de Haro, kreeg 

de hertog toestemming zich daarheen te begeven. Hij wilde eerst koning Filips een 

bezoek brengen, maar deze weigerde hem te ontvangen. Tevergeefs trachtte Karel 

zich vervolgens te mengen in de onderhandelingen op Fazanteneiland.989 Karel, die 

nog steeds verplicht was aan de Spaanse kant van de grens te blijven en bovendien 

niet officieel was vrijgelaten, trok enkele malen de grensrivier de Bidasoa over om 

met Mazarin te spreken. 

 Don Luis de Haro was van mening dat de hertog in zijn handen mocht wrijven 

met wat Spanje voor hem had bereikt bij de vredesonderhandelingen, maar Karel was 

er niet tevreden over. In artikelen 62 t/m 78 van het verdrag stond weliswaar dat Karel 

Lotharingen zou terugkrijgen, maar er werd wel bedongen dat hij een doorgang van 

ruim twee kilometer vrij moest laten om de Franse legers met bestemming Elzas en de 

Champagne te kunnen laten passeren. Ook Nancy werd hem teruggeven, onder 

voorwaarde dat hij alle fortificaties in de stad zou ontmantelen. Het hertogdom Bar 

was geen onderdeel van dit verdrag. Het zou in handen van Frankrijk blijven tot aan 

de Vrede van Vincennes in februari 1661.990 Verontwaardigd weigerde Karel in te 

                                                
988 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France III, 22 
989 Desrobert, Charles IV et Mazarin, 772.  
990 Vgl. voor een uitvoerige beschrijving van de vredesonderhandelingen en Karels rol hierin: Calmet, 
Histoire eccléstiastique et civile de Lorraine III, 557-573. 
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stemmen met het verdrag, maar daar hadden de Fransen en de Spanjaarden geen 

boodschap aan. 

 

Karel op vrije(rs) voeten (1659-1660) 

 

Na zijn vrijlating nodigden Karels zuster Margaretha en zwager Gaston hem uit om 

naar hun hof in Blois te komen. Na de Fronde had Mazarin Gaston daarheen 

verbannen. In het bijzijn van hun zuster Margaretha verzoende Karel zich met zijn 

broer Nicolaas-Frans en ook met enkele van zijn dienaren, onder wie veldmaarschalk 

Ligneville en raadsheer Beauvau. De hernieuwde vriendschap met zijn broer bekoelde 

alweer snel toen Karel zijn geld en de kist met juwelen van hem terugeiste.991 Dit was 

dezelfde kist die bij zijn gevangenneming in februari 1654 bij Béatrix in het Brusselse 

hôtel de Berghes in beslag was genomen en waarover hij haar zoveel verwijten had 

gemaakt tijdens zijn gevangenschap. Nicolaas-Frans weigerde in eerste instantie ook 

maar iets terug te geven. Het geld was op. Hij had het gebruikt om zijn troepen en 

andere onkosten te betalen. De kist met juwelen beschouwde hij als de bruidsschat die 

zijn inmiddels overleden echtgenote Claude nooit had gekregen. Margaretha zag dat 

beide broers elkaar weer in de haren vlogen en greep in. Ze wist Nicolaas-Frans over 

te halen de kist met de resterende juwelen bij Karel in te leveren.992 

  Béatrix reageerde verheugd op Karels vrijlating en hield Constantijn Huygens 

op de hoogte van de ontwikkelingen. Reeds voordat Karel definitief vrijgelaten zou 

worden, meldde ze Constantijn: 'Une personne qui est en tressfs de sont mariage at 

bien des affaire. J’ay signés jeudy passés les article que Son Altesse de Lorraine at 

désirés, ay envoyés mes procure coume il faict ses siene'.993 Dit is opmerkelijk want 

van een dergelijk contract, wat er ook in stond, is verder nergens meer sprake. Op 3 

september 1659 schreef ze Constantijn vervolgens opgetogen dat ze uit een brief van 

8 augustus van de hertog had vernomen dat hij 'veut en persone achevés est conclure 

ce qui reste à faire en nostre mariage ay me mande que sitôt qu'el cerat en France, elle 

me manderat le lieux où je la pouray voir.'994 Huygens, die inmiddels Karels reputatie 

wel kende, reageerde gereserveerd:  

 

                                                
991 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France III, 36-39. 
992 Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 176-177. 
993 BC, nr. 53. 
994 Ibidem, nr. 61. 



 254 

Quoyqu'il en soit, je ne sentiray pas ma créance toute confirmée, que je ne 

sache ce grand et merveilleux Prince au deça de Paris. Si, cela estant, il 

persiste dans ce bon et beau langage qu'il nous parle de loing, mes feux de joye 

s'allumeront tout de bon, et je pense avoir quelque subject de raisonner comme 

je raisonne.995  

 

 Een half jaar later herinnerde Constantijn haar aan deze waarschuwing, nadat 

hij weer een hoopvolle brief van Béatrix had ontvangen.996 Hij kreeg gelijk, want 

ondanks Karels mooie beloftes aan Béatrix over een nieuw of hernieuwd huwelijk, 

weigerde hij haar te zien toen hij eenmaal in Parijs was gearriveerd. Karel had eerder 

echter wel degelijk zijn agent de jezuïet Claude Maillard naar Rome gestuurd om te 

verkennen hoe men dacht over een nieuw huwelijk, maar die missie was op niets 

uitgelopen.997 In het voorjaar van 1660 sommeerde Karel Béatrix Brussel te verlaten 

en zich in het klooster in Bergen of in haar kasteel Eigenbrakel te vestigen. Die 

tegenstrijdigheid tussen Karels plannen voor een nieuw huwelijk en zijn weigering 

Béatrix te zien, valt moeilijk te rijmen, maar past wel bij zijn dubbelzinnige politiek. 

Zo ging het al zijn hele leven, hij zei het een en dacht het ander, of andersom. Dat 

veroorzaakte verwarring en intussen trok hij zijn eigen plan. Béatrix kon niet anders 

dan gehoorzamen en trok zich vanaf begin mei terug in het klooster van de 

visitandinnen in Bergen. In het najaar vestigde ze zich in Eigenbrakel, evenmin een 

plaats waar ze graag kwam, en waar de hertog haar eerder, al in de winter van 

1657/1658, had ondergebracht, een behuizing 'où il n'y aves qu'à les 4 muraille'.998 

Enige tijd later, in het voorjaar van 1661 zou zij toch weer in Brussel verblijven. 

 Op de Lotharingse opvolging hadden de broers ieder hun eigen visie: 

Nicolaas-Frans had gehoopt zijn broer permanent als hertog van Lotharingen op te 

volgen, ervan uitgaande dat Nicole (als zuster van zijn overleden echtgenote Claude) 

eigenlijk degene was geweest die de titel had gedragen. Zijn enige overgebleven zoon, 

eveneens Karel (1643-1690) genaamd, zou hem dan na zijn dood kunnen opvolgen. 

Ook hertog Karel had een stille wens: door een nieuw huwelijk met Béatrix zou hij 

zijn eigen zoon Charles-Henri als opvolger kunnen aanwijzen. Dit was dan ook de 

voornaamste reden waarom hij zijn dienaren naar Rome had gestuurd om deze 

                                                
995 Ibidem, nr. 62. 
996 Ibidem, nrs. 65 en 66. 
997 Favier, 'Notes et documents sur la vie privée de Charles IV', 80. 
998 Béatrix aan Claude-François Pelletier, 3 november 1657, BMB, Ms. 1117, fols. 151-152.  
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mogelijkheid te verkennen. Nicolaas-Frans kwam met een compromis: zijn zoon 

Karel zou met Karels dochter Anne kunnen trouwen. Die oplossing wees Karel van de 

hand. Hij gaf de voorkeur aan zijn eigen zoon Charles-Henri als opvolgende hertog. 

Daarom koos hij ervoor Anne met een andere telg uit het geslacht van de Lotharingers 

te laten trouwen, te weten François-Marie van Lotharingen-Elbeuf (1624-1694), prins 

van Lillebonne.999  

 Teleurgesteld over Karels afwijzing van een huwelijk tussen hun beide 

kinderen, probeerde Nicolaas-Frans kardinaal Mazarin over te halen om toestemming 

te geven voor een huwelijk van zijn eigen zoon Karel met Maria Mancini (1639-

1715).1000 Zij stond bekend als een van de drie Mazarinettes, de mooie nichtjes van 

kardinaal Mazarin.1001 Al eerder, bij de onderhandelingen over de Vrede van de 

Pyreneeën, had een van Karels dienaren in opdracht van de hertog Mazarin verzocht 

om de zoon van Nicolaas-Frans met Maria Mancini te laten trouwen. Maar 'oom' 

Karel maakte al snel duidelijk dat dit een misverstand was, want hij wilde zélf met 

Maria Mancini trouwen.1002 Mazarin vond het interessant om dit gegeven te gebruiken 

in zijn onderhandelingen met hertog Karel, maar hield in het najaar van 1659 nog 

even de boot af.  

 Toen hertog Karel in de zomer van 1660 hoorde dat zijn broer nu aan Mazarin 

toestemming had gevraagd voor een huwelijk tussen diens nichtje Maria met zijn 

eigen zoon Karel, begon de hertog zelf Maria openlijk het hof te maken. Hij gaf 

Mazarin te kennen dat hij haar nog steeds wilde trouwen. Mazarin weigerde. Hij had 

namelijk een brief onderschept van hertog Karel aan Béatrix, waarin hij haar 

verzekerde niet ongerust te zijn over zijn hofmakerij bij Mancini. Karel had die toeleg 

alleen maar verzonnen om tijd te rekken en zijn onderhandelingspositie bij Mazarin te 

versterken. Mazarin was zwaar beledigd door Karels avances ten opzichte van zijn 

nichtje, de eer van zijn familie was te schande gemaakt.1003 Zowel oom Karel als zijn 

                                                
999 Lillebonne is een klein graafschap ten oosten van Le Havre, waarvan de graven zich prins mochten 
noemen. De prinsen van Lillebonne kwamen uit het geslacht van Lotharingen Elbeuf; ze resideerden 
niet in Lillebonne, maar in Lotharingen. 
1000 Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 180-181. 
1001 Maria Mancini was een van de eerste grote liefdes van koning Lodewijk XIV. Ze wilden graag met 
elkaar trouwen, maar Lodewijks moeder, Anna van Oostenrijk en Mazarin hielden dit tegen. Lodewijk 
werd in het kader van de Vrede van de Pyreneeën uitgehuwelijkt aan de Spaanse prinses Maria-
Theresia. 
1002 Calmet, Histoire eccléstiastique et civile de Lorraine III, 562. 
1003 Ibidem, 581-582. 
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neef Karel kon een huwelijk met Maria Mancini verder wel vergeten.1004 Als deze 

intrige zich werkelijk zo heeft toegedragen, had Karel dus inderdaad op dit tijdstip, 

zomer 1660, nog steeds plannen om opnieuw met Béatrix te huwen. Of Karels 

geheime plannen ooit tot Béatrix zijn doorgedrongen, is niet bekend.  

 Het sensationele verhaal over Karel en Maria Mancini had in november 1660 

ook Constantijn Huygens bereikt. Hij verontschuldigde zich bij Béatrix dat hij haar 

deze roddel moest overbrengen, maar hij vermoedde dat ze inmiddels wel gewend 

was aan dit soort berichten. Hij schreef haar dat zijn zoon Christiaan in Parijs had 

vernomen dat 'que nostre bizeurre Altesse persisteroit tousjours à demander une des 

niepces du Cardinal. Sur quoy certain prélat avoit dit à ceste Eminence questo vechio 

in ogni modo vuol un pezzo di carne Mazarina'. [Die oude man wil hoe dan ook een 

stukje Mazarin-vlees].1005 Dat het doen en laten van hertog Karel hem bezighield, 

blijkt ook uit Constantijns papieren nalatenschap. Hierin zijn twee gedichten bewaard 

die de spot drijven met hertog Karels zogenaamde testament en grafschrift.1006 De 

gedichten getiteld Testament de feu monsieur le duc Charles de Lorraine en Epitaphe, 

zijn overgeschreven uit Le nouveau Parnasse Satyrique van Theophile de Viau (1590-

1624), waarin behalve de gedichten van de libertijn De Viau ook andere poëzie is 

opgenomen.1007 Het handschrift waarin de gedichten zijn overgeschreven, is niet van 

Constantijn. Hij zal het van iemand gekregen hebben die wist van zijn speciale 

belangstelling voor de notoire partner van zijn goede vriendin Béatrix. 

 Karels zoon Charles-Henri en dochter Anne waren inmiddels ook gasten aan 

het Franse Hof. Anne was er al eerder (begin 1658) ontvangen 'par ce fripon de 

Nicolas, ay de là par Paris est envoyés à Tiery [i.e. Karels tresorier; IH], enfin par 

toutte la cabaille qui ais contre moy', zo schamperde Béatrix.1008 De tienjarige 

Charles-Henri was meteen na de vrijlating van zijn vader naar Parijs ontboden. De 

kinderen resideerden daar afwisselend in het hôtel de Lorraine en het hôtel de Guise. 

In maart verbleven ze samen aan het hof van koning Lodewijk en zijn moeder Anna 

van Oostenrijk te Avignon. Het hof had er de winter doorgebracht (die daar minder 

guur was) en trof voorbereidingen om door te reizen naar Saint-Jean-de-Luz aan de 

                                                
1004 Mazarin zou Maria naar Italië sturen waar zij 1661 zou trouwen met Lorenzo Onofrio, vorst van 
Colonna. 
1005 BC, nr. 73. 
1006 KB, KA 42, fol. 41-43. Met dank aan Ad Leerintveld. Zie ook noot 71. 
1007 Théophile de Viau, Le nouveau Parnasse Satyrique (Calais 1684), 88-90. 
1008 Béatrix aan Claude-François Pelletier, 16 maart 1658, BMB, Ms. 1117, fol. 126. 
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Spaanse grens, waar koning Lodewijk met de Spaanse infante zou trouwen.1009 Het 

Franse hof hing er aan hertog Karels lippen. Gezeten op een eenvoudig krukje 

amuseerde hij de koning en diens moeder en hun beider gevolg met verhalen over zijn 

belevenissen tijdens zijn gevangenschap in Spanje. In april 1660 keerde de hertog 

terug naar Parijs en stuurde hij Charles-Henri naar Lotharingen.1010 

 Tijdens zijn verblijf in Frankrijk, dat veertien maanden zou duren, spande 

Karel zich in om de Fransen te bewegen de besluiten te herroepen die bij de Vrede 

van de Pyreneeën over Lotharingen waren genomen. Mazarin hield hem aan het lijntje 

en beloofde op de kwestie terug te komen na zijn terugkomst uit Saint-Jean-de-

Luz.1011 Op 28 februari 1661, negen dagen voor de dood van Mazarin, tekenden Karel 

en Lodewijk XIV het verdrag van Vincennes. Het belangrijkste verschil met de 

besluiten over Lotharingen in de Vrede van de Pyreneeën was dat hertog Karel het 

hertogdom Bar weer terugkreeg als leen. Met dit verdrag kon hij wel instemmen: op 

23 maart zwoer hij in het Louvre zijn trouw aan de Franse koning.  

 

Liefdesperikelen en huwelijksaanzoeken (1660-1662) 

 

Dochter Anne trouwde op 7 oktober 1660 met François-Marie van Lotharingen-

Elbeuf, prins van Lillebonne. Béatrix deed ter gelegenheid daarvan afstand van 

vrijwel al haar grondgebied. Anne ontving in totaal twee miljoen pond als bruidsschat, 

twee keer zoveel als haar nicht (ook een nicht van Lodewijk XIV) Elisabeth van 

Orléans, hertogin de Guise, zou ontvangen.1012 Naast allerlei onroerende goederen in 

de Barrois, schonk hertog Karel het jonge paar ook het hôtel de Beauvau in Nancy, 

dat werd omgedoopt tot hôtel de Lillebonne.  

 Ongeveer een maand later meldde Béatrix reeds aan Constantijn Huygens dat ze 

binnen het jaar grootmoeder zou zijn.1013 Uit haar brief van 23 mei 1661 aan 

Alexander II, hertog van Bournonville (1616-1690), blijkt dat ze voornemens was bij 

de geboorte van haar eerste kleinkind aanwezig te zijn. Ze excuseerde zich voor de 

                                                
1009 Lodewijk XIV trad op 9 juni 1660 in het huwelijk met de Spaanse prinses Maria Theresia. 
1010 BC, nr. 67. 
1011 Calmet, Histoire eccléstiastique et civile de Lorraine III, 577-578. 
1012 Jonathan Spangler, The society of Princes: the Lorraine-Guise and the conservation of power and 
wealth in Seventeenth-Century France (Farnham 2009) 243. BNF, Clairambault 534, fol. 313, 
huwelijkscontract, 25 september 1660. Zie ANF, 273 AP 74 Rohan-Bouillon, dossier Cusance, 24, inv. 
nr. 229.  
1013 BC, nr. 72.  
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'desordre de ceste lestre mais une fluxion sur la gorge me tourmante sy fort que je ne 

scay ce que j'escris'.1014 Constantijn heeft Béatrix vermoedelijk het eerste deel van de 

reis naar haar dochter in Bar-le-Duc vergezeld. Volgens zijn dagboek overnachtte hij 

op 25 mei in Breda, de 26e was hij in Antwerpen en vanaf 27 mei in Brussel, waar hij 

vermoedelijk tot 6 juni verbleef. Op 6 juni bezocht hij in Henegouwen de plaatsen 

Halle en Zinnik en overnachtte hij in Bergen en op 7 juni was hij in Mariemont en 

Nijvel. Béatrix was van plan om vanuit Brussel naar haar kasteel in Eigenbrakel te 

reizen en daarvandaan op 9 juni via Namen naar haar dochter in Bar-le-Duc te gaan. 

Het is dus mogelijk dat Constantijn een eindje met Béatrix is opgetrokken toen zij 

vanuit Brussel richting Eigenbrakel vertrok, waarbij zij vermoedelijk ook Bergen 

aandeed.1015 De route die hij volgde, sluit goed aan bij de weg die Béatrix van Brussel 

naar Eigenbrakel aflegde.  

  Maar er was meer aan de hand. Op 30 mei ontving Constantijn, toen hij in 

Brussel was, een wel heel persoonlijk gedicht van Béatrix, het enige dat van haar is 

overgeleverd.  

 

 De Mad. de Lorraine, Bruxelles, 30e may 1661 

 

 Portraict de Délie 

 

 Je sçay faire des vers, je sçay un peu portraire 

 Je ne dance pas mal, et je chante assez bien 

 La musique me plaist et le doux entretien 

 Mon esprit est brillant et mon âme sincère 

 

 Je sçay trop bien aymer, et trop peu l'art de plaire 

 Quand on m'ouvre son coeur, je cache peu le mien 

 Et si j'aime une fois, je ne change pour rien 

 Car j'eus tousjours respect pour l'amoureux mistère 

 
                                                
1014 Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 23 mei 1661, ARB, Manuscrits 
Divers 208a, 7. 
1015 Constantijn zou nog van 8 juni tot 11 juni in Brussel blijven, daarna van 14 tot 18 juni in 
Antwerpen zijn en daarna via Turnhout, Breda, Rotterdam naar Den Haag terugreizen om daar de 21e 
te arriveren. Unger, Dagboek, 67. Zie ook BC, nr. 74. In tegenstelling tot wat Rudolf Rasch en ik in 
noot 204 van BC vermelden, hebben Constantijn en Béatrix elkaar dus wel degelijk in Bergen ontmoet. 
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 La grandeur n'a pour moy qu'un respect importun 

 En douceur et bonté nulle ne me ressemble 

 Et des Arts Libéraux je n'en ignore aucun 

 

 Vous en riez, Thyrsis, partez, que vous en sembles 

 Je sçay tant de mestiers, mais j'en sçay trop ensemble 

 Pour en sçavoir pas un. 

 $1016 
 

Het gedicht is in Constantijns handschrift gesteld, maar het is onmiskenbaar van 

Béatrix afkomstig. Dit wordt bevestigd door de linksboven genoteerde woorden 'De 

madame de Lorraine, Bruxelles, 30e may 1661'. Misschien heeft hij het van een 

gedicht van Béatrix overgeschreven of heeft hij het uit haar mond opgetekend. Het 

gedicht bevond zich in een map met kopieën van gedichten die Constantijn bewaarde. 

Als het een gedicht van hemzelf zou zijn geweest, zou hij het tussen zijn eigen 

gedichten hebben bewaard. 

 In het gedicht presenteert Béatrix zich als 'Délie'. Hoogstwaarschijnlijk 

verwijst Béatrix hiermee naar Maurice Scève's 'Délie', een onmogelijke liefde aan wie 

Scève 449 gedichten door Petrarca's 'Laura' geïnspireerde gedichten wijdde in zijn 

Délie, objet de la plus haulte vertu.1017 Maurice Scève (ca. 1501-ca. 1564) was een 

dichter uit Lyon, die zich sterk door het Italiaanse humanisme liet inspireren. Juist 

omdat zijn gedichten vaak nogal moeilijk zijn, is Scève's werk na zijn dood snel 

vergeten, maar kennelijk was dit niet het geval in de kringen van Béatrix en 

Constantijn.1018 Scève kan met Délie verwezen hebben naar zijn liefde voor zijn 

leerlinge Pernette du Guillet of hij kan er het anagram 'l'idée' mee hebben bedoeld. 

Béatrix richt zich in het gedicht tot Constantijn, die zij aanspreekt als Thyrsis, de 

herder uit Theocritus' Idyllen en Vergilius' Eclogae. Constantijn heeft zichzelf in zijn 

                                                
1016 KB, KA 42, fol. 41. Met dank aan Ad Leerintveld. Zie ook noot 71 in de inleiding. 
1017 Maurice Scève, Délie, object de la plus haulte vertue (Lyon 1544).  
1018 Het publiek dat Scèves poëzie las,'consists not of le vulgaire (the common herd) but of those who 
share his learning, his philosophical and even esoteric concerns, and his taste for difficulty and 
complexity': Doranne Fenoaltea, 'The architecture of poetic sequences' in: A new history of French 
Literature,  Denis Hollier (ed.) (1989), 189-193, aldaar 192. 
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poëzie soms als Thyrsis of als herder voorgedaan, wat Béatrix wel bekend zal zijn 

geweest.1019  

 In het gedicht krijgen we een aardig beeld van hoe Béatrix zichzelf ziet en hoe 

ze zich aan Constantijn wil presenteren. Ze kan dichten, ze kan portretten schilderen 

(dat wisten we nog niet!), ze kan dansen en zingen, ze houdt van muziek en van 

gesprekken. Ze heeft een briljante geest en een oprechte ziel. Ze weet goed hoe lief te 

hebben, maar minder goed hoe te koketteren. Als men zijn hart voor haar opent, kan 

ze het hare moeilijk verbergen. Als ze eenmaal liefheeft, laat ze niet meer los, omdat 

ze respect heeft voor de mysterieuze liefde. Uiterlijke praal maakt niet zoveel indruk 

op haar. Geen enkele vrouw kan zich met haar meten als het gaat om goedheid en 

zachtheid. De vrije kunsten beheerst ze allemaal. Dat is opmerkelijk, want deze zeven 

vrije kunsten staan voor de vakken Grammatica, Dialectica, Retorica, Aritmetica, 

Geometria, Musica en Astronomia; iets wat men eerder bij Constantijn zelf zou 

verwachten. Wellicht zegt ze daarom in haar laatste couplet tegen Constantijn 

(Thyrsis) dat hij haar hier wel om zal uitlachen. De betekenis van de laatste drie regels 

van het gedicht is niet helemaal duidelijk. Mogelijk brengt Béatrix hier tot uitdrukking 

dat ze veel vaardigheden beheerst, maar één niet en dat is Constantijn beminnen. Dit 

zou verklaren waarom ze zichzelf Délie noemt. Délie stond immers symbool voor een 

onmogelijke liefde, maar ze symboliseert ook een ideale, pure liefde waarin 

volmaaktheid wordt gesuggereerd. 

 Béatrix schonk Constantijn het gedicht vlak voordat zij vanuit de Zuidelijke 

Nederlanden naar Bar-le-Duc vertrok. Ze was op dat moment erg onzeker over haar 

toekomst. Zou de hertog haar wel of niet opnieuw willen trouwen? Zo niet, waar zou 

hij haar willen onderbrengen? Hoe dan ook wilde hertog Karel haar uit Brussel weg 

hebben. Zij vermoedde daarom wellicht dat dit wel eens de laatste keer zou zijn dat zij 

Constantijn in Brussel onder 'vrije' omstandigheden zou kunnen ontmoeten. Misschien 

heeft zij met dit gedicht afscheid van Constantijn willen nemen en hem nog eens 

duidelijk willen maken hoe zij zichzelf zag en hoe ze over hem dacht. Het gedicht 

                                                
1019 Zie Elisabeth Keesing, 'Hoe is het met Dorothée van Dorp verder gegaan', De Zeventiende Eeuw 3 
(1987), 115-124, aldaar 115; het gedicht 'Moeris. Thyrsis. amaryllis. ecloga.' in Huygens, Gedichten I, 
191-192; het gedicht 'De uijtLandighe Herder' in: Constantijn Huygens, Nederlandse gedichten 1614-
1625, 156-179. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Ad Leerintveld, Monumenta Literaria 
Neerlandica XII, I (Amsterdam 2001) 13-19; Constantijn Huygens aan Daniël Heinsius, brief van 26 
oktober 1620, http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/94 
[31/08/2014].  
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wordt afgesloten met de S barré, hier weergegeven als $, het teken van vertrouwen dat 

Béatrix en Huygens vaker in hun correspondentie en gedichten gebruikten.1020  

 Béatrix liet Constantijn in de Zuidelijke Nederlanden achter en zette op 9 juni 

vanuit Eigenbrakel haar reis naar Bar-le-Duc voort om haar hoogzwangere dochter te 

bezoeken. Samen met haar man, de prins van Lillebonne, bewoonde Anne er in de 

'Ville Haute' het kasteel. Béatrix schreef de hertog van Bournonville dat ze op 16 juni 

verwachtte aan te komen, de dag die het einde van de achtste maand van haar dochters 

zwangerschap zou zijn, zodat ze de negende maand nog mee kon maken. In dezelfde 

brief dankte ze Bournonville uitbundig voor zijn hulp en steun: 'vous aves estés, 

Monsieur, mat support et secours, ayant estés abandonés et mal trestés de tous, hors 

de vous qui avés estés ma seulle consolation ay protections dans ma misérable 

fortune'. Opnieuw beklaagde ze zich dat ze geen woord van de hertog zelf had 

gehoord.  

 Verder wond ze zich vreselijk op over het gerucht dat hertog Karel nu 

'Mademoiselle' het hof maakte en haar zelfs ten huwelijk had gevraagd.1021 

'Mademoiselle' was Anne-Marie-Louise van Orléans (1627-1693), hertogin van 

Montpensier en de oudste dochter van Gaston van Orléans uit het huwelijk met zijn 

eerste vrouw Maria van Bourbon-Montpensier. Omdat 'Mademoiselle' een van de 

rijkste erfgenames van Frankrijk was en een volle nicht van de Franse koning, leek het 

de vader (Nicolaas-Frans) van de jonge Karel (hertog Karels neef en opvolger in spe), 

een goed idee om zijn zoon met haar te laten trouwen. De 17-jarige Karel voelde hier 

helemaal niets voor, want de vrouw was twee keer zo oud als hij en bovendien was 

hijzelf hevig verliefd op haar jongere halfzuster Marguérite-Louise van Orléans, zijn 

volle nicht, en dochter van hertog Karels zuster Margaretha met Gaston van Orléans. 

Net als bij Maria Mancini kwam de 'oude' Karel op het idee om zelf de hand van 

'Mademoiselle' te gaan vragen bij Lodewijk XIV. Vermoedelijk werd Karel opnieuw 

gedreven door jaloezie jegens zijn neefje, maar ook om zijn broer dwars te zitten en 

voor verwarring te zorgen. De koning wees vervolgens een alliantie van zijn nicht met 

zowel de oude als de jonge Karel rigoureus van de hand.1022 Hij wilde zijn allerrijkste 

nicht, een prinses van koninklijke bloede, beslist niet aan het huis van Lotharingen 

verbinden. In haar Mémoires nam 'Mademoiselle' deze poging van hertog Karel, met 

                                                
1020 Zie Inleiding, p. 32-33. 
1021 Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 3 juni 1661, ibidem, 9. Op 9 juni 
schreef ze vanuit Eigenbrakel dat ze iets later zou vetrekken en nu pas de 18e in Bar-le Duc kon zijn.  
1022 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France III, 74-89.  
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wie zij overigens een goede verstandhouding had, niet erg serieus.1023 Maar dit betrof 

de 'oude' Karel. Beauvau, gouverneur van de jonge Karel en ooggetuige van alle 

verwikkelingen, doet in zijn memoires verslag van een boze en teleurgestelde 

'Mademoiselle'. Ze had zich maar al te graag met de jonge prins van Lotharingen 

verbonden en was erg jaloers op haar halfzusje, dat wel zijn aandacht kreeg.1024 

Lodewijk XIV huwelijkte het halfzusje Marguérite-Louise van Orléans echter zeer 

tegen haar zin en ook tot groot verdriet van de jonge Karel uit aan Cosimo III de 

Medici, groothertog van Toscane. 

 Béatrix werd op 19 juni in Bar-le-Duc met alle égards als vorstin ontvangen 

door de plaatselijke adel, onder wie de graaf van Couvonges,1025 zo schreef ze later 

verheugd en opgewonden aan Bournonville. Ze excuseerde zich voor haar gekrabbel 

('mes brouillons'), want ze was overweldigd door zoveel positieve aandacht. Men 

bracht haar zelfs onder in de vertrekken van de hertog, waar ze in zijn bed mocht 

slapen 'où l'on me serd [van 'servir'; IH] coume elle [i.e. hertog Karel; IH] mesme'.1026 

De tekst van een anoniem gedicht, dat waarschijnlijk bij haar ontvangst is 

voorgedragen, had ze ingesloten bij haar brief aan Bournonville. 

  

 Un prince merveilleux, une aymable princesse  

 Avaient en ce pays aporté l'alegresse 

 Mais vostre esloignement y mesloit la douleur 

 Vostre Altesse à present nous vient tirer de peine 

 Il ne nous falloit plus que nostre souveraine 

 Pour nous faire jouir d'un souverain bonheur 

 Mon prince ne pouvoit choisir une personne 

 Qui put plus dignement soustenir sa couronne 

 Elle vous estoit deue, elle vous sied fort bien 

 Et je puis asseurer comme chose certaine 

 Que vous regnes sur tous les cœurs de la Lorraine 

 Ou bien ils ne sont pas tous faict comme le mien.1027 

                                                
1023 Anne-Marie-Louise-Henriette d'Orléans, Mémoires de Mademoiselle de Montpensier, petite-fille de 
Henri I, IV A. Chéruel (ed.) (Parijs 1858) 518. 
1024 Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 187-195. 
1025 Père Hugo, Histoire de Charles, duc de Lorraine et de Bar, BMN, Ms. 805 (129), fol. 187. 
1026 Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 20 juni 1661, ARB, Manuscrits 
Divers 208a, 11.  
1027 Anoniem gedicht, ibidem, 10.  
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Béatrix had vernomen dat Karel onderweg was naar Bar-le-Duc in gezelschap van 

zijn zoontje Charles-Henri en zijn neefje Karel. In spanning wachtte ze hun komst af. 

Ze had dochter Anne, die nog niet was bevallen, in goede gezondheid en 'fort grosse' 

aangetroffen. Een bekwame voedster uit Nancy was al onderweg.1028  

Omstreeks 6 juli 1661 moet Béatrix Karel voor het eerst sinds negen jaar weer 

ontmoet hebben. Het was een hereniging die haar gelukzalige gevoel veranderde in 

een grote desillusie. Hoewel hij zelf instructie had gegeven om Béatrix als regerend 

hertogin te ontvangen, was zijn reactie ronduit afwijzend toen hij in Bar arriveerde. 

Onder het voorwendsel dat hij op bevel van de Paus niet in haar omgeving mocht 

verkeren, wilde hij Béatrix in een klooster laten logeren. Anders zou hij zich verplicht 

zien zelf in het kapucijner klooster in Bar te overnachten.1029 Zijn kinderen maakten 

zo'n ophef over Karels weigering Béatrix te zien, dat hij er alsnog in toestemde hun 

moeder te ontmoeten, maar dan wel in het gezelschap van een kerkelijke 

rechtsgeleerde. Over deze ontmoeting zijn verder geen details bekend, behalve dan dat 

Karel Béatrix verklaarde dat hij haar niet kon maar ook niet wilde trouwen en dat ze 

zich in de Franche-Comté moest terugtrekken.1030 Teleurgesteld schreef Béatrix aan 

Bournonville dat ze haar dienaar Antoine Montravers naar kasteel Belvoir in de 

Franche-Comté vooruit had gestuurd om de boel in orde te maken voor haar 

komst.1031 Berichten over de bevalling en de geboorte van haar kleinkind heeft Béatrix 

niet opgesteld en doorgegeven, of ze zijn niet bewaard gebleven. Anne zou op 11 juli 

1661 bevallen van een zoon, Charles-François (1661-1702). Wellicht was zijn 

voornaam een hint voor Anne's vader en oom hun familiebanden aan te halen. 

 Béatrix vertrok niet naar Belvoir, maar ging terug naar het klooster in Bergen. 

Waarom is niet duidelijk, maar waarschijnlijk hoopte ze nog steeds op een hereniging 

met de hertog. In Bergen zou zij beter op de hoogte van het nieuws over Karel kunnen 

blijven dan in het verre Belvoir. Op 28 augustus schreef ze ontgoocheld aan 

Bournonville: 'je ne conprand rien à tout ses mistère qui me font mourir de regret ysy, 

                                                
1028 Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 20 juni 1661, ibidem, 9.  
1029 Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 6 juli 1661, ibidem, 12. 
1030 Calmet, Histoire eccléstiastique et civile de Lorraine III, 584. 
1031 Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 6 juli 1661, ARB, Manuscrits 
Divers 208a, 12.  
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où je ne puis demeurer plus longtanps, y estant malade ay très incomodés, en verités 

je ne dors plus pour plusieurs incomodités diférante'.1032 

  Béatrix kreeg nog een trap na van père Donat, Karels biechtvader, die haar in 

opdracht van de hertog een reprimande stuurde over haar bezoek aan Bar-le-Duc in 

juni van dat jaar. Haar aanwezigheid in Bar had de hertog te schande gemaakt en hij 

waarschuwde haar zich daar niet meer naartoe te begeven, zeker niet nu de hertog van 

plan was zelf naar Bar af te reizen: 'il ne faudroit pas qu'elle [i.e. hertog Karel; IH] y 

vit seulement votre ombre, ny aucune marque que vous y aviez esté'. Hij herinnerde er 

ook aan dat er van haar werd verwacht dat ze zich zou terugtrekken in de Franche-

Comté.1033  

  Toch was Karel juist in die periode nog steeds bezig in Rome te laten verkennen 

of men zou willen instemmen met een nieuw huwelijk. Zo bestaat er een brief van de 

hertog aan de abt van Beaupré waarin hij deze opdracht geeft de zaak opnieuw bij de 

Paus aan te kaarten. De abt moet daarbij niet vergeten ook de legitimering van zijn 

zoon en dochter onder de aandacht te brengen. De immer ondoorgrondelijke Karel 

schrijft verder: 'Et comme l'on a douté et mesme accusé que du passé l'on n'avoit pas 

travaille de mon costé avec affection, je vous conjure de le faire de façon que 

Madame B. n'ayt plus subjet de s'en plaindre'.1034 

  In deze moeilijke levensfase putte Béatrix troost uit een oude vriendschap. Op 7 

oktober 1661 begaf Constantijn Huygens zich op weg naar Parijs om namens Amalia 

van Solms met de Franse koning te onderhandelen over de teruggave van het 

prinsdom Orange. In 1660 had Lodewijk XIV Orange bezet, gebruikmakend van de 

onenigheid tussen Amalia van Solms en Maria Henrietta Stuart over de voogdij van 

Willem III. Béatrix refereert aan een ontmoeting met Constantijn in Bergen in die 

periode. Dit was vermoedelijk op 13 oktober 1661, toen Constantijn daar een maaltijd 

gebruikte, zoals hij in zijn dagboek noteerde.1035 Dit was de laatste keer dat ze elkaar 

in levende lijve hebben ontmoet, hoewel ze bleven corresponderen en Béatrix 

herhaaldelijk op een ontmoeting aanstuurde. In haar brief van 8 september 1662 

eindigde ze haar postscriptum met: 'Peut-estre ceray-je bientôt à Paris'.1036 En in haar 

brief van 24 september 1662 uit Besançon schreef ze bijvoorbeeld:  

                                                
1032 Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 28 augustus 1661, ibidem, 13. 
1033 Père Donat aan Béatrix de Cusance, 23 november 1661, BMN, Ms. 1305-1307 (914). 
1034 Karel van Lotharingen aan de abt van Beaupré, 25 oktober 1661, ibidem. 
1035 Unger, Dagboek, 68 en BC, nr. 76. 
1036 BC, nr. 75. 
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 Crayés que j'auray une extrème joye de vous voir, soit ysy ou à Paris, où je ne 

 sçay pas encort le tanps que g'y pourés estre, à cause que y allant je paserès à Bar, 

 où je pourès demeurer quelque jours. C'est là où je voudray que vous puissié pasés, 

 tant pour y voir la famille que pour y faire ung peut de consert.1037  

 

 Het eerstvolgende teken van leven van Béatrix kwam begin 1662 uit 

Neufchâteau in Lotharingen, ook een bezit van de hertog. Als vanouds was het een 

klaagzang over hertog Karel en over de uitgebleven erkenning van hun huwelijk. Als 

een psychologe avant-la-lettre vertrouwde ze Bournonville toe: 'je me soulage de 

vous en faire mes plainte.' Ze betreurde het ook bijzonder dat haar zuster Marie-

Henriette en haar echtgenoot haar geen bezoek brachten, terwijl een ontmoeting 

slechts een reis van drie dagen vergde. Ze vermoedde dat ze het uit vrees voor de 

hertog lieten afweten, of dat hij hen tegen haar had opgezet.1038 In haar laatste brief 

aan Bournonville was ze vastberaden: door zich te goed gedragen en geduld te 

betonen zou ze het hart winnen van 'ce prinsse esgarés de bon chemin'. Ook zei ze 

'sans vanités' te weten dat ze alle onderdanen van de hertog achter zich had staan, 

'grand ay petis, hors une douseinne de geantilhoume qui sont pour mr. le duc 

Fransois'.1039 Ze liet weten de volgende dag (8 februari 1662) haar dochter in Bar-le-

Duc te willen bezoeken. Wellicht is ze daar gebleven tot de geboorte van haar 

kleindochter en naamgenote, Béatrix (1662-1738), op 1 juli 1662.1040 

 Terwijl Béatrix in Bar was, ontving zij een kopie van het verdrag van 

Montmartre dat de Franse minister Hugues de Lionne met Karel was overeengekomen 

en dat op 6 februari door Lodewijk XIV en Karel was ondertekend. Een van de 

belangrijkste uitkomsten van dit verdrag was dat de Franse koning de controle over 

Lotharingen zou krijgen. Karels familie en de Lotharingse onderdanen waren 

                                                
1037 Ibidem, nr. 76. 
1038 Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 28 januari 1662, ARB, Manuscrits 
Divers 208a, 26. In haar naschrift wenste ze voor de hertog dat zijn zwangere vrouw hem een zoon zou 
schenken. Er werden echter geen kinderen meer geboren, wellicht stierf zijn vrouw Jeanne d'Arenberg 
zelfs in het kraambed, want zij overleed in 1663. 
1039 Béatrix de Cusance aan Alexander II, hertog van Bournonville, 7 februari 1662, ibidem, 26. 
1040 Deze Béatrix zou worden uitgehuwelijkt aan Francesco d'Este, hertog van Modena, maar nadat 
Lodewijk XIV zijn toestemming had ingetrokken, bleef zij ongetrouwd. In 1710 tot aan haar dood was 
zij abdis van Remiremont, een functie die haar oud-tante Catherine en haar nicht Elisabeth-Marguérite 
d'Orléans ook hadden uitgeoefend. 
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uiteraard zeer ontdaan.1041 Maar ook Béatrix was woedend, want in het eerste artikel 

stond dat 'Dieu ne lui [Karel] a point donné d'enfans pour hériter de ses Etats & 

Duchez'. Volgens Pére Hugo, Karels contemporaine biograaf, barstte ze in tranen uit 

om vervolgens uit te roepen:  

  

 Si Son Altesse vouloit sacrifier sa personne, ses états, ses sujets, ses parents, 

 du moins devoit-elle épargner son honneur et le mien. Il est honteux que dans 

 le préliminaire de son traité il se déclare concubinaire; il me reconnoisse pour 

 prostituée et qu'il prostitue avec nous à une ignominie éternelle deux enfans 

 qu'il desavoue pour légitimes héritiers de sa couronne.1042 

 

Pikant detail: Constantijn Huygens correspondeerde in deze periode uitvoerig met De 

Lionne over het prinsdom Orange.1043 Het onderwerp 'Béatrix' kwam uiteraard niet 

aan de orde, maar Huygens moet geweten hebben dat Béatrix er door Lionnes toedoen 

niet goed vanaf was gekomen in het verdrag van Montmartre. 

 In september 1662 berichtte Béatrix uit Besançon aan Constantijn Huygens dat 

haar dochter wel eens voor de derde keer zwanger zou kunnen zijn. Ze was van plan 

om Anne in Bar-le-Duc op te zoeken. Daarna wilde ze wellicht doorreizen naar Parijs, 

waar ze hem dan opnieuw zou kunnen ontmoeten. Constantijn verbleef daar nog 

steeds vanwege de onderhandelingen met de Franse koning over de teruggave van 

Orange. Béatrix suggereerde dat hij ook naar Bar-le-Duc zou kunnen komen om daar 

met haar familie en enige muzikanten te musiceren. Het zou er allemaal niet meer van 

komen. Ze vertelde hem ook bezorgd te zijn over de vreemdsoortige berichten die 

haar uit Parijs bereikten over 'l'épouseur universel de qui j'espère, de qui je crain est 

de qui j'ay grande pitié'.1044  

 Intussen had de hertog alweer twee huwelijksaanzoeken gedaan. De eerste was 

aan Marianne Pajot (1641-1681), een dochter van de apotheker van 

'Mademoiselle'.1045 Het contract was al opgesteld en zijn broer Nicolaas-Frans was 

met Karel overeengekomen dat kinderen geboren uit dit huwelijk geen aanspraak op 

                                                
1041 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France III, 116-123. 
1042 Père Hugo, Histoire de Charles, duc de Lorraine et de Bar, BMN, Ms. 805 (129), fol. 190v. 
1043 54 brieven: 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brieven?zk_correspondentid=947 
[31/08/2014]. 
1044 BC, nr. 75. 
1045 Zie over 'Mademoiselle' p. 261. 
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Lotharingen konden maken.1046 Béatrix protesteerde heftig en zorgde ervoor dat de 

vicaris van Besançon een kopie van haar huwelijkscontract met de hertog naar de 

vicaris van Parijs stuurde. Met deze tegenwerking geconfronteerd, liet Karel weten 

alleen Rome te gehoorzamen.1047 Op verzoek van Karels zuster Margaretha 

verhinderde Lodewijk XIV dit huwelijk alsnog. Hij liet Marianne naar een klooster 

afvoeren. De vernederde hertog zette vervolgens zijn zinnen op Angélique de 

Conflans, dochter van de markies van Saint-Rémy, huismeester van zijn zuster, 

'Madame', Margaretha van Orléans. Ditmaal zorgde Margaretha er zelf voor dat het 

meisje in een klooster werd opgesloten totdat haar broer vertrokken was.1048 Al met al 

werd Karels reputatie er niet beter op. Niet alleen het geduld van Béatrix maar ook dat 

van zijn familie, zijn Lotharingse onderdanen en het Franse hof was inmiddels danig 

op de proef gesteld.  

 In haar brief van 28 september 1662 aan Huygens beklaagde Béatrix spottend 

de door de hertog in de steek gelaten jongedames, maar ze wachtte rustig 'que l'on me 

doit avec bien de la justisse'.1049 Gevat liet ze daar in haar brief van 6 oktober op 

volgen:  

  

 Au reste le Seigneur Nolites ay at deus journés d'isy. C'est trop pray est trop 

 loing; acordés cella. S'il chante sur le bon tons, c'est trop loing; s'il ne veux 

 bien chantés, c'est trop praye pour le repost de celle qui l'ayme ...'.1050 

 

Béatrix had de hertog intussen verzocht om in Remiremont (vermoedelijk in de abdij 

van Remiremont bij de 'dames chanoinesses') te mogen blijven, in de hoop dat als 

alles weer rustig was, hij zijn maîtresses wel weer zou vergeten 'et qu'il restoit encore 

assez de beauté et de charmes pour regagner avec la complaisance qui lui étoit 

naturelle, la place qu'ell avoit autrefois possedée dans son coeur'.1051  

  

                                                
1046 Het contract van 18 april 1662 is integraal weergegeven in Beauvau, Mémoires du marquis de 
Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 221-226.  
1047 Calmet, Histoire eccléstiastique et civile de Lorraine III, 602. 
1048 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France III, 156. 
1049 BC, nr. 77.  
1050 Ibidem, nr. 78. 
1051 Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 229. 




