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10. 'Quelle union des sacrements de mariage et d'extrème onction!' Sterfbed 

 

Bij gebrek aan nieuwe oorlogen vermaakte hertog Karel zich in de periode na zijn 

vrijlating vooral met toneel, ballet, ringsteken, carrouselrijden en de jacht. Grote 

gebieden in Lotharingen waren als gevolg van de verwoestende Dertigjarige Oorlog 

ontvolkt, waardoor de wolvenpopulatie de kans had gekregen zich onbelemmerd te 

vermenigvuldigen. Hertog Karel en zijn gevolg zouden bijvoorbeeld in 1664 alleen al 

rond Nancy 315 wolven doden.1052 Terwijl hij begin 1663 in de bossen bij Mirecourt 

(Lotharingen) aan het jagen was, ontdekte hij in het kapittel van Poussay tussen de 

adellijke dames die daar resideerden de vijftienjarige Maria-Elisabeth (Isabelle) de 

Ludres (1647-1726). Isabelle, ook wel 'la belle de Ludres' genoemd, zou het later nog 

tot maîtresse van Lodewijk XIV brengen. De hertog raakte op slag verliefd en wilde, 

net als bij zijn eerdere romances, direct met haar trouwen. Hij liet zich door de 

plaatselijke pastoor met haar verloven in het bijzijn van haar moeder en grootmoeder.  

 Béatrix, die in Besançon verbleef, vernam de geruchten over Karels nieuwe 

bevlieging en begaf zich terstond richting Mirecourt. Uit Mattaincourt, op één 

kilometer afstand van Mirecourt, stuurde ze hem in februari 1663 een nederige brief 

waarin ze hem opnieuw herinnerde aan de mogelijkheid van een nieuw huwelijk ter 

legitimering van hun kinderen. Tegelijkertijd diende ze bij de vicaris-generaal van 

Toul een officieel protest in tegen Karels voorgenomen huwelijk met 'la belle de 

Ludres', op dezelfde manier als ze in Parijs had gedaan bij zijn huwelijksplannen met 

Marianne Pajot.1053 Opnieuw liet ze de vicaris uit Besançon een kopie van haar 

huwelijksacte met Karel opsturen.1054 In afwachting van Karels reactie bracht ze een 

bezoek aan de tombe van Pierre Fourier, de geestelijke die destijds zo vurig tegen haar 

huwelijk met Karel was geweest.1055 Misschien om haar erkentelijkheid voor Fouriers 

vooruitziende blik te tonen, of anders om de voorzienigheid gunstig te stemmen, 

schonk ze de kerk van Mattaincourt, waar Fourier lag begraven, 'une grosse lampe 

                                                
1052 André Podsiadlo, Les ducs de Lorraine de René Ier à François III (Parijs 2004) 86. 
1053 Zie p. 266. 
1054 Donat, Notes et documents durant la vie privée de Charles IV duc de Lorraine, 17. 
1055 Zie p. 94-95. 
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d'argent à jour et un ciboire [hostiekelk] d'argent avec un petit soleil [monstrans] aussi 

d'argent', vervaardigd door edelsmid Pièrre de Loisy.1056  

 Onder het voorwendsel dat de Kerk bezwaar zou maken tegen een 

samenkomst met Béatrix vanwege hun ongeldige huwelijk, weigerde Karel haar te 

ontvangen. Hij gebood haar terug te keren naar Besançon. Ze werd echter overvallen 

door een ernstige ziekte die het begin van haar einde zou inluiden. Ze kon niet meer 

reizen en was gedwongen in Mattaincourt te blijven. Op dat moment kwamen haar 

zoon Charles-Henri en haar schoonzoon François te hulp. Deze familieleden maakten 

zo'n ophef over Karels bizarre huwelijksplannen dat de moeder van Isabelle de Ludres 

het huwelijk van haar dochter met hertog Karel afzegde. Enigszins hersteld vertrok 

Béatrix hierna alsnog, zonder de hertog te hebben ontmoet. Het lukte haar maar met 

de grootste moeite het huis van Claude-François Pétremand in Besançon te bereiken, 

waar zij al eerder verblijf had gehouden. Daar aangekomen verergerde haar ziekte in 

die mate dat men voor haar leven begon te vrezen.1057 

 

Huwelijk 'in extremis' (1663) 

 

Karel stuurde zijn zoon, schoonzoon en artsen naar Béatrix in Besançon om zich te 

vergewissen van de ernst van haar ziekte. Alliot, de lijfarts van Karel, schreef hem 

'qu'à moins d'un miracle, madame de Cantecroix ne pourrait vivre jusqu'à la Saint-

Jean [24 juni]'.1058 Onder voorwaarde dat het zeker was dat Béatrix niet meer zou 

genezen en spoedig zou sterven, ging Karel akkoord met een nieuw huwelijk, niet 

zozeer om Béatrix te plezieren, maar hoofdzakelijk om de eer van zijn kinderen te 

redden. Hij wilde echter niet zelf aanwezig zijn bij de voltrekking, dus de ceremonie 

zou per procuratie moeten plaatsvinden. Wel moest er nog toestemming uit Rome 

komen, en hij stuurde zijn raadsheer Maillard erheen om dispensatie te verkrijgen.  

                                                
1056 Jean-François Deblaye, Inventaire du trésor de l'église de Mattaincourt en 1684 (z.p. 1864) 14. 
Solange Brault-Lerch, Les Orfèvres de Franche-Comté et de la Principauté de Montbéliard du Moyen 
Age au XIXe siècle (Genève 1976) 307. 
1057 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France III, 155-158; Beauvau, Mémoires 
du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 236-237; Calmet, Histoire 
eccléstiastique et civile de Lorraine III, 609-610. 
1058 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France III, 158-159. 
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Omdat Béatrix zienderogen achteruit ging, werd de tijd te krap om op 

uitsluitsel van pauselijke zijde te wachten.1059 Daarom verleende de aartsbisschop van 

Besançon Antoine Pierre de Grammont persoonlijk zijn toestemming om het huwelijk 

in extremis te voltrekken. Het moest dan maar achteraf door Rome worden 

geratificeerd:  

  

 Avec le certificat des médecins y-joint du jour d'hier et la procuration de Son 

 Altesse de Lorraine au sujet dud. mariage en datte du sixième de ce mois, 

 nous avons permis à lad. dame de contracter les promesses dud. mariage avec 

 Sad. A. Sérénissime de Lorraine par paroles de présent, soubs le bon 

 vouloir et plaisir toutesfois de Sa Sainteté et à charge de recourir à elle sans 

 delay et incessamment pour obtenir les dispenses requises. Et pour ce nous 

 avons commis et délégué, commettons et délégons Msr. Pierre Roz, curé de 

 l'église St.-Pierre paroisse de lad. dame, auquel nous avons donné et 

 donnons à l'effect que dessus tous pouvoirs requis et legitime à Besançon, le 

 vingtième may mil six cent soizante trois, Ant. Pierre, archeveque de 

 Besançon.1060 

 

Op 20 mei 1663 ging de lang gekoesterde wens van Béatrix in vervulling: ze trouwde 

voor de tweede keer met de hertog. Het is veelzeggend dat Karel zelf niet bij de 

voltrekking aanwezig was. Hij verbleef in Plombières om daar de baden te 

gebruiken.1061 Zijn honneurs werden waargenomen door François de Rizaucourt, heer 

van Guerpont, Karels raadsheer en huismeester.1062 In het bijzijn van haar 

schoonzoon, prins van Lillebonne, haar zwager, hertog van Arenberg, gouverneur 

Jean-François Dorival, jurist Nicolas Dorival,1063 de arts Jean Perrin en de chirurgijn 

Jean Du Mesnil,1064 gaf Béatrix ten overstaan van priester Pierre Roz vanuit haar bed 

                                                
1059 Ibidem; Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 237-
238; Calmet, Histoire eccléstiastique et civile de Lorraine III, 610-612; Longin, Testament de Béatrix 
de Cusance, 161. 
1060 ADD, G. 1890, 20 mei 1663. Het verzoek was van Nicolas Dorival, raadsheer en advocaat. 
1061 Longin, Testament de Béatrix de Cusance, 162. 
1062 Huwelijkscontract tussen Karel IV van Lotharingen en Béatrix de Cusance, 20 mei 1663, ANF, 273 
AP 74 Rohan-Bouillon, inv. nr. 163. De kopie van de procuratie van de hertog aan De Rizaucourt 
bevindt zich aan het einde van het huwelijkscontract.  
1063 Béatrix had Nicolas Dorival nog in 1662 tevergeefs via Constantijn Huygens bij Willem III 
voorgedragen als baljuw van Besancon. Zie ook p. 248. 
1064 Du Mesnil was de arts geweest die ingeschakeld was na het overlijden van hun eerste zoon in 1638. 
Zie p. 130-131. Hij zou ook een van de artsen zijn die de lijkschouwing op Béatrix verrichtten. 
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haar ja-woord aan Rizaucourt. Zij verklaarde 'de prendre pour légitime mary et 

espoux Sadite Altesse Sérénissime Charles, par la grâce de Dieu duc de Lorraine et de 

Bar, soubs les mesmes conditions du bon plaisir et vouloir de Sa Sainteté, et non 

autrement'.1065 Tot haar laatste snik in voor een grapje, zou Béatrix hebben gezegd: 

'Me voilà bien heureuse d'être appelée à la fin de ma vie Madame de Rizaucourt!' en 

ook 'Quelle union des sacrements de mariage et d'extrème onction!'1066 

 Het nieuwe huwelijkscontract bevatte dezelfde termen en voorwaarden als het 

contract dat op 15 februari 1637 ter gelegenheid van hun eerste huwelijk was 

opgesteld.1067 Verder bevatte het de bevestiging van de donaties van bezittingen die 

Béatrix en Karel al eerder aan hun kinderen Charles-Henri en Anne hadden 

gedaan.1068 Béatrix' zuster Marie-Henriette was zo ingenomen met de eer die haar 

familie door het nieuwe huwelijk van Béatrix was betoond, dat ze het advies in de 

wind sloeg om tegen de bevestiging van de donaties aan Béatrix' kinderen in beroep te 

gaan.1069 Dat was een edelmoedig gebaar, want ze had zelf ook aanspraak op deze 

donaties kunnen maken.  

 

Testament 

  

Drie dagen na de huwelijksvoltrekking met de hertog in absentia liet Béatrix haar 

testament opmaken.1070 In een kamer op de tweede verdieping van het huis van 

Claude Pétremand met uitzicht op de tweede binnenplaats, dicteerde zij, 'indiposée 

mais toutefois saine de jugement' om 12 uur 's middags haar laatste wensen aan 

notaris Étienne Perrot.1071 Aanwezig waren, net als bij haar recente 

huwelijksvoltrekking, de heren Jean-François en Nicolas Dorival en Claude 

                                                
1065 Huwelijkscontract tussen Karel IV van Lotharingen en Béatrix de Cusance, 20 mei 1663, ANF, 273 
AP 74 Rohan-Bouillon, inv. nr. 163. 
1066 Longin, Testament de Béatrix de Cusance, 165. 
1067 Zie p. 94. 
1068 Huwelijkscontract tussen Karel IV van Lotharingen en Béatrix de Cusance, 20 mei 1663, ANF, 273 
AP 74 Rohan-Bouillon, inv. nr. 163. 
1069 Beauvau, Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, 238. 
1070 Contemporaine gecertificeerde kopie van het testament van Béatrix de Cusance, 23 mei 1663, 
BMB, Ms. 1117, fols. 192-218. In de BNF Fonds Lorraine 24, fols. 239-256, bevindt zich ook een 
kopie die op enkele leesfouten na identiek is, in: Longin, Testament de Béatrix de Cusance, 165. 
1071 Testament van Béatrix de Cusance, BMB, Ms. 1117, fol. 195. 
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Pétremand, en verder ook de juristen Jean-François Chandiot, Thomas Varin, François 

Biétrix1072 en Jean-Jacques Sarragoz. 

 Het testament begint als volgt: 

  

Premièrement, lorsque mon âme sortira de mon corps, je la recommande à 

mon souverain Créateur, à la très Sainte Vierge Marie conceue sans péché, au 

grand Saint Joseph, son espoux, aux Saints Ermenfroid et Vandelin,1073 à 

Sainte Béatrix, mes plus grand patrons et protecteurs, et à mon fidèle ange 

gardien ...1074 

 

De nalatenschap is in te delen in drie secties van toebedelingen: religieuze doelen, 

personeel en familie. 

 

Religieuze doelen 

 

Afgezien van de nog te noemen donaties aan de kerk van de clarissen waar zij 

begraven zou worden,1075 maakte Béatrix in haar testament nog meer religieuze 

wensen kenbaar, 'dans la confiance que j'ay touts et un chacun des légataires y 

dénommez offriront leurs voeux et prières pour mon salut, de quoy je les prie très 

affectueusement.'1076 Het betrof: 

- Een schenking van 450 francs voor een altaarversiering in de kathedraal van Saint-

Étienne te Besançon. Iedere vrijdag moest daar een stille mis worden gehouden, stipt 

te betalen door de pachters en ontvangers van kasteel Belvoir.1077  

- Een schenking van 1.200 francs voor de oprichting van een klein klooster op het 

terrein van kasteel Belvoir, naast de kapel van St.-Nicolas, waar vier geschoeide 

karmelietenpriesters en één -broeder zouden moeten worden ondergebracht om de 

                                                
1072 Een zoon van Daniël Biétrix, in wiens huis Béatrix met hertog Karel in 1637 in het huwelijk was 
getreden. 
1073 Sint Ermenfridus was een monnik die rond 626 het klooster van Cusance had gesticht. Vandelin 
was zijn broer.  
1074 Testament van Béatrix de Cusance, BMB, Ms. 1117, fol. 197. 
1075 Zie p. 281. 
1076 Ibidem, fols. 200-201. 
1077 Ibidem, fol. 198. De Romaanse kathedraal die in de vierde eeuw na Christus werd gebouwd, is in 
de achttiende eeuw vernietigd. 
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bewoners van Belvoir te bedienen. Mochten de karmelieten hier geen kans toe zien, 

dan moesten de 1.200 francs weer terugvloeien naar haar nalatenschap.1078 

- Drie relieken uit het bezit van Béatrix moesten direct naar haar overlijden terug naar 

Belvoir worden gebracht, waar ze voorheen ook werden bewaard. Het betrof een voet 

van de Heilige Antonius van Egypte, die Béatrix zelf had laten omkisten met een 

zilveren schrijn; een gouden reliekschrijn met daarin een stukje van het Heilige Kruis 

en voorts zes bij elkaar gehouden piramidevormige schrijntjes met daarin relieken 

(van welke heilige is niet duidelijk). Op plechtige feestdagen konden de relikwieën 

dan in de kapel van St.-Nicolas worden bezichtigd, maar daarna moesten ze weer 

veilig worden opgeborgen in een kast op het kasteel. De voet en het stukje Heilige 

Kruis bestaan nog steeds en worden 

bewaard in de kerk van Belvoir die 

in de achttiende eeuw de 

kasteelkapel heeft vervangen. Vooral 

de voet van de Heilige Antonius is 

een opmerkelijke reliek. Het 

gebeente van Antonius (251-356) 

was in de late Middeleeuwen door 

heel Europa verspreid. Over de 

authenticiteit valt te twisten, aangezien van zijn ledematen aanzienlijk grotere 

aantallen zijn verspreid dan fysiek mogelijk is. Antonius was 

onder andere een beschermheilige die tegen de pest ingezet 

kon worden. Wellicht dat Béatrix daarom zijn voet in haar 

bezit had. Het is onbekend hoe de relieken in haar bezit zijn 

gekomen.1079 

- De vloer van de kapel van de kerk van het dorpje Cusance 

moest opnieuw worden gelegd, precies zoals deze vloer was 

vóór de verwoestende oorlog die daar in de jaren dertig van 

de zeventiende eeuw had huisgehouden. De pachters en 

                                                
1078 Ibidem, fols. 198-199. Dit is kennelijk niet gelukt, want er heeft nooit een karmelietenklooster op 
het terrein van Belvoir gestaan. 
1079 Ibidem, fol. 199. 

Reliekschrijn met stukje van het 
Heilige Kruis, kerk Belvoir (Doubs). 

Voet van de Heilige Antonius, kerk Belvoir (Doubs). 
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ontvangers van Cusance moesten de financiering daarvoor opbrengen.1080 

- De inkomsten uit het dorpje Lomont-sur-Crête moesten voortaan weer toekomen aan 

Simon Antoine Borrey, priester van Cusance, zodat hij het geld kon gebruiken om de 

kerk van Cusance te herstellen. Het conflict dat Béatrix met Borrey hierover had 

gehad was dan wat haar betrof beëindigd.1081 

- Béatrix schonk een aantal kerken geld ten behoeve van restauratie of decoratie: de 

Brusselse clarissen 2.000 francs om een koor in hun kerk te bouwen; de ursulinen van 

Besançon kregen zes zilveren kandelaars voor hun kerk; de kerk uit Eigenbrakel 100 

ecu's blancs voor een altaarstuk; de benedictijnen uit St.-Mons (bij Remiremont) 100 

ecu's blancs om hun afgebrande kerk en klooster te restaureren. 

- Voorts waren er ordes die geldbedragen toegezegd kregen: de jacobijnen, de 

miniemen, de kapucijnen en de benedictinessen uit Besançon ieder 450 francs, de 

ongeschoeide karmelieten aldaar 900 francs; de visitandinnen in Bergen 4.000 gulden 

en de visitandinnen uit Neufchateau 50 pistoles; de Brusselse kapucinessen en de 

kapucinessen uit Bergen telkens 100 ecu's blancs en de visitandinnen uit Gray1082 100 

ecu's blancs om een zilveren lamp te laten vervaardigen en te plaatsen vóór de 

afbeelding van Fransciscus van Sales.1083  

- Overal moesten er missen voor Béatrix' zielenheil worden opgedragen. Naast de mis 

in de kapel van koning Jacobus, wilde Béatrix dat er op haar sterfdag in de 

kloosterkerk drie hoogmissen werden opgedragen en wekelijks een stille mis op de 

dag van de week dat zij overleden was.1084 Van de kapelaans van de kerk verwachtte 

zij dat deze het De Profundis en Libera me zouden reciteren en collectes zouden doen 

voor het vrijkopen van haar ziel en die van haar (voor)ouders. Voor hun diensten 

zouden zij naar keuze jaarlijks vijftig francs of een eenmalige som van duizend francs 

ontvangen.1085 De priesters van de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van 

Scherpenheuvel kregen 1.500 francs voor het lezen van een mis; 10.000 missen 

moesten er worden gelezen in Besançon en omgeving; in de Sacramentskapel van de 

                                                
1080 Ibidem, fol. 199. Béatrix was barones van Cusance.  
1081 Ibidem, fols. 199-200. 
1082 Ibidem, fols. 200-201. 
1083 Dit was het klooster van Béatrix' overleden zuster Dèle-Françoise. Het bedrag vulde Béatrix niet 
meteen in, het werd pas twee dagen later door middel van een codicil toegevoegd. Franciscus van Sales 
was de stichter van de orde van de visitandinnen. Hij werd in 1662 zalig en in 1665 heilig verklaard. 
Béatrix had deelgenomen aan de festiviteiten rond zijn zaligverklaring in Gray. Longin, Testament de 
Béatrix de Cusance, 192. 
1084 Hier worden geen bedragen genoemd. 
1085 Testament van Béatrix de Cusance, BMB, Ms. 1117, fol. 197, fols. 192-193. 
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St.-Goedele-kathedraal 1.000 stille missen; in de Goede-Bijstandskerk in Brussel 100 

missen; bij de miniemen en bij de dominicanen (in Besançon) ieder 100 missen.1086 

Voor de Onze-Lieve-Vrouwe-van de-Goede-Bijstandskerk in Lotharingen waren er 

1.000 Lotharingse francs beschikbaar, opdat er tot in de eeuwigheid op iedere 

zaterdag een mis voor Béatrix zou worden opgedragen.  

 Het was overigens in kerken en kloosters gebruikelijk onder de bevolking van 

hoog tot laag herdenkingsmissen voor de overledene te regelen. Hoe rijker de 

overledene was, des te meer geld werd er doorgaans in het testament voor 

gereserveerd. Vaak koos men voor stille missen, omdat deze door één priester konden 

worden opgedragen. Zij waren goedkoper en men kon er dan meer laten uitvoeren. 

Hoogmissen in aanwezigheid van een deken en subdeken waren veel kostbaarder.1087 

Béatrix' dochter Anne zou jaren later in haar eigen testament bescheidener zijn, want 

zij bepaalde dat er slechts 2.000 missen voor haar nagedachtenis moesten worden 

opgedragen.1088 

 Béatrix heeft veel ordes begiftigd, maar aan de jezuïeten liet ze niets na. De 

inspanningen die de jezuïeten Didier Cheminot en Richard Flecknoe zich in Rome 

voor de geldigverklaring van haar huwelijk hadden getroost, waren niettemin groot 

geweest. In haar latere leven hadden de jezuïeten echter een negatieve rol gespeeld. 

Zo had ze ten overstaan van twaalf jezuïeten moeten beloven nooit meer in de buurt 

van hertog Karel te verkeren.1089 Ook de jezuïet Donat, haar voormalige biechtvader 

die haar in 1661 zo had vernederd, zal stellig haar antipathie jegens deze orde hebben 

versterkt.1090 

Tezamen bedragen de testamentaire schenkingen aan religieuze instellingen 

ongeveer 16.180 francs.1091 Voor een aantal missen worden geen bedragen genoemd 

en andere missen moesten uit pachtinkomsten worden gefinancierd. Bij weer andere 

missen wordt een bedrag per jaar genoemd, maar in dat geval was het de bedoeling 

                                                
1086 Hier worden geen bedragen genoemd. 
1087 Gibson, Women in Seventeenth Century France, 251. 
1088 Testament van Anne van Lotharingen, prinses van Lillebonne, 17 maart 1694 met codicil van 19 
november 1714, ANF 273 AP 74 Rohan-Bouillon, inv. nr. 95. 
1089 Zie p. 123-124. 
1090 Zie p. 264. 
1091 'Mademoiselle', hertogin van Montpensier en de rijkste erfgename van Frankrijk, vermaakte in 
totaal 67.000 pond aan religieuze instellingen. Gibson, Women in Seventeenth Century France, 242. 
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dat ze tot in de eeuwigheid werden opgedragen. Hiervoor konden geen bedragen 

worden berekend.1092  

 

Personeel en familie 
 

Ook haar huishoudelijk personeel werd door Béatrix goed bedacht.1093 Vanwege de 

grote omvang is een schematisch overzicht naar Bijlage 3 verplaatst met de naam van 

ieder personeelslid, zijn of haar relatie met Béatrix en de soort schenkingen, met een 

eventuele toelichting.  

 Hier beperk ik me tot enkele constateringen. Het testament vermeldt zoveel 

verschillende muntsoorten (zoals de franc, ecu blanc, gulden, patagon, pistolle) omdat 

Béatrix er vermoedelijk rekening mee hield wat de meest gangbare munt was voor de 

persoon of instelling aan wie ze iets vermaakte. Wellicht speelde ook mee dat ze van 

alle verschillende muntsoorten bepaalde hoeveelheden in voorraad had en zo haar 

contante geld wilde opmaken.  

 Béatrix moet bijzonder op haar personeel gesteld zijn geweest, want de meeste 

personen kregen ook voor die tijd aanzienlijke bedragen. Aan het hoger geplaatste 

personeel, de hofdames en de kindermeisjes, vermaakte ze per persoon 1.000 ecu's, 

dat wil zeggen 3.000 francs. Het jaarloon dat haar secretaris Clereval als commandant 

van Belvoir ontving was 150 francs. Dat zou betekenen dat deze vrouwen twintig keer 

zijn jaarloon kregen. Maar ook Clereval zelf kreeg nog eens 500 ecu's extra, voor hem 

dus bijna vier keer een jaarloon. Voor het lagere personeel zoals de koksknecht en de 

wasmeid moeten de schenkingen (50 ecu's, dat wil zeggen 150 francs) die ze 

ontvingen immens zijn geweest: een bediende verdiende in die tijd gemiddeld 50 

francs per jaar. Men ontving dus drie jaarlonen. 

 Béatrix' familie kreeg minder ruimte toebedeeld in haar testament dan haar 

personeel. Haar schoonzoon, de prins van Lillebonne, kreeg een diamanten ring ter 

waarde van 1.000 ecu's, haar zusters Madeleine en Marie-Henriette beiden een ring ter 

waarde van 200 pistoles. Aan hertog Karel liet ze uitsluitend haar karos met acht 

                                                
1092 Ik heb alle bedragen die in het testament worden genoemd per munteenheid (francs, livres, ecu's 
blanc, patagons, pistoles, louis blancs) opgeteld en ben uitgegaan van het feit dat de ecu blanc, de 
patagon, de pistole en louis blanc dezelfde waarde hebben en een ecu 3 francs waard is.  
1093 Testament van Béatrix de Cusance, BMB, Ms. 1117, fols. 200-201 en fols. 201-206. 
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bonte koetspaarden na, een gouden doosje met daarin een bezoar (een maagsteen)1094 

en  

  

 la bague de diamant dont j'eus l'honneur d'estre espousée de luy en l'année 

 mil si cent trente sept, espérant qu'il la gardera volontiers, puisqu'elle sort 

 d'une sincérite bien entière pour retourner d'où elle a pris son cours.1095 

 

 Het is opvallend dat Béatrix zo weinig naliet aan haar zusters en haar 

echtgenoot. Met haar zuster Madeleine leefde ze in onmin sinds de twisten over het 

markiezaat van Bergen op Zoom. Met haar zuster Marie-Henriette verkeerde ze op 

goede voet, maar zij was inmiddels gehuwd met Charles-Eugène de Ligne, en was 

zelf reeds zeer vermogend door de erfenis van haar broer Clériadus en die van haar 

eerste echtgenoot, de markies van Varambon. Wellicht oordeelde Béatrix dat haar 

eigen kinderen haar nalatenschap beter konden gebruiken. Marie-Henriette had 

overigens ook afstand gedaan van eventuele aanspraken ten gunste van Béatrix' 

kinderen.1096 Dat Béatrix hertog Karel afscheepte met alleen haar koets, een 

maagsteen en haar huwelijksring, kan worden gezien als een laatste symbolisch 

gebaar. De koets met acht paarden kon alleen door een vorst gevoerd worden, dus 

moest het voertuig wel naar de hertog gaan; aan de maagsteen werden heilzame 

krachten toegekend, en met de huwelijksring hoopte ze hem, vermoedelijk tegen beter 

weten in, op het rechte pad te houden. Het gebaar zal ook een verwijt zijn geweest. 

 Het totaal uit te betalen bedrag aan Béatrix' personeel en familie valt niet te 

berekenen, want sommige bedragen zijn niet gespecificeerd. Er staat dan bijvoorbeeld 

alleen dat het om achterstallige betalingen gaat, of rouwkleding voor haar personeel. 

Soms wordt alleen een voorwerp genoemd, bijvoorbeeld een kandelaar uit Béatrix' 

kamer.  

 Béatrix benoemde De Rizaucourt, Karels raadsheer die haar namens de hertog 

met de handschoen had getrouwd, en haar eigen raadsman Nicolas Dorival als 

executeurs testamentair. De Rizaucourt zou daarvoor 100 pistoles en Dorival 6.700 

francs ontvangen. Dorival bedankte ze nog apart voor al zijn trouwe diensten 

                                                
1094 Zie p. 285. 
1095 Ibidem, fol. 207. 
1096 Zie p. 271. 
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gedurende een lange periode in haar leven, en ze ontsloeg hem daarbij van verdere 

werkzaamheden. 

 Béatrix' matige toebedeling aan haar familie gold niet voor haar dochter en 

zoon. Behalve haar onroerende goederen vermaakte ze haar volledige collectie 

sieraden, juwelen en zilverwerk aan haar kinderen, onder wie het in gelijke 

verhouding moest worden verdeeld. Van haar meubels en andere voorwerpen moest 

een derde naar haar zoon gaan en tweederde naar haar dochter. Wanneer haar zoon of 

dochter dit niet zouden willen of kunnen accepteren, zou alles naar haar drie 

kleinkinderen (de dochters van Anne) moeten gaan. Overigens had Anne en Charles-

Henri al grote sommen geld en (on)roerende goederen gekregen.  

 Van Béatrix' contante geld ('les deniers d'or et argent monnoyeé') moesten haar 

schulden in Vlaanderen, Holland en Parijs worden afbetaald. Ze liet niets aan het 

toeval over; mocht ze eigendommen over het hoofd hebben gezien, dan ging ze er 

vanuit dat die naar haar drie kleindochters zouden gaan. Mocht één van hen overlijden 

zonder kinderen, dan zou het naar de andere twee gaan. Mocht geen van de drie 

kinderen krijgen, dan hoopte ze dat toekomstige kinderen van Anne de eigendommen 

zouden erven.1097 

 Béatrix' dochter Anne, die in 1716 overleed, vermaakte in eerste instantie haar 

bezittingen aan haar zoon Charles-François. Na diens overlijden in 1702 voegde ze 

overigens pas in 1714 een codicil toe waarin ze het bedrag en de bezittingen die 

overgebleven waren na afbetaling van haar schulden, aan haar dochters Béatrix en 

Elizabeth schonk. 300.000 pond, te betalen uit de verkoop van enkele gronden uit de 

Barrois, deed ze toekomen aan Charles de Lorraine (1684-1751), graaf van 

Armagnac. Ze had geen mannelijke nakomelingen meer en wilde hem financieel 

steunen om zo de naam van haar Lotharingse voorouders te eren. Behalve de wens om 

2.000 missen in haar nagedachtenis te laten lezen, sprak Annes testament maar van 

één (semi-)religieuze donatie: te weten 1.000 pond 'aux pauvres de ma paroisse'. De 

rest van haar geld vermaakte zij, net als Béatrix, aan haar personeel. Annes testament 

is lastig vergelijkbaar met dat van haar moeder, omdat Béatrix de meeste van haar 

bedienden een eenmalige som gaf, terwijl Anne na haar dood jaarlijks in totaal voor 

4.500 pond aan pensioenen liet uitkeren. Een inventaris met kostbaarheden, 

waaronder zich veel geërfde stukken uit de inventaris van Béatrix moeten hebben 

                                                
1097 Testament van Béatrix de Cusance, BMB, Ms. 1117, fol. 209. 
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bevonden, is van Anne niet bewaard gebleven. Duidelijk is wel dat Anne bij haar 

overlijden veel minder vermogend was dan haar moeder.1098  

 Van Charles-Henri de Vaudémont, Béatrix' zoon, is geen testament bewaard 

gebleven. Hij overleefde zijn enige zoon en na zijn dood kwamen zijn bezittingen toe 

aan Elisabeth Charlotte d'Orléans, de weduwe van de zoon (Leopold) van zijn neef 

Karel V, hertog van Lotharingen. 

 

Overlijden (1663) 

 

Béatrix zou, in het bijzijn van haar kinderen, op 5 juni 1663 om 9 uur 's ochtends haar 

laatste adem uitblazen. Nadat ze haar laatste wens kenbaar had gemaakt, stierf ze in 

het habijt van een claris:  

  

J'ordonne qu'avant mourir l'on me fasse apporter un habit bény des soeurs de 

 Sainte Claire de cette cité, et que l'on m'en reveste, affin que, par la protection 

 de cette grande Sainte et les grâces accordéez du Ciel au grand et séraphique 

 Saint François à ceux qui décéderont en son sainct habit, je puisse faire cet 

 important passage du temps à l'Éternité avec les cognoissances, tendresses et 

 conditions requises.1099 

 

Velen waren Béatrix voorgegaan in haar wens om in het habijt van de Heilige 

Franciscus, of van zijn vrouwelijke equivalent de Heilige Clara te sterven en te 

worden begraven. Columbus, Karel V, Dante, Petrarca, Michelangelo en Cervantes, 

maar ook vrouwen zoals aartshertogin Isabella en Karels eerste echtgenote Nicole van 

Lotharingen wilden op deze manier het hiernamaals betreden. Men zag het als een 

eerbetoon aan God en aan de stichter van de orde waartoe het habijt behoorde.1100 Ook 

hoopte men dat het oordeel van God milder zou zijn als men zich in eenvoudige 

religieuze kleding in plaats van voorname kleren aan de hemelpoort zou vertonen.1101 

 Vermoedelijk direct na Béatrix' overlijden werd de Heilige Lijkwade van 

Besançon tevoorschijn gehaald en ter vertroosting aan Charles-Henri, Anne en haar 

                                                
1098 Testament van Anne van Lotharingen, prinses van Lillebonne, 17 maart 1694 met codicil van 19 
november 1714, ANF 273 AP 74 Rohan-Bouillon, inv. nr. 95. 
1099 Testament van Béatrix de Cusance, BMB, Ms. 1117, fol. 197. 
1100 Gibson, Women in Seventeenth Century France, 243. 
1101 Longin, Testament de Béatrix de Cusance, 169. 
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echtgenoot getoond.1102 Zij hadden dit voorrecht waarschijnlijk omdat Béatrix tijdens 

haar leven vaak schenkingen had gedaan ter ere van deze reliek. Zo liet ze om de 

genezing van een ziekte van hertog Karel te bespoedigen op 26 oktober 1644 een mis 

lezen in de kapel van de Heilige Lijkwade. Op 22 augustus 1662 ontving ze een 

deputatie van het bestuur van Besançon die van haar 1.000 francs in ontvangst nam 

voor een versiering van het altaar van dezelfde kapel.1103 

 De dag na het overlijden van Béatrix verrichtten negen artsen een 

lijkschouwing. Hiervan is een gedetailleerd verslag in afschrift bewaard gebleven 

tussen de papieren van Constantijn Huygens. Hoe het in zijn bezit is gekomen, zal nog 

aan de orde komen.1104 Naar aanleiding van het reeds eerder uitgegeven verslag in 

onze editie van de correspondentie van Constantijn en Béatrix beweerden Rudolf 

Rasch en ik dat Béatrix vermoedelijk aan een blindedarmontsteking is overleden.1105 

De medisch historicus en arts Barend Haeseker heeft het lijkschouwingsverslag 

opnieuw bestudeerd.1106 Hij concludeerde dat er geen aanwijzingen waren voor de 

diagnose appendicitis. Haeseker: 'hoewel je het niet voor 100 % kunt uitsluiten, maar 

ze [de artsen] zouden dan veel over het hoofd hebben gezien. De diagnose lijkt mij 

veeleer een nierabces links te zijn geweest, dat doorgebroken is naar de vrije 

buikholte en daar tot een peritonitis aanleiding heeft gegeven.' Haeseker stuurde ook 

zijn eigen rapport mee:  

 

Obductieverslag van Béatrix de Cusance, 48 jaar. Voorgeschiedenis: de laatste 

twee jaar ziek geweest. Obductie d.d. 6 juni 1663 (1 dag na overlijden). 

Welgestelde vrouw, mogelijk met overgewicht, te weinig beweging en te vet 

voedsel en te hoog alcoholgebruik (wijn)? Geen gezonde leefstijl. 

Bevindingen: Zweer (ulcus, doorgebroken abces) direct onder de spierlaag van 

de buikwand, tussen omentum en spierlaag, iets links van de mediaanlijn. Dus 

oppervlakkig intraperitoneaal gelegen in de buikholte maar afgedekt door het 

omentum (beschermende functie). […] Waarschijnlijkheidsdiagnose: Abces 

linkernier, doorgebroken naar de buikholte. Abces waarschijnlijk op basis van 

pyonefrose of pyelonefritis, al dan niet gepaard gaande met steenvorming. 
                                                
1102 5 juni 1663, ADD, Chapitre Métropolitain de Besançon, G. 206. Zie ook p. 84. 
1103 ADD, Chapitre Métropolitain de Besançon, G. 205 en G. 206. 
1104 Zie p. 288-289. 
1105 In BC, 23. 
1106 Barend Haeseker is onder andere auteur van Villeine Hippocraten. Geneeskunde in dichtvorm door 
Constantijn Huygens (1596-1687) (Rotterdam 2010). 
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Doorgebroken nierabces links. Tevens werd gevonden: Leverafwijking, te 

zwaar 2,5 kg (ipv 1,5 kg). Geel verkleurd (saffraankleurig) was er icterus? 

Galsteentjes 2x, klein. Waarschijnlijk asymptomatisch. Ascites (2,5 liter vrij 

vocht). Matige hoeveelheid voor de buikholte. Secundaire peritonitis met 

koorts. Was er een ileumperforatie? Of slechts een veranderd buitenoppervlak 

(corrosie).1107 

 

 Bij hooggeplaatste personen verrichtte men vaak een autopsie uit curiositeit, 

maar ook om uit te sluiten dat er sprake was geweest van vergiftiging.1108 Béatrix had 

de keuze om een lijkschouwing uit te voeren overgelaten aan haar nabestaanden: 's'il 

est jugé à propos de faire après mon trespas l'ouverture de mon corps ...'1109 Veertig 

jaar later zou haar dochter Anne in haar eigen testament expliciet vermelden dat zij 

daar geen prijs op stelde.1110  

Na de lijkschouwing werd het lichaam van Béatrix twee dagen opgebaard. 

Hierna werd ze, ook conform haar laatste wensen, op 7 juni 'sans pompe' begraven in 

de kloosterkerk van de clarissen in Besançon 'en la chapelle du Roy Jacques1111 sous 

le tombeau où est inhumé le corps de fut Madame Béatrix de Vergy, ma très honorée 

ayeule paternelle'.1112 Béatrix had in haar testament een jaarlijks bedrag van 138 

francs gereserveerd voor een in deze kapel te lezen wekelijkse mis die voor haar en 

haar (voor)ouders moest worden opgedragen.1113 Béatrix had nog een bijzondere 

wens: 'je veux et ordonne que mon coeur soit porté instamment au couvent des soeurs 

de Sainte-Claire pour estre mis et déposé en la chapelle de la Bienheureuse Collette 

bastie dans le cloistre dud. couvent'.1114 Aldus geschiedde. Béatrix' organen werden 

apart begraven in een eiken tonnetje onder het spreekgestoelte van de kloosterkerk. 

Haar hart, ingesloten in een hartvormig loden omhulsel, kreeg een plaatsje in een nis 

                                                
1107 E-mail van Barend Haeseker van 6 september 2010.  
1108 Gibson, Women in Seventeenth-Century France, 248-249. 
1109 Testament van Béatrix de Cusance, BMB, Ms. 1117, fol. 197. 
1110 Testament van Anne van Lotharingen, prinses van Lillebonne, 17 maart 1694 met codicil van 19 
november 1714, ANF 273 AP 74 Rohan-Bouillon, inv. nr. 95. 
1111 Jacobus van Bourbon, koning van Napels en Sicilië, was in 1438 als cordelier te Besançon 
gestorven. 
1112 Testament van Béatrix de Cusance, BMB, Ms. 1117, fol. 197. 
1113 Jacques Théodore Bizouard, Histoire de Sainte Colette et des Clarisses en Franche-Comté 
(Besançon 1888) 285.  
1114 Testament van Béatrix de Cusance BMB, Ms. 1117, fol. 198.  
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in een van de muren van de kapel van de Heilige Colette, grenzend aan de kapel van 

koning Jacobus in het clarissenklooster.1115  

In de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd was het voorbehouden aan de 

aristocratie en de hoge geestelijkheid om het hart (en soms ook de organen) apart te 

laten begraven. Vrouwelijke tijdgenoten van wie het hart ook is bewaard, zijn 

Margaretha van Valois (Reine Margot), Anna van Oostenrijk en de hertogin van 

Longueville (de zuster van Condé). Het hart van Margaretha van Valois werd bijgezet 

in het Parijse augustijnenklooster dat zij zelf had gesticht. Dat van Anna van 

Oostenrijk werd bewaard in het klooster van Val-de-Grâce te Parijs; het hart van de 

hertogin van Longueville in de kerk van St.-Jacques du-Haut-Pas te Parijs.1116 In dit 

ritueel uitte zich het vaste geloof dat de ziel onsterfelijk was en dat deze zich in het 

hart bevond. Vaak werd het hart bewaard in een klooster of kerk waarmee de 

overledene een speciale band had. 

 In 1886 heeft Jules Gauthier, archivaris van Besançon en auteur van een studie 

over Béatrix, de tombe van Béatrix ontdekt in een van de gebouwen in het 

aangrenzende hôpital St.-Jacques, waarna hij 

Béatrix' grafsteen aan de clarissen heeft 

overgedragen. Dit ziekenhuis, dat nog steeds 

in gebruik is, is gebouwd op de plaats waar 

eerst het klooster van de clarissen stond. 

Gauthier schrijft over het hart: 'C'est le peu 

qui survit d'un coeur qui battit fort et fut 

rempli, je crois l'avoir prouvé, de nobles et 

généreux sentiments.'1117  

 Béatrix' hart en grafsteen hebben na 

hun verblijf bij de clarissen enige tijd tot de 

collectie van het Musée Baron Martin in Gray 

                                                
1115 Bizouard, Histoire de Sainte Colette, 286. Nicole Boëllet (1380-1447), bekend als Colette, die 
overigens pas in 1740 heilig zou worden verklaard, was stichtster van de hervormde orde van de 
clarissen, ook wel arme clarissen-coletienen genoemd. Haar eerste klooster stichtte zij in 1410 in 
Besançon, waar in 1640 een kapel voor haar werd gebouwd. Veel vooraanstaande personen waren 
Béatrix al voorgegaan en lagen hier begraven en lieten er missen lezen voor hun nagedachtenis. De 
kapel van koning Jacobus is in 1753 bij een brand grotendeels verloren gegaan en het klooster en de 
bijbehorende kerk zijn tijdens de Franse revolutie verwoest en verlaten. De clarissen zouden in 1854 
hun klooster in de rue du Chapitre nr. 6 voortzetten. Het gebouw is sinds kort in gebruik als hotel. 
1116 Gibson, Women in Seventeenth Century France, 360. 
1117 Gauthier, Le portrait de Béatrix de Cusance, 132. 

Kistje met hart van Béatrix de Cusance, Château 
Belvoir, (Doubs). 
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behoord. In 1969 heeft Pierre Jouffroy, vader van de huidige kasteelheer Christian 

Jouffroy, ervoor gezorgd dat het hart samen met de grafsteen een laatste rustplaats 

heeft gekregen in de kapel van kasteel Belvoir. De rest van Béatrix' lichaam is niet 

bewaard gebleven, hoewel kort na de Franse Revolutie een opkoper van het gebouw 

van de clarissen het hoofd van Béatrix 'parfaitement desséchée, mais ayant toutes ses 

dents' met enkele andere versieringen uit het graf tijdelijk in een kist bewaarde 'dans 

l'espérance que peut-être un jour ce dépôt seroit réclamé. Mais au bout de quatre ans il 

fit transporter ce qui restoit des dépouilles de la princesse dans le lieu de la sépulture 

commune'.1118  

 Op Béatrix' grafsteen is te lezen:  

  

 Icy repose le corps de très haute, très puissante et très illustre princesse 

 Béatrix de Cusance, épouse de très haut, très puissante et très illustre prince 

 Charles 4 du nom par la grâce de Dieu, duc de Lorraine et de Bar, laquelle 

 voulant finir ses jours dans un état plus conforme à la simplicité de ses moeurs 

 et à la grandeur de son rang, se fit mettre l'habit de réligieuses de St.-Claire, 

 dans lequelle elle décéda le 5 juin 1663, ayant ordonné que son corps fut 

 enterré dans cette église. Priez Dieu pour son âme. 

 

Afgezien van haar wens om de jaarlijkse levering van 

graan aan de clarissen te continueren, vermaakte Béatrix 

aan deze orde 450 francs voor een altaarversiering1119 en 

900 francs 'qu'elles pourront employer à tel usage qu'elles 

jugeront plus de convenance au bien de leur Église'.1120 De 

nonnen hebben dit geld besteed aan een schilderij met een 

voorstelling van Béatrix als de Heilige Clara van Assisi. 

Het heeft tot 1792 in hun kerk gehangen.1121 Het kunstwerk 

bestaat nog en bevindt zich tegenwoordig in de kerk van 

het plaatsje Saône, net buiten Besançon. Het stelt de 

                                                
1118 BMB, Ms. Baverel 30, f. 26. 
1119 Deze altaarversiering zou samen met zes kleine kandelaars en een houtgesneden kruis, voorzien 
van het wapen van Lotharingen, in 1793 worden geveild. Longin, Testament de Béatrix de Cusance, 
171. 
1120 Ibidem. 
1121 Bizouard, Histoire de Sainte Colette, 285. 

Vermoedelijk Clériadus Dangin, Béatrix de Cusance 
afgebeeld als de Heilige Clara, 1663, olieverf op 
doek, Église de Saône (Doubs). 
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Heilige Maagd met het kind Jezus voor, aanbeden door Béatrix in de persoon van de 

Heilige Clara, en vermoedelijk haar schoonzoon, François, prins van Lillebonne in de 

persoon van de Heilige Franciscus. Onderaan het schilderij is het wapen van 

Lotharingen afgebeeld.  

  

Inventaris van kostbaarheden 

 

Zeven dagen na de dood van Béatrix, op 12 juni 1663, kwamen de executeurs-

testamentair Dorival en De Rizaucourt, notaris Perrot en de kinderen van Béatrix 

bijeen in het huis van Claude Pétremand. Met de hulp van de Bizontijnse edelsmeden 

Simonin en Saint-Pierre werd een inventaris en waardebepaling opgesteld van de 

waarde van de edelstenen, sieraden en andere roerende goederen die Béatrix haar 

kinderen had nagelaten.1122  

 Deze inventaris biedt ons opnieuw een opmerkelijk inkijkje in het leven van 

Béatrix. We zien haar persoonlijke voorkeuren, haar verzamelwoede, haar 

religiositeit, haar smaak en de diversiteit en immense waarde van haar bezittingen. Uit 

de inventaris blijkt dat Béatrix, net als veel andere vorsten en hooggeplaatste 

personen, een bijzonder grote verzameling sieraden, kunst en curiosa had aangelegd. 

In totaal zijn er 236 verschillende gedetailleerde beschrijvingen opgenomen, verdeeld 

in vier categorieën: edelstenen en sieraden; siervoorwerpen van ander materiaal (zoals 

kristal); zilverwerk en overige 'meubles meublant'. De inhoud van de inventaris van 

juwelen van Winterkoningin Elizabeth Stuart, die twee jaar vóór Béatrix was 

overleden, omvat veel minder beschrijvingen (39 items) en vertegenwoordigt een veel 

lagere waarde. Elizabeth Stuart had overigens veel van haar bezittingen moeten 

verpanden.1123  

Uit de inventaris blijkt dat Béatrix behalve veel sieraden, diamanten en 

edelstenen, ook een rijke collectie servieswerk, (wand)tapijten en klokken bezat. Wat 

verder opvalt, zijn de vele religieuze voorwerpen zoals rozenkransen, reliekhouders 

en Maria- en Jezusbeelden. De objecten zijn vervaardigd van de meest uiteenlopende 

materialen, zoals agaat, agarhout, amber, aventurijn, carneool, diamant, ebbenhout, 

                                                
1122 Gauthier, 'Le portrait de Béatrix de Cusance au musée du Louvre et l'inventaire de ses joyaux en 
1663', 128-143. De inventaris is een transcriptie van het origineel dat zich in particulier bezit bevindt.  
1123 The National Archives, State Papers (TNA, SP) 81/56, fols. 28-29.  
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ezelleer, goud, granaat, ivoor, jaspis, koraal, kristal, lapis, robijn, parels, schildpad, 

saffier, smaragd, taft, turkoois, zilver en zijde.  

Een selectie van de meest waardevolle voorwerpen laat ik hier volgen: het 

kostbaarste sieraad is een parelketting met een waarde van 31.000 gulden (nr. 1), de 

duurste diamant: 12.000 gulden (nr. 8); een ensemble van acht wandtapijten: 4.000 

gulden (nr. 209), een gouden kettinghorloge afgezet met diamanten 4.000 gulden (nr. 

10).  

 Een selectie van de meest opmerkelijke voorwerpen: een geëmailleerd portret 

van de 'princesse d'Orange' (vermoedelijk Amalia van Solms), versierd met goud (nr. 

43). Het gaat hier vermoedelijk niet om het door Honthorst vervaardigde portret van 

Amalia dat zij Béatrix had geschonken.1124 Ook de barnstenen armbanden die ze via 

Constantijn van Amalia van Solms cadeau had gekregen, ontbreken in deze 

inventaris.1125 Opvallend zijn ook de armbanden en medaillons (nrs. 69, 73 en 80) met 

een afbeelding van de Heilige Lijkwade, waarvan er zich een exemplaar in Besançon 

bevond. Al eerder is gemeld dat Béatrix een speciale band had met deze Lijkwade.1126 

Intrigerend is verder een gouden doosje met daarin een maagsteen of bezoar (nr. 89), 

die was bestemd voor de hertog (als enige onderdeel van de inventaris). Een bezoar, 

een steenachtig lichaam dat in de maag of darm ontstaat, zou helpen tegen 

bijvoorbeeld jicht en hartkwalen. Dit soort stenen maakten vaak deel uit van 

vorstelijke collecties.1127 Ook in de inventaris van Winterkoningin Elizabeth Stuart's 

sieraden en juwelen zijn twee bezoars opgenomen.1128 Heel persoonlijk zijn verder het 

hemelbed, de gele gewatteerde dekens van taft, de Turkse beddesprei en het gouden 

toiletgerei (nrs. 215, 216, 218, 229) die aan Béatrix hadden toebehoord. Ten slotte is 

er nog het laatste nummer (236) in de inventaris dat de aandacht trekt. Het is 

opgenomen zonder waarde-indicatie: 'Quantité de belles coquilles de mer et de 

caillous précieux'. Zouden dit cadeaus van Constantijn Huygens kunnen zijn geweest? 

Hij schonk Béatrix op 30 augustus 1657 'quelque nombre de pierres précieuses' en op 

17 september 1659 een doos met 'animaux marins'.1129 

                                                
1124 Zie p. 195. 
1125 BC, nrs. 54, 55, 74 en 75. 
1126 Zie ook p. 84 en 279-280. 
1127 A. Pérez de Tudela en A. Jordan Gschwend, 'Luxury Goods for Royal Collectors: Exotica, Princely 
Gifts and Rare Animals Exchanged Between the Iberian Court and Central Europe in the Renaissance 
(1560-1612)' in: Exotica: Portugals Entdeckungen im Spiegel fürstlicher Kunst- und Wunderkammern 
der Renaissance, Helmut Trnek and Sabine Haag (eds.) (Mainz 2001) 1-127, aldaar 14-15. 
1128 TNA, SP, 81/56, fols. 28-29. 
1129 BC, 39 en 62. 
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Er bestaat overigens ook een inventaris van de roerende goederen in kasteel 

Belvoir. Deze inventaris werd in 1641 opgemaakt op verzoek van de schuldeisers van 

Karels overleden vader, hertog Frans II van Lotharingen. Tot 1654 werd de lijst 

regelmatig bijgewerkt door de opeenvolgende commandanten van Belvoir, te weten 

kapitein Challon, Antoine de Montravers, Gérard de Vandernon en tenslotte door 

Béatrix' secretaris Claude-François Pelletier. De 29 geïnventariseerde ruimtes 

bevatten onder andere 91 schilderijen (waaronder veel familieportretten, landschappen 

en religieuze voorstellingen), 19 bedden (waaronder een ebbenhouten bed in 'le 

cabinet de Madame', dat wil zeggen de kamer van Béatrix), 6 ligbedden, 18 

meubelstukken, 24 zetels, 5 banken, 31 tapijten (waarvan er zich 14 in de kamer van 

Béatrix bevonden), 5 kisten met familiedocumenten en 139 wapens.1130 Omdat deze 

goederen - met uitzondering van de reeds genoemde relieken - niet voorkomen in het 

testament van Béatrix en evenmin in de lijst van kostbaarheden, zijn ze niet betrokken 

bij de beschrijving van Béatrix' nalatenschap. Het is onbekend waar deze goederen 

zich bevonden op het moment van haar overlijden. 

Uit een rapport opgesteld in opdracht van aartshertog Leopold-Willem 'par 

lesquelles voyes possibles mettre en asseureance tous les effets et biens appartenant 

au seigneur duc Charles de Lorraine, dont la personne a esté mise en seureté par ordre 

de S.M',1131 blijkt dat veel waardevolle goederen, waaronder de 'trésor de Lorraine' in 

1654 uit kasteel Belvoir waren verdwenen.1132 Verschillende dienaren van Béatrix en 

Karel worden in het rapport verhoord. De meesten zeggen van niets te weten, 

sommigen spreken het vermoeden uit dat de hertog de goederen heeft laten 

verplaatsen naar Basel, Frankfurt en het kasteel van Châtillon-sous-Maîche, op 

vijftien kilometer afstand van Belvoir.1133  

 

Ten slotte 

 

In het voorafgaande is alleen aandacht besteed aan de roerende goederen die Béatrix 

naliet. Veel onroerende goederen had zij eerder aan haar dochter Anne geschonken ter 

gelegenheid van de in 1660 gesloten verbintenis met de prins van Lillebonne. In 

                                                
1130 Jouffroy, Château de Belvoir, 71-75. 
1131 Enquête de Jean-Simon Froissard, seigneur de Broissia, procureur-général au comté de Bourgogne, 
pour Sa Majesté le Roi d'Espagne du 24 mars au 1er avril 1654. ADD 7E2920. 
1132 Over de 'trésor de Lorraine' zie p. 211. 
1133 Van dit kasteel was Jean-Baptiste Pelletier (een broer van Claude-François) de commandant. 
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Béatrix' eigen hernieuwde huwelijkscontract met hertog Karel werden de resterende 

landelijke bezittingen aan Anne en zoon Charles-Henri toegewezen.1134  

 Béatrix' uitvoerige testament van 51 pagina's en de inventaris van haar 

kostbaarheden met 236 aparte beschrijvingen leren ons veel over haar persoonlijkheid. 

Ook kan men het zien als een terugblik op haar levensloop en vult het hiaten aan in 

haar levensverhaal. Zo moet kasteel Belvoir, de plek waar zij geboren was, een 

speciale plaats in haar hart hebben gehad. Haar genegenheid voor en betrokkenheid 

bij Belvoir komen tot uitdrukking in de vele schenkingen die ze deed aan de bewoners 

en de pachters. Ook het herstel van gebouwen en de rectificatie die ze eiste met 

betrekking tot enkele geschillen die daar speelden, krijgen ruime aandacht in haar 

testament, in tegenstelling tot de plaatsen in de Zuidelijke Nederlanden die tot haar 

eigendom behoorden. We zien voor het eerst de namen van de personen voorbijkomen 

om wie ze oprecht gaf: van de voedster uit haar jeugd tot de wasmeid en de 

koksknecht tot de nar in haar hofhouding. Dat ze tot in detail beschreef welk bedrag 

iedere bediende nog tegoed had en welke grote bedragen ze hen vervolgens schonk, 

zegt bovendien veel over haar genereuze karakter. Haar schenkingen aan 

godsdienstige instellingen zijn, hoewel aanzienlijk, niet uitzonderlijk voor een vrouw 

in Béatrix' positie. Deze donaties waren niet alleen een eerbetoon aan de ordes en 

kerken waarmee ze tijdens haar leven te maken had gehad, maar ook een 

bekrachtiging van haar reputatie en een verzekering van een goede ontvangst aan de 

hemelpoort. Welbeschouwd valt opnieuw te concluderen dat Béatrix een fors eigen 

vermogen had, en dat ze daar, ondanks alle eerdere bemoeienissen van de hertog en 

zijn dienaren met haar bezittingen, goed voor had gezorgd: zij kon er vrij over 

beschikken. 

 Béatrix stierf in de veronderstelling dat haar laatste wens, een huwelijk met de 

hertog en de legitimatie van haar kinderen, was vervuld. Karels raadsheer Maillard, 

die naar Rome was gestuurd om toestemming te krijgen voor het nieuwe huwelijk 

tussen Béatrix en Karel, kwam daar echter pas aan op 31 juli 1663, meer dan twee 

maanden na de huwelijksvoltrekking en dus ruim na Béatrix' overlijden. Maillard 

moest zodoende niet meer om toestemming maar om erkenning van het nieuw 

gesloten huwelijk verzoeken. Tijdens een audiëntie bij paus Alexander roemde de 

laatste tegenover Maillard Béatrix' schoonheid en statigheid, maar verder hield hij 

                                                
1134 Huwelijkscontract tussen Karel IV van Lotharingen en Béatrix de Cusance, 20 mei 1663, ANF, 273 
AP 74 Rohan-Bouillon, inv. nr. 163. 
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zich op de vlakte.1135 Kardinaal Corrado, apostologisch datarius, was in dit geval 

degene die het werkelijk voor het zeggen had in de kwestie van de erkenning van het 

huwelijk.1136 Vermoedelijk was er intussen druk op hem uitgeoefend door Karels 

broer Nicolaas-Frans en zijn zuster Margaretha. Zij hadden hem gewaarschuwd voor 

de consequenties van een ratificatie: als de kinderen van Béatrix tot wettelijke 

erfgenamen zouden worden benoemd, zou de toekomst van het huis van Lotharingen 

in gevaar komen. Dit zou ten koste gaan van de opvolging door de zoon van Nicolaas-

Frans. Er zou weer instabiliteit en onrust ontstaan. In de regel werd dit soort 

verzoeken tot erkenning wel gehonoreerd, zeker als een van de echtgenoten intussen 

was overleden. In dit geval echter stuurde Corrado het verzoek door naar het Heilig 

Officie, waar de zaak na enkele jaren in behandeling onbeslist terzijde zou worden 

gelegd.1137 Karels neefje Karel, de zoon van Nicolaas-Frans, zou Karel in 1675 als 

Karel V hertog van Lotharingen opvolgen, waaruit men kan concluderen dat de 

kinderen van Karel en Béatrix nooit zijn gelegitimeerd. 

 Hoe is het afgelopen met hertog Karel? Béatrix' dood weerhield hem er niet 

van door te gaan met het organiseren van festiviteiten ter ere van 'la belle de Ludres'. 

Na enige tijd verplaatste zijn belangstelling zich naar een ander meisje, mademoiselle 

La Croisette,1138 en vervolgens naar een nog jonger meisje, de 13-jarige Marie-Louise 

d'Aspremont (1652-1692). Zij zou op 4 november 1665 met de 61-jarige Karel in het 

huwelijk treden. Karel overleed op 18 september 1675 te Bernkastel zonder verder 

nageslacht na te laten.  

  En hoe verging het Constantijn na de dood van Béatrix? Zoals gezegd, verbleef 

Constantijn van oktober 1661 tot april 1665 in Parijs voor zijn onderhandelingen met 

betrekking tot het prinsdom Orange, een missie die werd onderbroken door twee 

uitstapjes naar Engeland. Begin april 1665 arriveerde hij in Orange om er namens 

Willem III de soevereiniteit te aanvaarden die Lodewijk XIV aan het Oranjehuis had 

teruggegeven. Op 18 juli verliet hij Orange en reisde hij via een oostelijke route terug 

naar de Republiek. Hij passeerde ook Besançon, waar hij eind augustus enkele dagen 

verbleef. Béatrix was twee jaar daarvoor al overleden. Hij bezocht er haar graf en het 

huis waar zij was gestorven. Ook had hij een onderhoud met Béatrix' kamenierster 

                                                
1135 Père Hugo, Charles, duc de Lorraine et de Bar, BMN, Ms. 805 (129), fols. 198-198v. 
1136 De Apostolische Datarie was een bureau van de Romeinse Curie dat vooral belast was met het 
verstrekken van adviezen over te verlenen beneficies, dispensaties en prebenden. 
1137 Calmet, Histoire eccléstiastique et civile de Lorraine III, 612. 
1138 Haussonville, Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France III, 160-161. 
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Suzanne Durand en een zekere mevrouw 'de Petremon', vermoedelijk een familielid of 

de echtgenote van Claude-François Pétremand, de eigenaar van het huis waar Béatrix 

was overleden. Suzanne Durand zou enkele maanden later een afschrift van het 

rapport van de lijkschouwing aan Constantijn opsturen. Dat rapport is hiervoor al 

beschreven.1139 In Besançon schreef hij op 29 augustus 1665 een brief aan Béatrix' 

dochter Anne, die zich in Nancy bevond. Onder verwijzing naar hun intieme karakter 

vroeg hij op heel beleefde wijze zijn brieven aan Béatrix terug: 

 

 Vostre aymable défuncte a eu la bonté d'aggréer que je luy donnasse parfois à 

 rire par de mes sottes lettres. Je ne sçay ce qu'elles peuvent avoir contenu, 

 mais bien me souviens-je, qu'il y a eu des folies qu'une moindre douceur et 

 discrétion que celle où elles s'adressoyent, ne seroit capable de bien digérer. 

 Que si, peut-estre, quelque reste de ce mauvais papier n'a passé par le feu, j'ose 

 espérer, Madame, que vous ne voudrez pas me refuser ceste exécution de 

 justice ...1140 

 

Wat er ook mee is gebeurd, Constantijns originele brieven aan Béatrix zijn nu niet 

meer terug te vinden. Óf ze waren inderdaad door Béatrix of haar dochter Anne al aan 

het vuur toevertrouwd toen hij zijn verzoek deed, óf Constantijn heeft ze inderdaad 

van Anne gekregen en ze zelf vernietigd. In het gunstigste geval heeft Anne (of 

Constantijn) ze toch bewaard en bevinden ze zich ergens in een nog 

ongeïnventariseerd archiefbestand. In ieder geval had Constantijn nog volop tijd om 

aan de hand van zijn bewaarde originele brieven van Béatrix hun vriendschap te 

herdenken. Hij overleed op 27 maart 1687 op negentigjarige leeftijd, bijna 24 jaar na 

Béatrix' dood. 

 

                                                
1139 Zie p. 280. 
1140 BC, nr. 80.  




