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11. 'La politique Béatrixienne'. Slotwoord 

 

Meer dan vierhonderd jaar na dato zijn het karakter en het innerlijke leven van Béatrix 

de Cusance lastig te bepalen. Veel van wat haar persoonlijk bezighield, heeft ze nu 

eenmaal niet vastgelegd of is niet bewaard gebleven. Een uitzondering is het gedicht 

'Délie', waarin zij zichzelf beschrijft en zich vervolgens heel openhartig tot 

Constantijn richt. Positieve eigenschappen die haar kenmerkten, waren 

zelfverzekerdheid, charisma, spontaniteit, wilskracht, humor en (com)passie. 

Tegelijkertijd had Béatrix ook minder aangename trekjes, want ze kon meedogenloos, 

wantrouwig, opvliegend, drammerig en berekenend zijn. Dit is uiteraard de 

constatering van een 21e-eeuwse historica. In haar eigen tijd zal daar wellicht anders 

over geoordeeld zijn.  

 Voorts valt op te merken dat een aantal externe factoren hun weerslag zullen 

hebben gehad op de ontwikkeling van Béatrix' persoonlijkheid, zoals haar leven aan 

het Brusselse hof, de liefdesaffaire met hertog Karel, het korte huwelijk met de prins 

van Cantecroy en de slechte verstandhouding met zijn moeder. Verder zullen haar 

huwelijk met hertog Karel en het leven als hertogin van Lotharingen, maar natuurlijk 

ook de negatieve reacties op en het verzet tegen haar huwelijk, bepalend zijn geweest 

voor de manier waarop zij in het leven stond. 

 Een aantal personen in Béatrix' leven heeft grote invloed op haar gehad en op 

de vorming van haar karakter. Zo zullen haar opvoeding aan het vrouwelijke hof bij 

aartshertogin Isabella en de omgang met een zelfverzekerde moeder en drie 

ambitieuze zussen hun uitwerking op Béatrix niet hebben gemist. Vermoedelijk leken 

de dochters op hun moeder, in ieder geval wat hun inborst betreft. Moeder Ernestine 

huwelijkte Béatrix' zuster Madeleine strategisch uit aan graaf Albert van den Bergh, 

om zo het conflict over het markiezaat van Bergen op Zoom op te lossen. Ernestine 

speelde daardoor wel twee dochters tegen elkaar uit, want eerder had zij het 

markiezaat aan Béatrix geschonken. Madeleine en Béatrix hebben hierna nooit meer 

op goede voet met elkaar verkeerd. De middelste zuster Dèle-Françoise stichtte met 

geld van haar moeder een klooster en verzette zich actief tegen het huwelijk van 

Béatrix en hertog Karel, een keuze die Béatrix haar niet in dank zal hebben 

afgenomen.  
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 Marie-Henriette is de zuster met wie Béatrix de sterkste band had en op wie zij 

vermoedelijk ook het meeste leek, zowel uiterlijk als qua karakter. Een van de 

weinige contemporaine typeringen van de twee gezusters is die van Caroline van 

Oostenrijk. Zij beschreef hen als twee brutale meiden die door hun moeder slecht 

waren opgevoed. Béatrix en Marie-Henriette hebben samen veel ondernomen en 

waren bijzonder op elkaar gesteld. Waarschijnlijk vervulde Béatrix een soort 

moederrol voor haar negen jaar jongere zusje, omdat hun moeder vaak afwezig was. 

Ze brachten hun jeugd samen door, reisden vaak samen en voerden gezamenlijk de 

salon in kasteel Beersel. Béatrix en hertog Karel schonken Marie-Henriette hun 

woning in Brussel en later ook het kasteel in Beersel, giften waaruit ook wel 

bijzondere genegenheid blijkt. Marie-Henriette sprong verschillende malen voor 

Béatrix in bres als zij het moeilijk had. Zo ondertekende ze samen met Béatrix een 

protestbrief, toen duidelijk werd dat hertog Karel het markiezaat van Bergen op Zoom 

aan de Spanjaarden had weggegeven. Bij Béatrix' sterfbed was Marie-Henriette een 

van degenen die aandrong op een hernieuwd huwelijk.  

 

Hertog Karel  

 

De meest invloedrijke persoon in Béatrix' leven is zonder twijfel hertog Karel 

geweest. Hij was Béatrix' grootste liefde, maar ook haar grootste nachtmerrie. Zijn 

wispelturige karakter dreef haar tot wanhoop. De eerste acht jaar van hun huwelijk (en 

de drie jaar ervoor) was er sprake van een romantische liefde. Het was beslist niet 

alleen maar een vaag gerucht dat Béatrix haar echtgenoot overal volgde. Maar of dat 

werkelijk in oorlogstenue tot op het strijdveld gebeurde, zoals in negentiende-eeuwse 

literatuur is gemeld, is in de contemporaine bronnen niet terug te vinden. Wel werd er 

regelmatig melding van gemaakt dat zij met de hertog en zijn manschappen meetrok. 

Misschien is dit slechts incidenteel gebeurd, maar vast staat dat Béatrix direct bij de 

strijd betrokken was. Men kon bijvoorbeeld in de Gazette de France lezen dat er 

tijdens de slag bij Liffol-le-Grand een compagnie met alleen zwarte paarden (van 

hertog Karel) en een compagnie witte paarden (van Béatrix) meestreden.1141 

 De heftige en gepassioneerde karakters van Béatrix en Karel hadden veel 

overeenkomsten en wellicht was dat ook de reden waarom zij zo goed bij elkaar 

                                                
1141 12 september 1642, Gazette de France, 827. 
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pasten, en waarom Karel het, ondanks alle tegenwerking van de autoriteiten, zo lang 

bij haar heeft volgehouden. Hij moet werkelijk erg verliefd op haar zijn geweest. 

Maar tegelijkertijd heeft zijn wispelturige temperament Béatrix ook veel schade 

berokkend, met ontwrichtende gevolgen voor haar levensloop.  

 Ter illustratie van de wijze waarop Karel met Béatrix trouwde, kan hier 

verwezen worden naar twee vergelijkbare gevallen, namelijk het huwelijk van Gaston 

van Orléans met Karels zuster Margaretha en dat van Hendrik VIII (1491-1547) met 

Anna Boleyn (tussen 1501 en 1507-1536). In beide gevallen was er sprake van 

verliefdheid en van een huwelijk zonder toestemming van de autoriteiten, bij Gaston 

van zijn broer Lodewijk XIII, de Franse koning, en bij Hendrik VIII van de Paus. In 

alle drie de gevallen hadden deze geheime huwelijken, die zonder officiële 

toestemming tot stand waren gekomen, grote politieke implicaties. In de bronnen 

wordt niet gerefereerd aan dergelijke parallellen, maar het kan niet anders dan dat 

hertog Karel zich er van bewust was, en er wellicht zelfs door geïnspireerd werd. 

Béatrix zal zich vermoedelijk niet met Margaretha van Lotharingen of Anna Boleyn 

hebben geïdentificeerd, maar er zijn wel degelijk overeenkomsten, zeker met Anna 

Boleyn. Ook bij Anna werd er een huwelijk gesloten omdat koning Hendriks eerste 

vrouw Catharina van Aragon geen kinderen kon krijgen, althans geen zoon. Ook 

Anna's huwelijk werd ten slotte ongeldig verklaard, en ook zij werd de dupe van een 

echtgenoot die haar niet meer wilde (zij het op een drastischere manier dan 

Béatrix).1142 

 Een bijna neurotische drift die hertog Karel gedurende zijn hele leven telkens 

weer overviel, was dat hij, eenmaal verliefd, meteen met de vrouw in kwestie wilde 

trouwen. Dit verschijnsel heeft zich ten minste negen keer voorgedaan, te weten in 

1634 en 1637 bij Béatrix, in 1647 bij een Brusselse burgemeestersdochter, in 1660 bij 

Maria Mancini, in 1661 bij Anne-Marie-Louise van Orléans ('Mademoiselle'), in 1662 

bij Marianne Pajot en Angélique de Conflans, in 1663 bij Isabelle de Ludres, en ten 

slotte in 1665 bij Marie-Louise d'Aspremont. Béatrix zelf was het meest 

spraakmakende voorbeeld, en later zou ze er zelf de dupe van worden. Het is al eerder 

aangehaald, maar kennelijk kon ze er ook de humor wel van inzien. In een van haar 

brieven aan Constantijn Huygens typeerde ze hertog Karel als 'l'épouseur universel' en 

ook de bijnaam Nolite was raak gekozen. Wat Karels beweegredenen ook waren, er 

                                                
1142 Zie bijvoorbeeld Eric Ives, The life and death of Anne Boleyn: 'The most happy' (Malden 2004). 
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was bij deze nieuwe liefdes beslist geen dynastieke politiek in het spel, want hij had 

zijn broer Nicolaas-Frans toegezegd bij nakomelingen uit een nieuwe verbintenis geen 

claim voor hen op de Lotharingse troon te zullen leggen. 

 

Constantijn Huygens 

 

Vlak voordat zij stierf, is Béatrix erin geslaagd om een tweede huwelijk met hertog 

Karel te sluiten. Die verbintenis was gespeend van alle romantiek en uitsluitend om 

dynastieke redenen gesloten. Al veel eerder had zij Karels liefde verloren. Als rijke, 

ontwikkelde adellijke vrouw verkeerde ze in de positie compensatie te zoeken in de 

vorm van andere contacten. Een ervan was Constantijn Huygens, die in haar netwerk 

een speciale functie vervulde. Toen Constantijn Béatrix ontmoette, verkeerde zij in de 

hoogste kringen van de elite in de Zuidelijke Nederlanden. Hij maakte er geen geheim 

van dat hij daar zijn voordeel mee kon doen. In een van zijn brieven aan haar noemde 

hij haar 'une ambassadrice de grande entremise'.1143 Reden genoeg voor hem om haar 

te overladen met geschenken, diensten en complimenten. Maar ook Béatrix zag de 

voordelen van haar vriendschap met Constantijn, die, hoewel lager op de 

maatschappelijke ladder, in contact stond met leden van de hoogste kringen in de 

Noordelijke Nederlanden.  

 In hun wederzijdse correspondentie is sprake van 94 geschenken, dat wil zeggen 

43 materiële geschenken en 51 diensten.1144 Ongetwijfeld zullen dit er meer zijn 

geweest, 21 brieven bestaan immers niet meer en er waren ook langere periodes dat ze 

elkaar in levenden lijve zagen. Van wederkerigheid in de geschenken- en 

dienstenuitwisseling was zeker sprake, maar Constantijn voorzag Béatrix drie keer 

vaker van geschenken en diensten dan andersom. Béatrix zal Constantijns aandacht en 

attenties plezierig hebben gevonden en stellig onder de indruk zijn geweest van zijn 

literaire en muzikale gaven. Van kwantitatieve wederkerigheid in de vorm van 

geschenken is van Béatrix' kant evenwel geen sprake. Ze zou daartoe zeker in staat 

zijn geweest, maar zij verkeerde kennelijk in de positie niet altijd te hoeven reageren 

                                                
1143 Ibidem, nr. 56. 
1144 Zie Huysman, 'Bewondering of berekening'; Ineke Huysman, 'The Friendship of Béatrix de 
Cusance en Constantijn Huygens’ in: Crossing Boundaries and Transforming Identities. New 
Perspectives in Netherlandic Studies, M. Bruijn-Lacy en C.P. Sellin (eds.) 7, 4, 31-39 (Münster 2011); 
Ineke Huysman, ‘L’amitié entre Béatrix de Cusance et Constantijn Huygens’ in: La Franche -Comté et 
les anciens Pays-Bas XIIIe-XVIIIe siècles. Aspects économiques, militaires, sociaux et familiaux. Actes 
du colloque de Salins II, Laurence Delobette en Paul Delsalle (eds.) (Besançon 2013) 373-386. 
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met een cadeau of een gunst. De wederdiensten die ze Constantijn verleende, moeten 

dan ook meer in kwalitatieve zin worden beschouwd. Haar aandacht en de introductie 

van Constantijn in haar vriendenkring waren de grootste gunsten die hij van haar 

verwachtte en die zij hem ook werkelijk schonk; het vergrootte zijn 'sociale kapitaal'. 

Bij de aanvang van hun vriendschap was de sociale ongelijkheid tussen beiden 

evident. Zij zal echter ook hebben ingezien dat Constantijn een zeer invloedrijk man 

was, van wie zij zo nodig kon profiteren.  

  Gedurende lange tijd zal er tussen Béatrix en Constantijn werkelijk sprake zijn 

geweest van vriendschap en genegenheid. Béatrix was een bijzonder mooie 

verschijning en een intelligente, muzikale en geestige vrouw, voor wie Constantijn 

veel bewondering had en tot wie hij zich aangetrokken voelde. Dat blijkt wel uit zijn 

persoonlijke, soms erotische gedichten en zijn smeekbedes om haar portret. Juist in de 

periode dat Béatrix in onzekerheid verkeerde over de hereniging met haar echtgenoot 

zal zij zich gevleid hebben gevoeld door zijn attenties. Hun gezamenlijke passie voor 

muziek zal de wederzijdse gevoelens hebben versterkt. Op 24 juli 1653 bijvoorbeeld 

eindigt Constantijn zijn brief aan Béatrix met een cryptische verwijzing naar een air 

van Gabriel Bataille:  

 

 et que, quand il pourroit se sentir moins maistre de soy-mesme qu'il ne doibt 

 (car une Princesse luy a apprins que l'on ne le sçauroit tousjours estre), il 

 n'oubliera pas de s'applicquer le capeçon qui s'appelle Cessez Mortels, et ainsi 

 toute son ambition se bornera dans la gloire d'estre avoué.1145 

 

Uit dit citaat blijkt dat Constantijn Béatrix duidelijk wilde maken dat hij ernstig met 

zijn gevoelens voor haar worstelde.1146 Hij beweert immers dat een zekere prinses 

(Béatrix) hem ertoe had gebracht af en toe minder meester van zijn gevoelens te zijn. 

In dat geval moest hij niet vergeten om de monnikskap genaamd Cessez Mortels op te 

zetten. Cessez Mortels is de titel van een beroemde air die werd begeleid met de 

luit.1147 Mogelijk heeft Constantijn dit muziekstuk ook wel voor Béatrix ten gehore 

gebracht. De eerste strofe luidt: 

 

                                                
1145 BC, nr. 15.  
1146 Idem, 38-39. 
1147 Uit Airs de différents autheurs, mis en tablature de luth par Gabriel Bataille [...] Quatriesme livre 
(Parijs 1613), fols. 20v-23r. Zie BC, 36-37. 



 295 

 Cessez mortels, de soupirer, 

 Cette beauté n'est pas mortelle. 

 Il est permis de l'adorer, 

 Mais non pas d'estre amoureux d'elle, 

 Les dieux tant seulement, 

 Peuvent aymer si hautement. 

 

Constantijn gebruikte de tekst om te bevestigen dat hij, net als een monnik, Béatrix 

alleen wilde vereren, maar niet beminnen. Maar de macht om dat gevoel te beheersen 

bleef lastig. Uit zijn gewaagde gedichten over Béatrix' korset en haar viola da gamba 

blijkt maar al te duidelijk dat hij deze gevoelens niet altijd meester was.1148 Het unieke 

gedicht van Béatrix waarin zij zichzelf als Délie, de onbereikbare liefde, tot Huygens 

richt, illustreert hoe zij zelf ook met deze emoties worstelde.1149  

  Eind 1661 kwam er een kentering in de vriendschap en liepen hun gevoelens 

niet langer synchroon. Ineens was het Béatrix die om Constantijns aandacht moest 

vragen. Uiteindelijk is het contact een half jaar voor haar overlijden in 1663 

verbroken. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Hertog Karel was na zijn 

vrijlating in 1659 niet meer van plan zich met Béatrix te herenigen en stuurde haar 

weg uit de Zuidelijke Nederlanden. Ineens was zij geen middelpunt meer van de 

Antwerpse en Brusselse elite. Béatrix' status als onafhankelijke, vermogende vrouw 

veranderde ook, omdat zij in augustus 1660 afstand van vrijwel al haar bezittingen 

had gedaan ten behoeve van de bruidsschat van haar dochter Anne; hoewel uit haar 

nalatenschap zou blijken dat er nog flink wat was overgebleven.  

 Misschien werd Constantijn vanaf eind 1661 ook terughoudender, omdat hij 

met de Fransen in onderhandeling was over het prinsdom Orange. Bij de Fransen lag 

Béatrix niet goed. Haar bemiddelende rol tijdens de onderhandelingen met hertog 

Karel was al lang uitgespeeld. Constantijn moet zich tijdens zijn verblijf in Parijs dan 

ook erg ongemakkelijk hebben gevoeld met de aandacht die hij van haar ontving. Hij 

had op dat moment ook contact met de Franse minister De Lionne, die met hertog 

Karel in februari 1662 het verdrag van Montmartre had gesloten. Dit verdrag was, 

zoals opgemerkt, heel nadelig voor Béatrix. Nicole van Lotharingen werd door de 

Fransen als Karels enige echtgenote beschouwd. Dit huwelijk was echter kinderloos 

                                                
1148 BC, nr. 17 en nr. 34. Zie ook p. 43-46 en p. 224-229. 
1149 Zie p. 258-261. 
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gebleven en Nicole was inmiddels overleden. De Fransen hadden een goede relatie 

met Karels broer Nicolaas-Frans, wiens kinderen zij als erfgenamen van het Huis van 

Lotharingen beschouwden. Ook Béatrix' mislukte poging om Constantijn junior in 

1659 aan een betrekking te helpen kan mede debet zijn geweest aan Constantijns 

veranderde houding tegenover Béatrix.  

  Het is goed voorstelbaar dat Béatrix in haar sociale en persoonlijke isolement 

werkelijk behoefte heeft gehad aan Constantijns troostende woorden. Eerder had zij 

daarop wel altijd kunnen rekenen, maar nu had hij bij een dergelijke bemoediging 

geen belang meer. Integendeel, voor hem was haar rol blijkbaar uitgespeeld. Dat hij 

haar in geen van zijn latere werken nog heeft genoemd, wijst in die richting. Iets 

vergelijkbaars deed zich in dezelfde periode voor in Constantijns vriendschap met 

Louis-Henri de Loménie (1635-1698), graaf van Brienne, minister van Buitenlandse 

Zaken aan het hof van Lodewijk XIV. Graag benutte Constantijn de toegang via 

Brienne tot het Franse hof voor zijn onderhandelingen over het prinsdom Orange. 

Naast de diplomatieke contacten deelden Constantijn en Brienne een grote 

belangstelling voor kunst, waarover zij brieven, gedichten en geschenken 

uitwisselden. De verbanning van Brienne van het Franse hof was voor Constantijn in 

1663 aanleiding het contact en de geschenkenuitwisseling te verbreken.1150 

  Veelzeggend is ook Constantijns poging zijn brieven aan Béatrix terug te 

vragen. Op het eerste gezicht lijkt het idyllisch, Constantijn die het graf en de 

sterfplaats van Béatrix bezoekt. In werkelijkheid was zijn reis vermoedelijk vooral 

ingegeven door de wens alle belastende sporen (roddels, toezeggingen et cetera) van 

hun vriendschap uit te wissen door zijn originele brieven aan haar te vernietigen. 

Béatrix, die al haar directe vrienden en haar volledige personeel, tot de paardenjongen 

aan toe, in haar testament heeft bedacht, zag kennelijk geen reden meer om iets aan 

Constantijn na te laten.  

  Vriendschappen gebaseerd op genegenheid bestonden wel, maar het blijft altijd 

de vraag of ze echt gemeend waren. Het vrijwillig aangaan van een vriendschap op 

grond van wederzijdse sympathie en gemeenschappelijke belangstelling, waarvan bij 

Constantijn en Béatrix wel sprake lijkt te zijn geweest, was toch problematisch. De 

manier waarop de vriendschap tot uitdrukking werd gebracht was in hoge mate 

                                                
1150 Inge Broekman, Cultuur als diplomatiek middel: Huygens en het hof ten tijde van het Eerste 
Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672). Lezing gehouden op het congres Toegang tot Oranje: Culturele 
en politieke netwerken rond het hof, 25 september 2008. 
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gestileerd, waardoor werkelijke gevoelens verhuld bleven. Dit was vooral bij 

Constantijn het geval. De grondslag 'zielsverwantschap', waarop Béatrix zich in haar 

laatste brieven aan Constantijn tevergeefs beriep, bleef echter altijd fragiel.1151 

Constantijns belangen werden niet langer gediend en de 'vriendschap' was voor hem 

voorbij.  

  Men zou kunnen zeggen dat de vriendschap van Béatrix en Constantijn in het 

begin op welbegrepen eigenbelang en gedurende enige tijd op wederzijdse gevoelens 

van sympathie, genegenheid en fysieke aantrekkingskracht berustte, totdat voor 

Constantijn voortzetting ervan nutteloos werd. Ware vriendschap was zelden 

duurzaam1152 en dat gold uiteindelijk ook voor Béatrix en Constantijn. Natuurlijk, 

harde bewijzen voor Huygens' opportunisme zijn er niet. Het is altijd moeilijk de 

harten van zeventiende-eeuwers te peilen, maar de bronnen duiden erop dat onze 

'Constanter' heel goed wist waar zijn belangen lagen. Het voert echter te ver hem 

daarover nu hard te veroordelen. 

 

Ten slotte 

 

De vraag in hoeverre Béatrix de Cusance representatief was voor de adellijke vrouw 

in zeventiende eeuw is niet eenvoudig te beantwoorden. Vanzelfsprekend was zij een 

persoon van adellijke afkomst en verkeerde ze in de voornaamste elitaire kringen. We 

zagen haar actief en zelfstandig optreden in relatie tot haar personeel, haar familie en 

vrienden en de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten. Ze was dynastiek zelfbewust, 

ontplooide veel culturele activiteiten, schreef brieven en bouwde een netwerk op. Van 

de informele macht, waarover zij tamelijk onbelemmerd kon beschikken, maakte zij 

intensief gebruik.  

 Veel van Béatrix' handelingen hadden echter slechts als doel haar omstreden 

status bevestigd te krijgen. In dat opzicht was zij dus niet representatief voor de 

adellijke vrouw in haar tijd, althans niet voor een gehuwde adellijke vrouw. Juist 

omdat zij gedwongen was gescheiden van de hertog te leven, die later ook nog eens 

vijf jaar in Spanje opgesloten zat, had zij veel meer handelingsvrijheid en was zij veel 

onafhankelijker dan de gemiddelde aristocratische vrouw. Voor haar had die situatie 

veel voordelen. Zo kon zij haar kinderen bij zich houden en opvoeden, haar eigen 

                                                
1151 Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven (Amsterdam 1997) 328. 
1152 Ibidem. 
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huishouden beheren en een salon voeren waar zij ongestoord personen naar eigen 

keuze kon ontvangen. Ook kon zij zich vrij verplaatsen in steden zoals Brussel en 

Antwerpen. Die vrijheid was echter betrekkelijk. Zodra hertog Karel werd vrijgelaten, 

nam hij Béatrix meteen 'in de tang' met een mogelijke toezegging voor een hernieuwd 

huwelijk. Ze werd volledig afhankelijk van zijn welwillendheid en nederig 

gehoorzaamde zij hem in alles.  

 In de inleiding wordt een brief van Béatrix aangehaald aan Constantijn 

Huygens waarin zij schrijft dat het tijd is om over de Béatrixiaanse politiek te 

spreken.1153 Met deze woorden doelde ze uiteraard op de erkenning van haar huwelijk 

en de legitimering van haar kinderen. Hoewel er bij Béatrix zeker sprake was van 

oprechte liefde voor haar zoon en dochter, was haar drijfveer toch vooral de zorg om 

de positie en goede eer van zichzelf en haar nakomelingen. Sinds haar huwelijk met 

de hertog in 1637 tot aan haar dood in 1663 heeft haar leven volledig in het teken 

gestaan van deze 'politique Béatrixiènne' (eigenlijk 'Beatrisiene' zoals zij het zelf 

spelde). Zij zal zich ervan bewust zijn geweest dat de Fransen haar gebruikten om 

hertog Karel aan hun zijde te krijgen, maar het mes sneed aan twee kanten. Er was 

onmiskenbaar sprake van wederzijds profijt. Met de erkenning van haar huwelijk in 

het vooruitzicht zal zij graag bereid zijn geweest als bemiddelaar op te treden. Die 

diplomatieke rol stoelde niet zozeer op idealisme omwille van de belangen van 

Lotharingen, als wel op opportunisme. Ook haar aanspraak op het markiezaat van 

Bergen op Zoom, het zeker stellen van haar eer en goede naam die ter discussie stond 

in de rechtszaken die Caroline van Oostenrijk aanspande, en het verhinderen van 

nieuwe huwelijken van hertog Karel met andere vrouwen zal zij tot haar 'politiek' 

hebben gerekend.  

 Béatrix' reputatie was omstreden. Daar was ze zich terdege van bewust. Om 

haar naam te zuiveren en haar waardigheid als hertogin in stand te houden, werkte ze 

voortdurend aan haar imago. Ook wilde ze ervoor zorgen dat haar goede naam na haar 

dood in stand bleef. Die self-fashioning kwam op verschillende manieren tot 

uitdrukking. Zo handhaafde zij hardknekkig haar titel van hertogin van Lotharingen, 

tot grote ergernis van de kerkelijke autoriteiten, die haar dit verschillende malen 

hadden verboden. Ze bleef echter haar documenten ondertekenen met de titel van 

hertogin en liet zich door iedereen aanspreken en -schrijven met 'Son Altesse'. Door 

                                                
1153 Zie p. 15. 
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haar optreden, uitstraling en zelfverzekerdheid dwong ze kennelijk zoveel respect af 

dat niemand haar openlijk durfde tegen te spreken. In dit opzicht waren Karels 

herhaaldelijke toezeggingen voor een (her)nieuw(d) huwelijk uiteraard in haar 

voordeel. Zoals als eerder vermeld, heeft hij haar letterlijk geschreven dat het 

gerechtvaardigd was dat zij de titel van hertogin bleef dragen. Dat de directe 

omgeving van Béatrix haar status als hertogin accepteerde, althans haar die niet 

durfde te ontzeggen, is eveneens van grote invloed geweest. Maar Béatrix kon ook 

niet anders dan zich op de titel blijven beroepen; in haar beleving wás ze de 

echtgenote van de hertog van Lotharingen. Afstand van deze titel doen was voor haar 

geen optie, omdat ze daarmee immers haar eigen bestaan en dat van haar kinderen zou 

verloochenen. Natuurlijk was het voor Béatrix ook voordelig dat de 'andere' hertogin 

van Lotharingen, Nicole, in Parijs werd vastgehouden en weinig tot niets kon 

uitrichten tegen Béatrix' 'politiek'. Wellicht heeft ook de vastberadenheid van haar 

moeder Béatrix geïnspireerd. Ernestine van Witthem heeft zich altijd als 'markiezin 

van Bergen op Zoom' gepresenteerd en liet zich door iedereen zo behandelen, terwijl 

er toch ook een regerende, door de autoriteiten erkende markiezin bestond.  

 Béatrix' charismatische uitstraling en standvastigheid zullen haar beslist 

geholpen hebben een centrale plaats te bemachtigen in de kringen waarin ze zich 

bewoog. Net als Elizabeth Stuart en Christina van Zweden was 'netwerken' voor 

Béatrix 'core business' en hét middel om haar doelen te bereiken: brieven schrijven 

om haar belangen te verdedigen en contacten warm te houden, vrienden amuseren met 

muziek- en dansfeesten en de religieuze gezagsdragers te vriend houden met gulle 

donaties.  

 Haar eigen afstamming zag Béatrix ook als middel om te indruk te maken. In 

1652 liet zij een document drukken waarin zij twee bewijzen presenteerde die 

aantoonden dat zij - net als haar echtgenoot Karel die een achterkleinzoon van de 

Franse koning Hendrik II was - via Hendrik I (876-936) en Lodewijk I (1120-1180) 

zowel van keizerlijke als koninklijke afkomst was. Dat er af een toe een voorouder in 

de vrouwelijke lijn moest worden toegevoegd om de stamboom tot aan Hendrik I door 

te laten lopen, was kennelijk geen probleem. Aangezien het document is gedrukt, was 

het waarschijnlijk de bedoeling dat het alom werd verspreid. In 1652 stonden haar 

status en reputatie zwaar onder druk door de op handen zijnde uitspraak van de 

Romeinse Rota. Vermoedelijk beoogde ze met deze afstammingsmythe de publieke 
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opinie te beïnvloeden door te laten zien dat er zelfs keizerlijk bloed door haar aderen 

stroomde.1154 

 

 

  

 Ook bij officiële ceremonies maakte Béatrix 

duidelijk dat men haar als een vorstin moest 

beschouwen. Dit blijkt wel uit het feit dat ze in de 

positie was een koets met acht paarden te voeren, 

een privilege dat alleen was voorbehouden aan de 

hoogstgeplaatste vorsten. Andere visuele uitingen 

om haar positie en status te bevestigen waren de 

portretten waarin ze zich liet afbeelden. Daarbij 

schakelde ze alleen de beste meesters in, zoals Van 

Dyck, Honthorst, Coques en Van Egmont. Het hier 

afgebeelde portret van Béatrix in een hermelijnen 

                                                
1154 Arenberg-archief, G 163d, Origine impériale et royale de madame Béatrix de Cusance, duchesse 
de Lorraine (1652). 

Origine impériale et royale de madame Béatrix de Cusance, duchesse de Lorraine  
(1652), Arenberg-archief, G 163d, Edingen. 

Anoniem, Béatrix de Cusance, Collectie Arenberg. 
Kunstpatrimonium KU Leuven. 
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mantel met daarop het kruis van Lotharingen is overigens van een anonieme meester.  

 Béatrix zette ook haar vroomheid in als middel om haar imago op te vijzelen. 

Zo liet zij zich tenminste twee maal afbeelden in de gedaante van een heilige, wat in 

haar ogen - ook in het hiernamaals - 

bevorderlijk was voor haar reputatie als 

vrome en devote vrouw. Al eerder is 

beschreven dat zij opdracht gaf voor een 

postuum portret van zichzelf als de Heilige 

Clara, maar ze heeft zich ook in de gedaante 

van de Heilige Maagd laten portretteren. Op 

deze curieuze afbeelding is te zien hoe 

Béatrix zich als de Maagd Maria met het kind 

Jezus presenteert, staand op het wapenschild 

van de hertog van Lotharingen met hemzelf 

aan haar voeten. Op de achtergrond staan het 

kasteel en het dorp Belvoir afgebeeld. Dit 

schilderij bevestigt dus niet alleen haar reputatie als vrome vrouw, maar brengt in één 

tafereel alle andere representatieve vormen bijeen die haar autoriteit bekrachtigen. Ze 

is uitgebeeld als eigenares van Belvoir, als devote vrouw die het zich kon veroorloven 

zich te laten afbeelden als de Heilige Maagd (merk op dat haar naam verbasterd in de 

titel voorkomt: 'Sancta Maria Libe(r)atrix') en ten slotte als echtgenote van de hertog 

van Lotharingen, in aanbidding geknield aan haar voeten. Rechtsonder liggen 

vermoedelijk het zwaard van de hertog en de hertogelijke kroon. Het is mogelijk dat 

het Jezus-kind in dit geval haar eigen zoontje Charles-Henri moet voorstellen. 

 Ook Béatrix' kunstcollectie en -kabinet zullen haar reputatie als mecenas en 

kunstverzamelaar ten goede zijn gekomen. Uit haar testament en de bewaard gebleven 

inventaris van haar kostbaarheden is duidelijk gebleken dat zij een uitgebreide 

collectie bezat. De enorme variëteit aan kostbare sieraden, die zij ook werkelijk zal 

hebben gedragen, zal eveneens een bestanddeel van haar imago zijn geweest. Hiermee 

kon zij immers demonstreren hoe rijk en voornaam zij was. Ze moet ook veel 

schilderijen en andere kunstwerken hebben verworven. Zo weten we dat ze werken 

van Rubens, Van Honthorst, Coques en Van Egmont bezat. In de inventaris van haar 

kostbaarheden worden wel enkele schilderijen genoemd: 'plusieurs petits tableaux', 

maar niet één met vermelding van de naam van de schilder. De grote en toen reeds 

Anoniem, Béatrix de Cusance afgebeeld als Maria  
Libératrix, omstreeks 1650, Kerk Belvoir, (Doubs). 
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waardevolle werken die vooral in haar woningen in de Zuidelijke Nederlanden zullen 

hebben gehangen, zijn mogelijk na haar dood direct aan hertog Karel toegekomen. 

Helaas is hiervan geen inventaris bewaard gebleven. In het onderzoek dook af en toe 

een indicatie op dat een kunstwerk aan haar kan hebben toebehoord. Zo probeerde ze 

in 1653 in Antwerpen een schilderij van Rubens ter waarde van twaalfhonderd gulden 

te bemachtigen1155 en heeft Gaspar Hubertus een twaalfdelig passiewerk aan haar 

opgedragen.1156 Verder was ze een klant van kunsthandelaar Matthijs Musson, bij wie 

ze onder andere de twee eerder genoemde werken van Joos van Cleve voor 

Constantijn Huygens kocht.  

 Haar grote vermogen en grondbezit, vooral in de Zuidelijke Nederlanden, zijn 

ook van invloed geweest op de acceptatie van haar status in de Zuid-Nederlandse 

elite-kringen, toen zij zich in de jaren vijftig zonder de hertog moest handhaven. Ze 

voerde een hofhouding met veel personeel en de Brusselse en Antwerpse handelaren 

zullen haar dan ook gezien hebben als een koopkrachtige klant. Op haar landerijen 

waren eveneens veel mensen van haar afhankelijk. Ze fungeerde soms als peetmoeder 

bij de doop van pasgeboren kinderen uit de parochies die bij haar landgoederen 

hoorden. In de religieuze wereld had Béatrix met al haar donaties uiteraard een goede 

naam.  

 De al eerder genoemde dedicaties aan Béatrix in de literaire werken van 

Constantijn Huygens, George de Scudéry en Richard Flecknoe versterken eveneens 

haar imago. Anders dan bij Huygens en De Scudéry was er bij Flecknoe nadrukkelijk 

sprake van een patroon-cliënt-verhouding. In ruil voor bescherming en onderdak 

leverde hij haar zijn (culturele) diensten. Het was in het voordeel van zowel Béatrix 

als Flecknoe dat hij zijn publicaties aan haar opdroeg: voor Béatrix ter verspreiding 

van haar naam als hertogin van Lotharingen in gedrukte boeken, voor Flecknoe omdat 

hij zo aan de buitenwereld kon laten zien in welk voornaam gezelschap hij verkeerde. 

 Zelfs op haar sterfbed had Béatrix nog geen rust en stelde ze alles in het werk 

om haar naam te zuiveren. Met hulp van haar kinderen wist ze hertog Karel te 

overtuigen opnieuw met haar te trouwen. Drie dagen later, op 24 mei 1663, 

vereffende ze haar laatste rekening. Ze stelde een verklaring op waarin ze 

duidelijkheid verschafte over de gang van zaken rondom de geboorte en dood van het 

                                                
1155 Béatrix de Cusance aan Claude-François Pelletier, 1 april 1653, BMB, Ms. 1117, fols. 10-11. 
1156 Catalogue de livres rares et précieux composant la bibliothèque de M. Hippolyte Destailleur, D. 
Morgand (ed.) (Parijs 1891) 15. 
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eerste kind dat ze met hertog Karel had gekregen.1157 Haar reputatie, die onherstelbare 

schade had opgelopen door het dubieuze huwelijk met Karel, was door haar eerste 

schoonmoeder Caroline van Oostenrijk opnieuw geschonden en stond kennelijk vlak 

voor haar dood nog steeds ter discussie. De verklaring werd ondertekend en gedrukt 

door de bestuurders van de stad Besançon. Omdat het document is gedrukt, hebben er 

vermoedelijk veel exemplaren van bestaan. Maar zoals met veel efemeer drukwerk is 

gebeurd, zijn die vrijwel alle verloren gegaan. Gelukkig is er één exemplaar bewaard 

gebleven dat ik ruim 350 jaar later zelf heb kunnen gebruiken voor een 

historiografisch eerherstel van Béatrix de Cusance.  

 

Aan het slot van deze lange levensbeschrijving rest de vraag of we Béatrix heden ten 

dage moeten beschouwen als courtisane, maîtresse, concubine of 'mooi speeltje' van 

de hertog van Lotharingen. Toen hertog Karel in 1662 met Frankrijk het verdrag van 

Montmartre sloot, stemde hij ermee in dat zijn kinderen geen recht hadden op 

Lotharingen. Daarop concludeerde Béatrix dat hij niet alleen zichzelf voor 

'concubinaire' had uitgegeven, maar haarzelf tot hoer en hun kinderen tot 

hoerenkinderen had gedegradeerd. In de geschiedschrijving is Béatrix misschien niet 

als een hoer beschouwd, maar evenmin als rechtmatige echtgenote. Velen zagen haar 

vooral als de 'kwade-genius-achter-de-schermen' die de touwtjes in handen had en de 

hertog had verleid om bij haar te blijven, ondanks een omgangsverbod en de 

kerkelijke excommunicatie.  

 Inmiddels weten we maar al te goed dat hertog Karel, als het op aantrekkelijke 

vrouwen aankwam, een obsessieve trouwlust aan de dag legde. Zijn aanhoudende 

hofmakerij had zoveel overtuigingskracht dat Béatrix al tien dagen na het overlijden 

van haar eerste echtgenoot instemde met een huwelijk; 'in goed vertrouwen', zoals ze 

zelf verklaarde. De rol van Béatrix' moeder bij het aangaan van deze verbintenis moet 

evenmin worden onderschat. Ook haar had hertog Karel met zijn argumenten voor 

zich gewonnen. Zij zag voor haar dochter een rooskleurige toekomst weggelegd als 

soevereine vorstin; een mooiere alliantie was haast niet denkbaar. Béatrix en Karel 

waren er bij het aangaan van hun huwelijk beiden oprecht van overtuigd dat zij Karels 

nieuwe echtgenote en dus hertogin van Lotharingen zou zijn. Een 'mooi speeltje' van 

                                                
1157 Déclaration que Madame de Lorraine a faicte avant sa mort pardevant notaire, confesseur et 
tesmoings, touchant la naissance de son enfant et la mort d'iceluy, 24 mei 1663, ARB, GRM, PBC, 
portefeuille 1. 
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de hertog was zij dan ook beslist niet. Dat vervolgens de Kerk en andere autoriteiten 

hun huwelijk niet erkenden, hebben zij misschien niet voorzien, maar zij hebben zich 

wel degelijk gedurende lange tijd als echtpaar gedragen en zich als hertog en hertogin 

gepresenteerd. 

 Evenmin kunnen we Béatrix beschouwen als een courtisane of maîtresse, zoals 

de vrouwen aan het hof van Lodewijk XIV. Die waren er doelbewust op uit bij de 

koning in de rol van maîtresse in de gunst te komen. Dit is nooit het oogmerk van 

Béatrix geweest. Hoewel ze wist dat hertog Karel reeds getrouwd was, hadden hij en 

zijn geestelijke raadsheren haar verzekerd dat de ontbinding van dat huwelijk slechts 

een formaliteit was. 

 Toen de kerk het huwelijk officieel ongeldig had verklaard, wilde Béatrix 

vooral de titel van hertogin blijven dragen omdat ze niet voor 'une simple concubine 

du Duc' wenste te worden versleten. Een andere reden was uiteraard de bescherming 

van de naam en goede eer van haar twee kinderen. Toen de hertog haar tijdens zijn 

gevangenschap aanbood opnieuw te trouwen, weigerde zij hooghartig omdat zij van 

mening was al met hem getrouwd te zijn. Voor haar was alleen een hernieuwd 

huwelijk aan de orde.1158 Had de Kerk Karels eerste huwelijk met Nicole ongeldig 

verklaard, of was Béatrix eind jaren vijftig opnieuw met de hertog gehuwd, dan had 

niemand haar als een concubine of maîtresse beschouwd. Béatrix zelf bleef zich als 

zijn rechtmatige echtgenote zien, tot zij haar laatste adem uitblies.  

 Hoewel Béatrix zich onafhankelijk opstelde en hardnekkig vasthield aan de 

titel van hertogin van Lotharingen, moeten wij haar vanuit een hedendaags 

gezichtspunt niet bestempelen als een protofeministe of een geëmancipeerde vrouw. 

Een goed huwelijk aangaan en voor nageslacht zorgen, was voor de meeste 

zeventiende-eeuwse vrouwen het hoogste ideaal. Dat gold ook voor Béatrix. Hoewel 

zij haar hele leven voor dit ideaal heeft gevochten, moeten we constateren dat zij daar 

slechts gedeeltelijk in is geslaagd, haar Béatrixiaanse politiek ten spijt.  

 

Béatrix de Cusance was geen lang en gelukkig leven beschoren. Het ongeldige 

huwelijk met hertog Karel heeft haar leven vrijwel volledig bepaald, vanaf het 

moment dat zij op 22-jarige leeftijd met hem in het huwelijk trad tot op haar sterfbed. 

Ze was slechts 48 jaar oud toen zij overleed. Uit de reconstructie van haar leven komt 

                                                
1158 Vanaf 1660, toen zij inzag dat het geen zin had om hieraan vast te houden, zou zij dat ideaal 
loslaten en instemmen met een nieuw huwelijk. 
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zij naar voren als een onafhankelijke, initiatiefrijke vrouw die zeer actief deelnam aan 

het sociale en culturele adellijke leven in West-Europa halverwege de zeventiende 

eeuw. De beschrijving van haar handel en wandel ontrukt haar aan de vergetelheid en 

voegt nieuwe elementen toe aan de kennis van een roerige periode in de Europese 

geschiedenis. Nog niet eerder is de langdurige vriendschap van de adellijke Beatrix en 

Constantijn Huygens, patriciër uit de Republiek der Verenigde Nederlanden en icoon 

uit onze geschiedenis, zo uitgebreid beschreven. Hun verhouding is veel inniger 

geweest dan de sociale afstand tussen hen destijds dicteerde. Vierhonderd jaar na haar 

geboorte brengt deze biografie niet alleen Béatrix de Cusance maar ook Constantijn 

Huygens weer tot leven. 

 

 

 

 

 

 




