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[CONSTANTIJN HUYGENS] (DEN HAAG) 
AAN SÉBASTIEN CHIÈZE [BESANÇON (?)] 

21 JANUARI 1666 
6512 

 
Antwoord op een verloren gegane brief van Chièze. 
Samenvatting: Huygens toont zich verontwaardigd over de beschuldiging van Dohna als zou hij zich in de 

verwikkelingen rond de Franche-Comté en Orange te weinig actief opgesteld hebben. 
Primaire bron: Den Haag, Kon. Bibl., Hs. KA XLIX, dl. 2, p. 1191: afschrift (apograaf). 
Vroegere uitgave: Worp 6, nr. 6512, p. 175: samenvatting. 
Namen: Frederik graaf van Dohna; Marie-Claude de Lapie; Francisco de Moura y Cortereal (markies van 

Castelrodrigo); Vlack; Jacob van Wevelinckhoven; Willem III. 
Plaatsen: Franche-Comté; Dôle. 
 

Transcriptie 
 

1Copie. 
 
À Monsieur Chièze. 
 

À La Haye, ce 21 Janvier 1666. 
 
Vous avez donc receu deux de mes depesches, lodato sia Iddio. J’ay subject d’espérer qu’il en sera arrivé pour 
le moins autant à Monsieur le Comte de Dona, pour ma descharge, qui par le dernier ordinaire luy fou[s] ma 
6e depuis mon retour. Cependant ce seigneur, qui j’ayme tant, ayant voulu présupposer que j’estois homme à 
négliger les affaires de Son Altesse et particulièrement celles de Bourgogne (qui m’empeschent de dormir). Je 
ne sçay par quel instinct [il] a voulu me traicter mal auprès de Son Altesse Madame jusques’à dire (en 
substance, car je n’ay pas le texte en main) que si je n’avois pas le loisir de faire rapport de ce qui concernoit 
les affaires de Bourgogne, Vlack le pourroit faire pour moy. Jugez, mon pauvre Monsieur, si ma vielle fidélité 
a mérité d’estre traictée ainsi. Mais, peut-estre, si mes 6 lettres luy arrivent, il s’avisera de son erreur. Ego me 
meæ virtuti involvo, qui, graces à Dieu, entre moy et ma conscience est hors de reproche. 
 Après vous avoir dégobillé cecy ex abundantiâ cordis, je vous diray en haste qu’après avoir bien faict 
comprendre vos raisonements à Son Altesse Madame, je l’ay facilement disposée à escrire au Parlement de 
Dôle, comme vous le proposez: elle m’en a voulu donner la charge, quasi pluris sim quam cæteri, et cela vous 
sera envoyé par le prochain ordinaire. Cépendant le Sieur Wevelickhove travaille selon ses instructions auprès 
du Comte de Castel Rodrigo. Et quoy que les deux dépesches viennent ensemble ou séparément, les unes après 
les autres, comme toutes deux vont à mesme but, je n’ay pu juger avec quelques-uns, que l’une préjudiciaste 
à l’autre. 
 Adieu, de tout mon cœur con la sposa carissima. Ce charactère vous dira bien que je suis presté et ne vous 
escris qu’en grande haste. 
 

                                                 
1. Opschrift en naam geadresseerde autograaf. 

© Rudolf Rasch, transcripties en vertalingen

http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/6512



Rudolf Rasch: Duizend brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens 
- Huygens aan Chièze – 21 januari 1666 – 6512 - 

5 

Vertaling 
 
Aan de heer Chièze. 
 

Den Haag, 21 januari 1666. 
 
U hebt dus 2twee van mijn brieven ontvangen, └Gode zij geloofd.┘ Ik heb reden om te hopen dat er ten minste 
evenveel zijn aangekomen bij de mijnheer de 3graaf van Dohna, tot ontlasting van mij, die hem met de laatste 
post met mijn zesde 4brief sedert mijn terugkomst bestook. Toch heeft deze heer, op wie ik zeer gesteld ben, 
het willen doen voordoen alsof ik iemand was die de zaken van Zijne 5Hoogheid en in het bijzonder die van 
de Franche-Comté zou verwaarlozen, terwijl ze mij juist slapeloze nachten bezorgen. Ik weet niet uit welke 
beweegredenen hij mij bij mevrouw Hare 6Hoogheid in een kwaad daglicht heeft willen stellen door te zeggen 
(in hoofdzaak, want ik heb de tekst niet bij de hand) dat, wanneer ik geen tijd zou hebben om verslag uit te 
brengen over de zaken in de Franche-Comté, Vlack dat wel in mijn plaats zou kunnen doen. Oordeelt u zelf, 
beste heer, of mijn aloude trouw het heeft verdiend zo te worden behandeld. Maar wellicht, wanneer mijn zes 
brieven hem ter hand komen, zal hij zijn vergissing inzien. └Ik wentel mij in mijn deugdzaamheid,┘ die, 
Goddank, tussen mij en mijn geweten geen blaam treft. 
 Na u dit te hebben uitgespuwd └uit de overvloed van mijn hart┘ zal ik u in haast meedelen dat ik, na heel 
goed aan mevrouw Hare Hoogheid uw overwegingen te hebben duidelijk gemaakt, haar er gemakkelijk toe 
heb kunnen overhalen om aan het Parlement van Dôle te schrijven, zoals u het voorstelt. Zij heeft mij daartoe 
opdracht willen gegeven, └alsof ik meer waard zou zijn dan de overigen,┘ en die brief zal u met de 
eerstvolgende post worden toegestuurd. In de tussentijd probeert de heer [Jacob van] Wevelinckhoven volgens 
zijn opdracht de 7heer van Castelrodrigo te bewerken. En of de twee brieven nu tegelijk of afzonderlijk 
aankomen, of de een na de ander, aangezien beide hetzelfde tot doel hebben, heb ik met enkele anderen niet 
kunnen oordelen, of de ene de andere tot nadeel zou strekken [of niet]. 
 Gegroet, met heel mijn hart, └ook uw lieve 8echtgenote.┘ Dit handschrift zal u zeker vertellen dat ik weinig 
tijd heb, en slechts kan schrijven in grote haast. 
 
 

                                                 
2. Huygens aan Chièze, 17 en 23 december 1665 (6487, 6490). 
3. Frederik van Dohna. 
4. Huygens aan Dohna, 14 januari 1666 (Worp 6, nr. 6508, pp. 172-174). 
5. Willem III. 
6. Amalia van Solms. 
7. Francisco de Moura y Mortereal, markies van Castelrodrigo. 
8. Marie-Claude de Lapie 
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