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[CONSTANTIJN HUYGENS (DEN HAAG)] 
AAN SEBASTIEN CHIÈZE [ORANGE] 

22 DECEMBER 1667 
6637 

 
Samenvatting: Huygens licht Chièze met spoed in over de besluitvorming ten aanzien van de verplaatste bank 

in de kerk van Orange, en adviseert hem de oude situatie te herstellen, nog voordat hij daartoe zal worden 
gedwongen. 

Huygens schreef opnieuw op 12 januari 1668 (6647). 
Primaire bron: Den Haag, Kon. Bibl., Hs. KA XLIX, dl. 3, p. 184: ontwerp (autograaf). 
Vroegere uitgave: Worp 6, nr. 6637, p. 220: samenvatting. 
Namen: Alexandre Fabri; Lodewijk XIV. 
 

Transcriptie 
 
Au Sieur Chièze. 
 

22 Décembre 1667. 
 
Monsieur, 
 
Leurs Altesses se trouvent pressées par tant d’instances de Monsieur l’Evesque d’Orange, secondé par des 
recommandations sérieuses de quelques Ministres du Roy Très-chrestien, au sujet du banc que vous avez faict 
couvrir dans vostre église cathédrale, qu’en fin, ayant appris que c’est une nouveauté, non prattiquée par le 
passé, elles ont résolu d’ordonner que ledit banc soit remis en son ancien estat. C’est de quoy je me haste de 
vous advertir, croyant que vous jugerez avec moy qu’il vaudra mieux que vous le fassiez comme de vostre 
mouvement, que de veoir arriver les ordres qui vous y obligeront. Servez-vous de l’advis selon vostre prudence, 
e stato sano. 
 

Vertaling 
 
Aan de heer Chièze. 
 

22 december 1667. 
 
Mijnheer, 
 
Hunne 1Hoogheden voelen zich in het nauw gedreven door zovele dringende 2verzoeken van mijnheer de 
3bisschop van Orange, die worden begeleid door krachtige 4aanbevelingen van enkele ministers van de 
allerchristelijke 5koning, met betrekking tot de bank die u in uw kathedrale kerk heeft laten afdekken, zodat ze 
uiteindelijk, nu ze erachter zijn gekomen dat het hier om iets nieuws gaat, dat in het verleden nog nooit is 
voorgekomen, hebben besloten opdracht te geven de desbetreffende bank terug te brengen in zijn oude 
toestand. Het is hierover dat ik u in grote haast bericht, in de veronderstelling dat u met mij van mening zult 
                                                 
1. Amalia van Solms en Willem III. 
2. Fabri aan Amalia van Solms, herfst 1667 (verloren)? Zie Huygens aan Fabri, 27 oktober 1667 (Worp 6, nr. 6629, p. 
216). 
3. Alexandre Fabri. 
4. Lionne aan Amalia van Solms, herfst 1667 (verloren)? Zie Huygens aan Fabri, 27 oktober 1667 (Worp 6, nr. 6629, p. 
216). Lionne schreef ook aan Huygens (begin december 1667? verloren?), waarop Huygens op 22 december 1667 
uitvoerig antwoordde (Worp 6, nr. 6635, pp. 218-220). 
5. Lodewijk XIV. 
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zijn dat het beter is wanneer u dat als het ware eigener beweging zou doen, dan te wachten op de bevelen die 
u ertoe zullen verplichten. Bedien u van deze raad naar uw eigen goed inzicht, └en blijf gezond.┘ 
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