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BIJDRAGE TOT DE BIO-BIBLIOGRAFIE VAN 
JOHANNES HUDDE 

RIENK VERMIJ* 

Johannes Hudde (1628-1704) geldt als een van de grote Nederlandse v^iskundigen van de 
zeventiende eeuw.' Mensen als Christiaan Huygens en Leibniz spraken met de hoogste lof 
over zijn verdiensten. Zij konden hun oordeel mede baseren op persoonlijke omgang. 
Het nageslacht, dat zich behelpen moet met stukjes papier, heeft het moeilijker. Hudde 
was geen veelschrijver en publiceren deed hij nog minder. Het belangrijkste wat van hem 
bekend is, waaronder zijn verhandeling over maxima en minima, zag het licht dankzij de 
Leidse hoogleraar Frans van Schooien, die enkele stukken van Hudde opnam in zijn 
Exercitationum mathematicarum libri V. (Leiden 1657) en in de tweede uitgave van zijn 
Latijnse vertaling van Descartes' Geometrie (Leiden 1659). (Dit laatste werk bevat ook 
enkele verhandelingen van Van Schootens leerlingen Johan de Wilt en Hendrik van 
Heuraet.) Ook een ander stuk, een brief aan Van Schooien van 21 november 1659 over de 
bepaling van raaklijnen aan een kromme, postuum gepubliceerd in het Journal literaire 
van 1713, zag slechts het licht dank zij de inspanningen van anderen.' Meer publicaties 
waren van Hudde tot dusverre niet bekend. 
Het oordeel van zijn tijdgenoten was echter mede gebaseerd op werk dat ongepubliceerd 
is gebleven. Hudde werd later een van de belangrijkste regenten van Amsterdam, die tal 
van functies kreeg waar te nemen en onder andere vele jaren burgemeester was. Voor 
wetenschap had hij toen weinig tijd meer; of misschien vond hij de wiskunde geen passen
de bezigheid voor iemand van zijn stand. Voor zover hij nog tijd besteedde aan onderzoek 
betrof dit zaken met een aanwijsbaar praktisch nut. Wel gaf hij inzage van zijn eerdere 
onderzoekingen aan geïnteresseerde bezoekers, onder wie G.W. Leibniz, Bernard Nieu-
wentijt en David Gregory. Uit de verslagen van deze bezoekers wordt duidelijk dat het 
gepubliceerde wiskundige werk van Hudde slechts hel topje van de ijsberg was, en dat hij 
daarnaast nog veel werk in manuscript onder zich had. Hiervan is tot op heden vrijwel 
niets teruggevonden. Haas heeft indertijd een overzicht opgesteld van Huddes wiskundige 

* Instituut voor Geschiedenis, Rijl<suniversiteit Groningen, postbus 716, 9700 AS Groningen. Deze onderzoe
kingen werden gedeeltelijk gesteund door de Stichting voor Historische Wetenschappen, die wordt gesteund 
door de Nederkmdse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO). De auteur dankt dr. j.A. van 
Maanen voor zijn waardevolle adviezen. 
:. Voor biografische gegevens raadplege men C. de Waard, artikel 'Hudde' in NNBW, I, 1172-1176. Het wiskun
dige werk is bestudeerd door K. Haas, 'Die mathematischen Arbeiten von Johann Hudde (1628-1704) Bürger-
meister von Amsterdam', in: Centaurus 4 (195S) 235-284. Zie voor de situatie met betrekking tot de wiskundige 
wetenschap in de zeventiende eeuw in Nederland in het algemeen I.A. van Maanen, Facets of seventeenth century 
mathematics in the Netherlands (proefschrift Utrecht 1987). 
2. Deze briefis herdrukt in C.I. Gerhard (ed.), Der Briefwechsel von Gottfried Wilhelm Leibniz mit Mathematikeni 
(Berlijn 1899, repr. herdruk Hildesheim 1962) 234-237. 
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werk. Daarbij is een lijst met dertien nummers van aanwijzingen betreffende werken die 
tot dusverre onbekend zijn gebleven.̂  
Volgens de achttiende-eeuwse geschiedschrijver Jan Wagenaar, die schreef in 1767, be
zaten Huddes erfgenamen toen nog verscheidene van zijn wiskundige manuscripten. 
Precies een eeuw later echter constateerde Van der Aa dat deze papieren door nalatigheid 
grotendeels verloren waren gegaan. Naar de huidige toestand heeft MacLean indertijd een 
onderzoek ingesteld. De Waard had al gewezen op een bundel papieren van Hudde op 
het stadsarchief van Amsterdam. MacLean signaleerde daarnaast een collectie op het 
Algemeen Rijksarchief. Deze collectie is afkomstig van de familie Dedel, erfvolgers van 
Johan Hudde. MacLean meent dan ook te mogen concluderen dat dit de collectie is waar
van Wagenaar sprak. Geen van beide collecties echter bevat wiskundige verhandelingen. 
Het merendeel stamt uit Huddes regententijd en gaat over kwesties betreffende de voc 
en de regering van Amsterdam. Wel zijn er in de tweede collectie enkele papieren over 
technische problemen te vinden. Deze zijn niet oninteressant, maar als dit inderdaad de 
collectie is van Huddes erfgenamen, valt te vrezen dal zij inderdaad de belangrijkste stuk
ken hebben weten te verkwanselen.'' 
Het blijft natuurlijk mogelijk dat systematisch onderzoek of toevallige vondsten nog 
nieuwe gegevens betreffende het werk van Hudde zullen opleveren. Om dergelijk onder
zoek aan te moedigen geef ik in het volgende enkele van dergelijke nieuw ontdekte 
'huddeniana'. De stukken zijn van divers belang. Ze hebben ook niet allemaal betrekking 
op de zuivere wiskunde. Hudde was iemand met een brede wetenschappelijke belang
stelling, duidelijk beïnvloed door de nieuwere wijsbegeerte. Hij hield zich bezig met 
microscopisch onderzoek, correspondeerde met Spinoza over metafysische vragen, en was 
hogelijk geïnteresseerd in technische problemen. 
Vooral dit laatste is interessant. Van Berkel noemde de periode 1620-1700 een tijd van 
'academici en aristocraten', waarin de wetenschap allengs meer een zaak werd van een 
kleine elite. Inhoudelijk betekende dit onder andere dat de praktijkgeoriënteerde houding 
van de generatie van Stevin plaats moest maken voor een meer zuiver theoretische 
benadering.' Ten opzichte van een figuur als Hudde moet dit beeld toch wat genuanceerd 
worden. In hem ontmoeten wij iemand die enerzijds een 'aristocraat' bij uitstek was, maar 
anderzijds bewust probeerde de wetenschap in dienst te stellen van het praktische nut. 
De inspiratie daarvoor lijkt te liggen in de toen in het natuuronderzoek overheersende 
cartesiaanse filosofie. Het is dan ook de vraag of hij in zijn belangstelling voor de praktijk 
werkelijk een uitzondering was, dan wel of een algemene houding onder de weten
schappers van het tijdvak bij hem alleen wat pregnanter naar voren trad.'' Voor wie 
geïnteresseerd is in de wisselwerking tussen wetenschap en techniek is Hudde een boeien
de figuur. 

3. Haas (n. 1), 'Die mathematischen Arbeiten von Hudde', 268-269. 
4. I. MacLean, 'De nagelaten papieren van lohannes Hudde', in: Scientiarum historia 13 (1971) 144-162. 
5. K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1^80-1940 
(Meppel en Amsterdam 1985) 35. 
6. In R.H. Vermii, 'De conservatieve kosmos van de achttiende eeuw', in: K. van Berkel ed.. Geloof en natuur
wetenschap in Nederland (Rotterdam 1994; themanummer Gewind) 37-38, wordt het laatste verdedigd. 
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1 Kleine dioptrica 
Een van de werken van Hudde die in zijn eigen tijd bekend waren, maar later verloren zijn 
gegaan, was een 'kleine dioptrica'. Het bestaan van dit werk was bekend uit de correspon
dentie van Spinoza, waarin een drietal aan Hudde gerichte brieven is opgenomen uit het 
jaar 1666. Zij behandelen hoofdzakelijk de metafysica, meer bepaald de eenheid van God,'' 
maar in een ervan brengt Spinoza, in verband met zijn eigen werk als lenzenslijper, 
ook een vraag betreffende de dioptrica ter sprake. Volgens Spinoza geven platbolle 
lenzen minder sferische aberratie dan holboUe. Hij onderbouwt dat met een berekening 
aan de hand van een figuur die hij naar eigen zeggen uit een werk van Hudde heeft over
genomen: 'Want als wij ... de letters in de hierbij gevoegde figuur plaatsen zoals gij in uw 
kleine dioptrica doet, ...'* 
Er blijkt een tot dusverre onopgemerkt werk in manuscript te bestaan dat zich met deze 
'kleine dioptrica' laat identificeren. In het bezit van de Royal Society te Londen, classified 
papers II.5, bevindt zich een handschrift met de titel 'Specilla circularia, sive quomodo per 
solas figuras circulares fieri possint omnis generis specilla, tam microscopia quam teles-
copia, eundem effectum habentia, aut saltem quam proxime accedentem ad eorum, quae 
per ellipsicas aut h\'perbolicas figuras fieri possent'. [Cirkelvormige lenzen, of hoe alle 
soorten optische instrumenten kunnen worden gemaakt met enkel cirkelvormige figuren, 
zowel microscopen als telescopen, zo dat ze hetzelfde effect hebben als elliptische of 
hyperbolische figuren, of dat althans zo dicht mogelijk benaderen.] Het stuk is gedateerd 
25 april 1656 en ondertekend: 'Huddenius consul Amstelodamensis'. Hudde werd pas in 
1673 burgemeester, zodat dit afschrift na dit jaar gemaakt moet zijn. Een tweede afschrift 
van hetzelfde werk, ditmaal zonder aanduiding van de auteur, bevindt zich in de Nieder-
sachsische Landesbibliothek te Hannover onder de nalatenschap van G.W. Leibniz. In de 
catalogus van Leibniz' handschriften staat het stuk vermeld als 'nicht von Leibniz'.* Het is 
wel voorzien van enkele kanttekeningen in Leibniz' hand. 
Het geschrift behandelt het probleem van sferische aberratie bij lenzen met een bolvormig 
oppervlak. Zoals door Descartes was aangetoond verzamelert alleen lenzen met een ellip
tisch of parabolisch opper\'lak alle lichtstralen in het brandpunt. In de praktijk zijn zulke 
lenzen zeer moeilijk te maken en behelpt men zich met bolvormige. Hudde toont in dit 
stuk door middel van berekeningen aan dat dit gerechtvaardigd is, daar men de afwijkin
gen die in zulke sferische lenzen ten opzichte van elliptische of hyperbolische optreden, 
zo klein kan maken dat men ze in de praktijk kan verwaarlozen. In zijn woorden, het 
brandpunt is dan wel geen geometrisch, maar wel een mechanisch punt. Het betoog 
wordt onder meer toegelicht aan de hand van dezelfde figuur, met dezelfde belettering, 
die ook in Spinoza's brief was afgebeeld. De combinatie van de vermelding van Hudde als 
auteur in het Londense manuscript, en de overeenstemming met het stuk van Spinoza 
toont aan dat we hier inderdaad met Huddes lang vermiste 'kleine dioptrica' te maken 
hebben. 

7. Dit blijkt een onderwerp te zijn geweest dat Hudde zeer bezighield. laren later nog bestookte hij de hoogleraar 
aan het remonstrantse seminarie Philippus van Limborch en, via deze, de Engelse tllosoof lohn Locke met vra
gen hierover. Gegevens hierover zijn onlangs in Lockes papieren ontdekt door Ronald de Schepper. Zie W. 
Klever, 'Hudde's question on God's uniqueness. A reconstruction on the basis of Van Limborch's corresponden
ce with lohn Locke', in: Studia spinozana 5 (1989) 327-357. 
8. B. de Spinoza, Briefwisseling, F. Akkerman e.a. ed. (Amsterdam 1977) 251. Deze passage wordt ook gesigna
leerd door Haas, zie noot 1. 
9. Hannover, Niedersachsische Landesbibliothek, LH XXXVII 2, fol. 83-92. Vgl. E. Bodemann, Die Leibniz-
Handschriften der königlichen öffentlichen Bibliothek zu Hannover (Hannover & Leipzig 1895) 324. 

27 



R. Vermij 

Het feit dat zowel Leibniz, Spinoza als de Royal Society over het werk beschikten betekent 
dat hel niet onbekend was. Deze bekendheid was niet alleen te danken aan circulatie in 
manuscript. Er blijkt van het werk een (tot dusverre niet teruggevonden) gedrukte editie 
te hebben bestaan uit 1656; deze verscheen overigens anoniem.™ Dat neemt niet weg dal 
de precieze herkomst van de afschriften nader zou moeten worden uitgezocht. Wat het 
exemplaar te Londen betreft is er mogelijk samenhang met het volgende stuk, classified 
papers II.6. Dit tweede stuk is een extract uit een Nederlandse brief, anoniem en zonder 
adres of datum, over hel werk van Hudde. Ook dit extract handelt voornamelijk over 
optica, namelijk over Huddes microscopen. De schrijver vermeldt 'dat syne Ed. egeene 
machines ad preparanda vitra op nieuws u)'tgevonden heeft: alsoo syn Ed. Scheepen 
synde, nu andere besigheden heeft die hem de lyt van speculatie niet over en laeten.' 
Hudde werd schepen in 1668, zodat de brief kort na deze datum geschreven moet zijn. 
Het extract vermeldt nog dat Hudde, naar aanleiding van een geschil met Denemarken 
over de tollen, nu wel een eenvoudige manier had gevonden om de last van een schip te 
bepalen. 
Het onderhavige traktaat is niet alleen als bewijs van Huddes wiskundig kunnen interes
sant. Hel geeft ook aan dat zijn belangstelling voor praktische toepassingen van de weten
schap niet pas onder invloed van zijn latere bestuursfuncties de overhand verkreeg, maar 
al van meet af aan aanwezig was. Een uitvoeriger bespreking alsmede een tekstuitgave van 
het traktaat, verzorgd door dr. E.J. Atzema en schrijver dezes, zal binnenkort verschijnen 
in het tijdschrift Studia Leibftitiana." 

2 Pamfletten over het copernicanisrne (?) 
Hel bovengenoemde dioptrische traktaatje blijkt niet het enige stuk te zijn geweest dat 
Hudde op eigen initiatief publiceerde. Althans, er zijn sterke aanwijzingen dat hij zich in 
hetzelfde jaar 1656 met een publikatie, wederom anoniem, begeven heeft in de discussie 
over het copernicanisme die in deze jaren in de Republiek was opgelaaid. In de eerste helft 
van de zeventiende eeuw hadden de theorieën van Copernicus in de Republiek wel de 
nodige scepsis, maar slechts weinig echt verzet ontmoet. Met de opgang van de theorieën 
van Descartes, wiens Discours de la methode in 1637 werd gepubliceerd, veranderde dat. De 
filosofie van Descartes werd weldra inzet van een felle iheologenstrijd. Een van de punten 
waarop de discussie zich toespitste was hel stelsel van Copernicus, dat als een integraal 
onderdeel van de cartesiaanse filosofie werd gezien. Onder de theologen die het stelsel 
van Copernicus actief bestreden waren de Utrechtse hoogleraar Voetius en de Leidse 
predikant Jacob du Bois. Du Bois wijdde aan de kwestie twee Latijnse werken.'-
De discussie kreeg het aanzien van een echte pamflettenoorlog tengevolge van het optre
den van de radicale Utrechtse jurist en arts Lambert van Velthuizen. In een scherp gesteld 
pamflet in de volkstaal stelde deze in 1655 dat hel stelsel van Copernicus niets bevatte waar 
een christen aanstoot aan kon nemen, en stelde hij de klerikale bedilzuchl aan de kaak. 
1655 en de volgende jaren zagen een regen van pamfletten voor en legen, vaak anoniem of 

10. Zie hierover, en voor verdere details, het in noot ii aangekondigde artikel. 
11. R.H. Vermij en E.j. Atzeraa, 'Specilla circularia: an unknown treatise by Johannes Hudde' , in: Studia 
Leihnitiana (ter perse). 
12. Vgl. over de ontvangst van Copernicus' ideeën R.H. Vermij, 'Het copernicanisme in de Republiek: een ver
kenning', in; Tijdschrift voor geschiedenis 106 (1993) 349-367. 
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onder pseudoniem.'-' Velthuizen werd aangevallen door Du Bois en door de Haagse predi
kant Caspar Streso. Hij viel hen op zijn beurt aan in nieuwe, felle pamfletten. Min of meer 
parallel met deze discussie vonden ook enkele andere plaats. Zo werd Du Bois in 1656 aan
gevallen in een anoniem pamflet dat zowel in een Nederlandse als in een Latijnse versie 
bekend is. De Nederlandse draagt de titel Wiskonstigh-Bewys der onnoselheyt van Jacobus 
du Bois, Pred. tot Leyden: in het bestrijden van de hypothesis van Copernicus, en de philo
sophic van Descartes.^'* Du Bois antwoordde hierop met een pamflet Den ingetoomden 
Cartesiaen, getekend met zijn initialen (J.D.B.). Zijn tegenstander zond daarop, onder de 
initialen I.G.H., een nieuw pamflet in het licht: Den hollenden astronomus J.D.B, geca-
puchont,^^ waarin hij de tekst van Du Bois' repliek opnieuw afdrukte, maar nu voorzien 
van uitvoerig commentaar. In datzelfde jaar 1656 mengden zich ook nog twee andere 
auteurs in deze discussie,"" maar ik ga daaraan nu voorbij. 
Een tijdgenoot die dit alles kennelijk met aandacht volgde heeft een twintigtal van deze 
schotschriften laten samenbinden tot een bundel, die tegenwoordig in de Utrechtse 
universiteitsbibliotheek wordt bewaard.'' Hierbij bevinden zich ook de pamfletten gewis
seld tussen Du Bois en I.G.H. (Hel Wiskonstigh-Bewijs in de Latijnse versie.) Voor in de 
bundel is een inhoudsopgave toegevoegd, in zeventiende-eeuws handschrift. Hierin 
worden ook van anoniem verschenen pamfletten de auteurs aangegeven. De Demonstratio 
mathematica en Den hollenden astronomus worden beide toegeschreven aan I.G.H., en 
deze initialen worden verklaard als J.G. Hudde. We kunnen dit aanvullen tot Johannes 
Gerritszoon Hudde, onze mathematicus. 
De vraag is natuurlijk hoeveel gezag we aan deze aantekening mogen toekennen. Onwaar
schijnlijk is de toeschrijving aan Hudde in elk geval niet. Hudde was als radicaal cartesiaan 
een geestverwant van Veldhuizen. Een jaar later (1657) stonden de twee, blijkens een 
bewaard gebleven brief van Hudde aan Veldhuisen, op gemeenzame voet. Veldhuizen 
zond Hudde toen enkele medische traktaatjes van zijn hand.'* 1656 was bovendien een jaar 
waarin Hudde wetenschappelijk vrij actief was, getuige de boven behandelde dioptrica. 
Dal Hudde zich ook later nog voor hel stelsel van Copernicus interesseerde, of zelfs daar
om bekend stond, kan blijken uit het feit dat de Amsterdamse uitgever Wetstein in 1682 
het boek van de Bazelse hoogleraar Petrus Megerlin, Systema mundi Copernicanum, 
argumentis invictis demonstratum, & conciliaturn theologiae [Het copernicaanse wereld
systeem, bewezen met onweerlegbare argumenten en verzoend met de theologie], aan 
hem opdroeg. 
Ook inhoudelijk gezien zouden de twee pamfletten goed van Hudde kunnen zijn. Zij 
behandelen geen theologische of algemeen-filosofische problemen. De aanleiding is een 
technisch-astronomische kwestie. Du Bois had in zijn eerdere werk beweerd dal uit de 
tafels van Lansbergen en Copernicus zou blijken dat de door de copernicanen gegeven 
waarden voor de omloopstijden van Mercurius en Venus om de zon onjuist waren. De 

13. Zie over dit conflict ook T.A. McGahagan, Cartcsianisin in the Netherlands, 1S39-1676; tlic new science and the 
Calvinist counter-reformation (ongepubliceerd proefschrift universiteit van Pennsylvania, 1976) 276-295. 
14. Knuttel 7798. De Latijnse versie luidt: Demonstratio mathematica ineptiarmn & ignorantiae ]acobi du Bois, 
ecclesiastac Leydensis, in oppugnanda liypothesi Copernicana, et philosophia Cartesiana (Rotterdam 1656) (Van 
Someren 740; niet in Knuttel). 
15. I.G.H., Den hoUenden astrononnis J.D.B, gecapuchont. Zijnde een antwoord op een blauw hoexken genaemt Den 
Ingetoonuien Cartesiaen (Leiden 1656) (Knuttel 7800). 
16. Zie Knuttel 7807 en 7808. 
17. Signatuur Y qu. 79. 
18. Brief van Hudde aan Velthuizen, 1657 okt.13. Amsterdam, universiteitsbibliotheek, Hs. D. 29. 
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voor Venus opgegeven waarde was aanzienlijk minder dan een jaar, terwijl uil de astrono
mische tafels zou blijken dat het meer dan een jaar was. Hiermee zou volgens De Bois een 
van de hoofdargumenten van de copernicanen, de harmonische ordening waarbij in hun 
systeem de hemellichamen langzamer omlopen naarmate ze verder van de zon af staan, 
komen te vervallen.'' De aarde, die volgens Copernicus verder van de zon af staat dan 
Venus, zou blijkens de tafels immers sneller omlopen. Hudde, of wie de schrijver van de 
Demonstratio ook mag zijn, heeft weinig moeite te laten zien dat Du Bois' bewering haar 
grond heeft in een elementaire fout: in astronomische tafels wordt immers niet de abso
lute omloopslijd van de planeten om de zon gegeven, maar enkel de omloopstijd zoals die 
zich aan ons, op de bewegende aarde, legen de achtergrond van de sterrenhemel voordoet. 
De wijze waarop dit wordt uitgewerkt laat een meer dan gemiddelde vertrouwdheid met 
wiskundige en astronomische problemen vermoeden. De schrijver geeft zelfs enkele alge
braïsche formules. 
Aan het slot van Den hollenden astronomus, in een soort parabel, geeft de schrijver te 
kennen dat hij zich beschouwt als een leerling of student in het filosofische strijdperk. 
(Trouwens, ook Du Bois schrijft over de 'haestige onbedachte jonkhey-t' van de schrijver. 
We mogen ook wel aannemen dat diens identiteit niet lang verborgen zal zijn gebleven in 
het dorp dat de Republiek der Geleerden was.) De omschrijving lijkt goed van toepassing 
op Huddes toenmaUge positie. Of hij ooit in Leiden heeft gestudeerd is overigens niet 
duidelijk. Dat detail zou extra relief geven aan het (weinig vleiende) portret dat in Den 
hollenden astrotiomus van de Leidse predikant Du Bois geschilderd wordt. Als voorlopige 
conclusie lijkt het gerechtvaardigd om de beide pamfletten aan Hudde toe te schrijven. Ik 
hoop uitvoeriger op deze pamfletten terug te komen in het kader van een studie naar de 
receptie van het copernicanisme in de Republiek, die ik op dit moment onder handen 
heb. 

3 Amsterdamse grachten 
Behalve de door De Waard en MacLean in Den Haag en Amsterdam gesignaleerde bun
dels, blijken nog enkele papieren van Hudde bewaard te zijn. Als in de inleiding gememo
reerd is Huddes nalatenschap in handen gekomen van de familie Dedel. Enkele archivalia 
van deze familie zijn, tengevolge van het huwelijk in 1745 van Clara Magdalena Dedel met 
Hendrick Bicker, in het familie-archief Bicker terechtgekomen, dal zich tegenwoordig op 
het Amsterdamse gemeentearchief bevindt. Onder inventarisnummer 827 vinden wij al
daar een aantal 'stukken, afkomstig van Johannes Hudde, als commissaris over de wateren 
der stad Amsterdam, betreffende het aanleggen van rosmolens, het tegengaan van stank 
der grachten en het verkrijgen van betere circulatie der grachten', uit de jaren 1675-1686.̂ ° 
Huddes bemoeienis met deze kwestie was al door De Waard gesignaleerd, maar deze 
papieren waren voor zover ik weet nog niet door wetenschapshistorici opgemerkt. Als 
bijzonderheid valt nog op te merken dat deze stukken een aantal fraaie, zeer verzorgde 
pentekeningen bevallen. 

19. Dit argument van een harmonische ordening was aangevoerd door de in 1632 overleden Philips van Lans-
bergen. Het kan zeker niet als algemeen voor 'de' copernicanen gelden. In de jaren 1650 waren Lansbergens 
ideeën over kosmische harmonie zelfs bepaald gedateerd. 
20. Zie LH. van Eeghen, Inventaris familie-archief Bicker (Arasterdam: Gemeentelijke archiefdienst, 1956). 
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4 Addendum: verslag van David Gregory van zijn bezoek aan Hudde in 1692. 
Het weinige dat bekend is van de stukken die Hudde nog in portefeuille had is datgene 
wat wiskundig onderlegde bezoekers daarvan hebben genoteerd. Bekend is het bezoek dat 
G.W. Leibniz aan Hudde bracht in 1676. Leibniz snuffelde kennelijk uitgebreid in Huddes 
papieren. Een kort verslag van wat hij vond schreef hij in een brief aan Henry Oldenburg, 
de secretaris van de Londense Royal Society, van 28 november 1676.^' Iets uitvoeriger was 
hij in zijn privé-aantekeningen. Deze zijn gepubliceerd door Gerhard." 
Minder bekend is het bezoek dat de Schotse wiskundige David Gregory bij Hudde aflegde. 
Gregory was in Nederland in mei en juni 1693, legde bezoeken af aan tal van geleerden 
(behalve aan Hudde bijvoorbeeld ook aan Christiaan Huygens en Burchard de Volder) en 
legde zijn indrukken vast in een aantal voor persoonlijk gebruik bedoelde memoranda. 
Deze memoranda zijn gebruikt bij de editie van de Correspondentie van Newton. Zo 
wordt een fragment afgedrukt van een memorandum van Gregory betreffende een 
gesprek met Hudde.-' Een interpretatie van de betekenis van dit fragment werd in 1965 
gegeven door Hofmann.''' Voor Nederlandse lezers lijkt de tekst van dit memorandum 
echter interessant genoeg om hier in zijn geheel af te drukken. Het stuk bevindt zich 
onder Gregory's papieren in de universiteitsbibliotheek te Edinburgh, Ms. De. 1. 61. 

Amstelodami. Maii 27,1693. hora octava matutina 

[1] Dicebat D: Jo: Hudde consul Amstelodamensis se vix ultra 8 propositiones EucHdis 
legisse, et ad algebram se immediate progressum. Usum esse precipue opera Golij et 
Schotenij. Cumque turn temporis maris esset geometriae problemata sibi mutuo pro-
ponere, petiisse se a Schotenio ut quae illi proponerentur sibi mitteret quae plerumque 
solvebal methodo sibi peculiari. Vidi librum in quo plerorumque methodus et calculus 
continentur. 
[2] Aiebat se methodo quidem cartesiana sed calculo universaliori usum esse. Quodque 
problema quodvis possit infinitis numero modis sive potius methodis solvi ex: gr: pro-
blema de tangentibus potest innumeris modis prestari, sed se posse suam, qua directe ad 
datum pun[ctum] curvis tangens ducitur, esse omnium possibilium optimam et praes-
tantissimam demonstrare. 
[3] Videbam exemplum hujus methodi, quae consistit in multiplicatione vel multipli-
comb[inatione] per seriem vel series, et divisione unius producti per alterum et multi-
plicatio haec per seriem arithmeticam videtur precipuum quoddam Huddenii methodi. 
[4] Vidi epistolam : : Jul. 1661 datam que seriem x-hxV3-l-xV5+x"/7-l-& hyperbolam 
dimeti[ri] ait, et ex divisione prorsus ut Mercator ad earn pervenit. Haec quidam (vorst) 
principi scripla erat. Dicebalque se hoc scribisse usque ab anno 1654. 
[5] Ait difficillimum problema sibi unquam propositum esse enumerare curvas secundi 
generis. Jo de Witt credebat eas non ultra decem numero esse sed se posse demonstrare 50 
superare. Vidi librum ubi plures earum per puncta descrips[it.] Cartesium errasse dum 

21. Meegedeeld door Collins in een brief aan Newton, die weer bewaard is in een afschrift van David Gregory. 
H.W, Turnbull (ed.), The correspondence of Isaac Newton, II, 1676-16^7 (Cambridge i960) 200. 
22. Briefivcchsel von Leibniz mit Mathematikern (als noot 2), 228-229. 
23. Turnbull (n. 21), Correspondence of Newton, II, 203-204. 
24. J.E, Hofmann, 'Mutmassungen über ein derzeit verschollenes Manuscript von Hudde', in: Nova acta 
Leopoldina, neue Folge, Band 30 (1965) nr. 174 (=blz. 459-466). 
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secundi generis curvas vocal eas quarum locus ad 3 aut 4, 3'" q[uarum] locus ad 5 vel 6, 
gradus ascendit. Nam preterquam [quod] aequatio 6 dimens[ionum] non potest [ad] 5, 
aut 8 ad 7 reduci aeque ac 4 ad 3, cum equatio qualor dimensionum ad tres reducatur 
hujus forme x'' * x'' * x- * a =0 quae si duas indelerminatas contineat non est ad eundem 
locum cum ordinaria cubica. lUe ergo Huddenius secundi generis numeral eas tantum 
quarum locus ad tres dimensiones ascendit. 
Harum quamlibet habere rectum assymptolon. 
[6] Jo: de Wilt credidisse Huddenii curvam folialam habere folium in unoquoque qua-
tuor angulorum rectorii. Se vero illi ostendisse ejus figuram prout nunc est. Ego illi primo 
dixi istud spatium esse quadrato equale factum. 

vertaling: 

Amsterdam, 27 mei 1693, acht uur 's morgens. 

[1] Johannes Hudde, burgemeester van Amsterdam, vertelde dat hij nauwelijks meer 
dan acht stellingen van Euclides heeft gelezen, en terstond lot de algebra was overgegaan. 
Hij had vooral de werken van Gooi en Van Schooten gebruikt. Aangezien het in die tijd 
gebruik was om elkaar wederzijds problemen uit de meetkunde voor te stellen, had hij 
aan Van Schooten gevraagd dal deze hem de problemen zou sturen die aan hem (Van 
Schooten) zouden worden voorgesteld. Verschillende daarvan loste hij op met zijn eigen 
methode. Ik heb een boek gezien waarin verschillende methoden en berekeningen waren 
vervat. 
[2] Hij zei dat hij zich had bediend van een in wezen cartesiaanse methode, maar een al
gemenere rekenwijze. Dal elk probleem kan worden opgelost op een oneindig aantal 
manieren, of liever methoden. Bijvoorbeeld, het probleem van (het construeren van) 
raaklijnen kan op een oneindig aantal manieren worden uitgevoerd, maar hij kan be
wijzen dat de zijne, waardoor de raaklijn op directe wijze naar het gegeven punt van de 
kromme wordt geleid, van alle mogelijke manieren de beste en uitmuntendste is. 
[3] Ik zag een voorbeeld van deze methode, die bestaat in de vermenigvuldiging, of een 
andere bewerking, met een rij of rijen, en de deling van het ene produkt door hel andere. 
Deze vermenigvuldiging met een rekenkundige rij schijnt het voornaamste van Huddes 
methode. 
[4] Ik heb een brief gezien, gedateerd juli 1661, waarin hij zegt dal de reeks x-t-xV3-l-
xV5-Hx'/7-l-& de hyperbool afmeet, en dat hij precies als Mercator door deling daartoe was 
gekomen. Deze was aan een zekere vorst geschreven, en hij zei, dat hij dit had geschreven 
vanaf het jaar 1654. 
[5] Hij zegt dat het moeilijkste probleem dat hem ooit is voorgelegd het bepalen van het 
aantal krommen van het tweede geslacht is. Johan de Witt meende dat er niet meer dan 
tien waren, maar hij kan bewijzen dat er meer dan vijftig zijn. Ik heb een boek gezien 
waarin hij verschillende daarvan puntsgewijs heeft beschreven. [Hij zegt] dat Descartes 
zich vergiste toen hij die krommen van het tweede geslacht noemde waarvan de locus tot 
de derde of vierde, van het derde waarvan de locus tot de vijfde of zesde graad opklimt. 
Want behalve dal een vergelijking van zes dimensies niet kan worden gereduceerd tot vijf, 
of een van acht tot zeven, op de manier waarop een van vier tot drie kan worden terugge
bracht: aangezien een vergelijking van vier dimensies lol een van drie wordt gereduceerd 
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van de vorm Ax* -i- Bx"* -t- Cx^ -h E = o, welke als hij twee onbekenden bevat niet tot 
dezelfde locus is als de gewone kubische vergelijking. Hudde telt daarom alleen die als van 
het tweede geslacht waarvan de locus tot drie dimensies opklimt. 
[Hij zegt] dat elk daarvan een rechte asymptoot heeft. 
[6] Johan de Wilt meende dat Huddes bladvormige kromme een blad had in elk van de 
vier rechte hoeken afzonderlijk. Hij [Hudde] echter had hem de figuur getoond precies 
zoals die nu is. Ik was de eerste die hem vertelde dat het oppers'lak ervan gelijk is gemaakt 
aan een vierkant [d.w.z. dat de kwadratuur oftewel het oppervlak is bepaald: het opper
vlak wordt uitgedrukt als een vierkant met bekende zijde]. 

Enkele aantekeningen bij het memorandum van Gregory: 

(ad i) Gooi: Jacob Gooi, hoogleraar wiskunde te Leiden van 1629 tot 1667. Van Schooten: 
Frans van Schooten jr., hoogleraar wiskunde te Leiden van 1646 lol 1660; hij was een 
centrale figuur in het wiskundige leven van de Republiek en propageerde de wiskundige 
methoden van René Descartes. 

(ad 4) Dit is de alinea die door Turnbull is gepubliceerd. Deze is reeds van uitvoerig com
mentaar voorzien door Hofmann. De genoemde Mercator is de wiskundige Nicolaus 
Mercator (eig. Kaufmann), ca. 1619-1687. Het opduiken van het Nederlandse woord 
'vorst' is merkwaardig. Kennelijk stond dit zo in de (voor de rest ongetwijfeld Latijnse) 
brief Mogelijk gaat het om een eigennaam en heeft Gregory de vertaling 'principi' toe
gevoegd als een soort geheugensteuntje. Onduidelijk blijft dan echter wie deze meneer 
Vorst geweest zou kunnen zijn. 

(ad 5) De opbouw van deze passage lijkt niet helemaal logisch, waarschijnlijk door de 
haast waarmee Gregory zijn memorandum op het papier bracht. De strekking is echter 
duidelijk. Hudde refereert aan de indeling van krommen in Descartes' Geometrie. Descar
tes noemt algebraïsche krommen van de derde en vierde graad krommen van het tweede 
geslacht, algebraïsche krommen van de vijfde en zesde graad krommen van het derde 
geslacht, enzovoort. Hudde bestrijdt deze indeling. De grond om krommen van ver
schillende graad in één geslacht in te delen, is dat de kromme van hogere graad tot die van 
lagere graad herleidbaar is. Hudde wijst er op dat dit in het geval van vierdegraadskrom-
men anders werkt dan in dat van zesde-, achtste- enz. graadskrommen. Hij rekent daarom 
alleen derdegraadskrommen als zijnde van het tweede geslacht. (Hudde gebruikt een 
soort verkorte notatie om het polynoom weer te geven. De sterretjes geven aan dat de 
betreffende termen ontbreken.) 
Het hier behandelde probleem komt dus neer op het geven van alle soorten derdegraads
krommen. Men spreekt wel van 'enumeratio' of opsomming. Waarschijnlijk was Hudde 
hiertoe geïnspireerd door de hier ook vermelde De Wilt, die in zijn Elementa curvarum 
linearum een dergelijke enumeratio voor tweedegraadskrommen tot stand had gebracht. 
Dat Hudde een enumeratio van derdegraadskrommen heeft opgesteld was tot dusverre 
onbekend. In het algemeen geldt Newton als degene dit probleem als eerste heeft aan
gevat. In de woorden van Whiteside: '...no one before Newton had attempted any sub-
classification of cubics into component species on the analogy of the non-degenerate 
conic into the ellipse, parabola and hyperbola: evidently those, if any, who tried to emu
late Descartes by reducing the cubic's general Cartesian defining equation to amenable 
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canonical forms had been unable to make significant progress.'^' Newton bestudeerde de 
kwestie vanaf 1664, maar behaalde pas succes in 1667 of 1668.-'' In 1695 evenwel herzag hij 
zijn eerdere resultaten en werkte zijn aantekeningen om tot een verhandeling. Interessant 
in het licht van onze brief is de suggestie van Whiteside^" dat dit wellicht gebeurde onder 
invloed van Gregory, die Newton in 1694 in Cambridge bezocht. Het lijkt althans niet 
ondenkbaar dat Gregory hem, zo kort na zijn bezoek aan Amsterdam, bij die gelegenheid 
van Huddes werk heeft verteld. Mogelijk heeft Huddes enumeratio dus indirekt toch 
enige invloed gehad. Newtons verhandeling werd overigens pas in 1704, als een appendix 
bij de eerste druk van de Opticks, gepubliceerd onder de titel 'Enumeratio linearum tertii 
ordinis'.'* Newton onderscheidt 72 species (soorten) derdegraadskrommen, verdeeld over 
16 genera (geslachten) en negen casus (gevallen). 
De opmerking dat elk van deze krommen een rechte asymptoot heeft valt moeilijk te 
begrijpen. 

(ad 6) De hier bedoelde kromme is ongetwijfeld de kromme die tegenwoordig bekend 
staat als 'folium (blad) van Descartes'.-' Descartes had deze kromme in 1638 gedefinieerd 
door de eigenschap dat voor elk punt van de kromme de som van de kubussen van zijn 
coördinaten (in een cartesisch assenstelsel) gelijk is aan een rechthoekig parallellopipe-
dum waarvan een zijde is gegeven, terwijl de twee andere zijden gelijk zijn aan genoemde 
coördinaten. Dit komt dus neer op de vergelijking x'-l-y'=cxy. De kromme heeft een lus 
(het 'blad') in het eerste kwadrant, en as^Tnplolisch verlopende einden in het tweede en 
\ierde kwadrant. Deze einden ontgingen de zeventiende-eeuwse wiskundigen aanvanke
lijk. Zij vulden de kromme symmetrisch aan met bladen in alle vier de kwadranten. 
De term 'feuille' duikt al bij Descartes op en ook Huygens sprak incidenteel over 'la feuille 
de Mr. des Cartes ou de Roberval'.-'''' Maar overigens vond de naam 'folium' (van Des
cartes) pas in de achttiende eeuw algemeen ingang. De naam 'bladvormige curve van 
Hudde', die Gregory hier gebruikt, is verder niet bekend. Het staat wel vast dat Hudde de 
kromme heeft bestudeerd. Van Schooten geeft in Exercitationum mathematicarum (Lei
den 1657), boek V, een constructie van de kromme (dat wil zeggen, van het blad zonder de 
asymptotische uiteinden) die hij aan Hudde ontleent.^' Fermat en anderen spraken daar
om ook wel van 'cur\'a Schootenii', de kromme van Van Schooten. 

25. D.T. Whiteside ed., The nuithematical papers of Isaac Newton, II, 1667-1670 (Cambridge 1968) 4. 
26. Ibidem, 4-6,10-89. 
27. D.T. Whiteside ed., The mathematical papers of Isaac Newton, VII, 1691-1695 (Cambridge 1976) 579 noot 1. 
28. Ibidem, 565-576, 579-655. 
29. Over deze kromme G. Loria, Spezielle algebraïsche und transscendente ebene Kurven. Theorie und Geschichte 
(Leipzig 1902) 51-57. 
30. Aan Leibniz, 1693 sept 17; geciteerd bij Loria, 53. 
31. Zie ook Huygens aan Leibniz, 1693 jan 12: 'La courbe dont I'équation est x--t-y^=nxy que M. Descartes reporte 
dans sa lettre 65' du 3 ' vol. et qu'il a consideré aussi bien, que M. Hudde', geciteerd ibidem. Vgl. ook Haas (n. 1), 
'Die mathematischen Arbeiten von Hudde", 252. 
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SUMMARY 

Investigation of the work of the Dutch mathematician Johannes Hudde (1628-1704) has 
always been marred by a lack of sources. Hudde published little (in fact, all his works 
known in the literature were published by others) and most of his manuscripts got lost 
after his death. In this article, attention is drawn to some informations which has up till 
now remained without notice: 
1. In 1656, Hudde published anonymously a short treatise on dioptrics, more especially on 
spherical aberration: Specilla circularia. Printed copies have not been recovered, but the 
text is preserved by two manuscripts, in London and Hannover, and will be published 
shortly. 
2. Equally in 1656, Hudde appears to have published two anonymous pamphlets in de
fence of Copernicanism. These pamphlets were part of a wider pamphlet-war on the 
issue. They were directed in particular against the Leiden minister Jacob du Bois. 
3. The Amsterdam municipal archives keep a collection of notes by Hudde on the regu
lation of the water circulation in the Amsterdam canals. 
4. In an appendix, the text of an (earlier noticed) memorandum by David Gregory on a 
visit to Hudde on 27 May 1693, is transcribed and translated with a few annotations. 
Among other things it appears that Hudde had undertaken an enumeration of curves of 
the third degree independently of Newton. 
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