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Johannes Hudde (1628-1704) is in de geschiedenis van de wiskunde
bekend door zijn bijdrage tot de theorie der vergelijkingen en door zijn
belangstelling voor de theorie der maxima en minima.
Hudde, die te Leiden rechten studeerde, maakte daar kennis met
Franciscus van Schooten (c. 1606-1660), professor aldaar en leermeester van Christiaan Huijgens. Franciscus gaf in 1649 de Geometrie van
Descartes van 1637 in het latijn uit. In een tweede uitgave (1659, Amsterdam) nam hij twee verhandelingen van Johannes Hudde op (1).
Johannes Hudde was in de periode 1672-1703 21 maal burgemeester van Amsterdam. Hij huwde in 1673 Debora Blaeuw (1629-1702),
wed. van Johan van Waveren. Het echtpaar had geen kinderen (2).
Volgens Het Nieuw Nedcrlandsch Biografisch Woordenboek, deel
I, 1175, in voce Hudde gingen verscheidene van de mathematischc ge(1) Dc Koninklijke Bibliotheck te 's-Gravcnhngc bezit hot volgendc werk :
Rene Descartes. Geometria anno 1637 Gallice edita : postea autem una cum notis
Florimondi de Beaune in Latinam linguam versa. Opera atque studio Franc, a
Schooten recognita, commentariis instructa. Amstelodami 1683. 2 vol. in 1 bd.
In het cerste deel zijn tevens aanwe^ig de beide verhandelingen van Hudde :
1. Epistola prima de reductione aequationum, 1659.
2. Epistola secunda de maximis et minimis. 1659.
(2) Volgens J. E. Ellas, Geschiedenis van het Amsterdamschc RcgentenPntriciaat.
's-Gravenhage 1923, waren de ouders van Johannes Hudde Gerrit Hudde, ged.
te Amsterdam (Oude Kerk) 8 fcbruari 1595, een voornaam koopman op Italie
en de Levant, in 1625 benoemd tot een der zeven eerste Directeurs van den Lcvantschcn Handel en Navigatie van de Middcllandsche Zee, Bewindhebbcr van de
Oost-Indische Compagnic in 1632, Kerkmeester van de Nieuwe Kerk te Amsterdam in 1620, Luitenant der Burgerij in 1626, begr. te Amsterdam (Oude Kerk)
2 april 1647, tr. aid. 8 fcbruari 1618 Nlaria Witsen. ged. Amsterdam (Oude Kerk)
12 oktober 1597, begr. aid. (Oude Kerk) 5 novcmber 1683, dr. van Jonas Cornelisz. Witsen en Weijntge Jansdr Swaerooch.
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schriften van Hudde over in het bezit van zijn erfgenamen. Zij werden nict
gepubliceerd omdat er de laatste hand niet aan gelegd was (ontleend aan
Wagenaar, Beschrijving van Amsterdam, deel III, 239, Amsterdam 1767).
Het is dc bedoeling in dit opstel na te gaan wat er gebeurde met
Johannes Hudde's nagelaten papieren.
Het blijkt, dat het Gemeente-archief te Amsterdam in het bezit is
van : Een bundel Brieven en papieren, afkomstig van Johan Hudde, Heer
van Waveren, Botshol en Ruige Wilnis, burgemeestcr van Amsterdam
met een register van deze .stukken, 1668-1698. Drie banden (vermeld in
P. Scheltema, Inventaris van het Amsterdamsche Archief, Amsterdam
1874, deel III, 125).
Genoemde stukken werden voor 1881 geraadpleegd door J.F. Gebhard Jr., blijkens zijn werk : Het leven van Mr. Nicolaas Cornelisz. W i t sen (1641-1717), twee delen, Utrecht 1881 en 1882. In deel II, 162-164,
vermeldt hij gegevens uit de papieren van Burgemeester Hudde, aanwezig
op het Stedelijk Archief te Amsterdam (zie ook biz. 165-168).
In de tweede band zijn onder n" 50 enkele stukken aanwezig o.a. een
brief van Dirk Rembrandsz. van Nierop aan Johannes Hudde, die wij in
zijn geheel hebben opgenomen (Bijlage I). Blijkbaar had Hudde aan van
Nierop enkele vragen gesteld, waarop deze een antwoord geeft. Van
Nierop geeft een ander bewijs voor het elfde voorstel van Simon Stevin
uit diens «Waterwight».
Sub n° 50 trof ik ook enkele stukken aan in verband met J. van der
Heijde over brandblusmiddelen en over een moddermolen alsmede een
stuk van N. \'an der Hcyde over de persing van het water.
Een tweede verzameHng stukken wordt bcschreven in de Verslagen
omtrent 's Rijks Oude Archieven, eerste deel, 1926, biz. 225-232.
Deze collectie werd in het jaar 1871 aan het Rijks-archief te s'-Gravenhage geschonken door Mr W . Baron Roell te Amsterdam (18371935), wethouder aldaar, die gehuwd was met Jonkvrouwe Johanna Isabella Dedel (Nederlandsch Adelsboek 1950, 333), namens Jhr. S. Dedel
en Jhr Mr C. Dedel te Amsterdam. Volgens het Nederlandsch Adelsboek
1941. 170 zijn de gebroeders Salomon Dedel (1802-1887) en Cornelis
Dedel (1806-1885) nakomelingen van Mr Hendrik Hudde, broer van
Johannes Hudde, en van Anna Roch. Hendrik Hudde werd gedoopt te
Amsterdam (Nieuwe Kerk) 12 februari 1619. Hij was raadsheer te
's-Gravenhage, f aid. 1677 (beluid 5 april 1677), trouwt 31 maart 1648
Anna Roch, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13 augustus 1624, f fe
's-Gravenhage, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) 15 September 1717, dr
van Jacob Jacobsz. Roch en Anna Claesdr Kans. Dit echtpaar had een
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dochter Anna Maria Hudde, geb. Amsterdam omstreeks 1649, f 's-Gravenhage 26 mei 1718 (f 30 recht betaald te 's-Gravenhage op 30 mei
1718), tr. 's-Gravenhage (Groote Kerk) 26 September 1688, ondertrouw
9 September, Mr Johan Dedel, geb. 's-Gravenhage 11 februari 1636, schepen aid., burgemeester in 1674, f 's-Gravenhage 19 juh 1715 (f aangifte
aid. 23 juli, recht f 30), zn van Mr Willem Dedel en Elisabeth Quartelaar.
Zij zijn voorouders van bovenvermelde Salomon Dedel en Cornehs Dedel.
Hiermee is duidelijk geworden, hoe de tweede collectie stukken nagelaten door Johannes Hudde in de familie Dedel kwam en tenslotte in
1871 in het Rijksarchief te *s-Gravenhage. De door Wagenaar genoemde
collectie kan dus geen andere zijn dan deze laatste verzameling.
Om een goed overzicht te hebben geven wij de volgende beknopte
genealogic:
I Gerrit Hudde (1595-1647), tr. Maria W i t s e n ,
Kinderen :
1. Hendrik Hudde, volgt II.
2. Johannes Hudde, wiskundige (1628-1704), geen descendenten.
II Hendrik Hudde (1619-1677), tr. Anna Roch,
Kind:
1. Anna Maria Hudde (f 1718), tr. Johan Dedel.
Hun nakomelingen schenken in 1871 door Johannes Hudde nagelaten papieren aan het Rijksarchief te 's-Gravenhage.
Johannes Hudde wordt vele malen vermeld in elk van de tien delen
van de Correspondentie van Christiaan Huijgens (1629-1695). Men
krijgt hieruit de indruk, dat Hudde belangstelling had voor de wiskunde,
de natuurkunde, de astronomie en het lenzenslijpen, maar dat een en ander na 1663 bij belangstelling bleef. In het jaar waarin Prins Willem III
stadhouder werd, werd Hudde burgemeester van Amsterdam (3). omdat
Hudde een aanhanger van deze Prins was. Na dit jaar had Hudde vele
bczigheden als burgemeester van Amsterdam en als functionaris van de
Oost-Indische Compagnie. Het merendeel van de stukken in de beide
vcrzamelingcn heeft dan ook met de Oost-Indische Compagnie en met affaires, die verband houden met zijn burgemeesterschap te maken. Het zal
Hudde aan tijd ontbroken hebben om wetenschappelijk intensief bezig te
zijn.
(3) Er warcn vier burgemeestcrs tegelijk in functie, die ieder twee jaar werkzaam
waren.
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In de verslagen omtrent 's-Rijks Oude Archieven, eerste deel, 1926
worden in het geheel 51 stukken vermeld als afkomstig van Joannes Hudde. Voor ons zijn de volgende nummers van belang (Rijksarchief 's-Gravenhage) :
n" 24 : Stukken betrcffende de distillatie van het zeewater aan boord
der schepen van de Oost-Indische Compagnie over de jaren 1689-1698
(Verslagen, biz. 229).
n" 44 : Stukken betrcffende de uitvinding van het kompas (4) door
Ch. Huijgens en soortgelijke uitvindingen door Prof. Anthony de Sanguilon en St. Julien Potter, met adviezen van Prof, de Voider, over de jaren
1682-1697 (Verslagen, biz. 231) (4).
n° 45 : Verslag van een aardbeving te Batavia 1699 (Verslagen, biz.
231).
n" 46: Copie-brief van Peter Rouvierc, koopman te Amsterdam, betrcffende de teclt van zijdewormen en de fabricage van zijden stoffen
hier te lande (c. 1700) (Verslagen, biz. 231).
In no 24 vindt men een door de bewindhebbcr van de O.I.C. van
Collen (van omstreeks begin 1697) samengcsteld overzicht van de 18
schepen, die vanaf 1 januari 1689 tot 31 december 1689 uit Nederland
aan de Kaap de Goede Hoop arriveerden. Een van de schepen «Het
Wapen van Alkmaar» was 27 juli 1688 met 200 man uitgevaren en
aangekomen 27 januari 1689. De reis duurde dus zes maanden, er waren
2)1 doden en 104 zieken. Dc schrijver geeft deze getallen voor allc schepen en komt tot de conclusie, dat 9% van de bemanning ovcrlccd, tcrwijl 14% ziek was. Hij zet deze ovcrzichtcn jaarlijks voort tot en met
1694 en vindt, dat in 1690 19% overleed en 19% ziek was, in 1691
waren de getallen 9 en 10%. In de jaren 1689 en 1690 haddcn de schepen geen waterwerken (destillatie-apparaten om zoet water uit zeewater
te bereiden) bij zich. In 1691 kwamen te Kaap Goede Hoop vier schepen met en achttien schepen zonder waterwerken aan. Hieruit blijkt
dus, dat dc eerste schepen met destillatie-apparaten in 1691 vcrtrokken. Nog in 1694 komen negen schepen zonder en vijftien schepen met
waterwerken aan, wel een bewijs crvan, dat het invoeren van de waterwerken zeer geleidelijk plaats vond.
Van Collen komt tenslotte tot de conclusie, dat in de periode 1691
tot 22 januari 1695 9 1/7% overleed op dc schepen met waterwerken en
(4) Het woord kompas werd hier abusievelijk gebruikt door de ambtenaar. die de
papieren inventariseerde. De gegevens hebben te maken met de horloges. Ten
onrechte werden de Sanguilon en St. Julien Pettier als verschillende personen
gcnomen.
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dat 13% overleed op de schepen zonder waterwerken. De ziekenpercentages waren in dezelfde jaren 15% en 17%. Het verdient daarom
aanbeveling de schepen uit te rusten met waterwerken. Voordelen van
het gebruik van gcdestilleerd water zijn nog, dat de erwten eerder gaar
zijn, de stokvis veel blanker is en de rijst witter is.
Een van dc bezwaren tegen gcdestilleerd water blijkt te zijn, dat het
volume van het mee te nemen brandhout groter is dan het volume van
het water, dat men met het brandhout maken kan. De schrijver geeft een
berekening waaruit blijkt, dat met 138 kubieke voeten brandhout 132
kubieke voeten water gemaakt worden. Dit is een klein nadeel, maar het
voordecl is, dat men brandhout overal kan neerleggen en dit is niet het
geval met cventuele mee te nemen vaten water.
Gcdestilleerd water smaakt niet naar koper en is dus niet ongezond,
want als dit het geval was, dan zou de brandewijn en de gcdestilleerde
wijn, die in koperen ketels vervaardigd wordt ook ongezond mocten
zijn en dit is niet zo. Bovendien bewcren dc genecsheren, dat dc medicinale kracht van warm water tc Aken te danken is aan het feit dat het
water door een koperachtig mineraal bewoog (5).
(5) G. Doorman. Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e-18e eeuw,
's-Gravenhage 1940 vermeldt op biz. 253, dat Christiaen Neutwich, Borger ende
Coopman binnen de Stadt Amsterdam op 18 augustus 1692 octrooi kreeg om zoet
water en wit rout uit zeewater te bereiden.
«uytgevonden... om uyt het Zeewater te maken in groote quantiteyt Schoon, Soet
ofte vers water, dat goet ende bequaem is om op Schepen, die naer Oost off Westindien off andere plact.scn varcn. gebruyckt tc werden, ook om bier te brouwen,
ende tot andere saecken mecr. daer vers water toe van noden was om uyt het
Zeewater te konnen maecken in quantitcit Schoone Stercke peke! bequam om goet
wit Sout van te maecken, sijnde nieuwe inventien*
«dat den Supplt... sich bij requeste hadde geaddresseert gehadt aan de heeren
Staten van Hollandt ende Westvricslandt, ende versocht derselver Brieve van
Octroy op de voors. nieuwe inventien voor hem, Sijn erffgenamen, off des selffs
recht vercrijgende, ende voor den tijt van derticn j.-iren. Dnt hoochgem, heeren
Staten Soo de consideratien ende advis van derselver heeren Raden, als de verclaringe van de Bcwinthcbbcrcn van de Oostinde Compe ter Camere van
Amsterdam ingenomen ende gesien hebbende, den Supplt verlecnt hadde dersclven Octroy*.
Volgens Pieter van Dam's Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie, Boek
I, Dee! I : Christiaan Nentwigh had uitgevonden «met Kocksvier en behulp van
weynigh hout. van sout water te maecken versch gesont soet water», en voorts,
dat hij na bevredigende beproeving van deze uitvinding door de Compagnie in
dienst was genomen (Rijksgcschiedkundige Public. 1927. Dr. F . W . Stapel).
R . E . W . Maddison, The Life of the Honourable Robert Boyle, F.R.S., London
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No 44 is o.a. een Extract uit het Register der Resoluties van de
Hoog Mogcndc Heeren Staaten Generaal der Vercenichde Nederlanden
van 10 april 1697.
Hieruit blijkt, dat Anthony de Sanguilian professor in dc Mathematicq na lang onderzoek, veel studie en moeite een methode had gevonden
om de lengte op zee te bcpalcn.
Nadat hij hierover gehoord was, maaktcn de Heer van Essen en
andere gcdeputeerden tot de saccke van dc Octroijen op nieuwe Inventien, hiervan een rapport, waarna de Sanguilian verwezen werd naar de
Bewindhebbcrs van de Oost-Indische Compagnie ter Caemere van Amsterdam, met het verzoek hem te hooren en zijn invcntie te examineren
waaruit dc methode bestond.
In de collectie Hudde is sub no 44 ook aanwezig het afkeurende
oordcel, dat de Lcidse hoogleraar B. de Voider (1643-1709) over bovenvermelde methode gaf. Hierin draagt Anthony de Sanguilian de naam
Antonius de St. Julien Pottier (6). In Bijlage II namen wij dit oordcel
volledig op.
In no 44 bevindt zich ook een verhandcling over de betekenis van de
horloges voor de bepaling van de lengte op zee. De uitgevers van de
Oeuvres Completes de Chr. Huijgens trof fen deze ook aan in de papieren van Huijgens. Zij is opgenomen in C. Huijgens, Oeuvres Completes,
deel IX, 339-343.
Vcrder trof ik nog een aantal cxtracten uit de Resoluties van de
Bewindhebbcrs der O.I.C. aan waarvan mij blcek, dat ze alle opgenomen
zijn in dc Oeuvres Completes de Chr. Huijgens en wel in deel XVIII,
526, 533 en 534 (zie ook IX. 24). Het heeft geen zin dczc hier op te
nemen.
Volgens no 46 is Peter Rouvierc (7), koopman en vluchtcling uit
Frankrijk, sedert 15 jaren tc Amsterdam bezig met dc fabricatie van ver1969, 148-150, vermeldt engelse patenten van 1675 en 1683 ten behoeve van Walcot
en Fitzgerald.
(6) Blijkens D. Bierens de Haan, Bibliographie Neerlandaise historique-scientifique,
biz. 143, Nieuwkoop 1960 schreef Antonius de Saint Julien - Potier: Circuli
Quadraturae Nodum per Helicem enodatum Philomathematicis proponit. Traj.
ad Rh. (Utrecht) 1698. Hij wordt niet vermeld in de Correspondentie van Chr.
Huygens over de jaren 1676-1694.
(7) Pierre Rouuierre van Niemes in Languedoc. Coopman op de blomgracht, weduwnaar van Jeanne Dieulefes, ondertr. kerkelijk (gereformeerd) Amstedam 9 april
1689 Thoinette de Brun, van Besier, oud 24 jaar, wonende op de fluwele burgwal
geasslsteerd door haar vader Jaques de Brun.
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scheidene soorten Taffetas en andere. Hij zond twee jaar geledcn aan de
O.I.C. een memorie om een kwekerij van «zijdewormen» aan de Kaap
de Goede Hoop op te richten. De burgemeester Witsen gaf daarna aan
Rouvierc opdracht om tien pond zaad van Mocrbeesien-boomen uit Languedoc te laten komen. De Heeren Bewindhebbcrs van de O.I.C. zondcn
dit zaad naar Kaap de Goede Hoop, waar het goed opkwam.
Verder is cr nog sprake ^'an een kolonel van een regiment ten dienstc
van de republiek, een edelman uit Languedoc, die moerbesiensaat in zijn
tuin te Delft had gezaaid, met een enorme bomengroei als gevolg. Deze
bomen kunnen dienen als voedsel voor dc «zijdewormen».
Burgemeester Witsen, de scheepen Deutz en de Pensionaris Buijs
zagen te Delft een kwekerij met 7000 bomen en de «wormen» bezig met
de zijdeproduktie.
In de beide verzamelingen werden geen mathematischc verhandelingen aangetroffen. Wij zijn daarom van mening, dat Hudde geen papieren over wiskundige onderwcrpen aan zijn erfgenamen naliet.
Bijlage I
Brief van Dirk Rembrandsz. van Nierop (8) aan Johannes Hudde.
September 1674.
De brief is in het Gemeente-archief te Amsterdam.
Johannes Hudde Eerwaerde vrient
De watcrwight van Sijm. Stevin (9) hebbe met vlijt nogh eens doorgesien / en vinde in de 10 eerste voorstellen niet dat enige vcrklaring van
noden heeft : maer het elfde voorstel (9) twelk is hoe sterk dat dc parAls wij aanncmcn. dat Rouvicrre na de ophcffing van het Edict van Nantes in 15S5
naar Nederland uitweek, dan is het schrijven van omstreeks 1700.
(8) De mennoniet Dirk Rembrantsz. van Nierop (1610-1682) schreef talrijkc wcrkcn
over wiskunde. astronomie en zeevaartkunde. Zie D. Bierens de Haan, Bibliographie neerlandaise. Nieuwkoop 1960.
(9) Simon Stevin, De beghinselen des waterwichts, Leiden 1586. Zie The principal
works of Simon Stevin. Vol. I. Amsterdam 1955, biz. 375-483. Het clfdc voorstel
op de biz. 420-439.
Simon Stevin, De beghinselen der weeghconst, Leiden 1586, in Vol. I, biz. 47-373.
In het laatste gedeelte van Bijlage I wordt in beginsel gedacht aan een U buis.
waarvan beide benen met vloeistof gevuld zijn. Hudde vroeg zich af hoe dun het
ene been genomen kon worden tcrwijl de vloeistof even hoog bleef.
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sing des waters tegen een dijk of sluis-duer acnvalt / waer op dat mij
doght ander bewijs te behoeven : en ik sal hier toe in het woort van het
water te rusten of te parsen dit ondersghait gcbruiken : het water te
rusten noem ik te wcsen / gclijk int 10c voorstel / dat op een waterpassen bodem reght neerdalendc rust ; en het parsen dat tegen een reghtopstaende bodem tersijden uitvlojende parst : ten derde / het water dat
van onder reght na boven toe vloijt sal stoten genocmd worden / maer
den bodem wat voor of aghter overhellende / een sghevc rusting / parsing of stoting : en int generael een bodembelasting wesen. Als ook een
gevolgh opt lOe voorstel / dat op een sgheven bodem / als in de volgende figuer / op den bodem G F even so veel water rust / als op een
watcrpassen bodem MI : van gelijken ook dat tegen dese sghevc bodem
G F even so veel water parst / als tegen de reght opstaende bodem G D :
want of dc bodem sgheef of recht / lait of stact / hij sal met een sclve
gewight des waters in rusten of parsen belast wcsen : het welk ook te
verstaen is met het water van onder tc stoten / tegen den sgheven bodem
GL of watcrpassen bodem N O .
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Figuur I
Dit aldus tot voorberaiding gestelt sijnde / so laet A C H B D E een waterbak sijn van form een lighaemelijken reghthoek / diens oppervlak
A C H is / daer in dat men de reghtopstaendc bodem A C D E ondersoeken
wil / hoe sterk of met hoe veel gewight dat dc parsing des waters daer
tegen acnvalt. Hier toe neem ik de bodemshooghte van des waters oppervlak tot de gront / dat is van C tot D / en sette die van D tot K : so
rust nu op den bodem EDK een pilaer waters diens ainde is CDKR en
Icnktc CA / door het lOe voorstel / en dat sender enige parsing op DK:
ik ncmc nu de selfdc bodem CR of DK / en sette die van F tot G /
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als ook van G tot L / en deele DG en GC elk in twe gelijke deelen /
als in M ende N / en trekke uit N.G. ende M de evenwijdige N O . G P
ende MI : laet nu de twe gelijke pilaren waters wiens aindcn sijn de
driehoekcn F G D en GLC wegh genomen worden / so wort de bodem
DK met dese pilaer outlast / van welkc dat dese pilaer ruste op D F
gclijk de pilaer M D F I / door het lOe voorstel / met nogh enige parsing om sijn sgheefhait / welkc even moet wesen als de parsing tegen
de reght opstaende GD / als G int waters oppervlak is / wiens parsinge wij hier nu soeken. Ook is hier terstond gesait van dc pilaer
wiens ainde is GLC wegh te nemen / so wort de bodem CR (die nu geen
last en heeft / om dat die int waters oppervlak is) beswaert met dit
wegh nemen of versetten / also dat nu de bodem GL van onder gestoten
wort / met een pilaer gclijk sijnde met G N P O / en dat met gelijke
kraght als de pilaer MDFI ruste op D F / door het lOe voorstel / en ook
met nogh enige parsing om sijn sgheefhait / welcke even moet sijn als
de parsing tegen de reght opstaende GC of PL: also dat gehjk de bodem
DK ontlast wort met het versetten tot FG / even also wort de bodem
CR beswaert met het versetten tot GL. Voort neme ik den selfden bodem
CD en sette die van Q tot S / als ook van T tot V : alhier heeft men
nu al wecr het selfdc / dat is gehjk dc bodem DK met het setten tot
QS ontlast wort / evcA so veel wort de bodem CR met het setten tot VI
beswaert : dogh de rusting en stooting vermindercn haer / en de parsing
wort over baide sijden groter / om dat dese bodems hoger tegen malkander opgeset worden / en nogh hoger opsettende sal dit nog meer
versghelen / tot dat aindelijk dese versettende bodem in DC geset wort
/ en als dan salder geen rusting nogh stoting overblijven / maer geheel tot de parsing op DC komen / en daer sal even so veel van de
bodem DK afgenomen wesen als CR beswaert is : en DK was met den
heelen pilaer DKRC belast / en CR met nict / so moet den bodem DC /
dcwijle dat die dese twe bodems even na is (of tushen baiden is) ook
met de halve pilaer belast of geparst wesen : Het welck te bewijscn
stonde.
Dit nu sijnde het eerste voorbeeldt opt elfde voorstel / wiens uitkomste wel gclijk is / maer het bewijs heel anders : waer me dat ik nu
kome tot het twede voorbeelt / twelk is van sghevc parsing / dat is als een
bodem aghter of voor overhelt. Hier toe neme ik de selfdc figuer / daer
in dat de bodems GL en G F geset sijn als voren / en de pilaer P F G /
het watersoppervlak in GP sijnde / so rust op den bodem G F een pilaer
waters gelijk sijnde de pilaer M G P I / door het lOe voorstel / met nogh
enige parsing om sijn sgheefhait / welkc parsing nu in dit eerste voor-
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beeldt gevonden is / te weten de halve pilaer opt vierkant van DG ; also
dat G F belast wort / met een pilaer wiens ainde is / de gront DF /
en reghtopstaende DG als een linie / vermenight met de halve DG.
Om dit nu ook met getallen te ondersoeken / ik neme dese driehoek
P F G dc sijden P F 6. PG 8 en G F 10 / so rust nu op dese bodem G F of
IM dat gelijk is / de pilaer G P F of G D F dat gehjk is G M I P / door
het lOe voorstel / wiens platten inhoud is 24 / hier toe de parsing welk
is het halve vierkant van DG 18 komt 42 voor het ainde des pilaers : of
anders necmt DF 8 tot DG 6 komt 14 vermenight met de halve DG 3
komt ook 42 : indien de Icnktc dan is een duim of een voct / so sal
den sgheven bodem GF belast wesen met 42 tcerlinkse duimen of voeten waters : en ook evenveel sal den sgheven bodem GL belast wesen /
het water van den pilaer CGL gewcert sijnde. En volgens Sijm. Stevin den bodem G F 10 met de halve hooghte van DG 3 komt 30 voor de
selfde belasting op GF of GL.

L\vR

Figuur 2
In gevalle dat de bodem G F also gestelt worde / dat de buitenhangende
GD / en dc watcrpassen gront van de reghtstandige D tot F / even
waren / en F G als voren genomen op 10 / dan souden D F en DG
wainigh meer als 7 wesen / en daer soude tot belasting op FG komen ,-'
een pilaer wiens ainde is het vierkant op DG of D F dat is 50. En
volgens Stevin de halve DG 3\^ met FG 10 komt wainigh meer als 35.
Om nu ook te komen tot het 12e voorstel / dat is wanneer een sgheven bodem onder twatersoppervlak is / daer in dat de hcele pilaer CDKR
komt te rusten op dc bodem DK / en nu gevonden de helft des selfden
pilaers te parsen tegen DC : so nu den bodem DC genomen worde en
geset van F tot G / also dat DG is gelijk D F / het watersoppervlak in
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CLR blijvende / so sal door t voorgaende op GF rusten de pilaer gclijk
CMIL / met nogh de pilaer MDFI / dat is gelijk de halve pilaer opt
vierkant van DG als parsing / komt te saemen dat de bodem GF belast
is met dc pilaer CDFL.
Om dit selfde ook met getallen te ondersoeken / ik neem G F als
voren op 10 / dan is D F en DG wainigh mecr als 7 / en GC 3 / so
komt voor de pilaer CGPL 21 / hier bij het heele vierkant op DG dat
is 50 / komt te samen voor de belasting op GF 71. / En volgens Stevin
de bodem GF 10 met CM 6^4 komt 65 : d.oorsaeckc waerom dat dit so
veel niet en versgheelt als boven / is omdat Sijm. Stevin de pilaer boven
dc sgheven bodem CGPL altegroot necmt / want die bij hem is 30 en bij
mij 21 ; W a e r uit ik besluite dat sijn volgende voorstellen / alle die met
een sgheve overhelling gestelt sijn / die soude moeten vcrandert worden.
Dogh also dit onse voornaamste versghil niet en is / maer het is
voornamelijk in het lOe voorstel / dat is of een klain water so veel
soude komen parsen als het grote : Hier in dunkt mij genoegh te sijn
het bewijs des selfden voorstels / als ook de aenvang des waterwightdact / en voornamelijk het twede voorbeeldt des tweden voorstels / alwaer het klaine water AB so stijf parst tegen de bodem CD / als het
grote water E F tegen de selfde bodem CD. Op gelijke manier kan ook
bewesen worden met een sluis duer / daer een groot stil staend water
tegen aenparst / en of hier al een sghotduer voorgemaekt worde / die
tot een vingerbreet / jae een strobreet spatie tot acn de sluisdcur toe
gemaekt worde / en dese sghotduer begonde men daer voor tc setten :
nu is de vraegh wanneer dat dese sghotduer enige parsing van de sluisduer afnemen soude / want dese sghotduer al tot op een strobreet aen de
gront bedaelt sijnde / daer en kan geen versghil van parsing aen d. een
of d.ander sijde van de sghotduer wesen / en het resteerende water op de
gront moet ook stil staen / sondcr na d.een of d.ander sij dte bewegen :
laet nu dese sghotduer al tot de gront dight gedaelt wesen / van waer sal
hier enige veranderinge in de parsinge konnen bedaght worden / om
hier enige reden van te geven soude mij wonderlijk sghijnen.
Bij u hebbe ik voortgebraght de gcweldige parsinge des waters gcgoten in een doorgeboorde spat / van 3 of 4 voet langh : als ook hoe dat
met wainigh waters een swaerc stenen waterbak opgedreven wort : Hier
op seght gij dat het meghanise is / of een tuighwerkelijk gebruik /
gelijk met winden van grote en klaine raders / ofte met het trekken over
enige katrollen of sghijven / waer me dat een grote kraght kan gedaen
worden : Maer dese uitwerkende kraght wort wel duidelijk bewescn in
de wceghkonst van Sijm. Stevin (9) / en ook van de sghijven bij R.
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des kartes (10) sijn Tie brief het eerste deel / Hier soude dan ook bewijs
op moeten voortgebraght worden / twelk ik niet sicn en kan : Het is wel
so dat men het water met lootgewight of andere vreemde kraght kan
parsen ofte voortstouwcn / maer wat vreemde kraght kan hier bij verdaght worden daer het maer simpcl met water opgehooght wort.
Gij vracght mij tot hoe na of hoe engc dat men dit soude konnen
naderen / jae of ment dan onaindelijk soude konnen naderen : ik antwoorde tot so vcrre dat het water nogh sijn vlojcnde kraght behout /
en hoe na dat dit komen soude dat moste ondcrsoght worden. Het is
voor desen ondcrsoght bij den konstrijken praktesijn / molenmaker en
landmetcr Tade phillips tot sghagen (11) dat in een sncdc van een sage /
dat niet meer dan een stro breet en is / en dat met water gcvult /
bevonden het selfde so stark te parsen als met een groot water : maer
op wat maniere dat hij dit ondcrsoght heeft is mij onbekent. Dogh op
wat maniere dat ik dit met mijn kosijn (12) ondcrsoght hebbe / daer
van sal ik nu scggen : alhoewcl dat dese bewijsingen mij genoegh sghenen / so hebbe ik niettcmtn dit nogh ogensghijnelijk willen ondersoeken / hier toe nemendc een bak van eekenhout dight gemaekt / die
omtrent een voet wijt en nict wel so diep was / en dat ruim twe voet
lang / Hier toe genomen een stuck saght lindcnhout / en dat tot de
dunte van een mesrug gesghaeft / dit in spondingen wel dight gevocght / tot op een halfduim aent ainde / met de houtdraden op en
neer / en hebbe eerst dit klaine bakje met water gevult / en bevonden
dit lindcnhout seer na een half duim door te buigen : dit wel afgcmeten
sijnde / hebbe dit klaine bakje gcleeght / en het resteerende (sijnde nogh
wel twe voet lank) met water gevult / en bevonden het selfdc lindcnhout ook seer na een half duim over d.ander sijde door te buigen. Also
dat men hier genoegh konde sicn dat dit klaine water van een half
duim brect / so sterk parste als dat van twe voet : gelijk ik dit selfde
(10) R. Descartes' brieven waren door Clerselier uitgegeven.
(11) G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen in dc Nederlanden uit de 16e — 18e
eeuw, 's-Gravenhage 1940, vermeldt op 12 mei 1633 : Huybrecht ende T a t e
Philipssonen gebroeders wonende tot Schagcn. Scheprad voor hand-, ros-, of
windmolens.
«buygende Schcprat met vcrscheyden kabels ofte touwen te .samen gewrocht,
mitsgaders in een schijffloop met rollende stacnen bequaem om aen alle hantmolen^,
rosmolens ende Wintmolens te stellen*. Zij vroegen octrooi voor 30 jaar, het word
verleend voor 11 jaar.
(12) Deze neef is Pieter Rembrantsz. van Nierop, -f- 1708, landmeter te Hoorn, doopsgezind aaimoezenier,

155

ook hebbe helpen ondersoeken daeghs daer na met dien parsoon daer
me ik bij u was genaemt H. Klinkhamer (13) wonende op de warmoesgraft / welkc nu in plaetse van Melis Klacsen Bosman (14) dc Sphcra
Mundes niackt voor de erfgenamen van J. blauw (15) / die ook hetselfde aen ue vertonen kan / alhocwel dat dese bak so groot niet en
was als die ik er toe gebruikte. Dit soude men ook konnen ondersoeken
met een lankwerpigh en reghthoekigen bak met water gevult / twelk
volgens u begrijp de aindcn meer parsing souden lijden dan de sijden /
en met mij evenveel: want ik segge / een bak van een duijm breet / 10
duijm lank ende diep / dan soude op de gront 100 tcerlinkse duimen
rusten (sijnde de swaerheit des waters) en tegen elk ainde 50 duimen
parsen / met nogh aen elke sijde 500 duimen / dat is op allc plaetscn van
de bak een gelijke parsing / welverstacnde als die even diep onder
t waters oppervlak is ent soude konnen ondcrsoght worden met het
uitspuiten des waters door gelijke geboorde gaten : want het moet volgen dat hoc de parsing meerder is / hoe dat dese uitspuiting ook meerder
sal sijn. Hoc dit nu bij ue aengenomen sal worden / daer van sal ik
d.uitkomste vcrwaghten / en blijve na wensinghe alles goets.
Nieu- Nierop
in September

1674

uc seer toegenegen
Dirk Rembrantsz

(13) Ik vond in het Gemeente-archief van Amsterdam geen ondertrouwaktc van H.
Klinkhamer. De achternaam komt echter wel verscheidene malen voor.
(14) Melis Claesse Boschman, trouwt tweemaal:
1. Slooten 25 aug. 1654, ond. kerkelijk Amsterdam 7 aug. als schrijnwercker, van
Amsterdam, oud 22 jaar, geassisteerd door zijn moeder Ariaentjc Hendrix en wonende in de Rosestraat, Trijntje Kolck, van Amsterdam, oud 25 jaar, geassisteerd
door haar vader Jan Wijbrantse Kolck en wonende in de Langestraat.
2. Ondertr. kerkelijk Amsterdam 13 September 1669 als Instnunentmaecker, van
Amsterdam, wonende in de Rosestraat, Maria van Teerlingh (van Tarelinck), van
Leiden, oud 42 jaar, wonende op de memocndijck, geassisteerd door haar ouders.
(15) Dr. Johan Blaeu (1596-1676). instrumentmaker en globe- en kaartmaker te Amsterdam. zoon van Willem Jansz. Blaeu, die in 1596 Tycho Brahe te Uranicnborg
gcdurcnde een half jaar als Icerling hielp. Zie M. Rooscboom, Bijdragen tot de
geschiedenis der instrumentmakerskunst in de noordelijke Nederlanden tot omstreeks 1840, biz. 34-35, Leiden 1950,
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Bijlage II
Brief van dc Voider over de methode van St. Julien-Pottier .
tcr bepaling van dc lengte op zee.
De akte is in het Rijksarchief te 's-Gravenhage,
Collectie Hudde no 44.
Edele Achtbaare Heeren
Ick hebbe UEd. achtb. Missive van den 14 de September wel ontfangen, maar tot nogh toe gedraalt, om de selfde te beantwoorden, en
UEd. achtb. het versochtc berigt over de invcntie van Monsr. de St
Julien Pottier toe te laatcn komen uyt oorsaake, dat ik wel gewenscht
had, dien Hr eerst te hebben hooren spreeken, ecr ik mijn oordeel over
sijn saak gaf, soo om hem te benccmcn ist nict allc klachtcn ('t welck
door de liefde die de Inventeurs ordinary tot haar conccpten hebben
genoegsaam onmogclijk schijnt, als men dc invcntie niet komt te approberen;) ten minstcn altijt die, van nict gehoort tc sijn, als ook om hier
door voor te komen alle verdere aanloop, die hij misschien sal willen
doen, als hij daar naar sal komen tc vcrncmen, dat sijn Invcntie door
mij mede niet goedgekeurt is. Waarbij komt, dat ik mij zo doende ten
vollen soude konnen verscekeren, dat ik sijn mccningh te recht bevat
hadde; t welk mij in dese saak des te meer noodsakelijk dacht, omdat dc
meeste schriften mij door Monsr de Graaf (16) tcr hand gestelt, oversettingen sijn, en die wel, so veel als ik uijt dcsclfde kan bemerken, en
als Monsr de Graaf selfs advoueerde, gants niet accuraat.
Dit is, Edele Achtb. Heeren, de reden, waarom dit bericht Ued.
achtb. nict eerder toegesonden hebbe, en die mij ook soude bcwogen
hebben, ncch er mede te wachten, dcwijl Monsr. Pottier, die mij verscheide maal, toen het onnodigh was, hier over heeft willen onderhouden,
en nogh dien eygen morgen, toen ik nademiddagh UEd. achtb. Missive
ontfingh, mij hier over begroet heeft, nu, nu 't recht ter snee soude sijn,
niet voor den dagh komt. Maar bemcrkende uijt de Hr de Blocquerij, dat
UEd. achtb. van Haar Hoogh. Mog. geprcsseert werden, en derhalvcn
gaarn metten eersten mijn geringe Consideratien over dese saak soude
hebben, soo sal ik, om UEd. Achtb. so veel in mij is te voldoen hier
(16) Abraham de Graaf, leraar in de wiskunde te Amsterdam, schreef in de periode
1657-1717 vele boeken over zeevaartkunde, wiskunde en boekhouden. Zie D.
Bierens de Haan, Bibhographie neerlandaise, Nieuwkoop 1960.
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opstellen, t geen ik begrijpc de invcntie van M o n s r . Pottier tc sijn en
mijn oordeel omtrent het gebruyk der selver ten respecte van de Lengtevindingh d a a r bij voegen.
M o n s r Pottier dan stelt, dat men (om sijn eygen woorden, so als
se ovcrgeset sijn tc gebruyken) hebbende dc oprechtc hooghtens
van
de maan voor twee bepaaldc tijden. licht kan een tafel maaken,
inhoiidende allc de verscheidene
ontmoctingen,
of vcrscheidcnthcden
van dc
maan met de aspunt tot veel middaghlijncn.
t zij ter rechter. t zij ter
slinker hand van haar loop: dat is, gelijck ik uyt dc hcele saak mccn
te sicn. dat men een tnlel kan maakeji, inhoudende alle de verscheide
distantien, die dc maan sal hebben van de Pool, in dese of gecnc meridiaanen, als sij dc selfdc sal komen te passeren. O f t e ook, dat hij om d e
globe der a a r d e een spirale lijn soude konnen trecken sodanigh, dat de
maan altijd recht over de selfdc soude loopen nu wel rasser, d a n trager,
maar evenwel altijt recht over de selfde spirale lijn; welke spirale lijn
diensvolgens y d e r meridiaan sal snijen op sodanigh een distantie van dc
Pool, als d e m a a n sal hebben, w a n n e e r hij die meridiaan gckomen sal
sijn.
Dese tafel gemaakt, ofte spirale lijn getrocken sijnde. resteert er
niet anders, als dat men naukcurigh ondcrsocke de nettehooghtens boven
de horizon, soo van de pool, als van de maan in dc meridiaan sijnde.
W a n t hier door bekent zijnde de nette afstand tusschcn de maan, ende
dc pool in de meridiaan, kan mij ofte door de tafel. ofte door de getrokken spirale lijn, nict onbekent zijn, onder wat meridiaan de plaatsc is,
daar de m a a n de gcvonde distantie van de Pool heeft.
N u om de hooghte van de maan in de meridiaan te vinden (want
die van de Pool schijnt hij a a n de ordinaire wijse te laatcn, omdat d a a r
geen a n d e r e mentie van m a a k t ) gebruykt hij twee wegen. D c eerste
bestaat in t observeren van de hooghte der maan. die hij in dc eerste
schriften alleen schijnt voorgestelt te hebben en op dc welkc U E d .
Achtb. in haar Ed. A c h t b . Missive rcflectcren.
D c tweede, waarbij hij de verschillen der verscheensichts en der
dampheffingh (die de eerste manier wat onseckerder maaken, also de
sterrekundigc over dc groottc van die verschillen niet eens sijn) komt te
mijden en w a a r v a n hij in sijn laatere schriften, so ik gisse. mentie maakt,
bestaat uit observeren van dc m a a n in de meridiaan tc gclijk met een
star, uyt wiens ascensie recta, die dan de selfde is met die van de maan,
als ook uyt de plaats, w a a r de maanswegh den a e q u a t o r snijdt en de
hock w a a r mede sij de selfde snijdt, hij dan vcrder uytrekend, als
licht te doen is, des maanshoogte in dc meridiaan.
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Hier in bestaat, mijns oordecls, het voorgeven van Monsr Pottier,
omtrent het welke tc considcreren valt, dat in al dc manieren, die men
ooyt of ooyt heeft bijgebracht om door waarncminge van dc maan de
lenghtens te vinden, sigh twee swarighcden hebben opgedaan, die die
manieren 't onbruyck hebben gemaakt; dc eerste is, dat de maansloop .so
volmaakt niet bekent is, als tot de lenghtevindingh van noden is. De
tweede, dat als dese loop selfs al ten accuraatste bekent was, dat men
evenwel te scheep so net en seeker niet kan observeren, of men sal ecnige
minuten komen tc seylcn en daardoor bij gevolgh groote fijl in de lenghtevindingh begaan.
Of de eerste swarighcit, bestaande in de onseekerheit van des maansloop, door Monsr Pottier weggenomcn, sal ik hier niet detcrmincren, soo
omdat hij niet en toond, hoc die tafel te maaken, of hoc de spirale lijn
tc treckken, seggende alleen dat het licht en van andere meer gedaan
is, hoewel t mij toeschijnt een seer groot postulatum te sijn; als omdat
het ondersoek van dese dan eerst recht tc pas sal komen, als hij het
ongcm.akc uyt de twede swarigheyt spruytende sal hebben weghgenomen.
W a t de tweede swarigheit aangaat, om die wegh te nemen, helpt
mijns oordecls nict, dat dc Hr Pottier segt, dat men soo wel des maanshooghte als die van de Pool kan observeren. W a n t of dit wel waar is.
soo is aan de andere kant ook waar, dat de fout, die men int' observeren begaat, omtrent dc breette, die enkele fout blijft, daar se in 't
vinden van de lenghte veel maal vermenigvuldigt word.
W a t nu verder belangt het observeren van de hooghte des maans in
dc meridiaan ben ik met UEd. Achtb. eens, hier in dat somen door qualijk observeren of der Poolshoogtc, of van die van de maan, 1 minuit
minder of meerder krijgt in de boogh, die er is tusschcn dc maan ende
pool, dat dit verschil nu meer nu minder maar door malkandcr geslagen,
sal geven een verschil in de lenghte van omtrent twee graden; namcntlijk, soo men oudvastelt, dat de maan verschilt van sijn doen voorgaande
hooghte in dc selfde meridiaan drie graden sijnde notoir, so 3 graden ofte
180 minuiten hooghte geven 360 gr. lenghte, dat een minuit sal geven 2
gr. Monsr. Pottier klaagt en niet sondcr ecnige reden, dat dese 3 gr.
tc klijn genomen werden, alsoo dc riem van de maan is 57. en nict 47 gr.
Maar laat ons nemen 4,5 a 6 gr. van welke getallen het minste, soo men
al de verscheyde grootte van des maans ricmen door een slaat, tc groot
sal sijn. sal t verschil daenv/el op yder minuit wesen Ij/j. 1 1/5, a I gr. en
derhalvcn op 10 sal 't verschil sijn 15, 12, 10 gr. so dat hij door dit
grooter te nemen daen wel niet te helpen is.
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In sijn tweede manier, is dc fout spruytende uyt het qualijk observeren ten respecte van de maan soo groot niet, hoewel se ten respecte
van dc pool de selfde blijft, maar evenwel te groot om hicrdoor de lenghte tc vinden. W a n t gestelt zijnde dat ik meendc de maan te sicn in een
meridiaan met een sckcre star, en dat ik kwam 10 minuten tc dwalen,
.so dat de maan in een andere meridiaan was hebbende 10' meer of min
ascensionis rectae, dan sal ik uyt mijn reekeningh vinden nict de waarc
hooghte van de maan, maar die, die de maan soude hebben, als hij omtrent 10 minuten nadcr of vcrder in sijn wegh voortgegaan was. Nu geven 790', die de maan in 24 uuren in sijn wegh loopt, 348 gr. lenghte
(want soo veel graden loopt de maan over de aarde in 24 uuren) so sal
dan 10 minuten geven wat min als "lYz %^- zodat de waare meridiaan van
die geene, die ik door dese Reekeninghe sal komen te vinden verschillen
sal rijkclijk 4 graden.
Ick sie wel dat Monsr Pottier versoekt te ontgaan door twederhande redenen, maar die geen van beyde dc sack voldoen. Ten eersten,
seght hij, een minuit van de hooghte der maan en kan geen meer verschil als van een mijn vcroorsaaken en dat is baarblijkelijk, dewijl een
geheele graad in de middaghlijn maar met 60 mijlen op den aardkloot
overeenkomt, 't welck hij ook in een ander geschrift met een figuira of
verklaard of bcvcstigt. Maar dit doct mijns oordecls gantsch niet tot de
saak. W a n t of het wel waar is, dat de maan 1 minuit hooger geobscrveert werd ende. als hij waarlijk is. de plaats, waar op hij ons verticaal
schijnt na dese observatien maar een mijl, waar van er 60 een graad
maken, in de selfde meridiaan verschilt van dc ware plaats, boven de
welke de maan verticaal is, so sal dit evenwel in de reekeningh der lengten een veel grooter verschil maaken : want het is buyten twijfel, dat
dc maan in die parallel die een minuit hooger is als dc waarc, niet kan
koomen, tenzij dat hij in sijn wegh soo veel avancecrt, als dit ondcrschijt van hooghten vereyscht. Dc spirale lijn, die Monsr Pottier om
de aarde trekt loopt noodsaakelijk heel schuyns zodat hij in een heele
omtrek in dc meridiaan maar omtrent 4 graden vcrandert. dewijl nu
dese 4 gr. verandcringh in dc heele omtrek van 360 gr. gedistribucert
werden, so sal 1 minuit verandcringh gedistribucert werden op l},^ 3^Dese spirale lijn dan sal een parallel met dc aequator. die een minuit
hooger is eerst snijden in die meridiaaan. die van de waare 1 V^ gr. verscheclt.
Het tweede bewijs haalt hij bij uijtreekeningh. Hij rckent, dat als
3 gr. des verschils der hooghten geven 360 gr. dat dan 1 secunde sal geven 2 minuten, t wclk met het gcene rects gcleyt is seer wel overeenkomt,
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want hier uyt volgt dat 1 minuit sal geven 2 graden.
Maar segt Monsr Pottier, als men stelt dat dc maan in een etmaal
10 minuten trager in sijn wegh liep dat soude ten respecte van de
meridiaan geen secunde verschil geven. N . doct dat tot de haa... dc maan
sal haar gangh ga... en nog rasser nog trager loopen, of se gcobserveert wert, of niet. Dc observatie heeft een fout van 10 minuten, sonder
dat die 10' aan ecnige tijd bcpaalt zijn, passende nict meer op 24 uuren
als op 24 minuten. Maar dcwijl uyt dese cygc reekeningh van Monsr
Pottier volgt, naar sijn eygen scggen, dat ider minuit Icngtens in des
maans wegh geeft 13 secondcn hooghte in de meridiaan, so sal 5 minuten van des maanswegh geven 65 secunden en derhalvcn 1 minuit verschil der hoogtc in de meridiaan sal omtrent geven 5 minuten verschil
in des maans wegh. Maar de maan 790' loopcndc in sijn wegh in 24 uuren,
sal wat meer als 9 minuten tijts van doen hebben, om dese 5 minuten
weghs afte loopen en derhalvcn sal men een meridiaan vinden, die omtrent
9 minuten tijts, dat is 234 gr- graden van de waare meridiaans verschilt.
Ick verwonder mij ook, dat Monsr Pottier dese obejctie van in 't observeren van des maans of poolshoogtc, light tc konnen 10 minuten missen, so uyterhjk tracteert, eveneens of die niet kon voorkomen, als van
onkundige. Zccvarende liedcn souden hier geloof ik, anders van oordelcn
en hij Monsr Pottier selfs. als hij sigh gelicft te crinncren, wat cr al
voor moeytcn en sorgh gercquireert word, om op de vaste aarde, daarmen
hondert Commoditeitcn tot die saak heeft, die te scheep ontbreeken, een
meridiaan te trecken, die 't ccnemaal sonder ecnige afwijkingh met dc
waare komt te accordercn.
Uyt wclk alles mijns oordcels, dese Conclusie valt, dat dese manier van Monsr Pottier niet met vrugt in 't werk gestelt kan worden,
om daar door de waarc Lenghtens te vinden, ten waar hij ons daarenboven aanwees een seckere manier, waar mede men tc scheep op zee
sijnde konde observeren de hooghte van de Pool en van de maan, dat
het in ver.... geen minuit of wel een halve minu... ude konnen seylcn t welk
zo langh als... schiet is, is al de rest vrughteloos. W a a r mc.eenendc aan
UEd. achtb. versock voldaan tc hebben, sal ik UEd. achtb. in de Protectie Godes beveclcn en blijven met ondcrdanigh respect.
Leyden den 9 October
1697
van Neckstraat 102,
's-Gravenhage.

Edele Achtbaare Heeren
UEd. Achtb. ootmoedige dienaar
B. dc Voider.
:
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SUMMARY
Johannes Hudde (1628-1704), the famous mathematician, left two collections of
papers. One of them is now in the Rijks-archief (Record Office) at 's-Gravenhage,
the other is in the Gemeente-archief (Record Office) at Amsterdam. W e dit not find
any papers on mathematical subjects. However, we did discover a letter from Di;-k
Rcmbrands van Nierop to Hudde on hydrostatics and a method by Antonius de Saint
Julien Pottier to determine the longitude at sea. Some attention is paid to silk-production
and to producing fresh water from seawatcr with the help of destillationapparatus on
board of ships. The first ships with these water-works left Holland in the year 1691.
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