
Twee verdienstelijke Nederlanders

door een Engelschman herdacht
.

In was derhalve oene gaping van niet minder dan 70.000. Deze

word aangevuld door adriaan vlack , die in 1628 te Gouda zijne Arith-

netica Logarithmica uitgaf. Daarin bevindt zich een tafel der logarithmen
van 1 tot 100.000, mot 10 decimalen. “Het is die tafel,” — zegt
olaisher, “welke in allo later uitgegeven logarithmen gekopieerd is.
Ei bevonden zich wol is waar eenigo fouten in

,
die allengs ontdekt

wi verbeterd zjjn in den loop der 200 jaren welke sedert verstreken

''■U11
, maar

geene nieuwe berekening is later meer gemaakt, zoodat

In het October nommer van 1872 van het Philosophical Magazine
p. 291, komt een opstel voor van den heer J.W.L. GLAISHER, getiteld:
Notice respecting some new Facts in the early History ofLogarithmic Tables

,

waarvan wij den inhoud hier verkort willen teruggeven, omdat het

voornamelijk handelt over de groote verdiensten die zich reeds zeer

vroeg twee Nederlanders, beiden inwoners van Gouda, hebben verwor-

ven door het bewerken en uitgeven van logarithmentafels.
Het geboorteland der logarithmen is, gelijk men weet, Engeland.

In 1614 gaf NAPIER zijn Mirifica Logarithmorum Canonis Descriptio uit,
waarin de naar hem genoemde Napieriaansche logarithmen zijn inge-
voerd. Zijn landgenoot BRIGGS verbeterde deze door het getal 10 als

grondslag voor de berekening te bezigen, en in 1624 verscheen zijne
Arithmetica Logarithmica

,
waarin de logarithmen der natuurlijke ge-

tallen
van 1 tot 20.000 en van 90.000 tot 100.000, elk met 14 deci-

malen, gegeven zijn.
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dus de uitkomsten van het werk van eriggs on van vlack nog steeds

in onze tegenwoordige tafels zijn wedergegeven.”

Vijf jaron later, in 1633 gaf vlack zijne Trigonometria artificialis

uit, met logarithmentafols der sinussen enzv. voor elke minuut, en,

ofschoon hij ook hierin eenen voorganger had gehad in gunter
, pro-

fessor der astronomie te Londen, bewees hij daardoor op nieuw oen

grooten dienst aan do sterrekunde, landmeetkunde on vooral aan de

praktische zeevaartkunde, daar zijne tafels voel uitvoeriger waren,

dan die van gunter, welke in 1625 waren verschenen.

Ecu jaar vroeger, in 1632, had hij ook nog uitgegeven: Ephe-

merides Motuum coelestium ah anno 1638 ad annum 1636.

Alle drie deze werken zijn te Gouda verschonen.

Wie nu was die adriaan vlack? Wat weten wij meer van zijn

loven on werken ? Tot dusver moest men op die vragen hot antwoord

schuldig blijven, en wij hebben het aan den hoor glaishur te danken

dat wij thans daaromtrent iets beter zijn ingclicht. Zijne nasporingen

in verschillende cngelsche bibliotheken hebben hom bovendien geleid

tot do ontdekking, dat er te gelijk met vlack te Gouda nog een ander

wiskundige woonde, die mede zijn aandeel heeft gehad aan het uit-

geven der eerste logarithmontafels, namelijk ezechiel DE decker.

Deze gaf in 1626 een boek uit, onder den titel van Nieuwe Tellconst,

inhoudende de Logarithmi voor de ghetaüen beginnende van 1 tot 10000,

ghemaeclct van iienuico eriggio Professor van de geometrie tot Ocxfort,

enzv... .
door ezechiel de decker

,
Eekenmeester ondo Lantmeter

residerende ter Goude, bij pieter ramaseyn
, Iloeckverkoopor in de

corte Groenendal, int vorgult ABC. 1626.

In do voorrede nu van dit hoogst zeldzaam geworden werk, leest

men, nadat de schrijver gewag had gemaakt van do twee jaron vroeger

verschenen Arithmetic/! van brigg: “welck Boeck wij voorgeno-

men hebben tot dienst van do Onervarene in deLatijnse

sprake, end(\ door ghebreck van Exemplaren hier te

Lande, int Ncdcrduyts te laten uytghaen, met behulp

van don kunstlier on den Jongkman adriaan vlack, enzv.”

Daaruit blijkt derhalve dat vlack, die vormoedelijk een leerling van

de decker was, dezen behulpzaam is geweest om het werk van briggs

uit het latijn te vertalen, en tevens dat vlack hierin de eerste aan-

leiding heeft gevonden om door eigen arbeid do grooto, door briggs

opengelaten leemte aan te vullen.
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Uit de beide voorreden tot zijne bovengenoemde werken blijkt dat

hij zeven jaren van zijn leven aan het berekenen zijner logarithmen-
tafels heeft besteed.

Eon tooval bracht glaisiieii in do bibliotheek dor universiteit te

Cambridge een klein boekje in 12 mo in handen, waardoor op eenmaal

licht verspreid werd over het tot dusver weinig bekende leven van

onzen landgenoot. Dit boekje bestaat uit twee geschriften in één band.

De titel van hot eerste is: liegii Sanguinis Clamor ad Coelum adversus

Parncidas Anglicanos. llagae comitum. Ex Typographia Adriani Vlaag
1652. De titel van het tweede luidt; Joannis Mïltoni Defensio secunda

pro Populo Anglicano: contra infamem Libellum anonymum cujus Titidus,
Pegis Sanguinis Clamor ad Coelum adversus Parricidas

Anglicanos. Accessit Alexandri Mori Ecclesiastae
, Sacrarumque litte-

rarum Professoris Fides publica, contra calumnias Joannis Miltoni, Scurrae.

llagae comitum. Ex Typographia Adriani Vlacq 1654.

De schrijver van het eerste dezer beide pamfletten was aan vl.vck
,

gelijk hij zelf in een bij het tweede gevoegd aanhangsel zegt, onbe-
kend ; waar het wordt voorafgegaan door eene Dedicatio aan Karel II,
getookend a. vlack. In het zoo even genoemde aanhangsel nu, dat
twaalf bladzijden beslaat en getiteld is: Typographus pro se ipso , geeft
vlack een overzicht van zijn eigen levensloop, hoofdzakelijk om zich
te verdedigen tegen milton

, die, gelijk bekend is, een hevig voor-

stander van Cromwell was en do vrienden van het oude koningshuis
m eene taal bestreed, die den dichter van het Paradise lost onwaar-

1 was>
vlack

,
dien hij, blijkbaar niet zonder reden, daartoe

lekende, zegt hij in zijne bovengenoemde Defensio secunda:
“Est VI .

° J

((

laocus unde gentium nescio, vagus quidam librariolus, vetc-

“f

1

- at^Ue ococt°r notissimus, is Londini aliquandiu bibliopola

“ft
11- C^ancu^aiaus

> flua üx nrbe, post innumeras fraudes, obaeratus au-

“t"^
1

' Random Parisiis fi.de cassum et male agendo iusiguem, via

u

° ll ac °kaea
cognovit : unde olim quoque profugus no multis qui-

parasangis audet appropinquare, mine si oui opus est balatrone
perditissimo atquo vonali, prostat Hagaccomitis Typographus de-

“coctus.”

. an twoord
op deze lompe taal en door niets bewezen beschuldi-

gingen, verhaalt nu vlack, op eenvoudige, waardige wijze, zijn le-

a62r°OP ’ Van . Ze8
r
en‘ twintig jariSen ouderdom af, d. i. van hot jaar

-6), toen hij voor het eerst met de berekening zijner logarithmen-
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tafels een aanvang maakte. Hij was dus in 1600 geboren. Hij verhaalt

dat hij vóór dien tijd noch boekbinder noch boekvorkooper was, maar

beiden geworden is om de door hem geschreven werken uit te geven.

Ter bevordering van hun debiet begaf hij zich eerst naar Frankrijk

en vervolgens naar Engeland. Hij woonde tien jaren te London en

deed daar aanvankelijk goede zaken; maar later den nijd van zekere

andere bookverkoopers verwekt hebbende, wisten deze eenige handlan-

gers van den aartsbisschop laüd over te halen beslag op zijne boeken

te leggen en deze verbeurd te verklaren. Door do hulp van Dr. joiin-

ston
, bisschop van Londen, gelukte het hem echter deze verbeurdver-

klaring te voorkomen en een verlof te verkrijgen om de boeken die

hij in voorraad had te verkoopen. Do boekdrukkers des konings boden

hem toen aan hom een volledig verlof als van ouds te verschaffen,

mits hij van hen afdrukken kocht van twee boeken, die zij op ver-

zoek van IjAUD gedrukt hadden. Dit deed hij en toen verkreeg hij een

verlof voor twee jaren, mot het vooruitzicht op verlenging daarvan

na verloop van dien tijd. Doch tegen hot einde van dit tijdperk brak

do burgeroorlog uit, en daarom verliet hij London en begaf zich naar

Parijs. Daar ging het hem een tijd lang weder goed, en hij gaf er

verscheidene, meest theologische werken uit, in do meening dat hij,

daartoe recht had. Doch hij verwekte zich daardoor vijanden, die wis-

ten te bewerken dat al zijne boeken verbeurd verklaard werden. Toen

deed hij een beroep op het gerechtshof van het parlement, maar zijne
vrienden raadden hem eeno voorgesteldo schikking aan te nomen,

volgons welke hij zijne boeken terug ontvangen zoude, mits hij Parijs

verliet, om er niet binnen oen jaar terug te keeren. Het was name-

lijk een privilegie dor Parijsche boekverkoopers, dat vreemdelingen

daar slechts eenmaal s’jaars mogten komen om hunne boeken te vor-

koopen. Hij begaf zich daarop naar s’Giravenhago om aldaar het ove-

rige zijner dagen door te brengen, on beriep zich op zijne vrienden

die omtrent zijn .gedrag en karakter zouden willen getuigen.

Dit is do korte, ons door glaisiiek medegedeelde inbond van het

verweerschrift van vlack. Hij voegt er bij: “Men is bijna geneigd aan

milton zijn onbehoorlijken aanval te vergeven , nu wij vernemen dat

wij het daaraan verschuldigd zijn dat wij bekend zijn geworden met

hetgeen anders altijd voor ons een geheim zou zijn gebleven.”

Omtrent de Decker is het aan glaisuer niet gelukt iets van belang
o

o

op te sporen, noch omtrent andere dan het reeds genoemde, door hem
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geschreven werk, noch omtrent zijne levensgeschiedenis. Zijn naam

wordt echter niet vermeld in eenige dor vele werken die over do ge-

schiedenis en litteratuur der wiskunde handelen. Daarom voeg ik hier-

bij
,

dat zich in do bibliotheek der ütrechtscho hoogeschool een 4° boek

van hem bevindt, dat drie-'en-dertig jaren na zijne boven vermelde

Nieuwe Telkonst door de decker is uitgegeven. De titel in zijn geheel
luidt als volgt:

Practijck van de Groote zee-vaert
,

Beschreven door ezechiel de decker
,

Rekenmeester ende Landt-meter, resideerende tot Rotterdam. Ende nu op

nieuws verrijckl met twee Aenhange,

’t Eerste Aenhangh hestaet in 't Onvermogen der Gelijkgradige Paskaart,
ende verscheyden Hemelklootsche Rekeninge, aen-wijsende 't verschil der

Polus-hoogte, tegen jan jansz. stampioen ende andere Exempels, alles

m Wis-konstige Aenteykeninge van de groote Zee-vaert. Beschreven door

gekard mick
, geadmitteerde Landtmeter, residerende tot Gouda.

't Weede Aenhangh genaemt Practijck der Stierluyden, bestaende in de

Rromstreecks-reeckeningen, ende eenige Astronomische Werk-stucken, aen-

gaende de Groote Zee-vaert. Beschreven door adriaen jacobsz. kops
,

in

zijn leven residerende tot Delf shaven.

lot Rotterdam. Gedruckt bij Bastiaan Wagens, Boekvcrkooper op ’t

Steyger in Josephus, Anno 1659.

Hieruit blijkt dus, dat de Decker zijn vroegere woonplaats Gouda

op lateren leeftijd mot Rotterdam heeft verwisseld. Waarschijnlijk heeft

hij daar lessen in de stuurmanskunst gegeven. Hogelijk zijn er onder

onze lezers, die iets moer omtrent deze oude beoefenaars der wiskunde

hier te lande weten mede te deolen. In dit geval houden wij ons daar-

voor aanbevolen.

P. Harting.


