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EEN 17e-EEUWSE ERUDIET OPNIEUW IN DE AANDACHT. 
RENE-FRAN<;:OIS DE SLUSE (VISE 1622 - LUIK 1685) 

Bespreking van: "Actes du colloque international 'Rene-Fran,ois de Sluse', 
Amay-Liege-Vise, 20-22 mars 1985", Bulletin de la Societe Royale des 
Sciences de Liege 55 (1986) fasc. 1,269 p. 

In de 17e-eeuwse geleerde wereld was Rene-Fran,ois de Sluse een bekend en 
gerespecteerd mao. Pascal adresseerde eeo van zijn befaamde Lettres 
Dettonville aan Sluse,l Newton verwees naar Sluse in z'o Principia,2 en 
Christiaan Huygens schreef over hem: hij "is de geleerdste en helderste 
wiskundige die ik ken."3 
Sluse was in 1622 in Vise geboren,en door zijn familie voorbestemd voor 
een kerkelijke carriere. De familie De Sluse was invloedrijk; zij had 
connecties tot in het Vaticaan: Oom Walthere Waltheri was secretaris van 
paus Innocentius X. Sluse studeerde van 1638 tot 1642 in Leuven. In 1643 
verwierf hij in Rome een doctoraat in de rechten. Tijdens zijn tienjarige 
verblijf aldaar kwam hij in aanraking met de moderne Italiaanse wiskunde, 
de indivisibilia-Ieer van Cavalieri en Torricelli. In 1650 werd Sluse door de 
paus benoemd tot kanunnik in Luik; vanaf da! moment ontwikkelde hij een 
intensieve correspondentie met vele vooraanstaande wiskundigen -
Christiaan Huygens, Blaise Pascal, Wallis en anderen. In 1658 was Sluse een 
van de deelnemers aan het door Pascal aangezwengelde debat over de 
cycloide. In hetzelfde jaar verscheen zijn enige boek, het Mesolabum, waarin 
een constrnctieprocede wordt gegeven voor het klassieke Grieke probleem 
van de verdubbeling van de kubus' In 1673 publiceerde hij in de 
Philosophical transactions van de Royal Society een rekenregel voor de 
bepaling van raaklijnen en een regel voor het bepalen van dubbele wortels 
van vergelijkingen. Sluse stierf in 1685 in Luik. 
In de geschiedenis van de wiskunde is de aandacht VOOI Sluse in de 

1. "De l'escalier, des triangles cylindriques, et de la spirale autour d'une cone. Lettre de 
M. Dettonville a M. de Sluze, chanoine de la cathedrale de Liege" in: 1. Chevalier ed., 
Oeuvres completes (Parijs, 1954) 328-334. 

2. In Scholium volgend op Lemma II. Vergelijk c.B. Boyer, A History of mathematics 
(New York etc., 1986) 436-437. 

3. Geciteerd uit het artikel over Sluse van M. Flarkin in de Dictionary 01 scientific 
biography: "[Slusius] est geometrarum, quos novi, omnium doctissimus candi
dissimusque. " 

4. R.F. de Sluse, Mesolabum seu duae mediae proportionales inter extremas datas per 
circulum et el/ipsim vel hyperbolam infinitis modis exhibitae, accedi! problematum 
quorumlibet solidorum ellectio per easdem curras, iisdem modis, et appendix de eorundem 
solutione per circulum et parabolam (Luik, 1659; 2e, met twee appendices uitgebreide druk, 
Luik, 1668). 
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afgelopen decennia marginaal geweest. Ruim honderd jaar geleden gaf de 
Luikse wiskundige Constantin Ie Paige delen van Sluse's geleerde 
correspondentie liit; aan de editie liet hij een biografische schets 
voorafgaan. 5 In 1928 publiceerde de - evenee.ns Luikse - wetenschaps
historicus Leon Rosenfeld een stu die over Sluse's methoden ter bepaling van 
raaklijnen. 6 Voor zover ik heb kunnen nagaan is er daarna TIiets 
substantieels over Sluse gepubliceerd. Het gebrek aan belangstelling voor, 
en kennis van Sluse's werk in wetenschapshistorische kring wordt treffend 
geillustreerd door een Luikse gebeurtenis anno 1981, die door R. Halleux in 
zijn inleiding bij de hier te bespreken congresbundel wordt verhaald: toen de 
Akense wiskundige Paul Butzer in dat jaar voor de Luikse Societe Royale 
des Sciences een voordracht over zijn hobby - de geschiedenis van de 
wiskunde in de driehoek Aken-Luik-Maastricht - besloot met de oproep 
om de 300ste wederkeer van SlllSe'S sterfjaar toch niet onopgemerkt voorbij 
te laten gaan "volgde een stilzwijgen, zwanger van onwetenheid." 
Butzers oproep had lliettemin een weergaloos effect; er volgde een zo 
indrukwekkende explosie van activiteit, dat ik daaraan niet voorbij kan 
gaan. Een Camite Sluse werd in het leven geroepen, onder voorzitterschap 
van F. Jongmans, en met R. Halleux als secretaris. Het Comite Sluse zette 
zich in 1983 aan het opsporen van Sluse's nalatenschap. Hij had - zo bleek 
al spoedig - zijn wetenschappelijke papieren nagelaten aan een bevriende 
kardinaal. Deze papieren waren uiteindelijk in de Bibliotheque Nationale in 
Parijs terecht gekomen. Zijn goederen had hij nagelaten aan de kinderen van 
zUn braer Pierre Louis en zijn zuster HeH~ne. Een stamboom van de 
nakQmelingen van deze neven werd opgesteld, en de verblijfplaatsen van 
kunstvoorwerpen en familiestukken uit het bezit van Rene-Fran~ois en zijn 
jongere broer, de kardinaal Jean Gauthier de Sluse, werden achterhaald. 
Een ware 'taskforce' zwermde uit naar archieven in Europa om de breed 
vertakte correspondentie van Sluse te lokaliseren. 
Een eerste synthese van de bereikte resultaten werd in 1985 gepresenteerd op 
een tentoonstelling getiteld "Les Sluse et leur temps" in Vise. De 
indrukwekkende catalogus van deze tentoonstelling noemt 223 nummers, 
betrekking hebbend op de familie Sluse in het algemeen, en de klerikale, 
maatschappelijke en wetenschappelijke activiteiten van Rene-Fran,ois de 
Sluse in het bijzonder. 7 

5. C. Ie Paige, "Correspondance de Rene~Franyois de Sluse, pubIiee pour Ia premiere 
fois et precedee d'une introduction", Bulletino di bibliografia e di storia delle scienze 
matematiche efisiche 17 (1884) 427-554,603-726. 

6. L. Rosenfeld, "Rene-Frauyois de Sluse et Ie probleme des tangentes", Isis 10 (1928) 
416-434. 

7. F. Jongmans e.a. Les Sluse et leur temps. Une lamil/e, une ville, un savant au xviie 
steele (Luik, 1985). 
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Door A.C. Bernes en P. Lefebvre werd een inventarisatie gemaakt van de tot 
dan toe bekende correspondentie van Sluse. Deze inventarisatie is inmiddels 
in drie afleveringen verschenen in de Revue d'histoire des sciences.8 

Publikatie van deze corr~spondentie van De Sluse, en een uitgave van de 
relevante delen van zijn nagelaten wetenschappelijke geschriften wordt door 
het Comite Sluse in het vooruitzicht gesteld. 
De driehonderdste wederkeer van Sluse's sterfjaar ging dan oak niet 
onopgemerkt voorbij. Op 20, 21 en 22 maart 1985 werd achtereenvolgens in 
Amay, Luik en Vise een internationaal colloquium over De Sluse gehouden, 
opgeluisterd met feestelijkheden waarbij een imposante hoeveelheid 
wereldlijke en kerkelijke autoriteiten aanwezig was. De bijdragen, 
uitgesproken op dit colloquium, verschenen in 1986 als afzonderlijke 
aflevering van het Bulletin de la Societe Royale des Sciences de Liege. 

In 18 bijdragen, gegroepeerd rond de thema's "Les Sluse et Liege," "Sluse et 
l'Europe," "L'oeuvre mathematique," "Un homme curieux de tout," 
worden detailstudies over aspecten van Sluse's leven en werk, en 
overzichtsartikelen over de intellectuele, sociale en algemeen historische 
context waarin Sluse moet worden geplaatst, gegeven. Niet aile artikelen zijn 
voor een beter begrip van Sluse even relevant. Zij hadden met evenveel, of 
soms wei met meer recht, een plaats gehad op een symposium over de 
Waalse wetenschapsgeschiedenis in het algemeen. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de studie van Jan de Graeve over de Luikse hoogleraar aan het 
jezultencollege Francis Hall, bijgenaamd Linus, en zijn werk over 
zonnewijzers. Linus was weliswaar Sluse's buurman in Luik, maar van 
wetenschappelijk contact tussen beiden zijn geen sporen te vinden. Hetzelfde 
geldt voor de - overigens boeiende - bijdrage van Vanpaemel over het 
cartesianisme aan de Leuvense Artes Faculteit en de negatieve invloed die 
van de geheimhouding van dit cartesianisme uitging op het publieke 
wetenschappelijke debat in de Zuidelijke Nederlanden van de 17e-eeuw. 
Sluse's bijdragen aan de explosieve groei van de infinitesimaalrekening in de 
17e eeuw vormen het meest substantiele en samenhangende gedeelte van 
deze Actes. J. Mesnard en K. Hara leggen de correspondentie Sluse-Pascal 
onder het vergrootglas en geven een gedetailleerde chronologie en 
inhoudelijke analyse van SlllSe'S oplossingen van de in 1658 door Pascal 
gestelde cysclojdenproblemen. P.P. Bockstaele gaat in op Sluse's ontdekking 
van zijn 'regula brevissima et facillima' voor de constructie van raaklijnen en 
de uiteindelijke pUblikatie daarvan in de Philosophical transactions van 1673. 

8. A.-C. Bernes en P. Lefebvre, "La correspndance de Rene~Franyois de Sluse. Essai de 
repertoire chronologique", Revue d'histoire des sciences 39 (1986) 35-69,155-175,325-
344. 
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A.R. Hall en M. Boas-Hall - wie anders - analyseren Sluse's 
correspondentie met Henry Oldenburg en de Royal Society. De benoeming 
van Sluse tot fellow van de Royal Society blijkt mede verband te hebben 
gehouden met de wens van de Royal Society om geinformeerd te worden 
over economische activiteiten en natuurlijke historie in het gebied random 
Luik. E. Knobloch geeft een indruk van de inhoud van de omvangrijke 
collectie mathematische en mechanische manuscripten in de Bibliotheque 
Nationale; diophantische vergelijkingen, combinatoriek, botsingswetten, de 
leer der vergelijkingen etcetera. H.J.M. Bos laat in zijn bijdrage over Sluse's 
Mesolabum zien, dat de centrale vraagstelling daarin niet zozeer de oplossing 
van het klassieke Griekse probleem van de kubusverdubbeling is als weI de 
meetkundige constructie door middel van kegelsneden van problemen 
betreffende 3e- en 4e-graads vergelijkingen - en dat waren kernproblemen 
van de nieuwe cartesiaanse opzet van de meetkunde. Het succes dat Sluse 
daarbij boekte - hij loste deze problemen op oneindig veel manieren op -
verklaart op grote waardering voor Sluse's Mesolabum tot het midden van 
de 18e eeuw, een waardering die daarna sterk is teruggelopen. 
Sluse komt uit deze detailstudies naar voren als een wiskundige, gespitst op 
de grootst mogelijke algemeenheid van resultaten, en op haast klassiek 
Griekse exactheid van stiji en methoden, die echter in de keuze van zijn 
problemen steeds actueel is. Dit beeld wijkt niet af van de korte 
karakterschetsen die Le Paige in 1884 en Rosenfeld in 1928 hebben gegeven. 
Het is wei zeer veel gedetailleerder. Sluse's streven naar perfectie van stijl en 
methode in een periode van onstuimige graei van de wiskunde - en 
daarmee per definitie van onzekerheid over stijl en methode - lijkt een 
plausibele verklaring te zijn voor de vanaf het midden van de 18e eeuw 
drastisch afnemende waardering voor zijn werk - en daarmee oak voor de 
geringe aandacht die door de historici van de wiskunde aan De Sluse is 
besteed. Sluse is een exponent van de klassieke meetkundige traditie, 
waarvan de 18e-eeuwse wiskunde definitief afscheid heeft genomen. Dat 
Sluse deze ommekeer niet heeft zien aankomen kan hem moeilijk worden 
aangerekend. R. Taton laat in zijn 'tour d'horizon'9 van het wiskundig leven 
ten tijde van Sluse's dood (1685) zelfs zien, dat wat wij nu kennen als periode 
van onstuimige groei in feite door iedereen behalve de direct betrokkenen
Leibniz en Newton - werd ervaren als een periode waarin het bouwwerk 
van de wiskunde haar voltooiYng dicht was genaderd. 1O De zegetocht van de 

9. Taton laat in dit artikel abusievelijk Jakob Bernoulli in 1694 naar Groningen 
vertrekken en daar in 1705 overlijden. In werkelijkheid was het Johann Bernoulli die naar 
Groningen kwam, en die zijn broer Jakob na diens overlijden in Basel in 1705 aldaar als 
hoogleraar opvolgde. 

10. Het idee dat de meetkunde met de publikatie van Descartes' Geometria door Frans 
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differentiaal- en integraalrekening die zo'n vijf jaar later zou inzetten, was 
op dat moment nog vrijwel uitsluitend ondergronds in voorbereiding. 
Voor de volledigheid noem ik hier nog kort de andere blJdragen In deze 
bundel: Sluse's correspondentie met Lambeck wordt geanalyseerd door A. 
Kleinert, J.L. Kupper schrijft over Sluse als biograaf van heiligenlevens, 
M.G. Boutier over Sluse als linguist, C. Bertrand over Sluse als filoloog en 
humanist, J. Hoyoux over Sluse in de briefwisseling tussen de paus en zijn 
Keulse nuntius, en J. Knaepen over de familie Sluse en hun onroerende goed 
te Luik. Aigemene overzichten worden gegeven door E. Helin (cultuur
historische Luikse context) en de reeds genoemde Paul Butzer in 
sam en werking met A. Schaffrath. Zij geven een ronduit adembenemende 
opsomming van aile wiskundigen die door de driehoek Aken-Luik
Maastricht tussen de ge en de 18e eeuw zijn voortgebracht. 

Deze Actes geven in geen enkel opzich! een samenhangend beeld van leven 
en werk van De Sluse; naar simpele biografische gegevens zoekt men 
bijvoorbeeld tevergeefs. Ik heb niet de indruk dat het de bedoeling van het 
Comito Sluse was om op deze plaats met zo'n nieuw Sluse-beeld te komen. 
Dat had men immers in de tentoonstellingscatalogus al gedaan.7 De Actes 
zijn veeleer een eerste wetenschappelijk verslag van de in 1983 ingezette 
inventarisatiefase - en als zodanig een rijkgeschakeerd palet van inzichten 
in Sluse's werk in het bijzonder, en in de Waalse wetenschapsgeschiedenis in 
het algemeen. Het is duidelijk dat de publikatie van deze Actes en de 
hernieuwde belangstelling voor De Sluse slechts het begin zijn van een veel 
groter opgezette onderneming. Zoals Halleux in zijn inleiding schrijft: "De 
inventarisatie van het Waalse wetenschappelijke erfgoed, het in veiligheid 
brengen van de archieven, de uitgave van de belangrijkste werken - zie daar 
de toekomstige taken van het Comite Sluse." Voor wat er in zo korte tijd is 
bereikt: chapeau; voor de toekomst zijn de verwachtingen hoog gespannen. 

S.B. Engelsman 

van Schooten baar voitooiing nabij was, heeft ook in de Noordelijke Nederlanden sterk 
geleefd. Zie J. van Maanen, Facets of seventeenth century mathematics in the Netherlands, 
(Dissertatie Utrecht, 1987) 33. 


