Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Techniek (TGGNWT); uitgegeven door het Genootschap voor
Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek (GeWiNa).
Het tijdschrift verschijnt eenmaal per kwartaal.
Redactieraad TGGNWT:
prof.dr. P.P. Bockstaele — dr. S.B. Engelsman — dr. C. Hakfoort —
prof.dr. M.J. van Lieburg — mevr.prof.dr. A.M. Luyendijk-Elshout, voorzitter — dr. W. W. Mijnhardt — prof.dr. D. de Moulin — drs. L.C. Palm —
dr. B. Theunissen, secretaris.
Redactie TGGNWT:
Theunissen, secretaris — Hakfoort — Van Lieburg — Mijnhardt — Palm
Mevr. C.M.J. Hielkema, redactie-assistente
Redactiesecretariaat:
Instituut voor geschiedenis der natuurwetenschappen. Nieuwe Gracht 187,
3512 LM Utrecht
Bestuur GeWiNa:
dr. R.P.W. Visser (voorzitter, 1992) — mevr.dr. A. de Knecht-van Eekelen
(vice-voorzitter, 1992) — dr. C. de Pater (penningmeester, 1990) — mevr.dr.
A. Bierman (secretaris, 1992) — dr. S.B. Engelsman (afgevaardigde bestuur
in redactieraad, 1990) — dr. A.H.M. Kerkhoff (1991).
Lidmaatschap. Leden van GeWiNa ontvangen het TGGNWT gratis. De
contributie van GeWiNa bedraagt ƒ 40,— per jaar (studenten ƒ 20,—).
Opgave bij secretariaat GeWiNa, Rotterdamse Rijweg 138a, 3042 AS
Rotterdam.
Abonnement TGGNWT (instellingen en bibliotheken): ƒ 65,— (-|-ƒ 12,—
verzendkosten) per jaar. Opgave bij de uitgever.
©Genootschap GeWiNa

Editions Rodopi B.V., Keizersgracht 302-304, 1016 EX Amsterdam, tel.
020-22 75 07.
ISSN 0167-2088
Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in HISTORICAL ABSTRACTS and AMERICA: HISTORY AND LIFE.

Tsch.Gesch.Gnk.Natuurw.Wisk.Techn.n(1988)4

R.H. Vermij*
DE NEDERLANDSE VRIENDENKRING
VAN E.W. VON TSCHIRNHAUS
De Duitse edelman en geleerde Ehrenfried Walther von Tschirnhaus is, zeker
in ons land, niet al te bekend. Toch verdient hij onze aandacht. In de eerste
plaats wegens zijn betekenis op zichzelf. Hij was een typisch 17e-eeuws
geleerde die prestaties heeft geleverd op een verscheidenheid van terreinen.
Hij heeft naam gemaakt in de zuivere wiskunde en in de filosofie, maar hij
bewoog zich ook op het terrein van de techniek: hij construeerde ttrandspiegels en brandlenzen en was de uitvinder van het Meissner porcelein.
Op de tweede plaats verdient hij onze aandacht omdat hij met Holland een
zeer speciale band had. Hij heeft ons land herhaaldelijk bezocht en hij stond
direct of indirect met tal van vrienden en geleerden in de Republiek in contact.
Hij zette zich in voor de bevordering van de wetenschappen, niet alleen in zijn
vaderland Duitsland, maar ook in Nederland. Gegevens over dit alles vinden
wij voornamelijk in zijn correspondentie. Helaas is deze slechts zeer
onvolledig bewaard gebleven. Onder de restanten zijn niettemin een aantal
brieven van zijn Hollandse vrienden.' Hun inhoud is wetenschappelijk gezien
weinig belangrijk, maar, aangezien dit soort getuigenissen van intellectueel
leven in Nederland op het einde van de 17e eeuw vrij zeldzaam is, toch niet
geheel zonder belang.
In het bijzonder is het interessant dat de brieven een achtergrond blijken te
geven bij het wiskundige werk van Bernard Nieuwentijt. Als bekend voerde
deze Purmerendse regent in de jaren 1694-1696 een polemiek met Leibniz over
de differentiaalrekening die internationale aandacht heeft getrokken.
Tschirnhaus kende en waardeerde dit werk.^ De wiskunde van het oneindig
kleine komt ook in de brieven ter sprake, en het soort vragen dat aan de orde
komt lijkt van dezelfde aard te zijn als die waar Nieuwentijt van uitgaat. Daar

• Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen, Nieuwe Gracht 187, 3512
LM Utrecht.
1. De meeste van deze brieven bevinden zich in Tschirnhaus' nalatenschap, die
bewaard wordt in de universiteitsbibhotheek van Wroclaw. De hierna geciteerde brieven
van Blok, Van Gent, Dresscher en Mohr bevinden zich daar. Deze bibliotheek was zo
vriendelijk mij kopieën ter beschikking te stellen van de ongepubliceerde brieven.
2. H. Wuttke ed.. Christian Wolffs eigene Lebensbeschreibung (Leipzig, 1841; repr.herdruk z.pl., 1982) 125-126. Vergelijk over deze plaats W. Jentsch, "Christian Wolff und
die Mathematik seiner Zeit", in: Christian Wolff als Philosoph der Aufklarung in
Deutschland {Beitrüge zur Universitütsgeschichte 37 (1980) 174).
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Nieuwentijt bovendien bekend was met minstens één van Tschirnhaus'
Nederlandse kennissen, de verderop te noemen Jan Makreel,' ligt het
vermoeden voor de hand dat Nieuwentijt in deze kring de inspiratie voor zijn
werk heeft opgedaan.
Deze opmerking dient vooral om aan te geven dat ook mensen van het tweede
plan, als de vrienden van Tschirnhaus zullen blijken te zijn, belangrijk zijn in
het intellectuele leven. Zij schiepen het klimaat waarin in Nederland
wetenschap beoefend kon worden. Waar en hoe precies hun invloed zich deed
gelden is een vraag die pas kan worden beantwoord als wij met al deze mensen
en hun werk beter kennis hebben gemaakt. Het is deze laatste, bescheiden
doelstelling die wij ons in dit artikel ten aanzien van de Hollandse
vriendenkring van Tschirnhaus hebben gesteld.
De correspondenten
De achttienjarige Lausitzer edelman Ehrenfried Walther von Tschirnhaus deed in 1669 zijn intrede aan de Leidse universiteit,* toentertijd een
befaamde instelling waar ouders uit tal van landen hun kroost voor hun
vorming heenzonden. Over de studiejaren van Tschirnhaus is ons verder niets
bekend. Zijn levensbeschrijvers verhalen echter hoe hij in 1672, bij het
uitbreken van de oorlog met Lode wijk XIV, dienst nam in het leger van de
Republiek en anderhalfjaar diende in het regiment van baron van Nulandt.
Deze baron, met wie Tschirnhaus bevriend zou zijn geweest, had filosofische
ambities. Hij liefhebberde in de wiskunde en in het lenzenslijpen en was de
schrijver van een boekje tegen de beginselen van Descartes.' Omstreeks deze
tijd moet Tschirnhaus in kennis zijn geraakt met de filosoof Spinoza. De
eerste tastbare bewijzen voor zijn contacten dateren evenwel uit een iets latere
periode.
In 1674 keerde Tschirnhaus korte tijd naar zijn vaderland terug, waar hij zijn
ouders wist over te halen hem zijn vorming te laten voltooien door middel van
een 'grand tour' door Europa, een studiereis waarop hij de belangrijkste
geleerden van zijn tijd persoonlijk hoopte te ontmoeten. Zodoende was hij
eind 1674 weer in Holland terug. In de tussentijd had hij echter al, vanuit
3. B. Nieuwentijt, Analysis infinitorum (Amsterdam, 1695) 150. Leibniz aan Huygens 1
juli 1695, in : Huygens, Oeuvres completes, X, 717.
4. In het Album studiosorum van de universiteit staat hij vermeld als Erenfridus
Walterus, Tschoenhausio-Lusatus. Zijn inschrijving, in de juridische faculteit, is van 8
juni 1669. Voor Tschirnhaus' levensloop zie men E. Winter, "Der Bahnbrecher der
deutschen Frühaufklarung. E.W. von Tschirnhaus und die Frühaufklarung in Mittel- und
Osteuropa", in: E. Winter ed.,£.W. von Tschirnhaus und die Frühaufklarung in Mittel-und
Osteuropa (Oost-Berlijn, 1960) 1-82.
5. K.O. Meinsma, Spinoza en zijn kring. Historisch-kritische studiën over Hollandsche
vrijgeesten (*s-Gravenhage, 1896) 384.
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Afb. 1. Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (1651-1708), heer te Kieslingswaldau en
Stolzenberg. Gravure door Martin Bernigeroth.
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Duitsland, zijn vragen op Spinoza afgevuurd. Dit schriftelijke contact verliep
via de Amsterdamse arts Georg Hermann Schuller, een vriend van Tschirnhaus. De briefwisseling werd voortgezet, nog steeds grotendeels via Schuller,
na Tschirnhaus' terugkeer in Nederland. Verschillende brieven, alle uit de
jaren 1674-1676, zijn bewaard gebleven.* Daarnaast wisselde hij nu ook
mondeUng met de wijsgeer van gedachten. Zo schrijft hij op 5 januari 1675:
"Mondeling hebt gij mij de methode aangegeven die gij aanwendt bij het
navorsen van nog niet bekende waarheden,"' een zin die het leitmotief van
Tschirnhaus' filosofie zou kunnen zijn. Spinoza heeft daarbij een grote
invloed uitgeoefend op het denken van de toen nog jonge Duitse geleerde.*
Hetfilosofischewerk dat hij later zou schrijven. Geneesmiddel der ziele of de
kunst van het vinden van algemene regels (met de Latijnse titel aangeduid als
Medicina mentis),^ laat dit duidelijk zien.
Misschien kwam Schuller pas dankzij Tschirnhaus met Spinoza in contact,
maar in elk geval behoorde hij spoedig tot de vriendenkring van de wijsgeer.
Hij was de arts die aanwezig was bij Spinoza's sterfbed.'° Ook tot de kring van
Spinoza behoorde Pieter van Gent, later één van de belangrijkste correspondenten van Tschirnhaus in Nederland van wie verscheidene brieven bewaard
zijn gebleven. Men heeft wel verondersteld dat Van Gent een studievriend van
Tschirnhaus in Leiden is geweest," maar we bezitten pas uit 1675 bewijzen
voor zijn contact met Tschirnhaus. Hij noemde zich doctor in de medicijnen;
dat hij dat inderdaad was heb ik niet bevestigd gevonden. In elk geval was hij
iemand van een meer dan middelmatige eruditie, die zich niet alleen op de
wiskunde toelegde, maar ook uitstekend thuis was in theologische vragen. Zo
6. H.J. de Vleeschauwer, "De briefwisseling van Ehrenfried Walther von Tschirnhaus
met Benedictus de Spinoza", Tijdschrift voor philosophie 3 (1942) 346-396,
7. F. Akkerman e.a. ed., Spinoza, Briefwisseling (Amsterdam, 1977) 344.
8. J.-P. Wurtz, "Tschirnhaus et Spinoza", in: Studia Leibnitiana, supplementa 20 (1981)
93-103.
9. Ehrenfried Walther von Tschirnhaus, Medicina mentis sive artis inveniendipraecepta
generalia, Duitse vertaling naar de tweede druk (Leipzig, 1695) en commentaar door J.
Haussleiter met bijvoegsels door R. Zaunick en H. Oettel, Acta historica Leopoldina nr. I,
1963 (Leipzig, 1963).
10. Tschirnhaus aan Leibniz, 17 april 1677, in: CL Gerhard ed.. Der Briefwechsel von
Gottfried Wilhelm Leibniz mit Mathematikem (Berlijn, 1899; repr. herdruk Hildesheim,
1962) 331; ook in: Leibniz, Samtliche Schriften und Brief e, 3. Reihe, Mathematischer,
naturwissenschaftlicher und technischer Briefwechsel, Il (1676-1679) (Oost-Berlijn, 1987)
64. Reinhardt (zie noot 14, aldaar p.5) wees op deze plaats reeds in 1911; het is
merkwaardig dat hij in de bekende discussie in Nederland over de vraag wie er aan
Spinoza's sterfbed heeft gestaan, Meyer of Schuller, voor zover ik kan zien onopgemerkt
is gebleven.
11. Huygens, Oeuvres, VIII, 403 noot 1, waaruit Reinhardt deze suggestie heeft
overgenomen. De naam Pieter van Gent was overigens te algemeen dan dat ik uit andere
bron met stelligheid iets over zijn leven zou durven meedelen.
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merkt hij bij een verwijzing naar Philippenzen 3:20 op dat hij de Syrische tekst
voor de authentieke houdt.'^ Misschien had hij theologie gestudeerd.
In de correspondentie van Spinoza wordt hij slechts kort genoemd: "De heer
van Gent laat u beleefd groeten," schrijft Schuller op 25 juli 1675.'' Blijkens
zijn brieven aan Tschirnhaus echter was hij geheel thuis in het Amsterdamse
spinozistische milieu.'* Dit milieu kunnen we ons het beste voorstellen als een
nauw aaneengesloten vriendenkring, waar men trots was op zijn geestelijke
onafhankelijkheid en de buitenwereld met een gevoel van superioriteit, maar
ook met argwaan, bezag. In dit wereldje had Tschirnhaus zich alsfilosoofen
geleerde in korte tijd een grote reputatie verworven. In de eerste periode valt
zijn 'vriendenkring' grotendeels samen met deze spinozistenkring.
Tot Tschirnhaus' vrienden behoorden, blijkens de brieven van Van Gent,
bekende namen als Jarich Jelles,'' die het voorwoord bij Spinoza's nagelaten
werken zou schrijven, en zijn uitgever Jan Rieuwerts." Voorts een zekere
Dresscher, die tot dezelfde kring behoorde en van wie ook een brief aan
Tschirnhaus bewaard is." Eén van Tschirnhaus' meest gewaardeerde vrienden was de Deense wiskundige Georg Mohr (of Mohrenthal), die lange tijd in
Nederland heeft gewoond.'* Hij blijft echter een enigszins raadselachtige
figuur. Waarschijnlijk verkeerde hij in Amsterdam in spinozistenkringen en
reisde hij in 1675 samen met Tschirnhaus naar Londen en Parijs." Vier
12. Van Gent aan Tschirnhaus, 3 februari 1685. Reinhardt ed., Briefe (zie noot 14) 25.
13. Spinoza, 5ri"e/wMje/jn^, 354.
14. Wegens hun belang voor de bestudering van de kring rond Spinoza zijn deze
brieven in 1911 uitgegeven door de Tschimhaus-deskundige Curt Reinhardt {Briefe an
Ehrenfried Walter von Tschirnhaus von Pieter von Gent (Freiberg, 1911) (Wissenschaftliche
Beilage zu dem Programm des Realgymnasiums zu Freiberg, Ostern 1911); aanwezig op
de UB Leiden). Dit belang is onmiskenbaar, al schijnt niet één Spinoza-specialist in
Nederland de moeite te hebben genomen zijn werk in te zien. ("Het is niet bekend wie Van
Gent was" tekenen de redacteuren van de nieuwste uitgave van Spinoza's briefwisseling
bij de boven (noot 10) aangehaalde plaats aan {ibidem, 500).) Ze bieden een alleraardigst
doorkijkje op het spinozisme zoals dat in de dagelijkse praktijk vorm kreeg. Dit artikel
heeft echter niet de geschiedenis van het spinozisme in Nederland tot onderwerp, zodat ik
dit aspect van de briefwisseUng grotendeels moet laten rusten,
15. Zie over hem Meinsma, Spinoza en zijn kring, 104,451-452.
16. Zie over deze Jan Rieuwerts en zijn gelijknamige zoon en opvolger LH. van
Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, IV (Amsterdam, 1967) 63-66.
17. Reinhardt {Briefe, 18 noot 58) verondersteh dat deze Dresscher dezelfde is als de
Bresserus uit de correspondentie van Spinoza. Zijn brief is van 10 oktober 1683.
18. Over Mohr, zie: K. Andersen, "An impression of mathematics in Denmark in the
period 1600-1800", Centaurus 24 (1980) 322-324; Johannes Hjelmslev, "Beitrage zur
Lebensbeschreibung von Georg Mohr (1640-1697)", Mathematisk-fysiske meddelelser
udgivne af det kgl. Danske videnskabernes selskab, band XI, nr. 4 (Kopenhagen, 1931)
(bevat ook een bijdrage over Mohr van de hand van Curt Reinhardt).
19. Vergelijk Oldenburg aan Leibniz, 20 september 10 oktober 1675, in: G.W. Leibniz,
Samtliche Schriften undBriefe, 3. Reihe, I {1672-1676) 287,289. Een bewijs dat Tschirnhaus
hem kende bezitten we echter pas voor november 1676: ibidem, II {1676-1679), 23.
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brieven van zijn hand aan Tschirnhaus zijn bewaard.
Of de bekende zeevaartkundige Abraham de Graaf ook tot deze kring
behoorde is niet duidelijk. Tschirnhaus moet hem in Amsterdam ontmoet
hebben en stuurde hem in 1675 een wiskundig manuscript ter afwerking.^"
Later liet De Graaf een keer door Van Gent zijn groeten aan Tschirnhaus
overbrengen. Werkelijk onderhouden werd deze kennismaking echter niet.
Voorjaar 1675 vertrok Tschirnhaus naar Londen, waar hij kennismaakte met
Boyle, Oldenburg en andere leden van de Royal Society. In het najaar ging hij
naar Parijs. Hier ontmoette hij de beroemde Christiaan Huygens en sloot
vriendschap met de jonge Leibniz, met wie hij samenwerkte in wiskundige
studies. In november 1676 vertrok hij naar Italië, waar hij tweeëneenhalf jaar
bleef. In 1679 reisde hij via Parijs en Amsterdam weer terug naar huis.
Gedurende deze tijd bleef het contact met de vrienden in Holland bestaan. De
brieven aan Spinoza, al dan niet via Schuller, heb ik al genoemd en via
Schuller verliep na 1676 ook een deel van de correspondentie met Leibniz.
Schuller had hierbij zijn eigen bedoelingen. Hij was in deze tijd druk bezig een
eigen netwerk van contacten op te bouwen; behalve bij Leibniz probeerde hij
zich' ook in te dringen bij de bekende wiskundige Johannes Kudde,
burgemeester van Amsterdam.^'
Wat Van Gent betreft zijn er verschillende brieven bewaard gebleven die
Tschirnhaus hem in 1675 vanuit London schreef over wiskundige onderwerpen." De oudste brief van Van Gent aan Tschirnhaus die wij hebben is
van 23 maart 1679. Tschirnhaus vertoefde toen in Parijs. Van Gent klaagt dat
Schuller (die bij Van Gent was ingetrokken^^) hem bij Tschirnhaus heeft
zwartgemaakt. Hij verdedigt zich en vertelt dat hij met Schuller heeft
gebroken, onder andere omdat deze hem met zijn schaamteloos van de daken
geschreeuwde atheïsme in opspraak dreigde te brengen. Dat Tschirnhaus'

20. Tschirnhaus aan Leibniz, 10 april 1678. Leibniz, Samtliche Schriften undBriefe, 3.
Reihe, II, 368. Ook Huygens maakte wel van De Graafs diensten gebruik voor het
uitwerken van berekeningen.
21. Zie Leibniz, Samtliche Schriften undBriefe, 3. Reihe, II, die 66 brieven gewisseld
'tussen Leibniz en Schuller vermeldt. Zij handelen onder andere over de geschriften van
Spinoza en over alchemistische proefnemingen. Voor Hudde, zie ibidem, 55. Vergelijk nog
360, 475, 485 over pogingen om via Leibniz een ambt te krijgen van diens broodheer, de
vorst van Hannover.
22. Een bundel laat 17e-eeuwse afschriften van brieven van Tschirnhaus uit de collectie
van het wiskundig genootschap, bibliotheek van de universiteit van Amsterdam, handschriften nr. Il A 38, Behalve brieven aan Van Gent bevat de bundel ook brieven aan
Oldenburg, Reinhardt bezat uittreksels uit dezelfde brieven (cf Briefe, 2); hun vindplaats
vermeldt hij niet.
23. Dat blijkt ook uit de brief van Schuller aan Leibniz, april/maart 1677. Leibniz,
Samtliche Schriften undBriefe, 3. Reihe, II, 55.
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contact met Schuller vervolgens eindigde heeft echter een heel natuurlijke
oorzaak: Schuller overleed in 1679.^^
Na 1679 veranderde het contact van Tschirnhaus met zijn vrienden enigszins
van karakter. Hij was niet meer enkel een jonge begeesterde student. De tijd
was aangebroken dat hij zijn plaats in de maatschappij diende in te nemen.
Tschirnhaus verfoeide het hofleven waar de Duitse adel doorgaans een
carrière zocht en was vastbesloten zijn leven te wijden aan de wetenschap. Een
nieuwe reis naar Parijs in 1682 (heen en terug via Amsterdam) leverde hem het
lidmaatschap op van de Franse Academie des Sciences, maar zijn pogingen
om van de Franse kroon een bezoldiging te verkrijgen die hem in staat zou
stellen zich onbezorgd aan zijn ideaal te wijden leden tenslotte schipbreuk.
Tschirnhaus bleef de rest van zijn leven gebonden aan zijn landgoederen te
Kieslingswaldau in de Lausitz (nabij Görlitz), waar hij in 1682, na zijn
terugkeer uit Parijs, een door zijn familie gearrangeerd huwelijk aanging. Hij
heeft daarna enkel nog korte bezoeken aan Nederland afgelegd, in 1685,1694
en 1701.
Ook op zijn landgoederen bleef de wetenschap Tschirnhaus' enige preoccupatie. Hij vormde Kieslingswaldau om tot een soort eenmans-wetenschappelijke academie. Daarvoor had hij behoefte aan een netwerk van
contacten die hem op de hoogte hielden van wat er in de geleerde wereld
gebeurde. Zijn oude vriend Pieter van Gent kreeg de rol van een min of meer
officiële correspondent te Amsterdam. Dat wil zeggen, hij moest hem op de
hoogte houden van nieuws, van nieuw verschenen of te verschijnen boeken
vooral, en hij onderhield voor Tschirnhaus de contacten met geleerden in
Nederland en Frankrijk, zoals Christiaan Huygens.^' Maandelijks moest hij
Tschirnhaus een brief schrijven.^*
Uiteraard bleef langs deze weg ook het zuiver vriendschappelijke contact
tussen Tschirnhaus en zijn vrienden in Holland onderhouden. Maar naarmate de tijd verstreek, oude bekenden als Jelles en Rieuwerts overleden en
nieuwe namen opduiken, krijgen wij minder zicht op de aard van de
vriendenkring. Het valt niet te zeggen of er nog steeds sprake is van een soort
club van spinozisten. Daarbij raakten Tschirnhaus' vrienden soms ook
onderling gebrouilleerd.
Van Gent was Tschirnhaus' correspondent tot 1687. In dat jaar raakte
24, Meinsma, Spinoza en zijn kring, 450. Hij werd begraven op 2 september,
25, Vergelijk Tschirnhaus aan Huygens, 30 augustus 1683, Huygens, Oeuvres, VIII, nr,
2324, 468, Vergelijk H.J. de Vleeschauwer, De briefwisseling van Ehrenfried Walther von
Tschirnhaus met Christiaan Huygens. Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche
Academie voor wetenschappen, letteren en schoone kunsten van België, klasse der
letteren, jaargang 3 nr, 6 (Brussel, 1941),
26, Reinhardt ed., Briefe, 21, 16 oktober 1683: "quoniam a me flagitasti ut singulis
mensibus literas ad te dem..."
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Tschirnhaus in een controverse verwikkeld met de Zwitserse wiskundige
Fatio de Duillier, die gesteund werd door Huygens.^' Zij hadden ontdekt dat
Tschirnhaus in zijn in de Medicina mentis beschreven methode om raaklijnen
bij kromme lijnen te vinden een fout had gemaakt. Zij corrigeerden deze
vergissing en wisten bovendien Tschirnhaus' methode te veralgemeniseren.
Fatio publiceerde dit in het tijdschrift Bibliothèque universale et historique^"
en Huygens wreef nog wat extra zout in de wonde door aan Van Gent te
schrijven dat Tschirnhaus' methode "manifesto falsa" was.^' De verhouding
tussen Huygens en Tschirnhaus was beleefd, maar nooit vriendschappelijk. In
de huidige situatie werd de taak van Van Gent om tussen de twee als
bemiddelaar op te treden bepaald delicaat. Tschirnhaus reageerde als een
getergde leeuw en beet op niet geheel redelijke wijze van zich af. We moeten
zeggen dat Van Gent zich zo goed mogelijk van zijn taak kweet. Hij riep het
oordeel te hulp van Burchard de Volder, hoogleraar te Leiden. Deze trad
kennelijk met meer tact op en wist Tschirnhaus te overtuigen dat hij zich had
vergist. In de tweede druk van de Medicina mentis gaf Tschirnhaus zijn fout
toe en prees de uitvinding van Fatio. Dat deze affaire de aanleiding is geweest
tot een breuk tussen Tschirnhaus en Van Gent, zoals Reinhardt meende,'"
acht ik dan ook niet aannemelijk. Maar merkwaardig is het wel dat het laatste
antwoord van Tschirnhaus niet meer aan Van Gent gericht is, maar aan Jan
Makreel, een Amsterdams makelaar. Een afschrift door Makreel van deze
brief wordt dan weer door Van Gent aan Huygens gestuurd, waarbij hij
Makreel aanbeveelt als "een uitnemend wiskundige, welke een briefwisseling
met de heer Tschirnhaus onderhoudt.""
Makreel was één van die welgestelde heren, zoals ze in die tijd wel meer
voorkwamen, die gaarne liefhebberden in wetenschap en filosofie. Hij had
Tschirnhaus ontmoet toen deze in 1682 Amsterdam bezocht. Dit contact zal
wel via Van Gent tot stand zijn gekomen. In elk geval deed deze naderhand
27. Zie De Vleeschauwer, De briefwisseling van Tschirnhaus met Huygens, 51-56. De op
deze aangelegenheid betrekking hebbende brieven zijn bewaard gebleven in de
nalatenschap van Christiaan Huygens en afgedrukt in zijn Oeuvres, IX. De wiskundige
kant van de zaak is uitvoerig belicht door H. Weissenborn, Lebensbeschreibung des
Ehrenfr. Walther v. Tschirnhaus auf Kieslingswalde und Würdigung seiner Verdienste
(Eisenach, 1866) 133-148 en kort samengevat door H. Oettel bij de Duitse vertaling van de
Medicina mentis, 125-127 noot 45.
28. Nummer van april 1687, De tekst is afgedrukt in Huygens, Oeuvres, IX, nr. 2460,
154-158.
29. Huygens aan Van Gent, 18 mei 1687. Huygens, Oeuvres IX, 153.
30. Reinhardt ed., Briefe, 31 noot 98.
31. Tschirnhaus aan Makreel, 23 augustus 1687, en Van Gent aan Huygens, 11
september 1687. Huygens, Oeuvres, IX, 214-219. Jan Makreel wordt hier (in de
aantekeningen) overigens verward met een naamgenoot, de zeevaartkundige Dirk
Makreel,
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moeite om Makreel nader bij Tschirnhaus te introduceren." We weten dat
Makreel ook later met Tschirnhaus brieven heeft gewisseld," maar helaas is
daarvan niets bewaard gebleven. Daarom valt het ook niet met zekerheid te
zeggen of hij Van Gent misschien is opgevolgd als Amsterdams correspondent van Tschirnhaus; aannemelijk is dat echter wel. Overigens
bezat Makreel ook andere internationale contacten. Zo stond hij in briefwisseling met de Engelse geleerde David Gregory.'*
Waarschijnlijk'hebben privé-problemen Van Gent genoopt zijn correspondentschap op te geven. We bezitten slechts één, tamelijk curieus, briefje van
Van Gent aan Tschirnhaus van na 1687. Het is geschreven vanuit Vianen, een
bekende wijkplaats voor asielzoekers, en gedateerd 5 augustus 1690.'^ Het
blijkt dat het contact dan al lang is verwaterd; Van Gent erkent dat
Tschirnhaus zich wel zal verwonderen "na zo'n lang en diep stilzwijgen"
opeens weer iets van hem te horen. Hij vraagt Tschirnhaus om hem ƒ 125,- te
sturen om hem in staat te stellen hem in Kieslingswaldau op te zoeken. Hij
vraagt bovendien om strikte geheimhouding; Tschirnhaus moet antwoorden
via Jan Makreel. Dit alles om redenen die hij niet in een brief kan onthullen;
de suggestie tussen de regels door is evenwel dat hij in moeilijkheden zit
wegens zijn godsdienstige (dus spinozistische) opvattingen. Meer weten we
niet over deze zaak en het is ook niet bekend hoe Tschirnhaus heeft
gereageerd.
We bezitten uit later jaren echter verschillende brieven van de Amsterdamse
koopman Ameldonk Blok," die toen een van de belangrijkste contacten van
Tschirnhaus in Nederland geweest moet zijn. Waarschijnlijk heeft hij
Tschirnhaus voor het eerst ontmoet toen deze in 1679, terugkerend van zijn
Europese rondreis, Amsterdam aandeed. Ook dit contact zal wel via Van
Gent tot stand zijn gekomen. Blok valt, net als Makreel, te rekenen tot de
groep van welgestelde wetenschappelijke amateurs. Of hij tot de oorspronke32. Vergelijk Van Gent aan Tschirnhaus 13 november 1682; "Indicavit mihi Monsr.
Makreel (qui tibi adfuit, cum hie esses, te salutat et amicitiam tuam ambit),.," Reinhardt
tó.., Briefe, 12,
33. Vergelijk Abraham de Graaf aan Chr. Huygens, 17 april 1691, in: Huygens,
Oeuvres, X, nr. 2674, 80.
34. H.W. Tumbull ed., The correspondence of Isaac Newton, III, 1688-1694
(Cambridge, 1961) 166, 167, 274,
35. Reinhardt ed., Briefe, 31-32. De archieven van Vianen ten aanzien van asielzoekers
uit deze periode geven geen uitsluitsel. Zie M.F. Gijswijt-Hofstra, Wijkplaatsen voor
vervolgden: asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en Usselstein van de 16e
tot eind 18e eeuw (Dieren, 1984).
36. De Amsterdamse doop-, trouw- en begraafboeken vermelden zijn ondertrouw op
12 januari 1674 (pui) en zijn begrafenis op 22 februari 1702.
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lijke discipelen van Spinoza behoorde is niet duidelijk, maar in elk geval was
hij zeer geïnteresseerd in diens filosofie en hij stelde Van Gent voor om samen
de Ethica te bestuderen." Waarschijnlijk bezat hij een uitgebreide collectie
boeken en wetenschappelijke curiosa; toen hij later in financiële moeilijkheden raakte klaagde hij bij Tschirnhaus dat hij soms al iets te gelde moest
maken, "dat UE wel kunt denken mij hart te moeten vallen."" Hij schijnt zeer
verguld te zijn geweest met de kennismaking met Tschirnhaus. Verschillende
onkosten van Tschirnhaus nam hij voor zijn rekening." Toen Tschirnhaus in
1682, op terugreis uit Parijs, weer in Amsterdam kwam gaf hij de woning van
Blok op als adres.''" Blok belastte zich tevens met het verzenden van
Tschirnhaus' bagage. Ook later zou hij geregeld zendingen naar Duitsland
verzorgen, van wetenschappelijke aard (boeken) of anderszins; er is bijvoorbeeld sprake van een nieuw "theegereetschap" voor Tschirnhaus' vrouw.*'
Bij gelegenheid van een bezoek aan de Leipziger Messe in 1690 heeft Blok
Tschirnhaus bezocht op zijn landgoed te Kieslingswaldau.
Waarschijnlijk nam ook Blok na 1687 Van Gents taak als correspondent
gedeeltelijk over. Voor die datum beschikken wij slechts over één brief van
hem, uit 1682, die voornamelijk handelt over enkele problemen bij de
verzending van Tschirnhaus' bagage. Na die datum beschikken wij over zes
brieven, die onder andere allerlei nieuws bevatten en in één geval een lijstje
van nieuw verschenen boeken. Het feit dat het materiaal slechts gebrekkig is
overgeleverd maant echter tot voorzichtigheid bij het trekken van conclusies.
Enigszins raadselachtig tenslotte is de plaats die de genoemde professor De
Volder in Tschirnhaus' kennissenkring inneemt. Tschirnhaus had hem in
1682 te Leiden gesproken*^ en waarschijnlijk opnieuw in 1685.*' Het feit dat
juist hij als een soort arbiter bij het geschil tussen Fatio en Tschirnhaus werd
geroepen duidt er op dat de vrienden niet alleen in zijn wiskundige kennis,
maar ook in zijn persoon veel vertrouwen stelden. Naderhand schrijft Blok
37, Van Gent aan Tschirnhaus 16 oktober 1683, Reinhardt ed., Briefe, 18-19.
38, Blok aan Tschirnhaus, 24 september [1697], Voor zijn problemen zie ook de brief
van 10 december 1689.
39, Van Gent aan Tschirnhaus, 15 augustus 1681. Reinhardt ed., Briefe, 9-10,
• 40, Tschirnhaus aan Huygens, 11 september 1682. Huygens, Oeuvres, VIII, 387.
Tschirnhaus aan Leibniz, 27 juli 1682 (nog uit Parijs), in: C. Reinhardt, Beitrage zur
Lebensgeschichte von Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (Jahresbericht der Fürsten- und
Landesschule St, Afra in Meissen 1902/1903; Meissen, 1903) 27. Reinhardt geeft hierin
onder andere een aanvulling op de door Gerhardt (onvolledig) gepubliceerde correspondentie Leibniz-Tschirnhaus (zie noot 10), N.B.: dat Tschirnhaus zijn post bij Blok
liet bezorgen hoeft niet te betekenen dat hij daar logeerde,
41, Blok aan Tschirnhaus, z.d, (voor 1694),
42, Tschirnhaus aan Leibniz, 11 september 1682, in: Reinhardt, Beitrage zur
Lebensgeschichte, 27,
43, Vergelijk Van Gent aan Tschirnhaus, 25 november 1685. Reinhardt ed., Briefe, 30.
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aan Tschirnhaus: "Alzo ik nu door diverssche vrinden, onder andere door de
heer de Volder, somtijds ben aangesproken ofer nog geen antwoort van UE
was ingekomen..."** Een interessante opmerking. Niet alleen blijkt Tschirnhaus nog steeds een groep vrienden in Nederland te hebben die met hem
meeleven; men vraagt zich ook af wat voor gelegenheid een Leids hoogleraar
vindt om een Amsterdamse koopman aan te spreken. Van een geregeld
contact merken we echter niets.De Volder behoort ook niet tot de geleerden
die een presentexemplaar van de Medicina mentis kregen. Hoewel de Leidse
hoogleraar kennelijk in goede verstandhouding stond tot Tschirnhaus en zijn
vrienden blijft het onduidelijk of wij hem tot de kring zelf moeten rekenen.
Geld
Behalve de in 17e-eeuwse geleerdencorrespondentie onvermijdelijk ter sprake
komende gezondheidsproblemen nemen vooral financiële perikelen de
aandacht van Tschirnhaus' correspondenten in beslag. Hun ideaal was een
leven geheel gewijd aan het zoeken naar waarheid. Dit zich afkeren van het
ideaal van de universele mens, van de 'vita activa' (waarvan Leibniz een van
de laatste exponenten was) en de terugkeer tot de 'vita contemplativa' is een
Europees verschijnsel. Hiervoor zijn uiteraard dieper liggende oorzaken aan
te wijzen, maar voor de personen die ons hier bezighouden is in het bijzonder
ook het voorbeeld van Spinoza van belang. Voorop stond bij hen steeds het
verlangen om hun geestelijke onafhankelijkheid te bewaren. (Iets wat voor
een aanhanger van de ideeën van Spinoza zelden geheel probleemloos
verliep.) Hoe Tschirnhaus zelf trachtte vrij te blijven van alle maatschappelijke verplichtingen en hoe hij tenslotte slechts noodgedwongen een standshuwelijk aanging hebben wij gezien. Georg Mohr reageerde hoogst verbaasd
op het nieuws dat Tschirnhaus "aireede een adelijcke dame getrout; t'welck
mijn in het eerste niet geloflijck scheen van een wahre philosoph."*' Mohr zelf
zou later trouwens ook in het huwelijk treden, maar andere maatschappelijke
banden wist hij zorgvuldig te vermijden. Liever dan een eervolle betrekking
van de Deense koning te aanvaarden ging hij stil leven in Zwolle en ook de
aansporingen van zijn vriend Tschirnhaus om naar Kieslingswaldau te komen
en deel uit te maken van zijn privé-academie weerstond hij lange tijd. Waarschijnlijk op een enigszins gebelgde reactie van Tschirnhaus op deze weigering
schreef Mohr: "het is mijn leet dat ick soo ongeluckig ben geweest dat ick mijn
gedachten niet klarer en bevattelijcker hebbe konnen uijtdrucken, om geen
anstoot te geven; doch verhoope als UE mijn laeste overweegt, op wie het

44. Blok aan Tschirnhaus, 10 december 1689.
45, Mohr aan Tschirnhaus, 30 januari 1683, Deze briefis gepubliceerd door Hjelmslev,
"Beitrage zur Lebensbeschreibung", 18-19,
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gemunt waer, om mijn vrijhigkeit niet te verliesen door [tselve?], soo
vertrouwe dat hij anders sal gevoelen."** Pas in 1694 verhuisde Mohr naar
Kieslingswaldau, maar van spinozistische opvattingen schijnt toen geen
sprake meer te zijn geweest. "War ein exemplarisch frommer Mann" zei de
geestelijke bij zijn begrafenis, in 1697,*' en zijn laatste brief aan Tschirnhaus
bevestigt dat beeld.
Voor iemand als Tschirnhaus, die een vermogend man was, leverde de keus
voor een contemplatief bestaan relatief weinig problemen op. Vele anderen
zagen hun ideaal in botsing komen met de materiële eisen die het leven nu
eenmaal stelt. Dresscher klaagt: "Wie sehr ich mir die Freijheit meinen
Verstand zu üben angelegen sein lasse damit [ein?j etwas von meinem gar zu
slaafhaftigen Handwerck moge erlöset werden..." Hij is niet de enige. Als we
deze correspondentie mogen geloven moet het op het eind van de 17e eeuw
gewemeld hebben van mensen die een intellectuele roeping gevoelden zonder
als zodanig een plaats te vinden. Blok schrijft Tschirnhaus vanuit Bremen:
"Kost UE bij dito dr. Pauli bewerken dat gedagte H. Engelhart weder bij hem
kwam, ik weet wel UE sout hem goeden dienst daarmede doen, die goede man
verteert vast in Hamburg alle het sijne, dat hij niet heel veel heeft, zonder daar
eenige condition te konnen bekomen. UE kunt daar sijne gedagten eens over
laaten gaan."*' Dresscher schrijft: "In übrigen ersuchet mich der gutte Herr
Enderwitz ich möchte eine Condition vor ihm alhier aufsuchen. Er wolte hie
kommen, weil in Deutschland nichts zu erlangen.Bis dato weiss noch nichts.
Gott weiss wann es in meinen Macht stünde, ich wolte ihn helfen."
Kieskeurig was dit soort mensen wel als het op een betrekking aankwam. Om
een gelijksoortig voorbeeld uit een andere omgeving aan te halen, de jonge
Fahrenheit riep in 1716 de voorspraak van Leibniz in voor een betrekking:
"und wünschte, dass es ein solcher Dienst ware beij welchem durch vieles
Schreiben oder andere viele Affairen nicht sonderlich von meiner neubegierigen Arbeit abgehalten würde. Solte es aber auch geschehen können, dass
sonsten mit einer gewissen jahrlichen Pension begnadiget konte werden, ohne
andere Affairen dabeij zu verwalten, würde mir solches wol etwass angenehmer
seijn, weilen ich dadurch freije Hande haben würde zu allen Zeiten meine
Arbeit fortzusetzen. "*' Dit alles is natuurlijk zeer serieus bedoeld, maar toch,
•de keus voor het contemplatieve leven gaat soms verdacht veel lijken op de
46. Mohr aan Tschirnhaus, 1 januari 1684. Al in 1682 (27 mei en 6 augustus) schreef
Tschirnhaus (die toen nog hoopte op een pensioen van de Franse koning) aan Leibniz dat
hij Georg Mohr bij zich in Kieslingswaldau wilde halen; zie Reinhardt, Beitrüge zur
Lebensgeschichte, 23, 26.
47. Reinhardt in Briefe an Tschirnhaus von Van Gent, 9 noot 30.
48, Blok aan Tschirnhaus, september 1690,
49, Fahrenheit aan Leibniz, 1 juni 1716, in: P, van der Star ed,, Fahrenheit's letters to
Leibniz andBoerhaave (Leiden en Amsterdam, 1983) 70.
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keus voor gewoon een gemakkelijk leventje. Dit zien we ook bij Tschirnhaus'
vrienden, in het bijzonder bij Pieter van Gent, een karakteristiek voorbeeld
van een in zijn ambities gefnuikte intellectueel. Uit de brieven is af te leiden
dat hij een school had, een soort internaat waarschijnlijk, maar dat hij
daarmee nauwelijks het hoofd boven water kon houden. "Ik heb slechts drie
leerlingen, waarvan ik onmogelijk mijn gezin kan onderhouden" schrijft hij in
1683. "Ik heb al tweeduizend gulden in de school verloren en wat meer is, ik
heb veel beledigingen ondergaan, ik ben tot het uiterste gebracht, ik ben
iedereen schuldig en ik kan niet betalen."'° Hij vraagt of Tschirnhaus hem
niet aan een betrekking kan helpen, het liefst heeft hij een kerkelijk ambt
(vandaar de veronderstelling dat hij theologie heeft gestudeerd), maar een
politiek is ook goed. Aanvankelijk hoopte hij dat hij, door bemiddehng van
Tschirnhaus, een aanbeveling van Huygens zou kunnen krijgen, "nu heb ik
echter iets bedacht dat we eerst moeten weten, namelijk of hij ook (wat ik niet
geloof) bevangen is door het gewone bijgeloof van de theologen. Wanneer dat
het geval is, zal uw aanbevehng om een kerkelijk ambt te geven tevergeefs
zijn."" Johannes Hudde, ook bekend als correspondent van Spinoza, is voor
1684 tot burgemeester van Amsterdam benoemd. Die zal hem op Tschirnhaus' aanbeveling ongetwijfeld behulpzaam kunnen zijn. Naar aanleiding
van het feit dat Tschirnhaus een "kunst van rijk te worden" zou hebben
uitgedacht verklaart hij dat hij niet meer verlangt dan het noodzakelijke om
van te leven (en te studeren natuurlijk). "Het meerdere belemmert immers het
onderhouden van het verstand, het verderft en richt de mens innerlijk te
gronde.""
Klaarblijkelijk heeft Tschirnhaus zijn vriend niet kunnen helpen. We lezen
nog wel iets over een mogelijkheid om naar Amerika te gaan, maar daar voelt
Van Gent weinig voor — vanwege de Engelse tirannie daar, naar hij
beweert." Mogelijk waren het zijn financiële problemen die hem dwongen
zijn briefwisseling met Tschirnhaus te staken en naar Vianen te gaan.
Behalve deze mensen die in defilosofieeen levensvervulling zochten vinden
we nog de categorie van de 'wetenschappelijke amateur', de welgestelde en
maatschappelijk gezeten burger voor wie de filosofie vooral een passende
vrijetijdsbesteding was. Blok en Makreel zijn hier voorbeelden van. Het laat
zich vermoeden dat zulke mensen enigszins opzagen tegen 'echte'filosofen,en
het een eer vonden om hen in hun werk te steunen — ook financieel. Het is
bekend dat Spinozafinanciëleondersteuning kreeg van enkele doopsgezinde
kooplieden. Ameldonk Blok hielp de immer in geldnood verkerende Van
50.
51.
52.
53.

Van Gent aan Tschirnhaus, 16 oktober 1683. Reinhardt ed., Briefe, 20.
Idem.
Van Gent aan Tschirnhaus, 3 februari 1684. Reinhardt ed., Briefe, 26.
Van Gent aan Tschirnhaus, 3 februari 1685. Reinhardt ed., Briefe, 23.
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Gent tijdelijk uit de problemen.'* Later, als Blok zelf in moeilijkheden raakt
en er bovendien verwijdering ontstaat tussen hem en Van Gent," zien we dat
Van Gent toenadering vindt tot Jan Makreel. In hoeverre die hem ook
materieel heeft ondersteund blijkt overigens niet uit de brieven.
Steun kon ook nog uit een andere hoek komen. Ondanks zijn vermogen had
Tschirnhaus aan den lijve ervaren hoe moeilijk het was zich geheel aan de
wetenschap te wijden. Hij kon dan ook moeilijk anders dan sympathiek
tegenover de problemen van zijn vrienden staan en zijn positie maakte het
hem mogelijk wel eens iets voor zijn minder fortuinlijke collega's te doen.
Men krijgt enigszins de indruk dat de vrienden in Holland naar de Duitse
edelman opzagen als naar een tovenaar uit een sprookje, die aan al hun
problemen in één klap een eind zou maken. Behalve dat Tschirnhaus soms
misschien rechtstreekse hulp gaf of dat hij tegen betaling wetenschappelijk
werk uitbesteedde (waarover meer in de volgende paragraaf) had men hoge
verwachtingen van zijn geleerdheid. Bij al hun eerbied voor de moderne
natuurwetenschap zien zij deze soms toch vooral als een 'kunst om rijk te
worden'. Zo beweert Tschirnhaus over een geheim te beschikken om
miniatuurhondjes te fokken en hij belooft Van Gent om hem het geheim mee
te delen — "op dat ik een honde coopman mag worden," zoals Van Gent
schrijft.'* Niet zodra heeft Dresscher zulks vernomen of hij bedelt bij
Tschirnhaus: "Ich habe eine hübsche Hundt, deswegen bitte gar schön mir
solches zu communicieren" opdat hij op die manier van zijn handwerk verlost
kan worden. Van Gent hoopt insgelijks van Tschirnhaus een manier te
vernemen om kinderen in eenjaar Latijn te leren." Dat Tschirnhaus zijn eigen
krachten soms wat overschatte heeft zulke reacties zeker in de hand gewerkt,
maar het blinde vertrouwen waarmee men de handen naar deze strohalmen
uitstrekte is toch opmerkelijk.
Ook aan Ameldonk Blok schrijft Tschirnhaus op zeker moment (1689) over
een geheim dat duizenden waard is en dat hij in het geheim aan Blok zal
openbaren. Blok reageert door aan Tschirnhaus de financiële misère te
openbaren waarin hij is terechtgekomen (de schuld schijnt te liggen bij een
familielid dat hem zijn erfenis betwist, maar het fijne vernemen wij er niet
54, Van Gent aan Tschirnhaus, 15 mei 1683: "Magnum mihi dedit beneficium D, Blok,
quod grato semper recolam animo: nam me meamque quasi servavit et liberavit
familiam," Reinhardt ed., Briefe, 16,
55, In februari 1685 vraagt Van Gent om hem niet via Blok, maar via Dresscher te
schrijven, In november van dat jaar is er onenigheid tussen de twee over een betaling. Als
Van Gent in 1690 uit Vianen schrijft om naar Kieslingswaldau te mogen komen, vraagt hij
Tschirnhaus uitdrukkelijk om zijn brief voor Blok (die dan in Duitsland is) geheim te
houden,
56, Van Gent aan Tschirnhaus, 16 oktober 1683, Reinhardt td., Briefe, 19.
57, Van Gent aan Tschirnhaus, 3 februari 1685. Reinhardt ed,, Briefe, 26.
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van): "zo zal ik UE meede vrymoedig bekennen dat ik, UE wel kennende, met
dese bovenverhaalde woorden van UE eenige hoop hebbe beginnen te
scheppen, of dit wel enigsins een straaltje van goede uitkomste mogte weesen..
hoe meer ik om UE denke, hoe zekerder ik op UE woorden steune, en dit doet
mij bijna onverduldig na UE antwoort werde. Doch ik verge UE echter niets,
dat in het minste met UE eige schade verselt zoude zyn. Buiten het welke ik
oordeele UE vrindschap te kort te zullen doen, indien ik aan de minste letter
van UE schrijven eenigsins twijffelde.'"*
Het is niet duidelijk op welk geheim Tschirnhaus hier doelt. In elk geval zijn
hij en Blok naderhand tot een wederzijds voordelige overeenkomst gekomen,
waarbij Blok zou optreden als een soort commissionair voor Tschirnhaus'
brandspiegels en brandlenzen in Nederland. Tschirnhaus heeft veel tijd en
energie gestoken in het ontwikkelen van dergelijke instrumenten van
reusachtige afmetingen. Zijn spiegels bezaten een doorsnee van anderhalve
meter, zijn lenzen van ongeveer een halve meter. Met deze instrumenten wist
hij voorheen ongekend hoge temperaturen te bereiken, zodat hij bijvoorbeeld
als eerste asbest wist te smelten. Een geleerde als Leibniz bewonderde deze
technische hoogstandjes, maar het waren natuurlijk ook voor de leek
bijzonder spectaculaire (maar wel kostbare) stukjes 'physique amusante'.
Ongetwijfeld viel zo'n uitvinding in de laatste jaren van de 17e eeuw, toen er
ook bij amateurs een groeiende belangstelling bestond voor natuurkundeproeven, te gelde te maken.
In 1692 bezat Blok een brandspiegel van Tschirnhaus. In december schreef hij
dat al diverse liefhebbers belangstelling hadden getoond, "maar se hebben mij
so weinig daar voor willen betalen, dat ik oordeelde de reputatie van den
edelen inventor te kort te sullen doen, indien ik het voor so geringe prijs hadde
weggegeven."" Dat belet hem inmiddels niet om belangstelling te tonen voor
de nieuwste versie die Tschirnhaus ontwikkeld heeft, een brandlens in plaats
van een brandspiegel. "Doch umb sonst begeere ik het niet," voegt hij er aan
toe.*"
Tschirnhaus heeft Blok later inderdaad een van zijn brandglazen gezonden,
mogelijk in 1694 toen hij zelf met een brandglas naar Nederland kwam. Hij
toonde het in Den Haag aan Christiaan Huygens, maar de demonstratie
mislukte wegens zware bewolking.*' Leibniz moest er Huygens later op attent
58, Blok aan Tschirnhaus, 10 december 1689.
59, Blok aan Tschirnhaus, 22 december 1692, Mohr schrijft Tschirnhaus 20/30
september 1693 vanuit Zwolle dat hij door ziekte verhinderd is geweest zijn grote
brandspiegel in Amsterdam te bekijken,
60, Idem.
61, Huygens aan Leibniz, 27 december 1694, Huygens, Oeuvres, X, nr, 2884, 696-699.
Volgens Leibniz had Tschirnhaus overigens al eerder dergelijke glazen naar Holland
gestuurd: Leibniz aan Huygens, 18 september 1694, ibidem, nr. 2877, 684.
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maken dat hij zo'n brandglas ook in Amsterdam kon bewonderen.*^ Dit was
het glas van Blok. Het tijdschrift De boekzaal van Europe wijdde in 1695 een
bespreking aan Tschirnhaus' boek Medicina mentis et corporis, waarvan in dat
jaar een tweede druk was verschenen. Op het eerste gezicht enigszins
merkwaardig is het dat deze 'bespreking' vooral werd gevuld met een
verhandeling van Tschirnhaus over zijn brandspiegels, die in de Nederlandse
vertaling van de eerste druk was opgenomen. Het blad voegt er aan toe dat
Tschirnhaus nog een andere heeft gemaakt, "die van glas is [dus een lens; de
terminologie in de bronnen is soms wat verwarrend, RV], en veel wonderbaarlyker uitwerkselen doet, als de kopere, hier vorens genoemd. Van dit
wonderstuk zijn'er maar drie in de wereld; een in't kabinet van den keizer, een
dat de maker, en een dat de heer Blok bezit."*'
De bespreking in de Boekzaal is ongetwijfeld door Blok zelf ingegeven — het
blad is dan ook opvallend goed geïnformeerd — en beter als reclame dan als
berichtgeving te beschouwen. Dat blijkt uit het vervolg. In 1697 ontving Blok
van Tschirnhaus een tractaatje over zijn brandglazen (een Duitse versie van
een artikel dat in het Latijn in de Acta eruditorum had gestaan). Terstond
vroeg hij of hij niet een tiental exemplaren kon krijgen om daarmee onder de
liefhebbers reclame te maken. Het origineel, schreef hij, had hij gezonden aan
Pieter Rabus, de redacteur van de Boekzaal van Europe, om vertaald in zijn
blad af te drukken. "Ik hebbe hem versogt daar bij te willen voegen dat
soodanig een glas bij mij te sien, en te bekoomen was."** Rabus heeft aan deze
wens voldaan in de Boekzaal van november/december 1697. De episode
werpt een enigszins verrassend licht op zijn redactionele opvattingen.
Kortom, dat Blok een koopman is verloochent zich niet en men kan zich niet
aan de indruk onttrekken dat Tschirnhaus' zaken bij hem in goede handen
waren. Hij verwacht niet als met een toverstokje rijk gemaakt te worden en is
bereid de nodige tijd en energie in de onderneming te steken. In dezelfde brief
van 1697 vraagt Blok of Tschirnhaus hem een aantal proefstukken kan
zenden om in demonstraties met de lenzen te gebruiken. Ook raadt hij
Tschirnhaus aan hierover eens een hoogleraar aan te schrijven, wiens naam
helaas (door een beschadiging in het papier) onleesbaar is: "Indien so een man
UE glaasen wat beliefde te recommandeeren, sulx soude wel geen kwaad

Afb. 2. Brandglas van Tschirnhaus, met brandlens en coUectorlens, Exemplaar afkomstig
uit de collectie van de keurvorst van Saksen, thans in de Mathematischphysikalische Salon te Dresden. Totale hoogte 2,23 meter,

62. Leibniz aan Huygens, 21 juni 1695, ibidem, nr. 2893, 714. Een verslag van een
bezoek aan het brandglas (door Burnet of Kemney, 3/13 juni 1695) vindt men bij Leibniz,
Sümtliche Schriften undBriefe, 1. Reihe, Allgemeiner politischer und historischer Briefwechsel, XI, Januar-Oktober 1695, 501-502.
63. De boekzaal van Europe, 1695, dl 1,472. Vergelijk J. de Vet, "Von Tschirnhaus", in:
H. Bots ed., Pieter Rabus en de boekzaal van Europe 1692-1702 (Amsterdam, 1974)
279-287.
64. Blok aan Tschirnhaus, 24 september [1697].
65. Idem. Het gaat waarschijnlijk om J. de Raey, hoogleraar wijsbegeerte aan het
Amsterdamse Athenaeum.
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doen."*' Naar aanleiding van het bezoek van tsaar Peter aan Amsterdam
verzekert hij: "der werd bij hem alle devoiren aangewent, die moogelik sijn,
om hem dit glas te recommandeeren en smaakelyk te maaken."** Het is goed
mogelijk dat hij daarin is geslaagd en dat het brandglas dat zich vroeger in het
keizerlijk kabinet te St. Petersburg bevond en tegenwoordig in het Lomonosovmuseum van de Russische Akademie van Wetenschappen, is
aangekocht te Amsterdam.*'
Wetenschap
Werkelijke intellectuele hoogvliegers zijn Tschirnhaus' vrienden geen van
allen geweest, met één uitzondering: Georg Mohr. Mohr heeft zijn talenten
echter niet werkelijk ten nutte kunnen maken. Zijn aantekeningen en
manuscripten gingen in 1672 door het oorlogsgeweld goeddeels verloren. Hij
publiceerde twee, misschien drie boeken, maar deze raakten snel in vergetelheid. Toen Mascheroni in 1797 in zijn bekende Geometria del compasso de
meetkundige constructies met een passer alleen behandelde, was hij zich niet
bewust een voorganger te hebben gehad. Pas in onze eeuw ontdekte men dat
Mohr, in zijn Euclides Danicus (Amsterdam 1672),** dit onderwerp grotendeels al had behandeld. Gedeeltelijk is dit gebrek aan erkenning toe te
schrijven aan het feit dat Mohr de openbaarheid schuwde en een teruggetrokken leven leidde. Anderzijds geeft dit ook aan dat de kring rond
Tschirnhaus in het Europese intellectuele leven een vrij marginale positie
innam, wat daarvan de oorzaken verder ook zijn.
Een van de dingen die Tschirnhaus zijn vrienden opdroeg was zorg te dragen
voor de uitgave van zijn werk Medicina mentis, een in de rationalistische
traditie staand vertoog over het juiste gebruik van het verstand, met veel
aandacht voor wiskunde. Voordat het verscheen, spraken de vrienden ook

66. Een onbekende Rus die zich in het gevolg van de tsaar bevond noteerde in zijn
reisbeschrijving: "Ik heb een brandglas gezien, waardoor je in een minuut of tien een
jefimok [rijksdaalder] kunt smelten." B, Raptschinsky, "Russische reizigers te Amsterdam in de XVIIIde eeuw". Jaarboek Amstelodamum 33 (1936) 162,
67. Dit glas was in elk geval in 1735 al in het kabinet aanwezig. Vergelijk V.L. Öenakel,
"Brennglaeser und Brennspiegel von Tschirnhaus im 18. Jahrhundert in Russland", in:
Winter ed., £, W. von Tschirnhaus, 285-307, m.n. 286-289,290,292,307. Dat het door Peter I
werd aangeschaft wordt bevestigd door P.G. Mohrenthal (een zoon van Georg Mohr) in zijn
levensbeschrijving van Tschirnhaus. Hij schrijft dat "einer von ausnehmender Grosse an Ihro
Czarrische Kayserl.Majest. glorwürdigsten Andenckens, Petrum den I. gekommen" (Curiosa
saxonica, 38, und 39, Probe, Dresden, 1731, 31.). Een kopie van deze levensbeschrijving
dank ik aan de heer H. Meyer te Birkeröd, Denemarken.
68. G. Mohr, Euclides Danicus (herdruk Kopenhagen, 1928, met Duitse vertaling door
J, Pal en inleiding door J. Hjelmslev),
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wel over de Logica. Volgens zijn levensbeschrijvers zou Tschirnhaus reeds op
zijn achttiende jaar aan het boek zijn begonnen te werken, maar wilde hij niets
publiceren vooraleer hij tot een rijpere leeftijd was gekomen.*' Waarschijnlijker lijkt echter dat Tschirnhaus dit werk pas na zijn cavalierstocht serieus
aanvatte. Pieter van Gent in elk geval vernam pas in 1681 iets over een
geschrift van deze aard: "Wij zien voorts uit uw brief, dat UE een boekje heeft
geschreven, waarin zeker geen geringe zaken zijn vervat. Ik zou willen dat het
het licht zou zien en dat de wereld zou zien wat het is om heldere en
onderscheiden begrippen te vormen van natuurlijke zaken. Als ik hier met
mijn gezin blijf wonen... zal ik alle zorg van corrigeren en druklegging op mij
nemen, zendt de genoemde verhandeling daarom met den eersten over."'°
Inderdaad heeft Tschirnhaus Van Gent daarop belast met de zorg voor zijn
manuscript. Een uiteindelijke uitgave was wel voorzien, maar vooralsnog
kregen slechts vertrouwde vrienden het werk onder ogen. Hiertoe werd van
het oorspronkelijk Latijnse geschrift een Nederlandse vertaling gemaakt.
Mohr, die hiervan gehoord had, vroeg vanuit Kopenhagen aan Blok deze
vertaling te mogen zien (hij las waarschijnlijk slecht Latijn). Van Gent deelde
hem daarop mee "dat selvige tract, maer getranslateret is voor de vrienden.""
Toen Tschirnhaus in 1683 het manuscript van het eerste deel van het boek aan
Van Gent zond (nadat hij het herschreven had?) droeg hij deze echter op aan
Mohr een Nederlandse vertaling te sturen. Een versie van de Latijnse tekst
moest in schoonschrift worden gestuurd aan Christiaan Huygens.'^ Leibniz
had het concept van het boek in 1682 reeds ter inzage gekregen."
Van Gent werd vervolgens ook belast met de zorg voor de uitgave. De
bedoeling was dat hij Tschirnhaus' Latijn zou corrigeren; deze voelde zich op
dit gebied namelijk niet voldoende zeker, terwijl Van Gent deze taal perfect
beheerste. Een tweede werk. Medicina corporis ("Geneesmiddel des
lichaams"), dat tegelijkertijd met Medicina mentis zou moeten verschijnen,
zou hij in zijn geheel in het Latijn overzetten. Dit laatste tractaat had
Tschirnhaus namelijk geschreven in het Duits.
In de praktijk verliep dit allemaal niet zo gladjes. In 1683 klaagt Van Gent dat
zijn kennis van het Duits te gering is om Tschirnhaus' tekst met succes te
kunnen vertalen, terwijl Dresscher te weinig Latijn kent om hem te kunnen
69. "Eloge de monsieur de Tschirnhaus", in: Fontenelle, Eloges des academiciens avec
l'histoire de l'Academie Royale des Sciences, I (Den Haag, 1740; repr, herdruk Brussel,
1969) 194, Zie ook Mohrenthal (a,w,, noot 67) 24.
70. Van Gent aan Tschirnhaus, 15 augustus 1681. Reinhardt ed., Briefe, 7.
71. Mohr aan Tschirnhaus, 30 januari 1683.
72. Van Gent aan Tschirnhaus, 16 oktober 1683. Reinhardt ed., Briefe, 18.
73. Tschirnhaus aan Leibniz, 6 augustus 1682. Bij Reinhardt, Beitrage zur Lebensgeschichte, 26. (Het is overigens niet geheel uit te sluiten dat hier sprake is van de Medicina
corporis.)
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helpen. In 1685 is het nog steeds hetzelfde liedje. Het is noodzakelijk dat hij
Tschirnhaus persoonlijk bezoekt om alle problemen uit de weg te ruimen,
schrijft hij.'* Tschirnhaus, die dit langdurig voortslepen waarschijnlijk al lang
moe was, ging hier niet op in en kwam zelf naar Holland.
Wat voor problemen Tschirnhaus precies aantrof en hoe hij ze oploste, valt
niet meer te achterhalen, maar in elk geval wist hij vaart te zetten achter de
uitgave van zijn boek. Op 24 september 1685 sloot hij met de boekhandelaar
Albert Magnus een contract dat de voorwaarden behelsde onder welke
Magnus het boek zou uitgeven.'' Blok, die hierbij aanwezig was, werd tot
Tschirnhaus' gevolmachtigde benoemd. Eind 1686 kwam het boek van de
persen. Van Gent was nog steeds belast met het bezorgen van de Latijnse
tekst, maar de Nederlandse vertaling gunde Tschirnhaus aan Blok — zeer tot
ongenoegen van Van Gent, die schreef: "Die zal zeker geen betere vertaling
maken dan ik, en UE weet dat ik het geld nodig heb."" De goede
verstandhouding tussen Van Gent en Blok is op dit moment wel voorbij.
Vermoedelijk had Tschirnhaus er weinig vertrouwen in dat Van Gent de
vertaling binnen afzienbare tijd tot een goed einde zou brengen. Blok bleek
hiertoe inderdaad wel in staat. In 1687 verscheen Geneesmiddel der ziele ofte
proeve van een oprechte redenkonst: waar in gehandeld word van het rechte
beleid om onbekende waarheden te ontdekken, ook bij Albert Magnus (die voor
de uitgave van Tschirnhaus' werken samenwerkte met de uitgever Jan
Rieuwerts jr., de zoon van de man die we eerder als een van Tschirnhaus'
vrienden zijn tegengekomen). Terzelfdertijd verscheen Bloks vertaling van
Tschirnhaus' Medicina corporis onder de titel: Geneesmiddel des lichaams of
zeer waarschynelyke bedenkingen op wat wyze de gezondheid te bewaaren is.
Een bijvoegsel bevatte vertalingen van enkele artikelen vanTschirnhaus die
eerder verschenen waren in de Acta eruditorum: vier, uit de jaren 1682-1683,
over wiskundige onderwerpen en een, uit 1687, over zijn brandspiegels.
Voor de tweede druk van de Medicina mentis, waarvan al snel sprake was,
heeft Tschirnhaus waarschijnlijk ook met zijn Hollandse vrienden overleg
gepleegd, maar we hebben hierover geen nadere informatie. Wel weten we dat
Blok in opdracht van Tschirnhaus over deze tweede druk onderhandeld heeft
met de uitgever Wolters te Amsterdam," maar uiteindelijk gunde Tschirnhaus de uitgave aan de boekhandelaar Fritsch te Leipzig. Hij verscheen in
1695.
74. Van Gent aan Tschirnhaus, 16 oktober 1683 en 3 februari 1685. Reinhardt ed.,
Briefe, 11, 24.
75. Acte verleden voor notaris Johannes Commehn te Amsterdam, 24 september 1685.
Afgedrukt in M.M. Kleerkoper en W.P. van Stockum, De boekhandel te Amsterdam
voornamelijk in de 17e eeuw dl II ('s Gravenhage, 1916) 1380-1381.
76. Van Gent aan Tschirnhaus, 25 november 1685. Reinhardt ed., Briefe, 29.
77. Blok aan Tschirnhaus, z.d.
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Het verzorgen van de uitgave van Tschirnhaus' werk was in dubbele zin
welkom voor de vrienden: het verschafte hun het soort intellectuele arbeid
waar ze behoefte aan hadden, en ze werden er nog voor betaald ook.
Hetzelfde geldt, naar valt aan te nemen, voor het werk dat Van Gent
verrichtte als Tschirnhaus' Amsterdamse correspondent. Dat Tschirnhaus
deze intellectuele werkverschafffing uitsluitend uit humanitaire overwegingen zou hebben ingesteld is echter zeer twijfelachtig. Duidelijk ging het hier
om projecten waaraan hij in elk geval zijn hart had verpand en waarvoor hij
bereid was in de beurs te tasten. Hetzelfde geldt voor andere projecten,
waarbij het niet zozeer zijn eigen werk of voordeel gold, maar de bevordering
van wetenschappen in het algemeen. Een van de middelen daartoe was het
verzorgen van uitgaven van wetenschappelijke werken en Tschirnhaus heeft
dit middel zowel in zijn vaderland Duitsland als in Nederland aangewend.
In 1681 suggereerde Tschirnhaus enkele boeken aan zijn vrienden om in het
Nederlands te vertalen, maar naar het schijnt zonder dat zij hieraan gevolg
gaven." Van Gent bereidde op dat moment een Euclides-editie voor. Hij had
gehoopt dat Tschirnhaus een appendix zou willen schrijven, maar toen deze
verklaarde daarvoor geen tijd te hebben besloot hij in plaats daarvan de
belangrijkste stellingen uit het werk van de Schotse wiskundige James
Gregory toe te voegen "en misschien ook uit anderen; maar ik zal er wel voor
zorgen, dat het boek niet tot een te groot gevaarte uitgroeit."" Ondanks deze
grootse plannen is Van Gents Euclides nooit verschenen. Erg origineel was
het project ook niet; Euclides' werk stond in die tijd zeer in de belangstelling.*"
Toen Tschirnhaus in 1682 in Amsterdam was raakte hij gecharmeerd van het
boek van de Engelsman Thomas Burnet, Telluris theoria sacra ("heilige
theorie van de aarde"), een soort speculatieve geologie die later veel verzet
zou ontmoeten vanuit godsdienstig standpunt, alsmede van het anonieme
Moyens surs et honnestespour la conversion de tous les heretiques.*^ Terstond
zette Jan Rieuwerts zich aan een nieuwe druk van dit laatste werk,'^ terwijl
Ameldonk Blok op aanbeveling van Tschirnhaus het boek van Burnet ging

78. Van Gent aan Tschirnhaus, 15 augustus 1681, waar hij dankt voor "consilio, quod
suggeris vertendi in Belgicum libellos quosdam," Reinhardt ed,, Briefe, 9,
79. Idem.
80. In Nederland verschenen uitgaven door Hendrik Goets, Euclidis elementorum sex
libri priores magnam partem novis demonstrationibus adomati (Leiden, 1692), ook in het
Nederlands vertaald: De ses eerste boeken der beginselen van Euclides op een korte en klare
manier gedemonstreert (Amsterdam, 1702), en door Pieter Warius, De zes eerste, elfde en
twaalfde boeken Euclidis enz. (Amsterdam, 1704). Deze boeken zijn later ook herdrukt.
81. Tschirnhaus aan Leibniz, 11 september 1682, in: Reinhardt, Beitrüge, 11. Beide
werken zijn van 1681.
82. Van Gent aan Tschirnhaus, 13 november 1682. Reinhardt ed., Briefe, 13. Het is mij
niet gebleken of deze herdruk daadwerkelijk verschenen is.
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Op 14 november 1682 schreef Blok dat hij die winter met de vertaling klaar
hoopte te zijn: "ik vinde groot vermaak in het translateren."** Verschenen is
deze vertaling niet, al heeft hij ongetwijfeld in handschrift onder de vrienden
gecirculeerd. Hetzelfde geldt voor een geschrift dat Van Gent in één adem
met het vertaalwerk van Blok noemt, een "verhandehng over de monarchie
van de stoel van Rome" die hij verklaart zelf te hebben voltooid." Ik heb dit
werk niet kunnen identificeren; het zal ook wel om een vertaling gaan. In
hetzelfde jaar gaf Tschirnhaus aan Van Gent opdracht de uitgave te
verzorgen van een boek van Giordano Bruno, waarvan hij hem het
manuscript zond.** Van Gent heeft deze opdracht niet kunnen vervullen:
ook van een uitgave van Bruno is niets bekend.
Het feit dat Van Gent de meeste projecten die hij onder handen had
genomen onvoltooid had gelaten verhinderde hem niet om in 1683 een nog
veel omvangrijker project aan Tschirnhaus voor te stellen: hij vroeg om de
nagelaten werken van Descartes te mogen publiceren en, voorzover ze enkel
in het Frans bestonden, in het Latijn te vertalen.*' Tschirnhaus reageerde
welwillend, maar in oktober van dat jaar moest Van Gent aan Tschirnhaus
schrijven dat de Amsterdamse boekhandelaar Boom juist een contract voor
hetzelfde project was aangegaan met Claude de Clerselier. "Zodoende is
mijn hoop te niet gegaan; onderwijl echter moet ik u wel mijn dank betuigen
dat u mij de opdracht hebt willen gunnen."**
Kortom, van al zijn grootse plannen heeft Van Gent maar weinig terecht
gebracht. De moeizame manier waarop hij de vertaling van Tschirnhaus'
werk tot stand bracht mag dan ook wel symptomatisch heten. "Ik verwens
mijzelf dat ik, wegens gelegenheid, tijd en geld, verstoken ben van iets
zelfstandig uit te vinden" schrijft hij. "Maar misschien ontbreekt het talent
mij, en de drie leerlingen die ik heb belemmeren diepgaande studie.
Bovendien veronderstel ik dat de lucht en zware ether dikwijls een beletsel
vormen, zodat de mensen minder scherpzinnig zijn." In Kieslingswaldau is
de lucht ongetwijfeld veel gezonder dan in Amsterdam, "waaruit schijnt te
volgen dat uw gedachten veel zuiverder en levendiger moeten zijn dan de
onze."*' Maar terwille van een eindoordeel over Van Gent moet wel worden
83. Idem: "Dominus Blok in eo est, ut vertat istum angli hbrum quem commendasti."
84. Blok aan Tschirnhaus, 14 november 1682. De titel van het werk wordt hier
uitdrukkelijk vermeld.
85. Zie noot 83: "Ego etiam absolvi tractatum de Monarchia sedis Romanae."
86. Van Gent aan Tschirnhaus, 3/13 november 1682. Reinhardt ed., Briefe, 12.
Reinhardt tekent hierbij aan dat het betreffende werk de De gl'eroicifurori (1585) schijnt
te zijn geweest.
87. Van Gent aan Tschirnhaus, 15 mei 1683 (samenvatting van een eerdere brief).
Reinhardt ed., Briefe, 14.
88. Van Gent aan Tschirnhaus, 6 oktober 1683. Reinhardt ed., Briefe, 18.
89. Reinhardt ed., Briefe, 19.
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opgemerkt dat hij één van de personen was die in 1677 verantwoordelijk
waren voor de uitgave van Spinoza's nagelaten schriften.'"
Meer sporen heeft het werk van Ameldonk Blok achtergelaten. Zijn
vertaling van Burnet in 1682 was de liefhebberij van een belangeloos
amateur, maar met zijn vertaling van het werk van Tschirnhaus bewees hij
dat hij in staat was iets tot stand te brengen. Misschien stond hij in later
jaren, door zijn financiële perikelen, minder belangeloos tegenover zulk
vertaalwerk. In elk geval verschenen toen enkele vertalingen van zijn hand.
In 1699 verscheen bij Jan ten Hoorn in Amsterdam de Proeve der
deurzichtkunde van Nicolaas Hartsoeker, een vertaling door Blok van het
Essay de dioptrique. Drie jaar later verscheen bij de zoon van deze uitgever,
Nicolaas ten Hoorn," een vertaling van het bekende werk van Fontenelle,
Entretiens sur la pluralité des mondes: Reden-voeringe over verscheidene
waerelden in't geheel-al, "vertaalt door A.B." Het lijkt geen al te gewaagde
veronderstelling om ook deze vertaling aan Blok toe te schrijven.
Betrokkenheid van Tschirnhaus valt hier niet meer aan te wijzen, hoewel het
zeker is dat het boek van Fontenelle in de Duitse vriendenkring van
Tschirnhaus zeer werd bewonderd. Waarschijnlijk is de Duitse vertaling die
in 1698 te Leipzig bij de uitgever Fritsch verscheen aan hun bemoeiingen te
danken.'^ Het is dus zeker mogelijk dat ook de Nederlandse vertaling vanuit
Kieslingswaldau is geïnspireerd.
Een kenschets van de intellectuele activiteit van Tschirnhaus' vriendenkring
is tenslotte niet volledig zonder hun betrokkenheid bij de wiskunde te vermelden. Blok schijnt op dit gebied leek te zijn geweest. Maar bij de adepten
van Spinoza's leer stond de wiskunde hoog in aanzien en mensen als Pieter
van Gent en Jarich Jelles, en uiteraard Georg Mohr, blijken zich hier met
ijver op te hebben toegelegd. Ik noemde al Van Gents plan voor een
Euclides-editie met appendices uit het werk van James Gregory. Van Gent
was ook hevig geïnteresseerd in de Lectiones geometricae van Isaac Barrow.
Hij vraagt, ook namens anderen, uitleg over een plaats in Descartes'
Geometrie die hij niet begrijpt.'^ Jelles toonde zich begerig naar een
verhandeling die Tschirnhaus over de cycloïde wilde schrijven, terwijl Van
Gent vooral geïnteresseerd was in zijn bepaling van maxima en minima."
90. Reinhardt ed., Briefe, 4.
91. Over Jan en Nicolaas ten Hoorn zie LH, van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel
1680-1725, III (Amsterdam, 1965) 162-163,
92. Zie Winter, "Der Bahnbrecher der deutschen Frühaufklarung", 39-40, en R.
Zaunick in de uitgave van Tschirnhaus' Medicina mentis van 1963, 314-316.
93. Van Gent aan Tschirnhaus, 25 november 1685. Reinhardt ed., Briefe, 29.
94. Van Gent aan Tschirnhaus, 14 mei 1686. Reinhardt ed., Briefe, 30.
95. Van Gent aan Tschirnhaus, 13 november 1682. Reinhardt ed,, Briefe, 13.
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Interessant in dit verband is dat de reeds gemelde brieven die Tschirnhaus in
1675 aan Van Gent schreef, met enkele andere brieven van Tschirnhaus,
bewaard zijn als een bundel afschriften in de collectie van het wiskundig
genootschap te Amsterdam. De afschriften moeten, net als veel ander
materiaal uit deze collectie, uit het laatst van de 17e eeuw dateren.'* De
herkomst is niet bekend. Dold-Samplonius, die deze stukken heeft geïnventariseerd, heeft gewezen op het voorkomen van onbekende namen — zo
wordt de methode van Fermat als gelijkwaardig met die van een zekere
Brughman behandeld." Deze Brughman en andere 17e-eeuwse Amsterdamse wiskundigen zullen geen grootheden zijn geweest, maar dit wijst toch
op een levendige wiskundige traditie die niet in de hoofdstroom van de
wetenschapsontwikkeling is opgenomen en zodoende geheel verloren is
gegaan.
Niettemin, al konden zij teren op een traditie, oorspronkelijk werk schijnen
de vrienden (Mohr uitgezonderd) niet geleverd te hebben. Het zal wel karakteristiek zijn dat wij hen ook op wiskundig gebied vooral bezig zien met het
bespreken en uitgeven van het werk van anderen. Het meest vernemen wij
over hun bemoeienissen met een ongepubliceerd tractaatje van Hendrik van
Heuraet. (Naar zich laat vermoeden de brief aan Van Schoten van december
1657, die in 1889 is gedrukt in de Oeuvres completes van Christiaan
Huygens.'*) Van Gent vermeldt het tractaat voor de eerste keer in mei
1683." In oktober komt hij er uitvoeriger op terug. Hij en zijn vrienden zien
wel dat het een subliem stuk wiskunde is, maar ze begrijpen niet waar het
over gaat, gedeeltelijk ook omdat de teksten waarover zij beschikken
corrupt zijn. ("Mihi perobscurus est", het is mij ten enen male duister, had
Van Gent in mei geschreven.) Aan Tschirnhaus daarom de vraag of hij de
tekst wil bestuderen en er verklarende aantekeningen bij wil maken, "zodat
het ook door ons gebruikt kan worden."""' Later is het vooral Jan Makreel
die zich voor het tractaat interesseert. Hij laat het door Van Gent aan
Tschirnhaus sturen om het door deze, met het oog op een publikatie, te laten
corrigeren. Tevens verzoekt hij of Tschirnhaus het goed vindt als ze het als
een bijlage bij de Medicina mentis uitgeven."" Makreel schijnt ook een
96. Zie noot 22. Y. Dold-Samplonius, "Die Handschriften der Amsterdamer mathematischen Gesellschaft", Janus 55 (1968) 241-303.
97. Ibidem, 242.
98. Huygens, Oeuvres, II, nr. 435, 96-97. Over dit stuk J. van Maanen, "Hendrick van
Heuraet (1634-1660?): his life and mathematical work", Centaurus 27 (1984) 226-236.
(Herdrukt in dez.. Facets of seventeenth century mathematics in the Netherlands
(Dissertatie Utrecht, 1987)).
99. Van Gent aan Tschirnhaus, 15 mei 1683. Reinhardt ed., Briefe, 15.
100. Van Gent aan Tschirnhaus, 16 oktober 1683. Reinhardt ed., Briefe, 19,
101. Van Gent aan Tschirnhaus, 25 november 1685. Reinhardt ed., Briefe, 29.
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afschrift van het tractaat te hebben gegeven aan David Gregory toen deze in
1693 Amsterdam bezocht.'"^
Besluit
Erg rooskleurig is het beeld dat hier is geschetst niet bepaald. De inzet van
de vrienden voor de wetenschap wekt bijwijlen sympathie en ook hun
streven naar een contemplatief bestaan kan in het huidige tijdsgewricht
misschien weer op enige sympathie rekenen. Maar verder valt toch niet te
verhelen dat van een originele wetenschappelijke inbreng geen sprake is. Zij
bepalen zich er toe om zich te verdiepen in het werk of de activiteiten van
anderen. Het enige tastbare resultaat van de activiteiten van deze kring in de
besproken periode zijn uiteindelijk de vertahngen van Blok geweest.
De nadruk moet dan echter wel vallen op het woord 'tastbare'. Het
belangrijkste wat een dergelijke privé-correspondentie ons kan leren is hoe
veel er ondergronds blijft. Wij zijn gewend om de gedrukte literatuur te
beschouwen als het gezicht van de wetenschap. Maar in een kleine kring,
waar iedereen elkaar kent, is ook een meer informele vorm mogelijk. Ik
herhaal, het is hoogst twijfelachtig of de Amsterdamse wiskundigen daar
onder de oppervlakte origineel of belangrijk werk hebben verricht, maar het
voorbeeld van Mohr toont aan dat dat niet ondenkbaar is. Het feit dat men
in Amsterdam verschillende afschriften van het tractaatje van Van Heuraet
kende, geeft ook te denken: al die afschriften zijn verloren gegaan. Hoeveel
heeft ons in het geheel niet bereikt?
Ook de belangrijker geleerden als Tschirnhaus of zelfs Leibniz waren in deze
tijd nog in veel dingen afhankelijk van zulke liefhebbers, die hun werk
misschien niet volledig begrepen, maar die toch bereid waren om als trouwe
paladijnen der wetenschap te fungeren. Zij verzamelden informatie, verbreidden ideeën en schiepen een voor wetenschapsbeoefening gunstig
klimaat. Wij zullen waarschijnlijk nooit geheel kunnen doordringen in de
beslotenheid van privé-gesprekken en informele samenkomsten, waar de
wetenschapsbeoefening van deze mensen zich afspeelde. Wat Mohr of
Nieuwentijt aan kringen van Amsterdamse amateurs te danken hebben blijft
grotendeels giswerk. Maar ik hoop dat uit het voorgaande enigszins
duidelijk is geworden hoe wij ons zulke kringen ongeveer moeten
voorstellen.
SUMMARY
Uie Dutch friends of E. W. von Tschirnhaus
In this article, the relations of the German scientist E.W. von Tschirnhaus with his Dutch
friends is studied from what has remained of their correspondence. In 1669-1674,
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Tschirnhaus studied at Leiden, fought in the Dutch army, and became acquainted with
Spinoza. In the letters from the following years, he appears to be on close terms with
Dutch Spinozists as Jarich Jelles, Jan Rieuwerts, Georg Hermann Schuller, the Danish
mathematician Georg Mohr, and Pieter van Gent, who until 1687 acted as his Amsterdam
correspondent.
These men were in general very anxious to maintain their spiritual independence. Their
ideal, as well as Tschimhaus's, was a life solely devoted to the pursuit of truth. Only in the
course of time, some other people enter the correspondence for whom science was not so
much a calling as a hobby: the merchant Ameldonk Blok and the broker Jan Makreel.
Tschimhaus's truthseeking friends often experienced considerable difficulty in earning
themselves a living. Not seldom they looked to Tschirnhaus for help in the form of
recommendations, useful inventions, etc. When Ameldonk Blok got in financial difficulties, he negotiated the sale of Tschimhaus's burning-mirrors and buming-lenses at
Amsterdam,
Tschirnhaus not only used his friends to provide him with news and books. He had his
work Medicina mentis edited by them in Amsterdam, both in Latin and in a Dutch
translation (by Blok). Eager to promote science, he also was ready to suggest, or pay for,
the translation or publication of works by others than himself (e.g. Descartes, Bruno,
Burnet). The results of the scientific application of his friends, however, seem to have been
rather disappointing: little has seen the printing-press. Nevertheless, on an informal level
there was a real involvement with science and mathematics which helped to shape Dutch
scientific life.

Noot na correctie:
Eerst na het ter perse gaan van dit artikel kwam mij een exemplaar van het boek Moyens surs
et honnestes pour la conversion de tous les heretiques (zie blz. 173) in handen. Daarbij bleek
mij dat het door Van Gent genoemde tractaat over de monarchie van de stoel van Rome (zie
blz, 174) met dit werk identiek moet zijn,
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De Nederland?che Gynaecologische Vereeniging, zoals de naam bij de
oprichting in 1887 luidde, ontstond uit een initiatief van een groep Amsterdamse vrouwenartsen. Zij gaven daardoor een nieuw gezicht aan de vakken
verloskunde en gynaecologie, die zich niet meer onder de vleugels van de
chirurgie thuis voelden. Het ligt dan ook voor de hand dat de vereniging het
heugelijk eeuwfeest op gepaste wijze wilde vieren. Daar hoort een gedenkboek bij, maar de redactie beschouwt het voorliggende werk als "meer dan
een gedenkboek alleen." Behalve de wederwaardigheden van de vereniging
wilde men de medische en sociale ontwikkelingen schetsen die in de
afgelopen honderd jaar van invloed zijn geweest op de beroepsuitoefening
van de vrouwenarts. Bij de invulling van deze ambitieuze gedachte is men
echter op een onvermijdelijk probleem gestoten: het gebrek aan bronnenstudies betreffende deze ontwikkelingen. Het boek blijft daardoor toch in de
eerste plaats een gedenkboek.
Het boek is opgebouwd uit een serie opstellen van twaalf verschillende
auteurs, die op één na allen vrouwenarts zijn. In een uitvoerig hoofdstuk
over de geschiedenis van de verloskunde vanaf de oude Egyptenaren blikt de
emeritus-hoogleraar Kloosterman terug op zijn vak. Het is een boeiend
verhaal dat echter slechts zeer gedeeltelijk binnen de gekozen periode valt.
Dit bezwaar kleeft ook in enige mate aan het opstel van de medischhistoricus Beukers over de opkomst van het universitaire onderwijs in de
verloskunde en gynaecologie. Daaruit wordt vooral duidelijk dat de oprichting van de vereniging geen keerpunt betekende voor het onderwijs. Aan
de universiteiten was het onderwijs in de verloskunde al in 1876 definitief
geregeld. Het onderwijs in de gynaecologie kreeg daarentegen pas in de loop
van de 20e eeuw een eigen positie.
In vier hoofdstukken passeren lotgevallen van de vereniging, ereleden,
bestuursleden en hoogleraren de revue.
De vrouwelijke gynaecologen zijn vereerd met een eigen hoofdstuk.
Catherine van Tussenbroek (1852-1925) opent deze rij vrouwen, die in de
laatste 50 jaar 10-16% van het totaal aantal gynaecologen uitmaakten.
Drie onderdelen van de praktijk van de vrouwenartsen worden in aparte
hoofdstukken besproken: de operaties, de endocrinologie en de oncologie.
Het zijn gebieden die in de laatste honderd jaar sterk zijn ontwikkeld.
Eveneens drie hoofdstukken zijn gewijd aan verloskunde en gynaecologie in

