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In 2016 vond het X. Internationale Leibniz Congres 
plaats in Hannover. 370 jaar na zijn geboorte en 300 
jaar na zijn dood, werd er in Duitsland en zeker in Han-
nover, de plek waar Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-
1716) een groot deel van zijn leven gewoond heeft, veel 
aandacht aan besteed. Wat Spinoza is voor Nederland is 
Leibniz voor Duitsland en wat de Spinozapremie voor 
ons is, heet daar de Gottfried Wilhelm Leibniz-prijs. 
Leibniz heeft gecorrespondeerd met Spinoza en hem 
eenmaal toen hij op doorreis was van Londen naar Han-
nover in 1676, in Den Haag opgezocht. Hij was zeer ge-
interesseerd in Spinoza’s denken en zette zich daar ook 
bij de ontwikkeling van zijn eigen filosofisch systeem 
mee uiteen. Van het aan Spinoza gekoppelde atheïsme 
en het deterministische wereldbeeld dat uit Spinoza’s 
denken naar voren kwam, nam Leibniz duidelijk afstand 
en probeerde iedere associatie tussen zijn systeem en 
dat van Spinoza te vermijden. 

De belangstelling voor Leibniz in Nederland is ze-
ker de afgelopen 20 jaar niet groot. Er zijn bijna geen 
boeken over hem verschenen en vertalingen van tek-
sten zijn nu vaak alleen nog antiquarisch te verkrijgen 
(Monadologie, Metafysische verhandeling). Dit doet ech-
ter geen recht aan de betekenis die Leibniz’ filosofie nu 
nog heeft. 

‘Leibniz is een van de veelzijdigste geleerden sinds 
Aristoteles en er is sindsdien geen derde persoon ge-
weest die hen in dat opzicht heeft geëvenaard’, zo in-
troduceert Anthony Gottlieb (2016) hem en wanneer 
dit over iemand gezegd wordt die tijdens zijn leven ei-
genlijk maar één boek en enkele artikelen heeft gepu-
bliceerd, dan is dat wel heel bijzonder. De historische 
betekenis voor de ontwikkeling van de filosofie en de 

wetenschappen en de rol die Leibniz nu nog speelt is 
enorm. Leibniz is de ontdekker van de differentiaal- 
en integraalrekening (1675) en heeft daar als eerste 
over gepubliceerd. Newton ontwikkelde haar als flux-
rekening als eerste, maar is daar pas 10 jaar later dan 
Leibniz mee naar buiten getreden. De prioriteitsstrijd 
is een van de grootste vetes die in de wetenschap zijn 
uitgevochten en Leibniz heeft daarbij in eerste instan-
tie aan het kortste eind getrokken. Dit kwam echter 
vooral doordat Newton als voorzitter en initiator van 
de onderzoekscommissie van de Royal Society in Lon-
den optrad. Deze commissie benoemde in 1715 New-
ton als ontdekker van de differentiaalrekening en be-
schuldigde Leibniz van plagiaat. Nu worden ze beiden 
gezien als onafhankelijke ontdekkers van de infinitesi-
maalrekening. 

Leibniz was een wonderkind. Hij beheerste al op jonge 
leeftijd Grieks en Latijn en verdiepte zich in de antieke 
literatuur en filosofie en las de metafysische geschriften 
van de scholastiek, gevolgd door teksten van de ‘moder-
ne’ filosofie (Descartes). Hij noteert in een herinnering 
‘dat ik, 15 jaar oud, in een bos in de buurt van Leipzig, 
het Rosental, alleen wandelen ging, om te overdenken 
of ik de substantiële vormen moest handhaven. Uitein-
delijk overwon de mechanistische theorie en bracht me 
ertoe wiskunde te gaan studeren’. En dat studeren was 
voor hem zich als autodidact de stof eigen maken. In 
een ander citaat uit een autobiografische notitie geeft 
Leibniz aan: ‘in zijn jeugd begon hij veel te lezen en over 
zaken na te denken, zodat hij in de meeste wetenschap-
pen autodidact was; ook brandde hij van begeerte alles 
dieper dan gewoonlijk te doorgronden en iets nieuws uit 
te vinden’ (Müller, 1969).

Hij streefde ernaar het scholastieke en moderne den-
ken te verenigen. 

Het individuatieprincipe, dat stelt dat alles wat 
werkelijk is, ook datgene wat werkelijk mogelijk is, uit-
sluitend iets individueels is en dat door een volledig 
begrip (notio completa) te beschrijven is, is één van de 
uitgangspunten van Leibniz’ denken. Dit inzicht komt 
reeds in zijn eerste tekst, zijn doctoraalscriptie uit 1663 
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naar voren (De principio individui)(A VI, 1, 9). Hoewel dit 
werk een sterk scholastiek karakter heeft, zal het toch 
een van de basisintuïties van Leibniz zijn, die in later 
werk verdere uitwerking krijgt.

Voor zijn twintigste voltooide hij zijn eerste proeve 
in de ‘Dissertatio de Arte Combinatoria’ (A VI, 1, 165) en 
ontwikkelde daarin een ‘alfabet van menselijke gedach-
ten’. Ook dit werk, een van de weinige uitgegeven tek-
sten tijdens zijn leven, verwoordt een intuïtie die later 
in de characteristica universalis en de ars inveniendi een 
grote rol zal spelen. In het artikel van Harrie Manders 
wordt daar nog uitgebreid op ingegaan. Het encyclope-
disch-combinatorische eenheidsprincipe stelt dat alles 
wat is, niet alleen een individuele substantie (een mo-
nade) is, maar tegelijkertijd een wereld die in zichzelf 
wordt gepresenteerd. Dit principe is reeds in de ars com-
binatoria aanwezig, hoewel de terminologie nog anders 
was.

Met ook nog een doctorstitel in de rechten (1667), 
hoopte Leibniz een aanstelling te kunnen krijgen aan 
de universiteit van Leipzig, maar dit werd tegengehou-
den, vermoedelijk omdat hij te jong was. Een universi-
taire carrière heeft hij nooit meer geambieerd, omdat 
hij roem wilde verwerven in de wetenschappen. Evenals 
voor Descartes en Spinoza waren de universiteiten in de 
zeventiende eeuw niet de meest voor de hand liggende 

plekken om in de opkomende moderne wetenschap en 
de daarbij behorende filosofie baanbrekende vooruit-
gang te boeken. 

Leibniz kwam van 1667–1672 in dienst als ad-
viseur, assistent en bibliothecaris van verschillende 
keurvorsten. Het waren vooral zijn politieke-, diplo-
matieke en juridische talenten die hij inzette. Toch 
heeft hij zich ook gebogen over de aard van beweging 
in de Hypothesis Physica Nova (A VI, 2, 222-57)). In dit 
werk komt een oneindigheidsintuïtie naar voren, die 
zich o.a. manifesteert in de aritmetische reeksen, in 
de microscopische werkelijkheid waarin alles steeds 
verder deelbaar is en de oneindigheid van het heelal, 
dat geen grens kent. Het in oneindigheid gefundeerde 
zijnscontinuüm wordt hier nog opgehangen aan een 
ogenschijnlijk ondeelbaar atoom, maar bij nadere be-
schouwing zal dat het uitgangspunt vormen voor het 
verder nadenken en op mathematische wijze beschrij-
ven van een infinitesimaal, een oneindig klein punt dat 
geen extensie en geen uitgebreidheid kent maar wel 
een mathematische waarde heeft. Het is hier dat de 
combinatie van metafysica, mathematica en fysica het 
laboratorium gaat vormen voor de nieuwe concepten 
en nieuwe samenvoegingen van concepten die Leibniz 
op deze terreinen ontwikkelt. 

Gottfried Wilhelm Leibniz
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De meest creatieve periode heeft Leibniz van 1672-
1676, wanneer hij, nog steeds in dienst van het hof van 
Mainz, in Parijs verblijft. Hij komt al in het begin in con-
tact met Christiaan Huygens, toenmalig directeur van 
de Franse Académie des Sciences, die hem ook in con-
tact brengt met Heinrich Oldenburg, de secretaris van 
de Royal Society of Sciences in Londen. 

Dit toont tevens al het internationale karakter van 
de wetenschapsbeoefening aan, met een Nederlander 
en een Duitser op zeer invloedrijke posities in Frankrijk 
en Engeland. Terwijl de internationale spanningen tus-
sen Frankrijk, Engeland en de Nederlanden groot waren 
en in 1672 leidden tot een oorlog tussen Frankrijk en 
de Nederlanden, bleef de wetenschappelijk uitwisseling 
tussen de strijdende partijen bestaan. Leibniz was in 
die jaren in Parijs uitgegroeid tot de spil, de hub, in het 
netwerk van brievenuitwisseling, de voorloper van het 
tijdschrift binnen de wetenschappelijke gemeenschap.

In 1676 reist Leibniz via Londen en Nederland, waar 
hij ontmoetingen heeft met Antonie van Leeuwenhoek 
en Spinoza, naar Hannover, waar hij de rest van zijn 
leven tot 1716 verblijft. Hij is daar adviseur, bibliothe-
caris en historicus van het Hof van Hannover. Tussen 
1680 en 1687 brengt hij veel tijd door in de mijnen 
van het Harzgebergte om vernieuwingen in het stelsel 
van de waterafvoer te ontwikkelen. Hiervoor gebruikte 
Leibniz een horizontale molen die hij zelf ontworpen 
had. 

In 1684 schrijft Leibniz de ‘Metafysische verhandeling’, 
een eerste systematische uitwerking van zijn metafysi-
ca. De verhouding geloof-filosofie, de rol van de nieuwe 
natuurwetenschap, de aard van het menselijk kennen 
en de vrijheid van het menselijk handelen komen hierin 
naar voren. In 1704 geeft Leibniz, als reactie op John 
Locke (1632-1704) in ‘Nieuwe verhandeling over het men-
selijk verstand’ een verdere uitwerking van zijn episte-
mologie. Hij ziet echter af van publicatie na de dood van 
Locke. Alle gedachten en activiteiten van de ziel moeten 
uit hun eigen gronden worden begrepen en komen niet 
via de zintuigen tot ons. Hij plaatst zich hier tegenover 
de empirist Locke. De ingeboren ideeën komen later bij 
Kant terug als de zuivere begrippen van het verstand en 
van de rede. Van deze begrippen worden we ons wel via 
de zintuigen bewust. Ook voor Leibniz is het belang van 
de praxis sterk, volgens zijn motto ‘Theoria cum Praxi’. 
In 1710 schrijft Leibniz de ‘Theodicee’, over de goedheid 
van god, de vrijheid van de mensen en de oorsprong van het 
kwaad’. Dit boek is ook tijdens zijn leven uitgegeven. 
In een ding is Leibniz daarin duidelijk, het geloof moet 

in overeenstemming zijn met de rede. In 1714 schrijft 
Leibniz een tekst, een korte samenvatting van zijn me-
tafysisch systeem, dat later, na zijn dood, de Monadolo-
gie genoemd wordt. In het artikel over de Monadologie 
gaat Frans Jespers hier verder op in. 

Het denken van Leibniz wordt in de 18de eeuw verder 
bekend door Christian Wolff, die in 1704 een briefwis-
seling met Leibniz begonnen is. Het leibniz-wolffiaan-
se systeem wordt de toonaangevende filosofie aan de 
Duitse universiteiten en het vormt ook voor Kant één 
van de uitgangspunten van zijn denken. In Frankrijk is 
de eerste Leibniz' perceptie duidelijk anders. Beroemd 
wordt daar de beschrijving die Voltaire geeft in ‘Candi-
de, over het optimisme’ (1759), waarin ‘de beste van alle 
mogelijke werelden’ van Leibniz met het personage Dr. 
Pangloss geparodieerd wordt. 

Ook in Engeland krijgt het leibniziaanse denken 
weinig voet aan de grond en daar is prioriteitsstrijd 
over de differentiaalrekening met Newton zeker debet 
aan. Maar ook in Gullivers reizen (1726) van Jonathan 
Swift was Leibniz een dankbaar onderwerp voor satire. 
Op het eiland Lagado komt Gulliver een volk tegen dat 
gelooft in de mogelijkheden van een machine die kan 
denken. Een rekenmachine die ook nog kan denken en 
boeken en poëzie kan schrijven, lag toen nog buiten het 
voorstellingsvermogen om realiteit te worden. In het ar-
tikel over de machinale perfectionering van het denken 
werkt Stephan Meier-Oeser dit verder uit.

Het duurt tot het begin van de 20ste eeuw voordat 
Leibniz weer volop in de belangstelling komt. Het 
zijn Bertrand Russel (1872-1970) en Louis Couturat 
(1868-1914), die met het bestuderen van Leibniz' tek-
sten over de logica, de rijkdom ontdekken van Leib-
niz' onuitgegeven manuscripten, die in 1895 voor een 
groot deel gecatalogiseerd zijn. Leibniz aanzetten om 
de logica en mathematica met elkaar te verbinden en 
zijn ontwikkeling van een symbolische logica, krijgen 
in hun werk een vervolg. 

In de Franse filosofie zijn het vooral Gilles Deleuze 
(1925-1995) en Michel Serres (1930) die Leibniz aan 
de basis zien staan van een geheel nieuw denken. Het 
postmoderne denken is zeer schatplichtig aan Leibniz. 
Deleuze en Serres noemen zich beide leibniziaan om 
hun ‘roots’ te benadrukken. In hun werk is het de com-
binatie van de mathematica, metafysica en epistemo-
logie van Leibniz die de inspiratiebron vormt. In ‘Dif-
ference et Repetition’ (1968) van Deleuze is de idee om 
‘het verschil’ voorrang te geven op de identiteit de kern 
van zijn denken en dat wordt door Deleuze herleid tot 
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de differentiaal zoals deze door Leibniz is ontwikkeld. 
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw be-
steedt Deleuze in een collegereeks over Leibniz, en in 
zijn boeken ‘Le pli, Leibniz et le Baroque’ (1988) en in 
‘Qu’est-ce que la philosophie?’ (1991), veel aandacht aan 
Leibniz.  Ook Michel Serres maakt in zijn proefschrift 
‘Le Système de Leibniz et ses modèles mathématiques’ 
(1968) een grondige studie van Leibniz’ denken. Zijn 
vertrekpunt is dat Leibniz’ interpretaties vaak starten 
vanuit één invalshoek, vanuit epistemologie, logica, 
metafysica of theologie. Er zijn op die manier een on-
bepaald aantal manieren om het systeem van Leibniz 
te benaderen. Serres ziet Leibniz' systeem meer als een 
web, met de verschillende invalshoeken als knooppun-
ten van waaruit Leibniz begrepen kan worden. Het is 
de grote samenhang die er tussen die soms los lijkende 
aspecten van Leibniz' denken bestaan, die de kracht 
van zijn systeem vormt. 

In Nederland is het vooral René ten Bos die, in de 
lijn van Michel Serres, betoogt dat voor de aanpak van 
complexe wereldvraagstukken (milieu, klimaat, duur-
zaamheid) het beter is een  ‘leibniziaans’ begrip van de 
wetenschap te hebben dan een ‘cartesiaans’. Een leibni-
ziaans begrip is gebaseerd op meer mathematische vari-
atie, is meer op innovatie gericht, het is een denken van-
uit mogelijkheden en de waarheid is nooit kristalhelder 
maar is meer complex en ingekapseld (ten Bos, 2011). 
Ook in het dit jaar verschenen boek ‘Alles is een Machine’ 
van Arjan Kleinherenbrink, waarin met een kritiek op 
reductionisme, een visie op identiteit en verschil ont-
wikkeld wordt in de lijn van Deleuze (en Leibniz), is het 
monadologische denken aanwezig.

Cornelis Verhoeven (1928-2001) stelt een bloemlezing 
met een aantal korte teksten van Leibniz samen. Hij 
toont zich in enkele essays over hem een oorspronkelijk 
denker. Hij noemt Leibniz een zondagskind vanwege zijn 
uitbundige begaafdheid en zijn positieve kijk op de we-
reld. Leibniz wekt in zijn omvangrijk werk de indruk in 
het boek van de schepping te lezen op het moment waar-
op het wordt geschreven. Kees van Peursen (1920-1996) 
is onder de indruk van Leibniz’ scheppend vermogen. 
Hij heeft een inleiding op het werk van Leibniz geschre-
ven (1966) en een overzichtswerk over de Ars Inveniendi 
(1995).

Machiel Karskens heeft een vertaling met annotaties 
verzorgd van de Metafysische verhandeling en Karel van 
der Leeuw (1940-2015) heeft een boek geschreven over 
Leibniz en China. Leibniz was zeer geïnteresseerd in 
China en correspondeerde met de Jezuïeten die toegang 
hadden tot het hof van de keizer van China. Hij zag o.a. 

overeenkomsten tussen zijn ontwerp van het binaire 
systeem en de I Tjing, maar was ook geïnteresseerd in 
het denken van Confucius, in de zijdeteelt en het maken 
van porselein.

Carla Rita Palmerino, hoogleraar aan de Radboud 
universiteit, publiceert over gedachte-experimenten 
o.a. bij Leibniz en heeft het afgelopen jaar een prijswin-
nend artikel geschreven over de geschiedenis van het 
continuïteitsprobleem (Palmerino, 2016). In dit num-
mer gaat Lucia Oliveri verder in op de rol die gedachte-
experimenten bij Leibniz spelen. 

Frans Jespers (1952) heeft voor het Nederlandse 
taalgebied een goede vertaling van de ‘Monadologie’ ver-
zorgd en een ander interessant werk van Leibniz, ‘De 
belijdenis van een filosoof ‘ vertaald. Tevens heeft hij met 
‘De kracht in alles’ (1997) een interpretatie gegeven van 
het krachtbegrip bij Leibniz, dat zo belangrijk is om de 
monadologie te begrijpen.

In Duitsland is Heinrich Schepers (1925), jarenlang di-
recteur van de Leibniz-Forschungsstelle van Münster, 
waar filosofische brieven (reeks II) en de filosofische 
geschriften (reeks VI) geëditeerd en onderzocht wor-
den, een autoriteit. Hij kent het werk van Leibniz van 
binnenuit en als inleider op de duizenden teksten en 
tekstfragmenten heeft hij een ongekend overzicht over 
Leibniz werk (Schepers, 2014). 

Van Stephan Meier-Oeser, nu hoofd van de Leib-
niz-Forschungsstelle, is ‘Die Spur des Zeichens’ een 
standaardwerk o.a. over de taalfilosofie van Leibniz. 
Dit sluit aan bij de mediafilosofie, die nu sterk verte-
genwoordigd is in de nieuwe Duitse filosofie. Het den-
ken zelf is gebonden aan bepaalde mediacontexten en 
de sterke verandering die we daar nu in zien geeft te 

Samuel van Hoogstraten, Schaduwtheater
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denken. Horst Bredekamp (1947) en Sybille Krämer 
(1951) doen onderzoek naar de visualiteit en schrift 
in het vroegmoderne denken, en dan specifiek bij Leib-
niz. ‘Die Fenster der Monade’ (Bredekamp, 2008), een 
gewaagde titel, want in Leibniz optiek hebben mona-
den geen vensters maar zijn wel spiegels, is een ingeni-
euze presentatie van Leibniz' ideeën over een Theater 
van Natuur en Kunst. In een korte notitie, een ‘drôle 
de pensée’ schetst Leibniz een speelpaleis, waarin toe-
schouwers kennis kunnen maken met nieuwe weten-
schappelijke uitvindingen. Laterna magica, een anato-
misch theater, een weersvoorspeller (net uitgevonden 
barometer), rekenmachines, experimenten met water, 
lucht en vacuüm, telescopen, microscopen, een biblio-
theek, een schilderijenmuseum, het voordragen van 
gedichten, een casino en vele andere objecten en ac-
tiviteiten kunnen in een theater voor natuur en kunst 
tentoongesteld worden. Leibniz wil iedereen zich laten 
verwonderen over de verworvenheden van de weten-
schap en de techniek en ziet in zo’n speelpaleis een ma-
nier om de creativiteit en ondernemerszin van mensen 
te stimuleren.

Sybille Krämer stelt vast dat taal, bij het manipule-
ren van tekens zoals in de mathematica, opgevat moet 
worden als een techniek. Door het toepassen van die 
techniek kunnen epistemische objecten geconstrueerd 
worden.  

In Leibniz’ speelpaleis zou ook aandacht zijn voor litera-
tuur, poëzie en andere kunstuitingen. Los van parodie-
en en satire is Leibniz ook inspiratiebron geweest voor 
vele kunstenaars. Jorge Luis Borges is er daar een van. 
Vele door Leibniz beschreven gedachte-experimenten 
zijn door Borges naar verhalen vertaald. Ook Oswald 
Egger (1963), een Duitstalige dichter, heeft met de bun-
del ‘Nichts, das ist’ (2001) en ‘Harlekinsmäntel und andere 
Bewandtnisse’ (2017) zich sterk door Leibniz laten inspi-
reren. Een dichterlijke beschrijving uit zijn laatste bun-
del wil ik jullie niet onthouden:

‘Entweder ich luge durch und durch die Lücken in 
die Wirklichkeit und zähle keine Welt, oder die ge-
genständliche existiert nur in Ungegenwärtigkei-
ten – nicht für mich: >Monade< ist ein Loch durchs 
Nichts, das, ist, und die Gegenwart des Jetzt istert 
wie ein Loch durch ein Loch in einem Loch, das selbst-
verspiegelt ausgefüllt – fehlt’ (Egger, 2017 p. 15).

Sasja Janssen heeft in haar gedichten een sterke beeld-
taal ontwikkeld om processen waar Leibniz ook over 

schrijft vorm te geven. De twee gedichten die in dit 
nummer opgenomen zijn, drukken dat uit.

De reikwijdte van Leibniz erfenis beperkt zich niet 
alleen tot filosofen, ook de theoretische fysica is aan 
Leibniz schatplichtig. Er zijn vele wetenschappers die 
grote bewondering hebben gehad voor Leibniz en zich 
hebben laten inspireren door hem zoals Albert Einstein 
(relativiteitstheorie), Kurt Gödel (onvolledigheidsstel-
ling) en John Wheeler (informatie is fundamenteler 
dan materie en energie). In relatie daarmee kunnen we 
ook denken aan Robbert Dijkgraaf, directeur van Prin-
ceton, waar bovenstaande wetenschappers geresideerd 
hebben. Met de serie ‘Mind of the Universe’ en zijn col-
leges bij DWDD geeft Dijkgraaf een overzicht van waar 
de wetenschappen ons kunnen brengen. Maar ook in 
zijn specialisme, de snaartheorie, zitten vele sporen 
die terug te leiden zijn tot Leibniz. In deze theorie, 
waar natuurlijk de differentiaalrekening een centrale 
plaats heeft, krijgt ook het idee van mogelijke werel-
den zijn plek. Wanneer je iets meer wil weten over de 
vraagstukken binnen de fysica en mathematica waar 
ook Leibniz zich mee bezighield, dan is een presentatie 
die Robbert Dijkgraaf hield bij de Stringmath confe-
rentie in 2016 een eyeopener, o.a. door de onderschei-
den functies van algebra en geometrie in de fysica, die 
in deze presentatie verhelderd wordt. 

Bij de opening van het academisch jaar 2017 pleitte 
Robbert Dijkgraaf om meer creativiteit en ontdekkings-
drang bij studenten en onderzoekers te bevorderen, het 
lijkt een oproep voor meer ars inveniendi. 

Er bestaan geen wonderen, maar de wereld zit won-
derbaarlijker in elkaar dan we denken. En ja, denken be-
gint, geloof ik, met verwondering.

Harrie Manders

Literatuur

De standaarduitgave van de teksten van Leibniz is de 
Akademie-Ausgabe, die bestaat uit 7 series. 
I. Algemene, politieke en historische briefwisseling
II. Filosofische briefwisseling
III. Mathematische, natuurwetenschappelijke en tech-
nische briefwisseling
IV. Politieke geschriften
V. Historische en Taalwetenschappelijke geschriften
VI. Filosofische geschriften
VII. Mathematische geschriften
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VIII. Natuurwetenschappelijke, medische en technische 
geschriften

Een deel van de banden zijn via internet te benaderen 
(http://www.leibniz-edition.de/Baende/).

Elke serie bestaat uit verschillende banden en er wordt 
naar Leibniz teksten verwezen via A (kademie-ausgabe), 
serie, band, pagina; bijvoorbeeld A VI, 4,  345 

Men is met deze Akademie-Ausgabe begonnen in 1923 en 
er zijn nu 70 delen verschenen, maar het moeten er 120 
worden. De nalatenschap van Leibniz bestaat uit 200.000 
pagina’s met daaronder 15.000 brieven met 1100 corres-
pondenten. Wanneer de uitgave in hetzelfde tempo door-
gaat als tot nu toe, zal het nog ongeveer 200 jaar duren 
voordat deze in het geheel gepubliceerd zal zijn. 

Soms, wanneer teksten nog niet in de AA staan, wordt 
ook verwezen naar de Gerharduitgave (1875) van Leib-
niz' werken met GP (Philosophische Schriften) of GM 
(Mathematische Schriften).
Leibniz, G.W. (1991), Monadologie of De beginselen van de 

wijsbegeerte, ingeleid, vertaald en geannoteerd door 
dr. F.P.M. Jespers, Kampen: Kok Agora.

Leibniz, G.W. (1991), Belijdenis van een filosoof, ingeleid, 
vertaald en commentaar door dr. F.P.M. Jespers, 
Kampen: Kok Agora.

Jespers, F. (1997), De kracht in alles: Het mechanistisch en 
metafysisch systeem van Leibniz, Assen: Van Gorcum.

Leibniz, G.W. (1981), Metafysische verhandeling, inge-
leid, vertaald en geannoteerd door Machiel Kars-
kens, Bussum: Wereldvenster.

Leibniz, G.W. (1981), Over de Natuurlijke Theologie van 
de Chinezen, ingeleid, vertaald en geannoteerd door 
Karel van der Leeuw, Best: Damon.

Verhoeven, C.  (1997), Leibniz. Filosoof van de zevende 
dag, Best: Damon.

Peursen, C A. van (1966), Leibniz, Baarn: Wereldvenster. 
Peursen, C A. van (1993), Ars inveniendi: filosofie van de 

inventiviteit; van Francis Bacon tot Immanuel Kant, 
Kampen: Kok Agora.

Palmarino, C.R. (2016), “Geschichte des Kontinuum-
problems or Notes on Fromondus’s Labyrinthus? On 
the True Nature of LH XXXVII, IV, 57r°-58v°”, The 

Leibniz Review, 26 (LH is een verwijzing naar een 
manuscript van Leibniz).

Deleuze, G. & F. Guattari (1991), Qu’est-ce que la philoso-
phie?,  Paris : Minuit.

Deleuze, G. (1988), Le pli. Leibniz et le baroque, Paris  : 
Minuit.

Deleuze, G. (1980), Cours Vincennes 1980: Leibniz 
(http://www.webdeleuze.com/php/sommaire.html)

Serres, M. (1968), Le système de Leibniz et ses modèles 
mathématiques: étoiles, schémas, points. Presses uni-
versitaires de France.

Schepers, H. (2014), Leibniz: Wege zu seiner reifen Meta-
physik. Walter de Gruyter.

Meier-Oeser, S. (1997), Die Spur des Zeichens. Das Zei-
chen und seine Funktion in der Philosophie des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit (Habil.-Schr.), 
Berlin, New York: De Gruyter 1997 (Quellen und 
Studien zur Philosophie, 44).

Bredekamp, H. (2008), Die Fenster der Monade: Gottfried 
Wilhelm Leibniz’ Theater der Natur und Kunst, Akade-
mie Verlag.

Krämer, S. (1991), Zur Begründung des Infinitesimal-
kalküls durch Leibniz, In Philosophia Naturalis, Jahr-
gang 28, Frankfurt: Klostermann.

Krämer, S. (2016), Leibniz ein Vordenker der Idee des 
Netzes und des Netzwerkes?

Gottlieb, A. (2016), De droom der verlichting , Amster-
dam: Ambo/Anthos uigevers.

Müller, K., & Krönert, G. (1969), Leben und Werk von 
Gottfried Wilhelm Leibniz. Eine Chronik.

Bos. ten (2011), Serres’s Philosophy of Science: An In-
troduction for Business Ethicists, in  Business & Pro-
fessional Ethics Journal, Vol. 30, No. 3/4 (2011), pp. 
331-353.

Kleinherenbrink, A. (2017), Alles is een Machine ,  Am-
sterdam: Boom.

Egger, O. (2001), Nichts, das ist, Frankfurt: Suhrkamp.
Egger, O. (2017), Harlekinsmäntel und andere Bewandt-

nisse, Berlin:Matthes & Seitz.
Janssen, S. (2014), Ik trek mijn species aan Querido
Janssen, S. (2017) Happy , Querido (nog te verschijnen 

eind 2017).
Dijkgraaf, R. (2016), Quantum Geometry, Stringmath 

2016, http://video.upmc.fr/differe.php?collec=C_
string_math_2016&video=38


