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frans boenders 

 

Wiskundige, astronoom en jezuïet Ferdinand Verbiest hoort thuis in de 

wonderbaarlijke Europese zeventiende eeuw. In die Gouden Eeuw heeft hij een 

unieke plaats naast wellicht grotere wetenschappers als Christiaan Huygens, zes jaar 

jonger; naast de jurist Hugo de Groot, veertig jaar ouder; naast Willebrord Snellius, 

tweeëndertig jaar ouder.  

Verbiest is in hetzelfde jaar geboren als Blaise Pascal, een jaar na Molière, vier jaar 

voor Robert Boyle en negentien jaar voor sir Isaac Newton. 

Verbiest leefde in een tijd van snel verhogende mechanisering van het wereldbeeld, 

dat van de op twijfel gestoelde kritische wijsbegeerte van wiskundige en filosoof 

René Descartes – maar ook in een tijd van de renouveau van het rooms-katholicisme, 

na twee eeuwen christelijke verscheurdheid, een vernieuwing toentertijd zwelgend in 

de grootse artistiek-ideologische triomfen van nieuwe aristocratische artiesten als sir 

Anthony van Dyck en Peter Paul Rubens. 

 

Verbiest, als een van de Milites Christi, zoals de jezuïeten ook heten, trekt als 

internationaal gevormd wiskundige en astronoom, maar vooral als fervent missionaris, 

naar het China van het late Ming-keizerrijk. De geleerde Vlaming beschikte daar over 

geen Chinese grammatica, geen serieus Chinees woordenboek – niet eens over een 

uniform transcriptiesysteem van de Chinese taal; zelfs in de achttiende eeuw was dat 

niet anders: pas in de negentiende eeuw mag de jezuïet Séraphin Couvreur zich de 

grondlegger van de sinologie noemen, als lexicograaf met maar 13.000 woorden 

waaronder, bijvoorbeeld onder de klank YI, 300 verschillende karakters staan. Hoe 

had je dan in Verbiests tijd de eerste jezuïtische vertalingen uit het Chinees kunnen 

controleren en juist inschatten? 

Een voorbeeld.  

Uiteraard was, voor de geleerde paters die ook de kerstening van China nastreefden, 

TIAN, Chinees voor Hemel, een cruciale term in zowel astronomie als religie. 

Voltaire, zelf een jezuïetenproduct dat een vrijdenkende deïst een gematigd sinofiel is 

geworden, beweert TIAN goed te begrijpen, maar neemt de betekenis van die 

kernterm zonder meer over van de jezuïeten – dat wil zeggen 'de God van de Hemel'. 

Daarmee mist de sceptische Voltaire zijn gebruikelijke kritische houding – die hem 

had kunnen bijbrengen dat de Chinese Hemel, behalve de materiële hemel die de 



astronoom scrutineert, juist niét de Enige Zuiver Geestelijke Transcendente God is 

van het jodendom, het christendom en de islam, maar een woord dat staat voor 

zuivere yang en nog veel meer dingen, zoals geesten en demonen, behalve voor de 

enige goddelijke Schepper, laat staan voor een goddelijke drievuldigheid. 

TIAN, in de niet-astronomische betekenis, is een van de drie parallelle 

bestaansvlakken die, samen met de aarde en de mens, in voortdurende correlaties 

door en met elkaar leven. 

 

Onder de grootste Europese bewonderaars van China uit de Nieuwe tijd moet je 

beslist de Franse 'uitvinder' van het literaire essay Montaigne vermelden. Die Franse 

aristocraat en humanist kende dat oosters continent en die rijke beschaving 

nauwelijks – maar hij maar kende haar uit zijn dagelijkse omgang met alle andere 

toen ontdekte beschavingen in zijn beroemde bibliotheek.  

Ferdinand Verbiest, die negentig jaar na Montaigne niet in een kasteel in de Franse 

Périgord maar in het West-Vlaamse Pittem het licht ziet, kiest niet voor een erudiete 

en mondiaal gerichte kritisch-observatieve boekenkennis, maar juist voor het 

engagement van een militante en soms mystiek gerichte godsdienstige orde die, flink 

gesteund door wetenschap en geleerdheid, de wereld voor God wil veroveren. 

 

De Societas Jesu bestaat ruim honderd jaar, wanneer Verbiest in 1641 lid wordt van 

de orde, die in dat jaar al 63 jaar in China werkzaam is. De geniale strateeg van de 

missie aldaar is de Italiaan Matteo Ricci, die de evangelisering van China grondig 

revolutioneert. Ricci weigert om bekeerde of bijna-bekeerde Chinezen te 

europeaniseren. Rond 1600 is dat een ware omwenteling. De jezuïet verruilt in 

Kanton zijn soutane voor de pij van een boeddhistische mahayana-monnik, 

verchineest zijn naam als Li Mateoe, mengt zich onder mandarijnen en propageert 

westerse wetenschap en techniek als prestige aanleverende attributen van 

mandarijnen. Vandaar Ricci's bede om wiskundigen en astronomen naar Peking te 

sturen, geleerden die zijn langetermijnmissioneringsproject moeten helpen aansturen 

en realiseren. Ricci's kennis van de Chinese taal is wankel, zijn protogrammatica is 

verloren gegaan, maar we kennen zijn techniek van de geheugenpaleizen die de 

ontzaglijke taak van Chinese taalverwerving clever ondersteunen. 

Pas na al die strategische preliminaria komt bij Ricci het religieuze discours aan bod, 

met het oog waarop hij zich moeizaam vertrouwd maakt met de leer van Confucius 

en de praktijken en liturgieën van Shaka en Dao. In één woord: Ricci past zichzelf 

aan de Chinese Lebensform aan – terwijl hij blijft smeken om Portugese, Spaanse, 

Poolse en andere wiskundig en astronomisch beslagen confraters uit Europa naar 

Peking te sturen. Zo komen de geleerde paters Sabatino de Ursis, Terrenz, en Adam 



Schall de waarlijk geniale strategie van Matteo Ricci met wetenschappelijke en 

technologische innovatie maatschappelijk indruk maken en kracht bijzetten. 

 

De grote Johann Adam Schall von Bell wordt in 1645 als mandarijn geïnstalleerd en 

bereikt zes jaar later de hoogste trap in zijn cursus honorum, hij is dan zowat de 

evenknie van een minister-president. De nogal ijdele Schall vindt dat hij geen andere 

superieur hoeft te erkennen dan Ignatius van Loyola. 

Enkele jaren later arriveert Ferdinand Verbiest in een nieuwe politieke constellatie te 

Peking: de discipel en een soort geestelijke zoon van Schall – en voor dat verhaal 

bent u vandaag naar hier gekomen. 

Ik stel u beide sprekers voor. 

 

Dr. Noël Golvers, gepromoveerd classicus, werkt als expert aan het Verbiest-instituut 

in Leuven, met name op Verbiests Latijnse correspondentie, in samenwerking met het 

departement voor Chinastudies. De heer Golvers vertaalde en annoteerde al heel wat 

Latijnse geschriften van en over de jezuïetenmissie in het 17de- en 18de-eeuwse 

China; zijn publicaties behandelen onder meer Verbiests verdiensten als Europees 

astronoom; de verslagen van de jezuïet François de Rougemont,; de receptie van 

Verbiests werk in Europa; Verbiests opvatting van TIAN. 

 

Professor dr. Christoffel Waelkens is een observationeel astrofysicus – zo heet dat. 

Vandaag. Deze omschrijving roept in mijn warhoofd associaties op met de 

meditatieve kloosterorde die zich Ordo Cisterciensium Strictionis Observantiae 

noemt. Dan doemt voor mijn geestesoog geen abt maar een abbas, vader, op met een 

kennisgezin van veertig sterrenkundigen en aanleunende wetenschappers: Abbas 

Astronomiae Strictionis Observantiae. Zoals Christoffel Columbus Amerika ontdekte, 

zo ontdekt Abbas Christoffel met zijn veertig sterrenkijkers 'sub umbra alarum 

suarum' de structuur en ontwikkeling van de sterren. 

Confrater Waelkens promoot het MIRI-instrument aan boord van de James Webb-

ruimtetelescoop, de spectroscopie van exoplaneten én – niet toevallig voor deze 

voordrachtgever en diens instrumenten bedenkende voorganger – Waelkens promoot 

vooral nieuwe sterrenkundige instrumenten in dienst van het Europees 

Ruimteagentschap.  

Ik bespaar u Waelkens' astronomische lijst van wetenschappelijke publicaties in 

geschriften, op conferenties, in presentaties en populariserende uiteenzettingen. 

 

Geachte sprekers, ik geef u volgaarne het woord!  


