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Verbiest en ‘Da Vinci’

• Vraag van de stuurgroep ACF

• In zijn veelzijdigheid, diepgang en creativiteit past Verbiest

in dit kader.

• Taakverdeling

o Noël Golvers als historicus, biograaf, uitgever en

commentator van de historische Verbiest en het 

tijdskader van zijn werk.

o CW vanuit eigen nieuwsgierigheid omtrent de persoon, 

en omtrent de realiteit van het wetenschappelijke debat

in de 17de eeuw.



Biografische gegevens

• Pittem, 9 oktober 1623

• Leuven 1640; Mechelen 1641

• Eerste poging voor de missies in 1645.  Cádiz, Chili

• Leraar Latijn en Grieks in Brussel (1647-51)

• Rome (1652-3), Sevilla (doctoraat in 1655)

• Beslissing voor China valt in 1655

• Genua (1655-56), Coimbra (1656-57): wiskunde!

• Macao (1658-59), Xi’an (1659-60), Beijing vanaf 1660

• Loopbaan in Beijing: 1661-1688 (28 januari)



Intellectuele evolutie

• Vroeg aangesproken door missionaire roeping

• Ontdekt de wiskunde gedurende zijn studies

• Wanneer West-Indië niet lukt, switcht hij (1655) naar Oost-

Indië, aangegrepen door de strategie van de Jezuïeten in 

China.

• Vervolmaakt zich in wiskunde en mechanica in Genua en

Coimbra, en wordt een fervent voorstander van de 

introductie van wetenschappen in het curriculum.

• Maar hij blijft middelen en doel onderscheiden, en blijft in 

wezen een missionaris.



Waarom sterrenkunde?

• De kalender als regulator van de seizoenen, en zo van de 

maatschappelijke orde (dynastie – Keizer als bemiddelaar

tussen Hemel en maatschappij, en garant van deze orde).

• Plaatsbepaling op het aardoppervlak.

• De beweging van de planeten.

• Het monitoren (ook voorspellen) van ongewone

fenomenen.

• ‘Wereldbeelden’ komen overal voor, maar nergens meer

gesystematiseerd dan in het Griekse denken.  De nadruk

ligt vooral op accurate praktische voorspellingen. 



Sterrenkunde in China

• Chinese sterrenkunde is oud en eerbaar, met een groot

institutioneel belang: elke dynastie had zijn eigen 

‘Astronomisch Bureau’.

• China was pionier in het ontwikkelen van astronomische

instrumenten (gnomons, armillairsferen, globes, kompas).

• In sommige perioden waren buitenlandse invloeden

belangrijk (India gedurende het eerste millennium, de 

Islam vanaf het Mongoolse keizerrijk).

• Gedurende de Ming dynastie (tot 1644) werden de islam-

tabellen gevolgd, met steeds minder succes: ‘crisis’ in de 

Chinese wiskundige traditie (C. Jami?).



Ricci, Schall, Verbiest

• Matteo Ricci (1552-1610) bracht het (na voorspellingen van 

zonsverduisteringen) tot adviseur van het keizerlijk hof.

• Johann Adam Schall von Bell (1591-1666) kon die rol

overnemen bij de nieuwe Manzhou-Keizer vanaf 1644.  Toen

deze stierf in 1661, werd hij opgevolgd door zijn minderjarige

zoon.  Het teken voor de oude garde om via zijn raadgevers de 

westerlingen te marginaliseren vanaf 1664.

• In 1668 keerde het tij toen Verbiest de Keizer de fouten in de 

pas gepubliceerde kalender voor het volgende jaar aanwees, en

de jonge Keizer de SJ uitnodigde hun ‘kunsten’ te tonen, ook in 

een vergelijkende wedstrijd in voorspellingen, die Verbiest

glansrijk won.  Aanleiding was dus de manifest foutieve

kalender gepubliceerd door de Sino-Moslim hoofden van het 

Bureau.



Elementen van Verbiests succes

• Een duidelijke kalenderfout bij de tegenstanders. “Het is 

niet in mijn macht om de hemel te doen overeenkomen

met uw kalender”, dixit Verbiest.

• Superieure westerse tabellen (zie verder)

• Uitstekende instrumentele kwaliteiten van Verbiest

(eveneens)

• Logaritmentafels…(?)

• Shear luck!  Verbiest spreekt van ‘Voorzienigheid Gods’

“Ik beken openhartig dat ik voordien tussen de privé-muren van de residentie meer dan

eens gelijkaardige schaduwen heb nagejaagd, met wisselende gnomons die korter waren, 

maar dat ik dan meestal een kleine afwijking vaststelde tussen de schaduwen en mijn

berekening.”  



De Rudolphijnse tabellen

• Na Copernicus komt Tycho Brahe, die planetenposities

met een ongekende nauwkeurigheid opmeet.

• Zijn ‘assistent’ Johannes Kepler leidt er zijn wetten (geen

cirkels maar ellipsen) uit af.

• In 1623 werkt Kepler zijn ‘Rudolphine tabellen’ af, zeer

tegen zijn zin trouwens, want hij wilde begrijpen eerder

dan rekenen.

• Opgesteld in het kader van een heliocentrisch

wereldbeeld!

• Maar posities van hier uit zijn hoe dan ook geocentrisch, 

de tabellen zijn dus voor ieders gebruik. 



Het model van Tycho Brahe

Het geo-heliocentrisch model 

van Tycho Brahe



Het waarom van dit model

• Als wij bewegen rond de zon, moeten we de ‘parallax’ van 

sterren zien, en dat is moeilijk (tot in 1838!).

• Daarom verwierp Archimedes al het heliocentrisme van 

Aristarchus in 230 BC!

• Copernicus besluit (terecht) dat de sterren heel ver staan.

• Dat maakt de wereld ‘absurd groot’…

• en, volgens Tycho, ook de andere sterren.

• Het is dus niet zo dwaas een genuanceerd standpunt te

hebben. 



Wereldbeelden en praktijk

• Astronomen/-logen, ook hier te lande, waren meer bezig

met juiste voorspellingen dan met globale wereldbeelden.

• Het omverwerpen van het vigerende (aristoteliaanse) 

wereldbeeld was geen evidentie.  Mutatis mutandis, stellen

we dat vandaag op dezelfde manier vast.

• Wat Verbiest betreft: hij zwijgt oorverdovend over 

interpretaties die voor zijn missie niet belangrijk zijn.



Astronomia Europaea (1687)

• Een relaas van zijn realisaties in China, en een reflectie

hierover, niet bedoeld als wetenschappelijke publicatie.

• Op  ruime schaal verspreid over Europa als ‘propaganda-

materiaal’ voor de ‘wetenschappelijke benadering’ van de 

missie, waartegen nogal wat kritiek rees binnen Europa.

• Waar vinden we dit relaas?  In Astronomia Europaea (ms.

afgesloten in maart 1680 in Peking, gepubliceerd in 

Dillingen, D, 1687).



Astronomia Europaea (1687)

• De titel verwijst (toevallig?) naar de Astronomia Nova van 

Kepler (1609); zeker toevallig verscheen het in hetzelfde

jaar als de Principia Mathematica Philosophiae Universalis

van Newton.

• Beide werken waren in essentie veel vroeger bedacht.  

Newton moest 17 jaar wachten omwille van de 

aanvaardbaarheid van puntmassa’s, Verbiest omdat hij zijn

‘imprimatur’ moest krijgen…

• Impact.  Nog ca. 85 exemplaren van Astr. Eur. getraceerd.  

Onder meer vermeld in Leibniz’s Novissa Sinica (1697).



Verbiest, de instrumentenbouwer



Verbiest, de instrumentenbouwer



Verbiest, de instrumentenbouwer

• Frontispice van AE, Dillingen

• Illustraties van de 6 astronomische instrumenten door 

Verbiest in 1669-1673 opgetrokken op het Observatorium 

van Peking; constructie, werking en functie beschreven in 

zijn beroemd ‘Liber Organicus’ of ‘Instrument-boek’ 

(Chinees: Yixiang tu en Yixiang zhe: 117 genummerde 

tekeningen op 107 pagina’s: nog ca. 47 exemplaren 

getraceerd)

• Die instrumenten vormen zijn belangrijkste 

wetenschappelijke nalatenschap. 



Verbiest, de ingenieur

Zijn stoommachine (1672) naar een principe van Heron van 

Alexandrië.

Het is in de AE dat voor de eerste keer ‘motor’ (‘aeolype’ bij

Heron) wordt gebruikt voor het aandrijvingsmechanisme!



Verbiest, de ingenieur

• ‘Hydragogica’: waterwerken om de keizerlijke landerijen te

voorzien.

• ‘Mechanica’: indijken van Peking, bouwen van 

monumenten, bruggenbouw.

• ‘Optica’: spiegels, telescopen

• Verder: ‘hydrostatica’ en ‘hydraulica’ (pompen), ‘horolo-

technica’ (wheelclocks, automata),…

• En ook: ‘Ballistica’: lichtere, preciese, kanonnen. 

“Inderdaad, hoe ik deze last ook probeerde van mijn schouders af te

wentelen, omdat zoiets helemaal niet strookte met onze Regel, de 

Keizer stond het nooit toe.”



Verbiest, de polyglot

• Geboortetaal Nederlands

• Studeert en doceert Latijn en Grieks

• Portugees, geleerd in Coimbra, is de omgangstaal van de 

jezuietenmissie in Peking 

• Frans, Spaans (Sevilla), Italiaans (Rome, Genua)

• Mandarijn Chinees (guanhua), en later Manzhou

• Hij heeft de eerste systematische grammatica in de 

Manzhou-taal opgesteld, een werk dat vandaag nog

gebruikt wordt!

• En dan de taal van de natuur, de wiskunde.



Verbiest, de diplomaat

• Het getuigt van diplomatische gaven om zowel de 

aristoteliaanse orthodoxie te respecteren als de logica van 

de moderne wetenschap… 

• Mede door zijn talenkennis en daardoor cultuurkennis, 

heeft hij internationaal betekenis gehad om belangrijke

conflicten te voorzien en op te lossen:

o Het  grensconflict tussen China en Rusland (verdrag

van Nerchinsk, 1689).

o Diplomatie ten voordele van Macau (1684)

o Heimelijke onderhandelingen met Siam



Verbiest, de diplomaat

• Tegelijk schrok hij er niet voor terug om – waar hij het 

nodig achtte – uitspraken te doen tegen gangbare opinies

in:

o Het was niet evident om zich te verzetten tegen een officiële

keizerlijke verordening (de kalenderdiscussie).

o Hij schroomt zich niet om onverbloemd kritiek te geven op het 

gebrek aan interesse, in het SJ programma van de colleges, voor 

het wiskunde-onderwijs op een boven-gemiddeld niveau, wat de 

China missie van de mogelijkheid berooft om genoeg geschikte 

kandidaten te vinden: in deze passages hekelt hij ook onverbloemd 

de ‘steriele’, ‘rhetorische’ opleiding van vele colleges…en dit in een 

‘open brief’ aan alle SJ colleges in Europa. 



Mandarijn en astronoom?

• Jawel, beide, maar telkens tegen wil en dank, telkens in 

functie van het ‘hogere doel’.

• Hij wilde niet uit zichzelf mandarijn worden, maar 

missionaris, en betreurde toen hij vanuit Macau vertrok dat

hij dat veldwerk niet langer zou kunnen doen, eens uit

Xi’an weg.

• De sterrenkunde was een middel voor hem, geen doel.  

Tegelijk kan je er niet omheen je af te vragen wat iemand

met die capaciteiten en wilskracht toen had kunnen

bijdragen voor onze wetenschap.



Een doortastende persoonlijkheid

• Na 5 jaar huisarrest heeft hij het nog aangekund om een

sterk netwerk uit te bouwen.

• Op grond van

o (a) zijn correspondentie (132 ingaande en uitgaande 

brieven bewaard)

o (b) de verspreding van zijn zijn sterrenkaarten, eclips-

kaarten, instrumenttekeningen, kalenders, eclipse 

maps,... met autografe dedicaties aan



Een doortastende persoonlijkheid

• o.m. Paus Innocentius XI; Keizer Leopold I in Wenen; 

Koning van Portugal; Louis XIV; Koning van Polen; Hertog 

van Beieren,; Grand duca van Toskane; de gouverneur 

van de VOC; het Europese netwerk van de Sociëtiet van 

Jesus (Generaal; Assistenten; Provinciaals en rectoren 

van vele colleges).

• blijkt dat hij een ‘oecumenische’ of ‘globale’ visie had op de 

wereld van toen, en van de bestaande mogelijkheden wist 

gebruik te maken ten voordele van de positie, continuïteit 

en het functioneren  zelfvan de de China missie, in een 

steeds veranderende internationale context.. 



A ‘Man for all seasons’ dus


