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Geachte Toehoorders. In de geschiedenis der natuurwetenschappen neemtzeker geen wetenschap een zoo belangrijke en eigen-aardige plaats in als de sterrekunde. Dat komt vooral,omdat zij de oudste wetenschap is: in langverledentijden, toen van een stelselmatige beoefening van fy-sika of chemie nog geen sprake was, was de ster-rekunde reeds een hoog ontwikkelde wetenschap. Opdezen hoogen ouderdom berust haar kultuurhistorischebeteekenis, de bijzondere plaats die zij in de ge-schiedenis der rnenschheid inneemt. Voor andere na-tuurwetenschappen ligt de geschiedenis zoo goed alsgeheel in de laatste drie eeuwen, die dan ook hettijdperk der induktie genoemd worden, alsof te vo-ren induktief, op ervaring berustend natuuronderzoekniet bekend was! De geschiedenis der wetenschapin deze eeuwen valt bijna uitsluitend binnen de mu-ren der akademies en laboratoria, die een

wereldapart vormen, waar de stormen in de politieke enmaatschappelijke wereld niet of nauwelijks bemerktwerden. Slechts toevallig verneemt men bij levens-beschrijvingen van beroemde mannen, dat zij in depolitiek of de maatschappij een bepaalde rol vervul-den; maar dat bv. Arago republikein en LeverrierBonapartist was, stond geheel buiten hun weten-schappelijk werk. De natuuronderzoekers der drie





3 over de astronomische waarheid in de 16de eeuwwas een strijd tusschen twee wereldbeschouwingen,die ten nauwste met de geweldige maatschappelijkeberoeringen van dien tijd samenhangt. In dien tijd isde sterrekunde tot baanbreekster der wetenschappe-lijke methode geworden, die in de volgende eeuwenals algemeen erkende regel geldt. En ook in nog la-teren tijd oefende zij haar invloed op de grondslagenvan alle wetenschap, op de kennistheorie uit: degravitatiewet van Newton, in de oudste hoogstont-wikkelde wetenschap het eerste voorbeeld van eenvolmaakte natuurwet, is een der bepalende faktorenin de filosofie van Kant geweest. Wanneer wij nu de vraag stellen, wat de menschentot de beoefening der sterrekunde dreef, dan zal datU, M. H. misschien eene zonderlinge vraag toeschij-nen; want gij behoort tot degenen, die bij de heden-daagsche verdeeling van arbeid in het

onderzoek dernatuur en de toepassing daarvan hun levenstaak vin-den. Maar gij weet ook, hoe het overgroote deel dermenschen daar geheel onverschillig tegenover staaten er geen doel in ziet; zij staan inderdaad verdervan de natuur en den hemel af, dan de menschenvan vroeger. In oude tijden bestond zulk een gildevan natuuronderzoekers met hun als vanzelfsprekendbeschouwde taak niet; daarom moet voor die tijdende vraag gesteld en beantwoord worden: welke per-soonlijke of maatschappelijke behoefte dreef hen, omde beweging der hemellichten te willen ontsluieren?Vanwaar hun nieuwsgierigheid, vanwaar hun wetens-drang ?



















12 Kugler ]) weten wij nu, met hoe groote nauwkeurig-heid de astronomen in Sippar en Uruk toen de be-weging van de maan en de planeten kenden enberekenden. Maar, door de priesterwaardigheid vanhare beoefenaars vastgebonden aan de godsdienstigetraditie, kon zij niet zelf tot een nieuw wereldstelselopklimmen. Zij kon slechts numerieke vooruit-bereke-ningen leveren; eerst in de handen van de Griekenis haar feitenmateriaal tot een grondslag gewordenvoor de verdere ontwikkeling van het kosmologischesysteem. De Grieksche sterrekunde in den vooralexandrijn-schen tijd was, door omstandigheden, waarop wijhier niet kunnen ingaan, vrij gebleven van astrologie.In haar goed ontwikkelde tijdrekenkunde, die uitMeton\'s guldengetal en de periode van Kalippusblijkt, en haar scherpzinnige meetkundige konstruktiesover den bouw van het heelal, die wij bij ARISTO-teles vinden, ligt een zekere

kille nuchterheid; enuit de primitiviteit van haar planetentheorie blijktook, dat het haar aan een voldoend rijk waarnemings-materiaal ontbrak. Dat werd anders, toen door detochten van Alexander het Oosten en het Westentot een eenheid samengevat werden, ver uiteenliggendelanden in eng verkeer met elkaar traden en de Ooster-sche kuituur met de Grieksche samensmolt. Met dezeverbinding van Oostersche feitenrijkdom en Griekschemacht der meetkundige abstraktie brak het hoogstebloeitijdperk van de antieke wetenschap aan. Al 1) F. X. Kuqler, Die babylonische Mondrechnung (1900); Stern-kunde und Sterndienst in Babel, Buch I. (1907).















19 het ook, die de Chaliefen en sultans in het Oostenbrachten tot het oprichten van observatoria, het be-zoldigen van sterrekundigen en het laten vertalen vangeleerde werken. Was de sterrekunde geen astrologiegeweest, dan was zij teruggezonken tot wat dorrekalenderleer, en het meetkundige beeld van het wereld-systeem met zijn epicykels en excentrische planeten-cirkels, dat voor de astrologie noodig was, was ver-geten en begraven. Wel was het een moeilijk wiskundigprobleem, om den tijd van opgang van elk punt vande ekliptika en de plaatsen der planeten te berekenen;maar daardoor is juist de oude wiskunde bewaard,is zij door de middeleeuwen heen gered, en op hetlaatst nog verrijkt door de vervolmaking van degoniometrie en de trigonometrie. Herhaaldelijk hebben moderne schrijvers zich overdit astrologisch geloof afkeurend en minachtend uit-gelaten als over een

bedroevende afdwaling van denmenschelijken geest. Het komt mij voor, dat dit oordeelgeheel onjuist is. Mag men inderdaad wel een be-treurenswaardige afdwaling noemen, wat het middelis geweest, de wetenschap omhoog te brengen, tebevorderen en te bewaren? Zeker, de astrologie isdoor de latere vooruitgang der wetenschap onhoud-baar bevonden en opgegeven; maar dat heeft zij metvele andere opvattingen gemeen, waarover men zichniet bedroeft. De weg naar de waarheid gaat overde dwaling; of nog juister uitgedrukt: in het ont-wikkelingsproces der wetenschap is elke vroegere fasedwaling tegenover de latere waarheid; en onze taakis niet deze dwaling te bejammeren, maar haar als





























33 studie verwijderd. Maar desondanks, of beter nog,juist daarom verdient zij uwe aandacht. Want daar-door is zij, die door haar onderwerp toch weerdicht genoeg bij ons ligt om onze belangstelling tewekken, meer dan iets anders geschikt, ons met an-dere gebieden en methoden bekend te maken, dandie waarmee wij vertrouwd zijn, en zoo de eenzij-digheid van onze speciale vakstudie te neutralisee-ren, onzen gezichtskring te verruimen en bij te dragentot een breedere, algemeene wetenschappelijke ont-wikkeling. Daartoe hoop ik door mijn lessen meete werken. IK. HEB GEZEGD.
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