Wetenschap

Geboorte van een lengtemaat

Meter meten

Twee Franse wetenschappers begonnen in 1792 aan een grote klus. Ze wilden
de wereld opmeten en zo de lengte van de meter bepalen. Want die bestond
nog niet. Er was één jaar voor uitgetrokken. Het werden er zeven.
77Tekst: Michiel van Straten

N

aar de guillotine met
hem!, riep iemand.
Jean-Baptiste-Joseph
Delambre kon niet
zien wie het zei. Het
centrum van SaintDenis was op de avond
van 6 september 1792
volgestroomd met aanhangers van de Franse
Revolutie. Hoewel de
ogen van Delambre
slecht waren (niet de beste eigenschap voor een sterrenkundige),
lieten zijn oren hem niet in de
steek. En met het intreden van
de duisternis werd de stemming
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steeds grimmiger. Er stonden
wel duizend mensen, met hun
blik gericht op Delambre, zijn
twee assistenten en hun vreemde
apparatuur. Die rare apparaten
waren prachtige handgemaakte
astronomische instrumenten
die ze nodig hadden om de lengte
van de meridiaan tussen Rodez
en Duinkerken op te meten. Maar
voor de bewoners van het plaatsje
net boven Parijs konden de
drie mannen ook spionnen van
Pruisen zijn, waarmee Frankrijk
in oorlog was. Of handlangers
van de verachte koning Lodewijk
XVI.

Volk eist vrijheid

Op 14 juli 1789 werd de vroegere
burcht La Bastille midden in
Parijs bestormd. De Bastille was
in gebruik als een opslagplaats
van kruit en als gevangenis. De
revolutionairen wilden het kruit
bemachtigen en de gevangenen
bevrijden. Klassenverschillen,
torenhoge schulden, hongersnood en een decadent koningshuis veroorzaakten veel onrust
en onvrede onder het Franse volk.
Die veertiende juli vormde het
startpunt van de Franse
Revolutie. De datum
wordt nu nog elk 0
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De twee rekenaars liepen door hun werk het risico onder de guillotine
0 jaar herdacht en groots gevierd
als Quatorze Juillet.
Het volk riep om Liberté, Égalité,
Fraternité (vrijheid, gelijkheid en
broederschap). De werkelijkheid
was minder romantisch, vooral
in de jaren die later als La Terreur
(het schrikbewind) de boeken in
zouden gaan. De guillotine werd
veel gebruikt om tegenstanders
van de Revolutie het zwijgen op
te leggen. Naar schatting zijn
tienduizenden mensen onthoofd.
En gestudeerde mensen zoals
astronomen, met hun mysterieus
aandoende apparatuur, liepen in
deze jaren constant gevaar.

Moeder aller meters

H

et Musée des
Arts et Métiers
in Parijs heeft
een permanente
tentoonstelling over
de meter. Daar is
onder andere een
verzameling maatbekers en lengte
maten te zien uit het
Ancien Régime van
voor de Revolutie.
Verder zijn de nieuwe
maten uitgestald, die

van het metriek
stelsel. De meter
vormt het bescheiden
middelpunt van deze
tentoonstelling. Van
de 8 geproduceerde
platina meters werd
de nauwkeurigste
geselecteerd om als
‘moeder aller meters’
te dienen. Ook dat
laat zien dat
volledige precisie
niet verkregen kan

Gekluns in de ruimte

E

r is een beroemd voorbeeld van het
botsen van 2 meetstelsels. In 1999
stuurde NASA de Mars Climate Orbiter de
ruimte in. Deze satelliet moest naar Mars
reizen en aldaar klimatologische gegevens
over de rode planeet doorgeven aan de
aarde. Het was een groot internationaal
samenwerkingsproject. De Mars Climate
Orbiter was 10 maanden onderweg voordat
deze Mars bereikte. Maar op het moment
dat de satelliet moest gaan cirkelen rond
de planeet verdween hij. Na onderzoek werd
vastgesteld dat de satelliet 170 kilometer
uit koers was geraakt en waarschijnlijk in de
dampkring van Mars was terechtgekomen en
verbrand. De oorzaak: 2 softwarebestanden
die een andere taal met elkaar spraken.
Het ene bestand verwachtte gegevens in
metrische eenheden, maar kreeg ze in oude
Engelse maten (inches, feet, yards). De fout
kostte het verlies van de Mars Climate
Orbiter en een slordige 125 miljoen dollar.
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worden. Afgeleid van
de meter zijn de liter
(het volume van een
kubieke decimeter)
en het kilogram (het
gewicht van één liter
water). Het museum
heeft 3 verdiepingen
met nog veel meer
op het gebied van
wetenschap en
uitvindingen. Meer
info: www.arts-etmetiers.net
De Mars Climate Orbiter
van NASA verdween van
de radar voor de satelliet
zich nuttig kon maken.

Gezocht: standaardmaat

Om vrijheid en broederschap te
krijgen was gelijkheid nodig, zo
was de redenatie. Het gebruik
van één standaardmaat zou aan
die gelijkheid moeten bijdragen.
De wereld was in de achttiende
eeuw een kakofonie van maateenheden, en de Fransen ervoeren
dit als ongelijkheid. De toise, de
aune, de pied: ze verschilden van
streek tot streek en van dorp tot
dorp. Een pinte bière was in Parijs
kleiner dan in
Saint-Denis, een

aune katoen was korter bij de
verkoop dan bij de inkoop. En
een pond (livre) lood was echt
zwaarder dan een pond graan.
Alles bij elkaar waren 250.000
maateenheden in gebruik, alleen
al in Frankrijk. Delambre’s vader
was textielhandelaar, dus de
astronoom op het plein van SaintDenis was op de hoogte van de
problemen die de variëteit van
maten met zich meebracht.
Dus had de Franse Academie
der Wetenschappen de opdracht
gegeven om één standaardmaat
te bepalen. Die zou de ‘meter’
gaan heten. Hoe lang die meter
moest worden, was alleen bij
benadering duidelijk. Maar de
wetenschappers die de klus
moesten gaan klaren, wilden
het weten met een exactheid
zoals die nog niet eerder in
wetenschappelijk onderzoek was
gerealiseerd.

te eindigen
weet je de omtrek van de aarde.
Die berekeningen konden prima
in de behaaglijke kamers van het
Observatoire worden gedaan.
Maar voor het opmeten van die
meridiaan moesten Delambre en
Méchain Frankrijk van noord tot
zuid doorkruisen.

Bomen staan in de weg

De techniek van driehoeks
metingen, of trigonometrie, stelt
een goede rekenaar in staat om
de lengte van een lijn te bepalen
door het opmeten van de grootte
van de hoeken van de langs die
lijn uitgezette driehoeken. Op de
kaart van Frankrijk werd een
netwerk van 115 driehoeken
ingetekend (zie kaart hieronder).
Er hoeft maar één zijde van een
van de driehoeken werkelijk te
worden gemeten met een liniaal.

Moeder Aarde levert meter

De wetenschappers hadden een
ambitieniveau dat zo groot was
als de wereld zelf. De meter
zou moeten worden afgeleid
van de omvang van de aarde. Dat
uitgangspunt moest waarborgen
dat de maat objectief zou zijn,
onveranderlijk en geldend voor
alle mensen op diezelfde wereldbol. In de vergaderzalen van het
Observatoire in Parijs was het
snel gezegd: de meter zou exact
een tienmiljoenste deel worden
van de lengte tussen de evenaar
en de Noordpool.
Om de afstand tussen die pool
en de evenaar vast te kunnen
stellen waren twee zaken nodig.
In de eerste plaats was dat het
opmeten van de meridiaan tussen
Duinkerken en Barcelona. Deze
steden vormden de noord- en
zuidpunt van de meridiaan die
dwars door Frankrijk loopt.
Vervolgens zouden astronomen
de breedtegraad van die eindpunten vaststellen. En daarmee
konden de rekenaars de lengte
van de meridiaan vertalen naar
de lengte van een kwart van
de aardomtrek. Want vermenigvuldig je de afstand van Noordpool tot evenaar met vier, dan

Lodewijk XVI werd in 1793
onthoofd. Zijn misdaad:
samenzwering tegen de
algemene staatsveiligheid.

Vervolgens kunnen de lengten
van de andere zijden worden
uitgerekend. De ingetekende
driehoeken op de kaart gaven
Delambre en zijn collega PierreFrançois-André Méchain de
mogelijkheid om de lengte van
de meridiaan niet zozeer op te
meten, maar uit te rekenen.
De praktijk van het opmeten
van Frankrijk bleek een stuk
weerbarstiger dan de theorie.
Voor elke op te meten driehoek
hadden Delambre en Méchain
hoekpunten uitgekozen. Kerk
torens en bergtoppen werden
bijvoorbeeld als punt genomen.
Maar bergtoppen werden regelmatig aan het zicht onttrokken
door laaghangende bewolking
of mist. En was het land vlak, dan
stonden er nogal eens bomen
voor de kerktorens. Ook gebeurde
het meer dan eens dat een
kerktoren gesloopt was door
roerige revolutionairen. En de
mensen vormden regelmatig een
hindernis, zoals Delambre in
Saint-Denis aan den lijve had
ondervonden. Het opmeten bleek
niet eenvoudig: de wereld was
continu in beweging.

Aangevallen door wolven

De kaart met het netwerk van
115 driehoeken van Duinkerken
tot Barcelona.

De op te meten meridiaan was in
tweeën gesplitst. Delambre nam
het noordelijke deel voor zijn
rekening, van Duinkerken tot
Rodez. Sterrenkundige Méchain
begon in Barcelona en werkte

noordwaarts, ook richting Rodez.
Daar zouden de twee elkaar
ontmoeten, hun meetresultaten
met elkaar delen om daarna
aan het sluitende rekenwerk te
beginnen. Het liep anders.
Saint-Denis was voor Delambre
een voorbode geweest van wat
hem te wachten stond. Daar had
hij de dorpelingen uiteindelijk
gerust kunnen stellen over zijn
goede bedoelingen. Maar op
veel plaatsen moest hij opnieuw
zijn diplomatieke vaardigheden
aanspreken om de zaken tot een
goed einde te brengen. Slechte
weersomstandigheden hielden
hem soms wekenlang op een van
de hoekpunten van de op te
meten driehoeken. Bij meting in
een afgelegen streek in het
binnenland moesten hij en zijn
mannen zelfs een keer een troep
wolven van het lijf houden,
voordat ze hun werk in dienst van
wetenschap konden hervaten.

Méchain takelt af

Hoewel Delambre het in het
noorden niet makkelijk had, had
Méchain het pas echt zwaar. Hij
moest de bergen in het zuiden
beklimmen en afdalen om zijn
metingen te kunnen verrichten,
maar het ging ook psychisch
bergafwaarts met hem. Hij was
volledig geobsedeerd door
precisie. Het belang van
de expeditie had
0
de proporties

De cirkel is rond

S

inds 1983 wordt de meter
op een nieuwe manier
gedefinieerd. De technische
vooruitgang hielp daarbij. Een
meter is de afstand die licht
aflegt in 1/299.792.458
seconde. Om je een idee te
geven hoe kort dat is: knip een
lamp iets langer dan één seconde
aan en het licht legt in die tijd de
afstand af van de lamp tot de
maan. Licht heeft namelijk onder
alle omstandigheden een vaste
snelheid. Opvallend genoeg
stamt een element uit deze
benadering van vóór Delambre
en Méchain: het gebruik
maken van tijd om
lengte te bepalen.
In 1675 had de
Italiaan Tito Livio
Burattini de lengte van
een standaardlengte
bepaald als de lengte van
een slinger die in exact één
seconde een beweging
maakt. Maar dat
bleek niet
nauwkeurig
omdat de
zwaartekracht
niet overal op
aarde gelijk is.
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Sterrenkundige Méchain werd knettergek toen
zijn berekeningen niet bleken te kloppen
0 aangenomen van Moeder Aarde

Spotprent over de guillotine
en de Franse Revolutie.

Franse Revolutie
is het einde van
de monarchie

D

e Franse Revolutie is een
even beroemde als beruchte
periode in de geschiedenis van
La Douce France. Het volk riep
om vrijheid, gelijkheid en
broederschap. Dat klinkt
romantisch, maar de praktijk
was vaak gruwelijk. De opstand
was gericht tegen de aristocratie:
het koningshuis, de adel en de
geestelijken. Die hadden het
goed, in elk geval veel beter dan
het gewone volk dat vreselijk
te lijden had gehad van een
hongersnood. De munitie
opslagplaats La Bastille in
Parijs werd in 1789 bestormd,
en de gevangenen werden
bevrijd. Dat was de start van wat
later bekend geworden is als de
Franse Revolutie. De guillotine
deed zijn dodelijke werk:
tienduizenden aristocraten
werden door de revolutionairen
onthoofd. Koning Lodewijk XVI en
zijn vrouw Marie-Antoinette
waren 2 van de slachtoffers. Dat
was het einde van de monarchie.
In 1792 werd het koningschap
afgeschaft en de republiek
uitgeroepen.
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zelf, en Méchain was iemand
die alleen een maximale nauwkeurigheid goed genoeg vond.
Voor het vaststellen van de
breedtegraad van het zuidelijke
eindpunt van de meridiaan mat
hij de hoek die verschillende
sterren met het aardoppervlak
maakten. Maar dat deed hij
niet één, maar duizend keer.
Door omstandigheden moest hij
tijdens zijn werk in Barcelona
van locatie veranderen. Hij deed
nog eens duizend metingen, van
dezelfde sterren. En was ontzet
door de resultaten: die vanuit
beide locaties waren niet met
elkaar in overeenstemming te
brengen. Dit was een uitkomst die
Méchain vervulde met afschuw,
maar vooral met grote twijfel.
Die betrof slechts hemzelf en
zijn capaciteiten. Méchain zou de
volle zeven jaar van de expeditie
gebukt gaan onder een dalend
zelfvertrouwen en een nagenoeg
zelfvernietigende twijfel. In zijn
verslagen zijn opmerkingen te
lezen die als verdekt suïcidaal
kunnen worden opgevat. ‘Óf ik
weet binnenkort de kracht en de
energie die ik nooit had mogen
verliezen weer te hervinden, óf
ik zal binnenkort ophouden te
bestaan’, schreef hij Delambre.

Aarde blijkt niet rond

De ironie wil dat Méchain zonder
het te weten twee revolutionaire
ontdekkingen had gedaan. De
eerste betrof de vorm van de
aarde. Méchain dacht dat één
meridiaan representatief was
voor de vorm van de hele
aardbol. Dat uitgangspunt klopt
niet, maar dat was aan het eind
van de achttiende eeuw nog
onbekend. Naar aanleiding van
verslagen van Méchain zouden
wetenschappers na hem dat idee
bijstellen.
Een andere ontdekking zou
enkele jaren later de geboorte
van de statistiek betekenen. Hoe
nauwkeurig Méchain ook werkte,
minimale afwijkingen en meet-

Jean-Baptiste-Joseph Delambre

Pierre-François-Andre Méchain

foutjes waren onvermijdelijk.
Het is een aspect dat later in de
statistiek de basis heeft gevormd
voor de zogenoemde ‘methode
van de kleinste kwadraten’.
Het gemiddelde van meerdere
metingen wordt hierbij zodanig
uitgerekend, dat het totaal van
alle meetafwijkingen zo klein
mogelijk is. Deze methode gaat
dus juist uit van de kennis over de
afwijkingen, en ontkent ze niet.
Méchain nam zijn twijfels mee
zijn graf in. Hij was heel gevoelig
voor de mening van collega’s, en
was bang dat zij er achter zouden
komen dat hij had gefaald. Dat
hij helemaal niet had gefaald
maar onbedoeld juist twee
ontdekkingen had gedaan (die
van de aardvorm en die van de
statistiek), maakt zijn geestelijke
aftakeling aan het eind van zijn
leven alleen maar tragischer.

Uiteindelijk kwamen Delambre,
Méchain en hun duizenden
pagina’s meetgegevens bij elkaar
in Parijs. Ze hadden er zeven
jaar van vermoeiende, gevaarlijke,
en voor Méchain gekmakende
arbeid opzitten. De definitieve
meter werd berekend. Acht platina
meters werden gemaakt om als
officiële standaard te dienen en
alle andere meters in de wereld
van af te leiden. Vanaf 1801 was
de meter de standaardmaat,
waarvan ook nog de maten voor
volume en voor gewicht werden
afgeleid. Het metriek stelsel was
geboren.
7

Metriek stelsel geboren

Méchain hield gedurende zeven
jaar zijn meetresultaten voor
zichzelf en vertraagde opzettelijk
zijn vorderingen. Ook zijn terugkomst naar Parijs liet op zich
wachten, maar het geduld van
zijn opdrachtgevers was op
zeker moment op. Er werd een
voorlopige meter vastgesteld, op
basis van een kleiner aantal
metingen. Dat was iets wat de
labiele Méchain alleen maar nog
onzekerder maakte.

questhistorie@quest.nl

WINNEN?
The Measure of All Things,
Ken Alder, The Free Press
(2002).
Hebben? Mail dan snel naar
questhistorie@quest.nl de
reden waarom jij het boek
wil hebben. Het is het
fascinerende verhaal van de
7 jaar durende expeditie van
de 2 Fransen. De Nederlandse
vertaling, De maat van alle
dingen, is niet meer te krijgen.
Maar Quest Historie heeft een
tweedehands exemplaar op de
kop getikt. En dat verloten we
onder onze lezers.

Het werk De Thiende uit 1586
van de Vlaming Stevin.

Rekenrevolutie uit
de Nederlanden

H

Metrische metingen in de 18de
eeuw (linksboven, met de klok
mee): hoeveelheid in liters,
gewicht, lengte, eenheid van
volume, waarde van valuta en
oppervlakte.

et metriek stelsel zou pas
echt compleet worden met
de vroegere uitvinding van Simon
Stevin. Stevin, geboren in Brugge,
had in 1586 een manier bedacht
om breuken te schrijven. Een
som, bijvoorbeeld 10 gedeeld
door 16, werd tot die tijd
geschreven als breuk: 10/16.
Stevin schreef zijn werk met de
titel De Thiende, waarin hij
uitlegde dat je zo’n breuk ook
in decimalen kon schrijven.
Een breuk als 10/16 kon
nu als 0,625 worden
geschreven. Dat
maakte het rekenen
met breuken een stuk
gemakkelijker. We
weten nu niet beter dan
dat we een Engelse mijl
schrijven als 1,6 kilometer.
Maar daarvoor moesten
eerst zowel het
decimale stelsel
als het
metriek stelsel
worden
uitgevonden.

