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Onderzoeksnota 

DE VARIATIEMETER. EEN FYSISCH INSTRUMENT 
VOOR STATISTISCH ONDERZOEK. 

G. VANPAEMEL 

Op het Zesde Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres, gehouden te Kort-
rijk op 28 September 1902, stelde de Gentse wiskundige (en later hoogleraar) 
Constantijn Emiel Wasteels (1865-1949) een " eenvoudig werktuig, of zeggen wij 
liever een ontwerp van een werktuig" voor "waardoor men zeer gemakkelijk 
het rekenkundig gemiddelde en de variatiecoefficient kan bepalen" (1). 

Het instrument (zie afbeelding) bestond uit een plank van ca. 1 m lengte, waar-
op telkens op 5 cm afstand 19 grote spijkers werden aangebracht, Aan de voet 
van de middenste spijker werd de aanduiding 0 geplaatst, de andere spijkers kre-
gen de aanduidigen 1 tot 9 aan de ene kant, -1 tot -9 aan de andere kant. Op 
deze spijkers konden doorboorde metalen schijfjes worden geplaatst van m = 
0,4 gram. Andere schijfjes hadden massa's gelijk aan 5/w en lOm. Het gewicht 
van het toestel (zonder schijfjes) bedroeg 156,3 g en het traagheidsmoment rond 
het zwaartepunt IQ = 0,001553 kg m^. 

Het instrument kon worden gebruikt bij het statistisch onderzoek van grote 
aantallen meetgegevens. Wasteels gaf als voorbeeld n = 400. Het gebied van de 
mogelijke uitkomsten van de meting werd onderverdeeld in 19 gelijke interval-
len. Voor elke meting binnen een bepaald interval, werd een schijfje op de over-
eenkomstige spijker gelegd. De verdeling van de meetresultaten kwam op deze 
wijze overeen met de verdeling van de massa's op het instrument. 

Met behulp van een tweede plank werden de uiteinden van de spijkers toege-
dekt, zodat de massa's goed op hun plaats bleven. Eerst bepaalde men de lig-
ging van het zwaartepunt van de massa's door een eenvoudige ophangproef. Door 
het instrument te laten slingeren rond zijn eigen zwaartepunt, kon men vervol-
gens de periode van de slingering bepalen. Hieruit vond men, via een eenvoudi
ge wiskundige berekening, het traagheidsmoment van de verdeling van de mas
sa's, en daaruit de variatiecoefficient van de meetresultaten. 
De periode van een fysische slinger is immers: 
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1. C.E. WASTEELS, "Een variatiemeter," Handelingen van het Zesde Vlaamsch Natuur- en Ge
neeskundig Congres (Kortrijk, 1902), p. 253 e.v. 
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met G het gewicht van de slinger en a de afstand van de rotatie-as tot het zwaar
tepunt van de slinger. Wanneer men n massa's op de slinger plaatst, en de slinger 
laat roteren rond zijn zwaartepunt, wordt deze formule: 

/ /Q + w Ex^ + mna^ 
t — w y 

mnga 

waarin a de afstand voorstelt van de rotatie-as (door het eigen zwaartepunt van 
de slinger zonder massa's) tot het zwaartepunt van de massa's, en x de afstand 
van elke massa tot dat zwaartepunt. Met I] x2 = na wordt deze formule : 

a = / /fga . Jo_ . a2 
T^ mn 

Deze grootheid is, op een factor n/(n-l) na, de standaardafwijking van de massa's 
rondom hun gemiddelde (hun zwaartepunt), in de onderstelling dat de meet-
waarden een normaalverdeling (Gauss-curve) vertonen. 

In een tweede publikatie kondigde Wasteels aan dat hij stappen had on-
dernomen om dit werktuig in de handel te brengen (2). Het is echter niet bekend 
of dit ook daadwerkelijk is gebeurd en of er nog exemplaren of prototypes van 
dit toestel bestaan (3). 

De variatiemeter van C.E. Wasteels (1902). 

2. C.E. WASTEELS, "Over den variatiemeter," Handelingen van het Achtste Vlaamsch Natuur-
en Geneeskundig Congres (Antwerpen, 1904), p. 18 e.v. 

3. Mevr. A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, coordinator van het Archief van de RUG, bevestigde 
mij dat er zich aan de Gentse universiteit geen exemplaren van Wasteels' variatiemeter bevinden. 
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Is het toestel ooit werkelijk gebruikt? Ook daarvoor bestaan geen aanwij-
zingen. De interesse voor statistiek werd bij Wasteels aangemoedigd door zijn 
Gentse collega's Julius MacLeod (1857-1919) en Cesar De Bruyker (1878-1924), 
die in het spoor van de Nederlandse botanicus Hugo de Vries (1848-1935) vanaf 
de jaren '80 statistische methoden gingen gebruiken in hun botanisch onderzoek 
(4). Dit onderzoek vereiste de analyse van grote aantallen planten, bloemen of 
bladeren, gaande van enkele honderden tot vele duizenden. Wasteels was hen 
hierin behulpzaam. Het onderzoek toonde echter aan dat de normaalverdeling 
vrijwel nooit voorkwam en dat de verdelingscurves vaak meertoppig waren. De 
toppen van deze curven bleken vaak overeen te komen met de getalwaarden van 
bekende rekenkundige rijen, zoals de rij van Fibonacci (5). Over deze rijen, en 
hun botanische grondslagen publiceerde ook Wasteels (6). De analyse van de meer-
toppige curven leidde de aandacht af van het onderzoek van de normaalverdeling 
en de standaarddeviatie. Het werk van De Bruyker laat dan ook niet toe te 
besluiten dat hij zou gebruik gemaakt hebben van Wasteels' variatiemeter. 

Een ander spoor leidt naar Nederland. In zijn overzicht van de geschiedenis 
van het Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres beschrijft A.J.J. Van de 
Velde de reactie op Wasteels' voordracht op de bijeenkomst te Kortrijk: "Onder 
de aanwezige Hollanders was prof. Dr. H. Zwaardemaker, de gekende physioloog 
uit Utrecht gekomen om een mededeeling te doen over de gevoeligheid van het 
menschelijk oor. Ik herinner mij zeer wel hoe, gedurende een korte wandeling, 
Zwaerdemaker [sic] zijn bewondering uitsprak over de degelijkheid der gedane 
mededeelingen; vooral had de variatiemeter van prof. C.E. Wasteels hem bij-
zonder getroffen (7)." Het is niet bekend of de bewondering van Hendrik Zwaar
demaker (1857-1930) heeft bijgedragen tot het eventueel gebruik of de verspreiding 
van de variatiemeter in Nederland. 

EHSAL, Stormstraat 2, 1000 Brussel 

Summary 

In 1902, the mathematician C.E. Wasteels devised an instrument to measure statistical va
riation by putting weights on a pendulum. The moment of inertia would be an exact measure 
of the standard deviation of a Gaussian (normal) distribution. It is not known whether the 
instrument has ever been built or used. 
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