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In het midden van de achttiende eeuw stond maantheorie—dat wil zeggen, de the-
orie van de beweging van de maan aan de hemel—bijzonder in de belangstelling.
Daar waren theoretische en praktische redenen voor.

Vanuit theoretisch oogpunt was maantheorie belangrijk omdat ze een zware test
vormde voor het principe van universele gravitatie, dat Isaac Newton had gepubli-
ceerd in 1687. Indien Newtons gravitatiewet inderdaad universeel was, dan zouden
alle bewegingen van de bekende hemellichamen ermee te verklaren en te voorspel-
len moeten zijn. Maar uitgerekend de beweging van onze naaste buur de maan leek
zich niet helemaal naar de wet te schikken.

Het was Newton duidelijk dat bij de maantheorie rekening moest worden ge-
houden met de aantrekking van de aarde én van de zon. Dat maakte de theorie
dermate lastig dat de in hoofdzaak meetkundige technieken van Newton niet meer
toereikend waren. In deze situatie van onzekerheid konden de toenmalige weten-
schappers niet anders dan betwijfelen of de gravitatiewet zélf wel een exacte weer-
gave van de werkelijkheid was.

Belangrijke doorbraken kwamen in de jaren ’40 van de achttiende eeuw, met
name door het werk van de wiskundigen Leonhard Euler, Alexis Clairaut en Jean
le Rond d’Alembert. Zij formuleerden het probleem van de beweging van de maan
als een stelsel van differentiaalvergelijkingen, en hoewel zij niet in staat waren om
de vergelijkingen exact op te lossen, ontwikkelden zij wel technieken om redelijk
goede benaderingen van zo’n oplossing te vinden. Hierbij speelde de door Euler
ontwikkelde theorie van goniometrische functies een belangrijke rol. De meest in
het oog springende discrepanties tussen theorie en waarneming werden zo succesvol
verklaard, dat aan de exactheid van de gravitatiewet niet meer getwijfeld werd.

Door deze doorbraken in de maantheorie kwam een oplossing voor een ander,
eeuwenoud, probleem binnen bereik: het probleem van de bepaling van de geogra-
fische lengte op zee. Lengtebepaling is equivalent met tijdbepaling, en tijd kan men
afleiden uit de relatief snelle beweging van de maan ten opzichte van de overige he-
mellichamen. Voor deze afleiding is het nodig dat de zeeman de positie van de maan
nauwkeurig kan meten, en dat hij bovendien de middelen heeft om zijn meting te
vergelijken met nauwkeurige voorspellingen van de maanpositie.

De Duitse geograaf, astronoom en wiskundige Tobias Mayer (1723–1762) was
de eerste die tabellen opstelde waarmee de positie van de maan voldoende nauw-
keurig kon worden voorspeld. “Voldoende nauwkeurig” betekent hier: zo nauw-
keurig dat Mayer in aanmerking kwam voor de grote som gelds die door de Britse
overheid was uitgeloofd voor de oplossing van het lengteprobleem. Mayers werk is
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inderdaad—zij het postuum—beloond, tegelijk met de bij het publiek tegenwoordig
veel bekendere tijdmeter van John Harrison.

Het onderwerp van dit proefschrift is de totstandkoming van Mayers maanta-
bellen, vanaf de eerste concepten voor de tabellen die hij publiceerde in 1753 tot
de technieken die hij gebruikte voor het verbeteren van latere versies. Hierbij staan
drie thema’s centraal: de verhandeling over maantheorie die Mayer schreef, het bij-
zondere rekenprotocol dat de gebruiker van Mayers tabellen diende te volgen, en
de techniek die Mayer toepaste om de coëfficiënten van zijn tabellen af te stemmen
met behulp van maanwaarnemingen.

In de wetenschapshistorische literatuur wordt vaak beweerd dat Mayers maan-
theorie een variant is op een theorie van Euler. Een grondige bestudering van May-
ers theorie en vergelijking met het werk van Euler leert dat dat geen houdbare opvat-
ting is. Er zijn wel invloeden van Euler aan te wijzen, en iets minder stellig ook van
Clairaut, maar Mayers theorie moet toch worden beschouwd als een geheel eigen
werk. Als verantwoording voor de tabellen schiet zijn theorie echter tekort. Mayer
gaf namelijk de theorie pas gestalte toen hij de tabellen reeds verspreid had. Zijn
theorie geeft geen adequate onderbouwing van het rekenprotocol, en verklaart ook
niet hoe hij de tabellen heeft verbeterd met behulp van waarnemingen.

Het rekenprotocol, hier in dit proefschrift aangeduid met de omschrijving mul-
tistep, is kenmerkend voor de tabellen van Mayer. Naar zijn zeggen had Mayer
het ingevoerd omdat daardoor het aantal tabellen kon worden beperkt zonder ver-
lies van nauwkeurigheid. Hoewel hij vanaf de invoering van deze rekenwijze een
aanzienlijk hogere nauwkeurigheid bereikte dan voordien, blijkt zijn argument toch
niet steekhoudend: het succes is eerder het gevolg van een gelukkige keuze van de
tabel-coëfficiënten.

Een belangrijk nieuw resultaat van het hier gepresenteerde onderzoek is verder
dat Mayers rekenprotocol geïnspireerd blijkt te zijn door een maantheorie die Isaac
Newton publiceerde in 1702. Die theorie was slechts ten dele op het gravitatiebe-
ginsel gegrondvest, en bevatte daarnaast zekere kinematische elementen ontleend
aan weer een oudere maantheorie van Jeremiah Horrocks. Ik laat zien dat Mayer
op deze oudere ideeën terugviel toen zijn eigen theorie nog ontoereikend was, en
dat hij er beslissend voordeel mee behaalde. Tevens reconstrueer ik hoe Mayer het
protocol uiteindelijk verwerkte in zijn maantheorie.

Karakteristiek voor Mayer is dat hij verder ging dan zijn tijdgenoten bij het
aanwenden van waarnemingen om de theorie en de praktijk op elkaar te laten aan-
sluiten. Voor de maantabellen betekende dit, dat Mayer de ca. 20 coëfficiënten
waarop de tabellen berusten, verbeterde met behulp van meer dan 100 waarnemin-
gen. Het aanpassen van model-coëfficiënten op een dermate grote schaal was nog
niet eerder vertoond, en in tegenstelling tot heden ten dage bestonden er nog geen
standaard-technieken voor, zoals de methode van de kleinste kwadraten die door
Carl Friedrich Gauß en Adrien-Marie Legendre werd ontwikkeld rond 1800.

Aan de hand van een nauwgezette analyse van Mayers bewaard gebleven manu-
scripten komt nu voor het eerst aan het licht op welke wijze hij hierbij te werk ging.
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Een centrale rol spelen vellen papier die Mayer had ingericht zoals tegenwoordig
een electronisch spreadsheet. Zijn vellen zijn georganiseerd in rijen en kolommen:
elke rij staat voor een zorgvuldig geselecteerde waarneming van een positie van de
maan, en elke kolom voor een gespecificeerde aanpassing van één van de modelco-
ëfficiënten. Op het kruispunt van een rij en een kolom staat een getal, voorstellende
het verschil (in boogseconden) tussen de waargenomen positie van de maan en haar
voorspelde positie, waarbij de laatste onderhevig is aan de successievelijke aanpas-
singen aan de coëfficiënten. Mayer beoogde om de model-coëfficiënten zodanig
aan te passen, dat de getallen in de kolommen klein zijn.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat Mayer daarbij te werk ging volgens
een bepaalde methode; eerder lijkt hij zich te hebben laten leiden door zijn astro-
nomische en numerieke intuïtie. Toch blijkt zijn eindresultaat nauwelijks onder te
doen voor dat wat met de kleinste kwadraten-methode bereikt wordt op basis van
dezelfde waarnemingen. Een methode die Mayer in eerder onderzoek (nl. naar de
oriëntatie van de rotatie-as van de maan) heeft gebruikt, bleek hem niet van dienst
te kunnen zijn bij het verbeteren van de maantafels.

Het succes van de maantafels is dus het gevolg van een aantal factoren, die door
Mayer werden samengebracht. Er was het grootschalig gebruik van waarnemingen
om de tabel-coëfficiënten aan te passen; dit werd door hemzelf misschien wel als het
belangrijkste bestanddeel beschouwd, en het is zeker een karakteristiek element van
het oeuvre van Mayer. Dit maakt hem tot een belangwekkende figuur in de voor-
geschiedenis van de statistiek. Verder was volgens Mayer het multistep-protocol
belangrijk. Hoewel dit protocol in de ontwikkeling van de tabellen inderdaad een
belangrijke rol heeft gespeeld, lijkt het toch niet een wezenlijke bijdrage aan het
eindresultaat te leveren. Tenslotte was ook de wiskundige maantheorie van belang,
op zijn minst doordat zij kon aanwijzen welke coëfficiënten een nadere bepaling uit
waarnemingen behoefden.




