
Zondag ganse dag 26/09/2021: om 10u00 , de 0-meridiaan
1m

van
=

 Arago & ons metriek stelsel 
Metro halte: Denfert Rochereau - Afspraak-punt: begin Boulevard1/10.000.000e Arago 

deel van de helft 

Einde van de wandeling: Place de la Concorde.16u00 van de lengte  
van een 

meridiaan, 

De Rooslijn - de meridiaan van Arago.  
In 1634 besloot Lodewijk XIII op aansporing van kardinaal de Richelieu, dat de meridiaan die iets 
ten oosten van Parijs liep voortaan zou worden aangeduid als de 0 Meridiaan, de lijn die liep van 
Zuidpool tot Noordpool van de wereld. Hoewel de naam Roos vaak wordt verondersteld te zijn 
gebruikt in verband met Maria Magdalena en deze 0 Meridiaan, betekent 'roos' hier niets anders dan 
de exacte doorsnede van een kompasroos. Een kompasroos bestond in zijn heel oude vorm uit vier 
bladen en in zijn Renaissance vorm uit 32 bladen die allen de windrichting aangeven. 

 

wandelen, 

cultuur, 

natuurkunde, 
 
geschiedenis, 

architectuur 

De Da Vinci Code: Tussen feit en fictie 
 

Aan de hand van deze wandeling kunnen de deelnemers een beter beeld krijgen van de 

inhoud van en controverses rond het boek De Da Vinci Code van Dan Brown. 

 
 
 
 
 

 

Alles haalt Dan Brown uit de kast. Hij heeft het over de gulden 

snede, de meridiaan van Greenwich, pentagrammen, de wiskundige  
Fibonacci-reeks, waarbij elk getal de som is van de twee vorige 

getallen, het perfecte getal phi (1,618), niet te verwarren met pi (3,14) 
en de verborgen symboliek in de doeken van Da Vinci. Da Vinci zou 
namelijk in zijn kunstwerken verwijzingen naar het geheime huwelijk 

tussen Maria Magdalena en Jezus voorstellen. De Mona Lisa is in  
feite een zelfportret waarbij Leonardo glimlacht bij zoveel 

onwetendheid en denkend aan het geheim dat hij verdedigt. Het  
Laatste Avondmaal beeldt het huwelijk uit tussen Jezus en Maria 
Magdalena en de Vitruvian man beeldt de perfecte harmonie uit tussen 
het mannelijke en het vrouwelijke. De titel van de roman verwijst dan 
ook 

zowel naar alle codes die Da Vinci in zijn werken heeft gestoken die 

het geheim belichten, als naar de boodschap die Jacques Saunière  
postuum wil meedelen aan zijn kleindochter, namelijk dat zij zelf 

een afstammeling is van Jezus en Maria Magdalena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het ware geheim van de meridiaan 

is minstens zo opwindend en 

toegankelijk voor iedereen, en het 
laat ons de geschiedenis van 
wetenschap en astronomie 
herbeleven. Hij heeft de religie 
misschien zelfs ernstiger geschud  
dan de Da Vinci Code. 


