Slinger van Foucault in de Grote Kerk van
Naarden
Mogelijk gemaakt door het
WeegschaalMuseum
en
de Vereniging Vestingstad Naarden

Samenvatting
De slinger van Foucault laat in een gesloten ruimte zien dat de aarde om haar as
draait van West naar Oost (gezien van boven de noordpool, linksom tegen de
klok in en gezien van boven de zuidpool, rechtsom met de klok mee). De lange
slinger met het zware gewicht aan een dunne draad behoudt, ten opzichte van
de sterren, haar slingerrichting. Het bevestigingspunt van de slinger geeft
onvoldoende houvast om de draaiing van de aarde over te brengen op de
slinger. Als de slinger op de noordpool is opgesteld en de draad van de slinger
samenvalt met de draaias van de aarde, ziet de toeschouwer, die ongemerkt
met de aarde linksom onder de slinger door meedraait, het slingervlak rechtsom
draaien en wel 360° per 24 uur. Als de slinger op de evenaar is opgesteld en de
draad van de slinger loodrecht op de draaias van de aarde staat, neemt de
aarde de slinger mee en draait niet onder de slinger door. De toeschouwer ziet
daarom geen draaiing. Opgesteld tussen noordpool en evenaar draait de aarde
een beetje onder de slinger door, maar neemt de slinger ook een beetje mee. De
toeschouwer ziet het slingervlak steeds langzamer naar rechts draaien naarmate
de slinger dichter bij de evenaar staat. In Naarden lijkt het slingervlak in één uur
12 graden te draaien.

De aarde draait van West naar Oost. Van boven de
noordpool gezien linksom. Het slingervlak behoudt haar
richting maar lijkt, voor de toeschouwer op aarde,
rechtsom
te
draaien.

	
  

Korte voorgeschiedenis
In maart 2013 bouwden Emile Burnaby Lautier (✝ 2015) en Conrad Woldringh
een één-seconde slinger voor het WeegschaalMuseum. Een dergelijke slinger
heeft een lengte van vrijwel 1 m. Al door Huygens (1673) en later door La
Condamine (~1760) werd daarom voorgesteld om deze slingerlengte te
gebruiken als lengte-standaard voor de meter. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan:
de standaardmeter werd het tien-miljoenste deel van een kwart van de
meridiaan tussen noordpool en evenaar.

De bouw van een één-seconde-slinger voor het WeegschaalMuseum. Om te
laten zien dat de slingerperiode onafhankelijk is van het slingergewicht werden
twee slingers met verschillende gewichten aangebracht.

Tijdens de bouw van de één-seconde slinger ontstond het idee om in de Toren
van de Grote Kerk van Naarden een slinger van Foucault te plaatsen. Met Fred
Dumas, Ed Boshuyzen en Jan Hein Bannier werden de mogelijkheden bekeken.
Op 20 juli 2017 werd een aanvraag ingediend bij de gemeente Gooise Meren om
een gat van 1 cm te boren in het luik van de tweede verdieping. Daarvoor kregen
we op 4 juni 2018 formele toestemming. Op 18 juni 2018 werd een 20 kggewicht opgehangen aan een 1 mm dikke staalkabel in aanwezigheid van Ed
Boshuyzen, Jan Hein Bannier, Han Schwartz en Hans Elskamp.

	
  

18 juli 2018. Vanaf links: Conrad Woldringh, Ed Boshuyzen, Han Schwartz en
Jan Hein Bannier met het eerste cylindrische gewicht van 20 kg aan een
staalkabel. Foto: Hans Elskamp.
Er volgden vele tests met loslaatmechanisme en bevestiging en vele discussies.
De plavuizen vloer werd gerepareerd en er werd een bodemplaat met windroos
geplaatst. Het cylindrische gewicht werd vervangen door een antiek, bolvormig
gewicht van 25 kg bevestigd met een vissnoer van 0.5 mm dikte. Deze slinger
vertoonde een sterkere elliptische baan, waardoor de draaiing van de aarde niet
kon worden gezien. Tenslotte werd in november een nieuwe bevestigingsplaat
geinstalleerd met daaraan weer het cylindrische 20 kg-gewicht aan de
staaldraad.

	
  

Vele discussies, o.a. met René Pas van WEDA, over de bevestiging.
Rechtsboven: het mooie, ronde gewicht dat, opgehangen aan een vissnoer,niet
bleek te voldoen. Onder: Menno Oosterlaak van Artisans maakt een nieuwe
bevestigingsplaat en voorziet het 20 kg gewicht van een nieuwe ophanging.

	
  

Links: een eerste test op 18 juni 2018 met het cylindrische 20 kg-gewicht.
Rechts: een test op 4 oktober 2018 met het ronde 25 kg-gewicht opgehangen
aan een vissnoer.

Met de oude opstelling van het cylindrische gewicht aan een staalkabel werd de
slinger op 25 januari 2019 gedemonstreerd aan de Torengidsen. Op 1 februari
2019 vond de officiële inwijding plaats door de burgemeester Han ter Heegde, in
aanwezigheid van de wethouder van onderwijs Geert-Jan Hendriks en 24
leerlingen van de Rehobothschool.

	
  

Demonstratie van de slinger op 25 januari 2019 voor de Torengidsen.
Gespannen wordt toegekeken of een blokje op de 2 à 3 graden lijn (rechts van
de Zuid-Noord lijn) wordt omgetikt. Foto Gijs Went.

De leerlingen moesten met een opgeblazen wereldbol zich ervan overtuigen dat
als de aarde van West naar Oost gedraaid wordt en als je er van boven de
noordpool op kijkt, zij linksom draait. Ook konden ze zien dat een kleine slinger,
opgehangen aan een stok die door twee leerlingen wordt rondgedraaid, haar
slingerrichting behoudt. Zó immers werkt ook de grote slinger van Foucault!
Proefjes met slingers, eenvoudige en ingewikkelde, kunnen worden opgenomen
in het onderwijsprogramma van het Weegschaal Museum.

	
  

Boven: Leerlingen van de Rehobothschool laten de wereldbol draaien en voeren
een slingerproefje uit. Onder: De burgemeester heeft zojuist het touwtje
waarmee de slinger vas tzat doorgebrand. Foto: Hein Groen.

	
  

Toelichting bij de schijnbare draaiing van het slingervlak
Staande in de toren van de Grote Kerk, op een breedtegraad van 52° 17',
merken we niet dat we met de aarde meedraaien. Maar aan de slinger van
Foucault kunnen we zien dat de aarde wel degelijk draait.
De slinger bestaat uit een gewicht van 20 kg opgehangen aan een dunne
staaldraad die 15 m lang is en 1 mm dik. De draad is zo bevestigd aan de vloer
van de klokken-kamer dat zij in elke richting kan draaien. Voor een buitenaardse
toeschouwer, kijkend vanuit de ruimte, behoudt de slinger haar slingerrichting
ondanks de draaiing van de aarde. Dat komt omdat deze draaiing niet kan
worden overgedragen op de slinger. Daarvoor biedt de bevestiging van de
dunne draad waar het zware gewicht aan hangt onvoldoende houvast.
Voor de toeschouwer die op aarde naast de slinger staat, lijkt het slingervlak wél
te draaien. Omdat de toeschouwer ongemerkt linksom met de aarde meedraait
zal voor hem het slingervlak rechtsom draaien.
Ondanks het feit dat we met zo'n 1000 km/uur met de aarde meedraaien, voelen we dat niet.
Sterker nog, onze ogen en ons evenwichtsorgaan vertellen ons voortdurend dat we stevig op de
grond staan. Zelfs als we in een trein zitten die, staande naast een andere trein langzaam en
zachtjes wegrijdt denken we in eerste instantie dat de trein naast ons naar achteren beweegt,
terwijl wij het zijn die naar voren rijden. Zo denken we, als we nu naar de slinger kijken, dat het
slingervlak naar rechts draait, terwijl wij het zijn die naar links draaien.

De mate waarin het slingervlak schijnbaar draait is afhankelijk van de plaats op
aarde waar de slinger is opgesteld. We onderscheiden 3 posities, op de
noordpool, op de evenaar en er tussen in.

De aarde draait van West naar Oost. Van boven de
noordpool gezien linksom. Het slingervlak behoudt
haar richting maar lijkt, voor de toeschouwer op
aarde, rechtsom te draaien.

	
  

Figuur 1. De slinger is geplaatst op de noordpool (breedtegraad 90°). Terwijl de
aarde en dus ook de slinger en toeschouwer linksom draaien (zie de gele
referentielijnen, raaklijnen die elkaar kruisen op de noordpool), behoudt het
slingervlek haar richting in de ruimte. Voor de met de aarde meedraaiende
toeschouwer lijkt het alsof het slingervlak rechtsom draait (360°/24uur = 15°/uur).
In Figuur 1 is de slinger bevestiigd aan de (horizontale) bruine balk die op de
noordpool is opgesteld. De as van de slinger (de stilstaande slingerdraad) valt
samen met de omwentelingsas van de aarde (verticale, rode stippellijn). Over de
grond zijn twee gele referentielijnen getekend, raaklijnen aan het aardoppervlak
op de noordpool, dus loodrecht op de as van de slinger). De aarde, met ons er
op, en de slinger, draaien linksom 360 graden in 24 uur (15°/uur) van West naar
Oost, als het ware onder de slinger door. Omdat het slingervlak niet kan
meedraaien en haar positie gezien vanuit de ruimte behoudt, ziet de
toeschouwer het slingervlak rechtsom draaien.

	
  

Figuur 2. De slinger is geplaatst op de evenaar, waar de slingeras
loodrecht op de aardas staat: Net als in Figuur 1 zijn over de grond weer
gele referentielijnen (raaklijnen) getekend, die het slingervlak (Zuid-Noord)
aangeven. De aarde kan nu niet onder de slinger doordraaien maar neemt
slinger én toeschouwer tegelijk met zich mee van West naar Oost: de
toeschouwer ziet het slingervlak niet draaien.
In Figuur 2 is de slinger op de evenaar geplaatst. De as van de slinger staat nu
loodrecht op de omwentelingsas van de aarde (verticale, rode stippellijn). In
tegenstelling tot wat er op de pool gebeurt, draait de aarde nu niet óm de
slingeras heen, maar mét de slingeras mee. Slinger en toeschouwer worden
tegelijk door de aarde meegenomen (rode pijl van West naar Oost). Als we de
slinger bijvoorbeeld in Noord-Zuid richting laten slingeren (aangegeven door de
gele raaklijnen aan het aardoppervlak, op de evenaar en dus loodrecht op de
slingeras), dan blijft de toeschouwer dit slingervlak zien. De toeschouwer ziet het
slingervlak niet draaien en de gele raaklijnen houden hun parallele richting.

	
  

Figuur 3. De slinger is geplaatst tussen noordpool en evenaar op
breedtegraad 52° van Naarden, d.w.z. 52 graden ten noorden van de
evenaar. Op deze tussenpositie treden de twee effecten van evenaar en
pool op: de slinger beweegt een beetje mee met de aarde (rode pijlen; vgl.
Figuur 2), maar ook draait de aarde een beetje onder de slinger door (vgl.
Figuur 1; de gele referentielijnen staan niet parallel, maar kruisen elkaar op
de draaias van de aarde).
In Figuur 3 is de slinger tussen de noordpool en de evenaar geplaatst. Er treedt
nu een combinatie van twee effecten op: de toeschouwer draait een beetje met
de aarde linksom onder de slinger door (vgl. het effect op de noordpool), én
slinger en toeschouwer worden een beetje door de aarde meegenomen (vgl. het
effect op de evenaar). Het resultaat van beide effecten is dat de toeschouwer het
slingervlak langzamer rechtsom ziet draaien dan op de noordpool. Als slinger en

	
  
toeschouwer in 24 uur een volledige draai van 360°, linksom gemaakt hebben,
lijkt het slingervlak minder snel naar rechts gedraaid te zijn: in Naarden slechts
ongeveer 288° in 24 uur (12° per uur). In onderstaande Figuur 4 leggen we uit
hoe dat komt.
Voor bovenstaande uitleg van de draaiing van het slingervlak met gele referentielijnen is
gebruik gemaakt van de toelichting van Alain Bernard bij een frans animatiefilmpje
geplaatst op Youtube (in 2014):
https://www.youtube.com/watch?v=YhXLxc1hzxM	
  
	
  
Voor onderstaande uitleg is gebruik gemaakt van de tekst van prof. Gert Heckman
(IMAPP, Radboud Universiteit, Nijmegen. g.heckman@math.ru.nl) getiteld "De Slinger
van Foucault - 14 juni 2011) en van de web site van M. Dirne (2013):
https://www.youtube.com/watch?v=Xy6bw5_rLuc.

Om beter te begrijpen hoe beide effecten worden gecombineerd als de slinger
wordt opgesteld op de noorderbreedte van Naarden (~52°), kijken we in Figuur 3
naar de 2 gele referentielijnen, raaklijnen aan het aardoppervlak loodrecht op de
slingeras. Als we deze gele referentielijnen vanaf twee verschillende tijdstippen
naar het noorden doortrekken, kruisen ze elkaar op de omwentelingsas van de
aarde (ze lopen niet parallel zoals op de evenaar). Voor de toeschouwer blijft de
slinger gefixeerd op haar plaats. In werkelijkheid worden slinger en toeschouwer
meegenomen door de aarde van West naar Oost: zie rode pijl en vgl. het effect
op de evenaar. Maar tijdens deze draaiing verandert de gele referentielijn (die
langs de meridiaan loopt) van richting. Het gele lijnstuk BD zien we dus om de
omwentelingsas van de aarde (AD) draaien, waarbij het een kegel vormt als
omwentelingsoppervlak.
In Figuur 4a zien we de kegel aangegeven in een doorsnede van de aarde. We
zien dat de complementaire hoek van de breedtehoek β gelijk is aan α. In de
rechthoekige driehoek ABD is hoek ∠ADB complementair met α en dus gelijk
aan β.

Dit geldt ook voor driehoek BDG, zodat we kunnen schrijven: sin

β = BC/BD (sinusβ is overstaande zijde / schuine zijde).

	
  
Figuur 4b laat zien hoe de kegel gedefinieerd wordt door een halve tophoek

β (gelijk aan de breedtehoek van 52°), een straal r = BC voor de grondcirkel en
de schuine zijde van het omwentelingsoppervlak of kegelmantel met R = BD.
Als we de kegel openknippen langs lijn BD en in een plat vlak leggen (zie Figuur
4c), krijgen we een cirkelsector met straal R, een lengte van de cirkelboog die
noodzakelijkerwijs gelijk is aan de omtrek van de grondcirkel (2πr) en een
middelpuntshoek ∠B'DB. Dit is de hoek waarover de slinger in 24 uur gedraaid
is. We willen weten hoe groot deze hoek is op de breedtegraad van Naarden.

Figuur 4. Tekeningen naar figuren van G. Heckman (2011). (a) Doorsnede van
de aarde door de omwentelingsas AD en positie B, waar zich de slinger en
toeschouwer bevinden op breedtegraad 52°. Breedtehoek β=52°. (b) Lijnstuk BD
gewenteld om de aardas AD geeft een kegel met halve tophoek
β, een schuine zijde R en een grondcirkel met omtrek = 2πr. We zien dat
sinβ = r/R = BC/BD (zie tekst). (c) Cirkelsector verkregen door openknippen
(langs BD) en platleggen van de kegel. De omtrek van de grondcirkel (2πr in b)
is gelijk aan de lengte van de (blauwe) cirkelboog.
De omtrek van de héle cirkel is 2πR, zodat we de verhouding kunnen schrijven:
cirkelboog / omtrek hele cirkel = r / R. Dit geldt ook voor de middelpuntshoek
∠B'DB, zodat ∠B'DB / 360° = r / R. Of ∠B'DB = 360 x r/R = 360 x sinβ.

	
  
De cirkelsector met booglengte 2πr, maakt deel uit van een hele cirkel met
omtrek 2πR. De cirkelboog maakt een gedeelte van 2πr/2πR uit van de hele
cirkel. Evenzo geldt dat de middelpuntshoek een gedeelte van 2πr/2πR uit maakt
van 360°, de hele cirkel. We kunnen dus schrijven dat de middelpuntshoek

∠B'DB = r/R x 360° of BC/BD x 360° = sinβ x 360° = (sin 52°=) 0.79 x 360° =
284°.
De toeschouwer, die op plaats B staat (Figuur 3 en 4), maakt in 24 uur een
volledige omwenteling (360° linksom; rode pijl in Figuur 3 en 4). Daarbij ziet de
toeschouwer het slingervlak (schijnbaar) rechtsom draaien over een hoek van
284°. De tijd die nodig is om het slingervlak volledig (360°) te zien draaien is T =
24/ sinβ = 24/0.79 = 30.4 uur (dit is de sinuswet van Foucault).
In Fig. 5 wordt dezelfde uitleg gegeven m.b.v. rotatievectoren.

Figuur 5. De zgn. rotatievector van de aarde, ωvert, staat op de noordpool in het
verlengde van de aardas en heeft een hoeksnelheid van 360° per 24 uur of
15°/uur. Op andere plaatsen op aarde kunnen we de vector ontleden in een
horizontale, ωhor, en een verticale component, ω'vert. Voor plaatsing in Naarden
op 52° noorderbreedte geldt: ω'vert = ωvert x sin(β) = 15°/uur x 0.79 = 11.8°/uur.

	
  

De slinger van Foucault in het Panthéon te Parijs
Foucault experimenteerde eerst met een slinger van 2 m en later van 11 m
lengte. Op 31 maart 1851 nodigt hij de Parijzenaars uit om de aarde te zien
draaien in het Panthéon met behulp van een slinger van 67 m.
In zijn artikel uit 1851, getiteld "Daadwerkelijke demonstratie van de draaiende
beweging van de aarde door middel van de slinger", legt Foucault zijn
waarnemingen uit. Hij schrijft: "Maar als we naar beneden gaan (met de slinger)
naar onze breedtegraden, wordt het fenomeen gecompliceerd door een element
dat vrij moeilijk te begrijpen is en waarop ik oprecht hoop de aandacht van
landmeters te vestigen."
Ook noemt hij al zijn zgn. "sinus-wet": "De schijnbare draaiing van het slingervlak
is gelijk aan de draaiing van de aarde vermenigvuldigd met de sinus van de
breedtegraad."

In 1851 werd de slinger
al in beweging gezet
door een touwtje, waar
het gewicht aan vast
zat, door te branden.
Afbeelding uit "Life and
Science of L. Foucault,
by W. Tobin, Cambridge
University Press, 2003.
ISBN 0-521-80855-3.

	
  

In dit artikel uit 1851 beschrijft Foucault zijn eerste experimenten met slingers.

In onderstaande Tabel worden eigenschappen van de slinger van Foucault
vergeleken met die van de slinger in Naarden:

* Periode (T) is de tijd van een volledige heen-én-weer beweging.

	
  

Hulp bij de opstelling van de Foucault-slinger in Naarden
We hebben veel gehad aan de beschrijving van de Foucault-slinger te
Mulhouse, gerealiseerd door de plaatselijke Club d'Astronomie de Wittelsheim in
2009, op hun website: https://www.astrocaw.eu/2012/02/realisation-‐pratique-‐
dun-‐pendule-‐de-‐foucault/
Deze franse website eindigt niet voor niets met de woorden:
"Zoals u wellicht hebt gemerkt, hebben we nogal wat tegenslagen (....) en
ontgoochelingen gehad."

Bovenstaande bedrijven en de volgende personen hebben met raad en daad
(schenkingen) meegeholpen: J. Hanewald van Ijzerhandel Baltus, E. de Graaf
van Aannemingsbedrijf D. de Graaf & Zn, G. Klomp van Hengelsport het Gooi en
M. Oosterlaak van Artisans.

	
  

Wetenswaardigheden
(1) Zowel Galileï (1602) als Huygens (1673) concludeerden dat de periode (T)
van

een

slinger

(bijvoorbeeld

de

één-seconde

slinger

van

Huygens)

onafhankelijk is van het gewicht dat er aanhangt.en ook van de amplitude, maar
evenredig is met de wortel uit de draadlengte L (in m) gedeeld door de
versnelling t.g.v. de zwaartekracht, g (in m/s2).
In formule: T = 2π

√ l/g

(g = 9,81 m/s2). Indien de lengte van de slinger 1 m is,

volgt: T = 2 * 3.14 * √ 1/9.81 = 2*3.14*0.319 = ~2 s.
Op de noordpool geldt: g = 9,832 m/s2. Op de evenaar geldt: g = 9,780 m/s2,
d.w.z. 0.5% lager. De slingerperiode T duurt daarom op de evenaar iets langer,
zoals gemeten kan worden met de één-secondeslinger.
(2) Op 32-jarige leeftijd leidt Foucault (in 1851) zijn "sinus-wet" af: Tussen
noordpool en evenaar varieert de draaiing α die het slingervlak in 24 uur maakt
door de draaiing van de aarde, met de breedtegraad, φ. In formule: α = 2π sinφ.
Voor de draaisnelheid geldt: D = sin φ x 15°/uur,
Op de noordpool met breedtegraad 90° is D = sin90 x 15°/uur = 1 x 15°/uur of
360° per 24 uur.
Op de breedtegraad van Naarden (52°17'44" = 52.2955°) is D = sin52.296 x
15°/uur = 0.791 x 15°/uur = 11.87°/uur of 360° in 30.35 uur.
Op de breedtegraad van Paramaribo (5°49' = 5.82°) is D = sin5.82 x 15°/uur =
0.1 x 15°/uur = 1.5°/uur of 360° in 240 uur. Het duurt dus daar 10 dagen voordat
het slingervlak helemaal is rongedraaid!
(3) Zie voor een Foucault-slinger op de zuidpool:
http://www.southpolestation.com/trivia/00s/southpolefoucault.html

	
  
(4) In de publicatie van Schumacher and Tarbet (2009), "A short Foucault
pendulum free of ellipsoidal precession". (arXiv:0902.1829v2 [physics.class-ph])
staat (vrij vertaald):
"Elke Foucault-slinger, hoe zorgvuldig geconstrueerd om asymmetrieën in
de suspensie te vermijden, en hoe zorgvuldig ook "gelanceerd" om het
ellipsoïdale gebied A zo klein te maken als redelijkerwijs haalbaar is, zal na
verloop van tijd een intrinsieke precessie Ω verwerven, die gemakkelijk kan
toenemen tot het tenietdoen van de Coriolis-kracht geïnduceerde Foucaultprecessie ΩF." (precessie treedt op wanneer de omwentelingsas van de
slinger zelf roteert om een tweede as.)

Naarden, 19 februari 2019
Conrad Woldringh
Lid Curatorium Weegschaalmuseum

