
De aarde draait van West naar Oost, 
linksom, tegen de klok in.

Het slingervlak behoudt haar richting
maar lijkt, voor de toeschouwer op 

aarde, rechtsom te draaien.

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). Als de slinger op de noordpool
is opgesteld, ziet de toeschouwer, die ongemerkt met de aarde
linksom, tegen de klok in meedraait, het slingervlak rechtsom draaien
en wel 360° in 24 uur (15 graden per uur).

Slinger van Foucault in het
Weegschaalmuseum
Te Naarden 

Overtuig je ervan dat……..
……de aarde gedurende je bezoek aan het 
Weegschaalmuseum gedraaid is.

Noteer op de windroos tijdstip en richting van het
slingervlak bij aankomst en vertrek. In welke richting is
het slingervlak gedraaid? 
Klopt het dat het slingervlak ongeveer 12 graden/uur
gedraaid is?
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De aarde draait van West naar Oost, tegen de klok in.
Het slingervlak behoudt zijn richting t.o.v. de sterren.

Daarom lijkt het alsof het slingervlak naar rechts draait.
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Naarden, 13 September 2020
René Verhaaf

Conrad Woldringh
Curatorium Weegschaalmuseum

Turfpoortstraat 27, 1411 ED Naarden-Vesting. Tel. 035 544 71 53

Voor een uitgebreidere uitleg zie: 
http://www.weegschaalmuseum.nl/educatieprogramma

Pendule Panthéon 
in Parijs 

(1851) 

Grote Kerk 
te Naarden 

(2019) 

Weegschaal 
Museum te 
Naarden 

(2020) 

Lengte slingerdraad 67 m 15 m 3.2 m 

Gewicht 28 kg 20 kg 0.5 kg 

Diameter draad 1.4 mm 1 mm 0.5 mm 

Periode, T* 16 sec 7.8 sec 3.5 sec 

Maximale booglengte 
(amplitude) 

6 m 4.8 m 15 cm 

Maximale tophoek 2.5° 9° - 

Duur oscillaties 6 uur 45 min >24 uur 
aangedreven met 
electromagneet 

*Periode is de tijd van een volledige heen-en-weer beweging. 

Op 31 maart 1851 nodigt Foucault de Parijzenaars uit om de
aarde te zien draaien in het Panthéon met behulp van een
slinger van 67 m.

Nog voor de wereldtentoonstelling in Parijs in het jaar 1855
had Foucault al een magnetische aandrijving voor de slinger
ontwikkeld. Zonder de aandrijving zou de luchtweerstand de
slinger in enkele uren geheel tot stilstand brengen. De
elektromagneet is zo gebouwd dat die in elke richting even
hard aan de slinger trekt. De draaiing van het slingerwerk
wordt niet beïnvloed. De tijd die de slinger erover doet om
helemaal rond te gaan wordt bepaald door de geografische
breedte ter plaatse.

Voor de kleine slinger (~3 m) in het Weegschaalmuseum heeft
René Verhaaf de electronische schakeling gebouwd
(december 2019). Daarna volgden nog vele afstellingen (van
de klok) en teleurstellingen… Uiteindelijk, rond 4 september
2020, waren we er toch van overtuigd dat de slinger
functioneerde, al kon
de slingering plotseling een grote ellipticiteit vertonen,
waardoor de draaiing van het slingervlak óf opgeheven kon
worden, óf terugdraaide, óf versneld plaats vond.
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