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Hier kan het voorbeeld van de ijzeren staaf (of blok of 
bol van ijzer) goede dienst doen de verwondering bij 
de kinderen aan te spreken. Een ijzeren staaf (of blok 
of bol) geeft ons de indruk zwaar te zijn. Geef het ijzer 
maar door aan de kinderen. Bekijken we materie op 
atomair niveau, dan is het grootste deel van het 
atoom - de ruimte om de kern waar de elektronen 
zweven - grotendeels leeg. Als we het zware ijzer 
dragen, hebben we dus voornamelijk lege ruimte in 
handen. De zeer kleine kern bepaalt het gewicht.

Kortenhoef, mei 2020

N.B.: Zoals vermeld in de eerste twee verhalenboeken: dit is een eerste 
experimentele uitgave. Uw suggesties en commentaren zijn van harte 
welkom op Werkhoven@DeArend.nl

UW verhaal over de bouwstenen is het beste verhaal.

In de eerste twee verhalenboeken heb ik u eerder verteld: maak met de 
ingrediënten welke ik u aanreik (en welke u zelf toevoegt en/of weglaat) uw 
eigen verhaal. Daar staat u zelf in en de overdracht naar de kinderen zal veel 
natuurlijker verlopen dan voorlezen uit dit boek. 

De essentie van de Big History verhalen is dat u het universele verhaal van 
het ontstaan en de ontwikkeling van dat wat wij kunnen waarnemen vertelt. 
Dat kunt u beter dan ik (J.W.). Er valt zóveel te vertellen, dat is zelfs in een 
heel mensenleven niet mogelijk. De hulp welke we via de essenties van Big 
History verkrijgen is daarom fraai richtinggevend.

Ook over de bouwstenen van de kosmos valt zéér veel te vertellen, er worden 
dus keuzes gemaakt; in onderstaande vervolg van de inleiding zal u dat zeker 
duidelijk worden.

Voor de leerkracht, ouder, maar jij mag het ook lezen, hoor!!!

Herhaling is een sterk onderwijsprincipe. 

Voor u met het verhaal van alle bouwstenen begint, is het een goed moment 
om met de kinderen in gesprek te gaan over het verhaal van de geboorte van 

kosmos. De kinderen activeren 
bij zichzelf en bij elkaar de eerder 
genoemde ingrediënten welke 
van belang waren bij het ont-
staan van de kosmos. U krijgt zo 
ook een goed overzicht wat bij 
de kinderen (geheel, gedeeltelijk 
of niet) is aangekomen.

Nu zullen misschien velen zeggen: “Dan ga je toch niet over deze zaken met 
de kinderen spreken?“

Had de beste verhalenverteller zo iets wonderlijks kunnen bedenken? 

En als we gaan spreken over materie, komen we op een terrein - atoom, 
molecule en nog kleinere deeltjes - waarvan we de kinderen (bijna) niets 
kunnen laten zien, proeven, voelen, horen of ruiken: de essentiële 
waarnemingen voor kinderen om iets te leren begrijpen. Ik gebruikte zojuist 
het woord ’bijna’. We kunnen de kinderen zeker de vele elementen welke 
onveranderd in de natuur voorkomen laten zien, voelen, horen (indien 
mogelijk) of ruiken. Proeven zullen we grotendeels achterwege laten, zowel 
vanwege de onmogelijkheid (bijvoorbeeld ijzer; eten kan dan wel niet, maar 
er aan likken geeft toch wel een metaalsmaak) of de giftigheid (o.a. kwik). 
Calcium proeven is ongevaarlijk en ik vermoed dat de meeste kinderen wel 
ongeveer weten hoe koolstof smaakt: als ze wel eens aan hun potlood 
hebben gelikt! De overige elementen welke onveranderd in de natuur 
voorkomen zullen in deel 2 van het verhaal worden besproken. 

Het kunnen waarnemen van de elementen welke onveranderd in de natuur 
voorkomen, zal belangrijk aan het begrip van de bouwstenen van de kosmos 
bijdragen. Dat zal moeilijker gaan met de atomen, moleculen en de nog 
kleinere deeltjes. En deze kleine deeltjes zijn de basis van onze bouwstenen, 
de elementen.

Het verhaal over het essentiële ingrediënt van de kosmos: materie.

De belangrijkste essentie welke 
J.W. ziet en graag wil overdragen 
aan de kinderen, is het wonder 
dat ons omringt. Dat er iets 
nauwelijks voorstelbaar 
wonderbaarlijks is geschied: uit 
een enkel klein punt is ’iets’ 
ontstaan. Uit dat ’iets’ is de 
materie ontstaan waarvan we zelf 
zijn gebouwd en al het andere 
waarneembare op de aarde en in 
de kosmos. 

INLEIDING

Tevens herhaal ik voor u het volgende:
In de tekst komt u ook  tegen. Deze groene woorden
woorden worden achterin het boek uitgelegd in de 
woordenlijst. 
Ook komt u in de tekst  tegen met een rode kaders
activiteit voor kind  en/of . leraar
U kiest zelf wanneer u die activiteit doet.
De blauwe teksten leraar zijn voor de  bedoeld.
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• Wat is oneindig?
• Wat is er achter de sterren? Hoe groot is het heelal?

• Wie ben ik? Waar kom ik vandaan?

Zij willen graag een echt antwoord op hun vragen. Nu zullen de kinderen niet 
altijd alle antwoorden direct begrijpen, maar dat hoeft ook niet: de 
wetenschappers die op het allerkleinste deeltjesniveau bezig zijn, snappen 
het vaak zelf ook niet. Amerikaans natuurkundige en Nobelprijswinnaar 
Richard Freyman zei ooit: "Als je denkt dat je de kwantum begrijpt, dan heb je 
het niet begrepen.“

Het woord materie komt niet in de titel voor: daar gebruik ik bouwstenen. 
Hoewel ik de echte namen van de bouwstenen (materie, atoom, molecuul, 
element en zelfs quark) niet zal schuwen, dekt het woord bouwsteen voor 
onderwijskundig gebruik het eenvoudigst de lading. In het verhaal zult u ook 
de vergelijking tegenkomen met bouwstenen waar kinderen familiair mee 
zijn: duplo en lego.

Het is een extra motivatie enerzijds de verbeeldingskracht van de kinderen 
aan te spreken, anderzijds kunt u ze stimuleren door ze voor te houden: 
“Misschien ga jij deze materie later wel bestuderen zodat jij ons en alle andere 
mensen goede antwoorden kunt geven.“ We geven de kinderen daarmee 
zeker mee dat we in een welhaast onvoorstelbare wonderlijke wereld leven.

J.W. spreekt de hoop uit dat u in staat bent dit ’onvoorstelbare wonder’ van 
de bouwstenen van onze kosmos zó aan de kinderen over te dragen dat ook 
zij verwonderd raken. Dat hun belangstelling groeit en de nieuwsgierigheid 
opgewekt wordt om meer te weten te komen over de ingrediënten welke u in 
de verhalen aanreikt. 

Hoewel ik zal proberen u zoveel mogelijk verklaringen, voorbeelden, foto’s, 
filmpjes, proefjes en uitleg te geven, blijven we ons goed realiseren dat de 
kinderen de atomen en moleculen niet rechtstreeks en in werkelijkheid 
kunnen zien, voelen, ruiken, horen of proeven. Met behulp van de genoemde 
voorbeelden doen we dus weer een beroep op de verbeeldingskracht van de 
kinderen.

Echter, kinderen komen met de grote vragen:

• Waar ben ik van gemaakt?

Verbeeldingskracht

En tenslotte van Marcel Proust, 
Frans intellectueel, romanschrij-
ver, essayist en criticus: 
„De echte ontdekkingsreis bestaat 
niet in het zoeken naar nieuwe 
landschappen, maar in het 
hebben van nieuwe ogen.“  

Voor de duidelijkheid som ik voor u de namen van de belangrijkste 
bouwstenen hieronder op met de omschrijving en de voorbeelden zoals 
omschreven in de Dikke Van Dale. 
Zie ook:  Overzichtspagina materie, blz. 36

Ter inspiratie vindt u drie citaten over 
verbeeldingskracht van Albert Einstein 
(rechts), Robbert Dijkgraaf (onder) en Maria 
Montessori (volgende kader).

Robbert Dijkgraaf in gesprek met Pia de Jong: 
“Naast verbeelding noem ik nieuwsgierigheid 
even essentieel in wetenschappelijk onderzoek: 
verbeelding als de kunst om te zien wat verborgen is; nieuwsgierigheid als 
wat ons drijft om over de volgende heuvel te klimmen en te gaan kijken wat 
daar is.“

Naast de eerder genoemde moti-
verende citaten om antwoorden 
te geven op de grote vragen wel-
ke kinderen altijd hebben, geef ik 
u een prachtig citaat van Anne-
Marie Poorthuis (mijn echtgenote 
en mede-ontwikkelaarster van Big 
History voor het basisonderwijs): 
“Als leerkracht mag je nooit de 
grens voor een kind zijn.“

De bouwstenen in De Dikke Van Dale

"Menselijk bewustzijn komt in de wereld als een 
vlammende verbeelding. Alles wat door de mens is 
uitgevonden, fysiek of mentaal, is de vrucht van 
iemands verbeelding. . . Het geheim van goed onderwijs 
is om de intelligentie van het kind te beschouwen als een 
vruchtbaar veld waarin zaden kunnen worden gezaaid 
opdat zij kunnen ontkiemen onder de warmte van de 
brandende verbeeldingskracht. Ons doel is daarom niet 
alleen het kind te laten begrijpen en nog minder om hem 
uit het hoofd te laten leren, maar om zijn verbeelding zó 
te beroeren dat hij tot in zijn diepste kern geestdriftig 
wordt. Wij willen geen inschikkelijke maar nieuws-
gierige leerlingen. Wij proberen veeleer leven dan 
theorieën in het kind te zaaien. Daarvoor moeten wij 
grootse en verheven gedachten aanbieden aan de 
menselijke geest. De geest die wij altijd bereid vinden ze 
in ontvangst te nemen, vragend om meer en meer." 
Maria Montessori
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Verbeeldingskracht
omvat de hele wereld.

Verbeeldingskracht is veel 
belangrijker dan kennis.

Albert Einstein

Kennis is beperkt. 



materie:

Ik beveel u van harte aan, voorafgaande aan of tijdens het straks volgend 
verhaal, met de kinderen onderstaande woorden te bespreken. Niet zozeer 
om ze nu al te verklaren of uit te leggen, maar duidelijkheid te scheppen over 
het feit dat welk woord we ook gebruiken, we het altijd over materie hebben: 
materie, het materiaal waarvan alles is gebouwd, de bouwstenen.

De opsomming van de belangrijkste bouwstenen met de omschrijving en de 
voorbeelden zoals omschreven in de Dikke Van Dale:

 ‹Lat. materia (grondstof), van mater (moeder)
 stof waaruit iets bestaat
 synoniem: grondstof

Mooi is ook de Latijnse herleiding van ’moeder’: symboliserend de 
oorsprong van alle materie. We gebruiken het ook in ’moeder aarde’ en 
’moeder natuur’. Bespreek deze - en volgende - herleidingen met de 
kinderen: taalverrijking! “ Zie kader rechts.)

atoom:

 kleinste deeltje van een 
chemisch element dat daar nog 
de eigenschappen van bezit, 
opgebouwd uit een atoomkern 
met daaromheen een wolk 
negatief geladen elektronen; 

 ‹Lat. atomus (iets ondeelbaars, 
atoom) ‹Gr. atomos

 vb. de bewerking der materie

molecuul:

(J.W.: „materiaal komt ook van materie en is een woord dat elk kind kent.

 ‹Fr. molécule ‹modern Lat. 
molecula, van Lat. moles (massa)
 het kleinste deeltje van een 
verbinding of een element dat de 
chemische eigenschappen 
daarvan nog volledig bezit;

element:
‘grondstof der natuur, lucht’
‹Fr. élément of Lat. elementa (grondstoffen)
naar de oude opvatting ieder van de vier hoofdstoffen, aarde, water, lucht 
en vuur, waaruit de stoffelijke wereld opgebouwd is;
(chemie) voor elk der enkelvoudige hoofd- of grondstoffen waaruit alle 
andere stoffen opgebouwd zijn en die door chemische methoden niet 
verder herleidbaar zijn (ze worden onderscheiden naar atoomnummer)
vb. koper is een element
vb. de elementen worden aangeduid door een symbool

quark:
 <ontleend aan 'three quarks for Muster Mark' van James Joyce>
 voor de bouwstenen van de elementaire deeltjes, van nog niet geheel 

opgehelderde aard; alle materie is opgebouwd uit zes quarks en zes 
leptonen, maar het is nog niet gelukt losse quarks te zien te krijgen.

Het belang en het mooie van Big Historisch werken is wel het (leren) zien van de relaties 
welke er zijn in de kosmos: in het heelal, de aarde, het natuurlijk leven van plant, mens en 
dier.

Lastige materie? - Stof uit de Dikke Van Dale! - Taalverrijking!

Een zeer belangrijke relatie kunnen we toeschrijven aan de taal; niet slechts de gesproken 
en geschreven woordelijke taal, ook de taal van het getal (onze wiskunde, rekenkunde 
etc.), de beeldtaal en de lichaamstaal.
Met deze talen drukken wij als mens alles uit wat we waarnemen (voelen, zien, horen, 
ruiken en proeven) in de kosmos. We communiceren ermee met onze medemens en 
mededieren.

Bij omschrijving atoom en molecuul
J.W. vindt de omschrijving uit de Van Dale wat 
verwarrend.
Een atoom is een chemisch element.
Een molecuul is ook een chemisch element. 

In meer begrijpelijker taal: 
Een atoom is het kleinste stukje van een stof dat nog 
alle eigenschappen heeft van die stof. Haal je een 
atoom ijzer uit elkaar, dan is het geen ijzer meer.

Echter krijgt een molecuul zijn chemische 
eigenschappen door een verbinding met meerdere 
atomen.

Een molecuul is het op één na kleinste stukje van een 
stof dat nog alle eigenschappen heeft van die stof. Als 
je bijvoorbeeld het molecuul water uit elkaar haalt, 
dan krijg je twee atomen waterstof en één atoom 
zuurstof. Dan is het geen water meer.
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materiaalwagen:  auto met gereedschap, onderdelen e.d., m.n. bij het wielrennen

atoombom: nucleaire bom, bom waarvan de vernietigende kracht berust op het vrijkomen 
van energie bij kernsplitsing

atoomenergie: kernenergie

Minder betekenisvol: „Ik koop een zak cement.“

ook als tweede lid in samenstellingen: baggermaterieel, boormaterieel, spoorwegmaterieel, 
trammaterieel, tramwegmaterieel - (militair) oorlogstuig - er werd zwaar materieel aan land 
gebracht - materieel en personeel

Big History doet dat al ‚van nature’: de verhalen dekken alle kennisgebieden (aardrijkskun-
de, geschiedenis, biologie, natuurkunde, scheikunde etc. etc.)
Taal en rekenen/wiskunde vragen vaak om selectieve behandeling, maar kunnen zeer zeker 
vaak specifiek worden ingezet bij de behandeling van Big History.

In een later stadium van ‚Het verhaal van alle bouwstenen’ kunt u bijvoorbeeld de 
nevenstaande woorden van de ‚materiewoordwolk’ gebruiken om de kinderen met de 
woorden betekenisvolle zinnen te laten schrijven.

materialen: de ruwe stof tot enig werk - synoniem: bouwstof, grondstof

erfelijk materiaal (biologie): materiaal verantwoordelijk 

materie: zaak, voorwerp van behandeling - synoniem: stof - een moeilijke materie

Meer betekenisvol: „Cement bindt de bakstenen tot een muur na uitharding.“

materieel: al wat nodig is voor een werk of bedrijf (gereedschappen, werktuigen en 
machines) - het rollend materieel - de wagens, locomotieven enz. van een spoorwegbedrijf

voor de overdracht van erfelijke eigenschappen - synoniem: DNA

Taalverrijking is slechts één voorbeeld.

Als onderwijsgevende is het een extra stimulans zoveel als mogelijk te werken aan een 
integratie van de kennisgebieden welke wij op onze scholen aanbieden.

De omschrijvingen uit de Dikke Van Dale:

in zijn element zijn: zijn geliefkoosde bezigheid - in de omstandigheden waarin men zich het 
liefst bevindt, waarin men zich op zijn voordeligst kan doen kennen

element: onderdeel van een groter geheel - aanbouwelement, beeldelement, koelelement, 
leerstofelement, voedingselement

de strijd der elementen: heftige beroering in de atmosfeer, storm, onweer enz.

atoomgeleerde: kernfysicus M
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EERSTE DENKERS - deel 1

Weten jullie nog hoe het verhaal van de geboorte van de kosmos eindigde?

Ÿ Water is gebouwd met de bouwsteentjes waterstof en zuurstof.
En jij bestaat ook nog eens voor drie-kwart uit water. Je bent echt een flink 
deel van de kosmos!!! 
In het volgende verhaal van ‘Alle bouwstenen’ ga ik je daar veel meer over 
vertellen.

Ÿ De geboorte van de kosmos duurde dus ongeveer 380.000 jaar. Tenminste, 
zo noem ik dat! (J.W.) Ik denk: na 380.000 jaar was er de eerste materie 
(atomen) zoals wij die nu kennen. Toen werd de kosmos pas zichtbaar. De 
kosmos was te zien; de kosmos was geboren.

Even herhalen

Ik schreef op de laatste bladzijde in ieder geval deze woorden: „In het 
volgende verhaal van ‘Alle bouwstenen’ ga ik je daar veel meer over 
vertellen.“

Dat ga ik straks dus doen, maar eerst herhaal ik voor de zekerheid nog even 
de belangrijkste zinnen van de laatste bladzijde van het verhaal van de 
geboorte van de kosmos:

Wie wil beginnen?

Zullen we elkaar eerst vertellen wat je nog weet over het verhaal èn hoe het 
verhaal eindigde?

Ÿ Na ongeveer 380.000 jaar werd er  gevormd: de eerste atomen materie
ontstonden. 
En daarmee werden ook al deeltjes van jou geboren:  Weet je waterstof.
nog dat ik schreef: 
“De geboorte van de kosmos is ook een beetje jouw eigen geboorte?”
Waterstof is het meest voorkomende bouwsteentje van de kosmos. Van 
alle tien bouwsteentjes, zijn er negen waterstof. (90%)
Ook jij bestaat voor één tiende deel uit waterstof. Jij bent dus voor één 
tiende deel al 13.799.620.000 jaar oud! (13.800.000.000 - 380.000) Zo! 
Laat niemand jou nog een ‘jonkie’ noemen!

Denken over de wonderen, 2400 jaar en langer geleden

Je juf of meester heeft al met jullie kort gesproken over de verschillende 
bouwstenen van de kosmos. Over de bouwstenen zijn zó veel 
bijzonderheden te vertellen, dat ik er een apart verhaalboek van heb 
gemaakt.

Omdat deze  bijzondere bouwsteentjes zó lastig  
zijn voor te stellen of volgens jou gewoon niet 
kunnen (misschien geloof je me niet eens), 
begin ik heel eenvoudig.

Nou ja, nu noem ik dat eenvoudig, maar meer 
dan 2400 jaar geleden dachten de mensen daar 
nog heel anders over.  Ik zeg ’meer dan 2400 jaar 
geleden’. Dat weten we zo precies, omdat in het 
jaar 360 vóór Christus de Griekse geleerde Plato 
het boek ‚Timaeus’ heeft geschreven. 

Jij weet inmiddels dat de kosmos ongelooflijk groot is met zijn miljarden 
sterrenstelsels en daarin weer miljarden sterren. Die miljarden sterren en 
sterrenstelsels zijn gebouwd met bouwstenen, net zoals je een huis bouwt 
met stenen, kozijnen, deuren, ramen en een dak. Het bijzondere van de 
bouwstenen van de kosmos is, dat ze ongelooflijk klein zijn. Zó klein, dat je 
ze nooit met je blote ogen kunt zien. Zelfs een gewone miscroscoop kun je 
niet gebruiken. Je hebt daar zéér speciale apparatuur voor nodig. Eigenlijk 
mag ik dus niet meer spreken over bouwstenen, 
maar moet ik spreken over bouwsteentjes!

De geboorte van de kosmos, de oerknal, was al heel bijzonder. Het verhaal 
van de bouwstenen is zeker even bijzonder!

Plato beschrijft in dat boek 
hoe hij denkt dat de wereld 
en de kosmos is opge-

bouwd. Hij noemt in dat boek vijf bouwstenen. 
Over die bouwstenen vertel ik straks verder.  Eerst wil ik je vertellen hoe 
Plato en zijn medegeleerden aan hun ideeën kwamen.

Plato (links) met de 'Timaeus' onder zijn 
arm,  (rechts) met zijn 'Ethica'.Aristoteles
 (Detail van een fresco van Raffaello Sanzio: 

De school van Athene, 1509).

THEORIE
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Voor de meeste mensen was het leven op aarde 2400 jaar en langer geleden 
niets meer en niets minder dan een wonder, een héél bijzonder wonder. 
Zij moesten hard op het land werken om in hun voedsel te voorzien en 
konden niet lezen of schrijven. En de weinige geleerden die er waren en meer 
konden vertellen over de wonderen van de natuur, spraken niet met hen. Er 
waren ook nog geen scholen of universiteiten zoals we die nu kennen. 
Kinderen en volwassenen kregen dus geen onderwijs.  Maar iedere dag 
leefden zij wel met de wonderen van de natuur.

Om te beginnen was het afwisselend licht en donker: er was een verschil 
tussen wat wij nu dag en nacht noemen. In de vroege ochtend ging het 
langzaam van pikkedonker naar een beetje licht. 

Wat later kwam er een stralende vuurbal 
uit de grond omhoog. Die was mooi 
zichtbaar als het niet bewolkt was: groot 
en oranje/rood. Het werd steeds lichter. 
Die vuurbal klom langzaam verder omhoog 
en verschoof tegelijk traag in de lucht van 
rechts naar links, werd steeds kleiner, 
geler, en tenslotte bijna wit. 

Je kon dan echt niet meer naar die vuurbal kijken. Nou vooruit: een halve 
seconde dan, maar langer naar die vuurbal kijken was en is nog steeds zéér 
onverstandig. Er waren mensen die het ooit langer hadden gedaan; zij waren 
blind geworden. 

Tijdens de middag 
schoof de vuurbal verder naar rechts en zakte weer langzaam. De kleur 

Als het licht op je huid 
kwam, voelde je de 
warmte heel goed. Als 
er wolken waren, zag 
je die vuurbal 
weliswaar niet, maar in 
de ochtend werd het 
wel licht. 

Voor de kinderen is het wellicht leuk te ervaren dat wat de volwas-
sen mensen lang geleden nog niet wisten, nu al standaard kennis is 
voor jonge kinderen: de evolutie van de mens in een notendopje.

Dit is een goed moment het verhaal even kort te onderbreken en 
de kinderen te laten vertellen over wat zij allemaal al over de aar-
de, de zon en de maan weten. U hoeft nog niet diep op diverse 
details in te gaan; die komen in het volgende verhaal aan bod. (’Het 
verhaal van de sterren, onze zon en onze aarde.’) U krijgt wel een 
eerste indruk over welke kennis de kinderen al beschikken.

2400 jaar geleden was er nog geen elektrisch licht op aarde en was de 
nachtelijke hemel veel beter zichtbaar dan nu. Al onze elektrische verlichting, 
vooral in de steden, verlichten ook de 

hemel zodat we de 
sterren veel minder 
goed kunnen zien. 

De zon (en de maan) werden niet als enig wonder gezien.
De sterrenhemel liet, als het niet bewolkt was, een wonderlijke pracht zien. 

Jullie weten vast dat die vuurbal de zon is. 

De tweede foto is door de Nederlandse astronaut 
André Kuipers gemaakt vanuit de ruimte. Je ziet een 
stukje van de aarde dat ’s nachts heel erg is verlicht 
door al het kunstlicht. 

En vertel eens: „Komt de zon uit de grond of het water? En zakt hij er ook 
weer in terug?“ 

veranderde van bijna wit naar geel, oranje en uiteindelijk soms rood. De 
vuurbal was weer zéér groot geworden. Nu kon je wel weer naar die grote 
bal kijken. Je zag hem dan heel langzaam in de grond (of aan zee) in het 
water zakken.

De eerste foto laat de sterrenhemel 
in Chili zien op een plaats waar de 
hemel niet door elektrisch licht 
wordt verlicht. We zien daar een wonderlijke hemel 
welke we in Nederland nergens meer zó kunnen zien. 

{N.B.: De beweging van de zon gaat op het noordelijk halfrond van links naar 
rechts (kijkend naar de zon: het zuiden), op het zuidelijk halfrond van rechts 
naar links (kijkend naar de zon: het noorden.)} 

Hebben jullie enig idee welk stukje van de aarde je op 
deze foto ziet? 

Jullie weten wel over welk wonder ik het hier heb, hè? 

FEIT
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• Waarom kwam de zon iedere dag op?

• Waar kwam alles vandaan?

En ontelbaar is ook echt ontelbaar!

Hoewel . . . dit zeg ik eigenlijk niet goed. Ze vonden wel een verklaring, 
daarover vertel ik zó meer. Nee, ik bedoel nu: ze wisten echt nog niet waar 
alles vandaan kwam.

Het waren niet alleen heel veel sterren, als de mensen naar de hemel keken, 
zagen ze dat ze samen ook nog heel langzaam in één richting bewogen.

• Waarvan was alles gemaakt?

En alsof dit wonderlijke nog niet genoeg was voor de mensen toen! 

De mensen zagen 2400 jaar geleden dus een hemel met ontelbare sterren. 

De meeste mensen van 2400 jaar geleden hadden voor de wonderlijke 
sterrenpracht en de even wonderlijke, maar minder gewenste stormen en 
bliksems nog geen enkele verklaring. 

De wetenschappers van nu verwachten dat er 500.000.000 sterren zijn in 
alleen al ons eigen Melkwegstelsel!

Er waren ook nog af en toe lichtflitsen aan de hemel die bossen en huizen in 
brand konden zetten. De lichtflitsen werden meestal gevolgd door ongelooflijk 

harde klappen die alles deden trillen. 
Velen waren erg bang en kropen 
ineengedoken weg; kinderen huilden.

En dan was er nog de wind, meestal vriendelijk die in de warme landen voor 
wat verkoeling zorgde. Maar af en toe waaide hij zo vreselijk hard, dat 
woningen beschadigd raakten, bomen werden ontworteld en vielen om. En in 
combinatie met regen, hagel of sneeuw werden de problemen alleen maar 
groter.

• Hoe kon het zomaar ineens regenen, stormen of bliksemen?
• Waarom was een volgend moment alles weer rustig?

• Waarom bewogen de zon, maan en sterren?

• Hoe was alles ontstaan? 

• Hoe was alles gemaakt?
• Door wie of wat was alles gemaakt?
• Waar kwamen de dieren vandaan?

• Waarom kunnen verschillende dieren in de lucht of onder water 
leven en de mens niet?

• Waarom waren sommige diertjes heel klein en andere dieren groter 
dan de mens?

• Waarom waren er zo veel verschillende planten en bloemen?
• Hoe? Waar? Waarom? Waarom? Waarom?

Dit zijn nog maar een paar 
voorbeelden van vragen waarvan we 
vermoeden dat de mensen van 
vroeger die hadden. Vragen waar ze 
nog geen antwoord op hadden.

Als mensen vragen hebben, willen ze 
natuurlijk ook een antwoord. Ze willen 
heel graag begrijpen hoe alles op de 
aarde en in de kosmos in elkaar zit. 
Hoe is alles ontstaan, waar komen de mensen vandaan, waar komt alles 
vandaan en hoe en waarvan is alles gemaakt?

Ik schreef een paar regels terug: “Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van 
vragen waarvan we vermoeden dat de mensen van vroeger die hadden en 
waar ze nog geen antwoord op hadden.“

Ook deze zin is niet helemaal juist. 
Ik bedoel te zeggen dat ze het nog niet precies wisten, ze konden het nog 
niet uitleggen zoals wij dat nu kunnen.

Ik geef een voorbeeld: waarschijnlijk weet jij het al, maar ik kan je precies 
uitleggen hoe het komt dat de zon ’s ochtends opkomt en ’s avonds weer 
onder gaat. Ik ga je dit ook in het volgende verhaal vertellen: ’Het verhaal 
van de sterren, onze zon en onze aarde.’

Ze konden het dus nog niet uitleggen, maar een ’antwoord’ hadden ze toch 
wel: goden.

Laat de kinderen maar vertellen wat ze 

denken waarover u het heeft.

Ÿ Welke vragen zullen de mensen 
vroeger nog meer hebben gehad?

Ÿ Had je nog andere vragen?

Moment voor een tussentijds gesprekje.

Ÿ Heb je die vragen zelf ook (gehad)?

Ÿ Kun jij je die vragen voorstellen?

Ÿ Welke vragen heb je nu nog?
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Goden en antwoorden

Goden zijn bijzondere ’wezens’. 

Zeus was de belangrijkste Griekse god; 
hij was de oppergod, heerser op de berg 
Olympus en de god van de hemel en het 
onweer (de donder).

Kijk maar eens op 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van
_Griekse_goden

Als we het woord ’wezen’ horen, 
denken we aan een levend mens of dier. 

Een god kon een (soort) mens of dier zijn, maar leefde niet echt. De goden 
’leefden’ in de gedachten van de mensen. 

De mensen dachten dat de goden vuur maakten, de zon deed schijnen, het 
liet onweren en nog véél, véél meer.

De goden gaven dus de antwoorden op 
de vragen die de mensen niet zelf 
konden beantwoorden.

Daar lees je hoeveel Griekse goden er 
waren en waar ze god van waren: van 
de regen, het vuur, de liefde, de hemel, 
de oorlog, de onderwereld enzovoort 
enzovoort.

Overal op aarde geloofden alle oudere 
volkeren allemaal in goden. Omdat ik 
straks meer ga vertellen over de Griekse 
geleerde Plato, noem ik nu een drietal 
Griekse goden waar de mensen in de 
tijd van Plato in geloofden.

Hera is zowel de vrouw als een van de 
zussen van Zeus. Ze was de godin van het 
huwelijk en de vruchtbaarheid.

Apollo is de zonnegod, god van het licht en 
de duisternis, maar ook god van kennis, 
genezing, plagen, kunst, muziek, poëzie, 
voorspelling, en boogschieten.

THEORIE-GELOOF

godin van het huwelijk en de 
vruchtbaarheid.

Hera, zus en vrouw van Zeus,

Zonnegod Apollo, 
god van licht en duisternis.

Oppergod Zeus met zijn adelaar.

In dit ’bouwstenenverhaal’ ga ik nu niet dieper op de goden in. Zij zullen zeker nog een 
plek krijgen in ’Het verhaal van beschavingen en culturen’. 

Zeker voor de kinderen die interesse in de goden hebben getoond, is een godenonderzoek 
een zeer nuttig leerproject. Ze kunnen de verschillende goden onderzoeken in diverse 
culturen, bijvoorbeeld:
• Egyptenaren;

Een presentatie naar de kinderen die niet hebben meegedaan met dit onderzoek is zeer 
welkom.

• Chinezen;

• Maya etc.
Zijn er vergelijkbare goden?

• Romeinen;

• Azteken;

• Noordse Germanen;

• Grieken;
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De Griekse geleerden , Plato en AristotelesSocrates

Aristoteles bedacht in de logica het , een manier om logisch te ’syllogisme’
redeneren.

Een debat wil zeggen dat je de ander met 
’bewijzen’ probeert te overtuigen van wat jij 
hebt waargenomen en onderzocht. Ze 
maakten gebruik van ’de logica’. Aristoteles 
was de uitvinder van de studie van de logica. 

Socrates, Plato en Aristoteles 
zijn de belangrijkste geleerden 
uit ongeveer 350 jaar voor 

Christus. Socrates was de leraar van Plato en 
Plato was de leraar van Aristoteles.
Zij leerden van hun eigen waarnemingen, ze 
leerden van wat ze zèlf konden zien, horen, 
voelen, ruiken of proeven. Ze onderzochten 
de dingen en spraken daar met elkaar over. Zij 
gingen met elkaar in debat.

Plato behoorde tot een van de eerste Griekse wetenschappers (geleerden) 
die de goden niet als het enige antwoord op hun vragen zagen. Ze 
probeerden hun gezonde verstand te gebruiken. 

Ik vertelde je net al over de Griekse geleerde Plato.

Logisch redeneren klinkt misschien als moeilijk, maar dat valt best wel mee. 
Jullie kunnen dat ook. Probeer maar eens wat in het  rechts staat.rode kader

Moderne wetenschappers hebben veel aan Aristoteles te danken. Hij leerde 

De logica is de wetenschap van het 
redeneren.  Redeneren komt van het woord 

‚rede’. De rede is de naam van de eigenschap welke mensen hebben om iets 
te begrijpen. Het begrijpen doe je met je verstand, maar ook met je gevoel, je 
intuïtie.

Aristoteles geloofde dat, door middel van logica, mensen alles over de wereld 
te weten konden komen.

Niemand verbeterde 
Aristoteles werk over logica 
voor ongeveer 2000 jaar.

Het was in die tijd voor het eerst dat bevindingen en ideeën werden 
opgeschreven, zodat andere geleerden ze ook konden lezen. Op hun reizen 
naar andere delen van de wereld (vooral naar het  in Italië) Romeinse Rijk
werden de boeken dan meegenomen. 

Nu waren de bewijzen van 
vroeger niet zo waterdicht 
als tegenwoordig, maar 
toch kon men elkaar goed 
overtuigen van elkaars 
bevindingen en ideeën. De 
debatten hielden ze in de 
Atheense Akademeia. Plato 
was in 387 jaar voor 
Christus de oprichter van 
de Atheense Akademeia, het eerste instituut voor hoger onderwijs in het 
westelijke deel van de wereld.

Socrates heeft zelf nooit een boek geschreven; hij is bekend geworden door 
de verslagen van zijn studenten, waaronder Plato. In het boek ‚Timaeus’ dat 
Plato heeft geschreven, beschrijft Plato hoe hij denkt dat de wereld en de 
kosmos is opgebouwd. Hij noemt in dat boek vijf bouwstenen. Over die 
bouwstenen ga ik je nu meer vertellen.

dat mensen de natuur moeten observeren (aandachtig bestuderen) en dat 
onze zintuigen ons de kennis geven.

Als je een theorie (idee) 
ontwikkelde, dan moest 
elke theorie steunen op 
waargenomen feiten: dat 
wat je had gezien, gehoord, 
gevoeld, geroken of 
geproefd. 

Activiteit kind bij ‚syllogisme

• Een voertuig met wielen kan rijden.

• Elke kind is een mens.

Nu een die je zelf af kunt maken:
• Daarom heeft elk kind voedsel nodig.

App: Logicland (Android en Apple).

Het ligt voor de hand om met de kinderen nu of op 
een later moment ook logisch te gaan redeneren en 
meer voorbeelden van syllogismen te bedenken.

• .......................................... (vul nu zelf aan!)

Activiteit leraar

Taalverrijking: redelijk, redeloos, reden, redenaar, 
redenatie, lofrede, dankrede, grafrede, dwaalrede, 
klaagrede, tafelrede, troonrede, bewijsrede, 
gedenkrede, welkomstrede, afscheidsrede.

Ik geef één voorbeeld van logisch redeneren met 
hulp van een syllogisme:

• Ieder mens heeft voedsel nodig

• Een auto is een voertuig met wielen.

FEIT

Portret van Socrates
 in het Louvre, Parijs

10



Zojuist heb ik je verteld dat de Griekse geleerden Socrates, Plato en Aristoteles 
steeds minder in de goden geloofden; ze geloofden in het krijgen van kennis 
door goed gebruik te maken van al de zintuigen. 

Het is bijzonder dat Plato niets heeft gezegd over hoe de kosmos is ontstaan. 
Plato ging er van uit dat er eerst wel wat was, maar dat kon hij niet 

Plato zocht naar een verklaring hoe 
alles in de kosmos was gemaakt, 
gebouwd. Het was voor Plato heel 
lastig om dat met behulp van zijn 
zintuigen uit te leggen. 

Hij begint zijn boek Timaeus dan ook heel voorzichtig en zegt dat hij het nog 
niet zeker weet. Zijn verklaringen over het bouwen van de kosmos noemt hij 
zelf een ’waarschijnlijke’ verklaring. (Waarschijnlijk betekent: er is een grote 
kans dat het ’waar’ is, maar echte zekerheid is er nog niet.)

De demiurg: bouwer met bouwstenen ( )elementen

Omdat Socrates bepaalde goden niet 
meer wilde vereren, werd hij ter dood 
veroordeeld: hij moest een gifbeker 
leeg drinken en stierf langzaam.

Het is daarom toch wel bijzonder dat Plato een soort god als bouwer van de 
kosmos beschrijft. Hij geeft die bouwer een bijzondere naam: demiurg. Het 
Griekse woord is ’dèmiourgós’ en dat betekent ambachtsman. 
Hier staat in het oud Grieks δημιουργός en dat betekent ambachtsman. 

Een ambachtsman is een bouwer. Een metselaar en timmerman zijn 
bijvoorbeeld echte ambachtslieden. En bouwen kun je alleen maar met 
bouwmateriaal. Een metselaar heeft stenen nodig om te bouwen, een 
timmerman heeft hout nodig om te kunnen bouwen. 

Detail van het schilderij van Jacques-Louis David in het  
Metropolitan Museum of Art, New York

Socrates werd in 399 voor Christus ter dood veroordeeld. 
Hij moest een beker gif leeg drinken.

Ik ga je nu eerst wat meer over de bouwstenen 
(elementen) vertellen.
Direct daarna vertel ik je over het perfecte 
model dat Plato in zijn boek Timaeus heeft 
beschreven.

De vijf bouwstenen welke de Grieken hebben beschreven zijn:

beschrijven. Wat hij erover opschreef was dat het een grote rommel was, 
een chaos. 

Er waren dus wel al bouwstenen, maar niets had nog een vorm en alles 
bewoog door elkaar. En omdat hij met zijn zintuigen kon zien dat de kosmos 
heel mooi was gemaakt, kon het volgens Plato niet anders of er moest een 
fantastische bouwer aan het werk zijn geweest. Een bouwer die van de grote 
rommel iets schitterends kon maken. En die bouwer was dus volgens Plato 
de demiurg. Plato noemt de demiurg ’de vader 
van het universum’. En omdat het universum 
(de kosmos) mooi is, moest de demiurg 
volgens Plato naar een perfect model hebben 
gekeken om de kosmos te bouwen. En bouwen 
doe je met bouwstenen. De bouwstenen 
worden ook vaak ‚elementen’ genoemd.

Daarna mag jijzelf gaan bouwen met perfecte 
bouwstenen.

De Grieken bedachten dat de aarde was 
samengesteld uit vier bouwstenen. Voor de 
rest van de gehele kosmos bedachten ze een 
vijfde element dat niet op aarde voorkwam. 

Ÿ water
Ÿ vuur

Ÿ aarde

Ÿ lucht
Deze vier bouwstenen kwamen op aarde voor.
Het vijfde element dat niet op aarde voorkwam was:

Ÿ ether

De demiurg werd vaak voorgesteld met het 
gezicht van een leeuw. Deze leeuwenkop is  

gevonden in een oud juweel.

THEORIE
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Ÿ Ether zorgt voor de cirkelvormige baan van de 
planeten om de zon.

Ÿ het is alle ruimte om de aarde heen: de gehele 
kosmos;

Het element ether

Ÿ Ether zorgt voor de beweging van de sterren.

Het element vuur kenden de vroegste mensen al van vulkaanuitbarstingen en 
bosbranden veroorzaakt door blikseminslag. Vuur was voor de vroegste 
mensen verwoestend.

Het element ether is een bijzonder element, dat 
volgens de Grieken niet op aarde voorkomt:

Ÿ het heeft de hemellichamen doen verschijnen 
(planeten, sterren en kometen).

De eigenschappen van het element ether.

Op een later moment (of nu; u beslist) is het leuk en zinvol de 
Griekse mythe van Prometheus te vertellen.
De kern van de mythe is dat Prometheus het vuur van de goden stal 
en aan de mens gaf.

Over Prometheus

Op het schilderij links ziet u Prometheus op een schilderij van Peter 
Paul Rubens in het Museo Del Prado, Madrid.

Bij het element vuur
Bewijs dat vuur zonder zuurstof niet mogelijk is: proefje met een 
waxinelichtje onder stolp.

Dat de elementen waren opgebouwd uit heel veel 
zeer kleine deeltjes, had Plato geleerd van de 
geleerde Democritus (ongeveer 460 v.Chr. – 
ongeveer 370 v.Chr.). 
Democritus was de bedenker van het atomisme. 
Het atomisme leerde dat alle stoffen zijn opge-
bouwd uit ontelbare minuscule ondeelbare blokjes: 
atomen. 

Voordat de demiurg aan het bouwen sloeg, was de kosmos volgens Plato dus 
een grote rommel, een chaos. De elementen waren er wel, maar ze hadden 
geen vorm, ze waren gemengd en alles was steeds in beweging. 

Omdat Plato vond dat de kosmos zo mooi in elkaar zat, kon 
het volgens hem niet anders dan dat de demiurg hele 
mooie bouwsteentjes had gebruikt. Plato vermoedde dat 

de elementen uit kleinere deeltjes met verschillen-
de mooie geometrische (meetkundige) vormen was 
samengesteld.

Democritus bedoelde daarmee dat atomen de 
allerkleinste deeltjes waren waarmee alles in de kosmos was gebouwd; die 
deeltjes konden niet verder uit elkaar woorden gehaald.

Het perfecte model van Plato

De ’a’ betekent in het Grieks ’niet’‚ ’tomos’ 
betekent ’deelbaar’.  Atoom = niet deelbaar.

Het woord atoom komt van het Griekse woord 
’atomos’. 

En Plato vermoedde dus dat die atomen mooie geometrische vormen 
hadden: regelmatige veelvlakken. Hij bedacht dat de vijf elementen met de 
volgende regelmatige veelvlakken werden gebouwd.

Het element aarde werd gebouwd met heel veel kleine 
hexaedërs (regelmatig zesvlak, kubussen).

Symbolische voorstelling
van het element ether

Democritius
Bedenker atoom - atomisme

THEORIE

Onderzoekje naar de klassieke elementen in andere culturen.

(beschrijving, overeenkomsten, verschillen).
De afbeelding rechts symboliseert de Chinese elementen:
hout, vuur, aarde, metaal en water.

Laat kinderen zelf op onderzoek gaan naar de klassieke elementen 
van het Hindoeïsme, Boeddhisme en de Chinese cultuur. 
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Met het element aarde bedoelden de Grieken niet alleen maar de aarde van 
de tuin: 

Ÿ Je kunt de aarde-elementen vastpakken.

Met het element water bedoelden de Grieken niet alleen maar het water:

Ÿ het zijn alle dode voorwerpen uit de natuur: de 
grond waar we op staan; zand, rots, steen, klei, ijs;

Zij noemden de bouwstenen ’elementen’. De elementen zijn dus de stoffen 
(materiaal, materie) waarvan alles op aarde is gebouwd.

Ÿ het element aarde is alles wat een vaste vorm 
heeft. 

Een beek, rivier of een meer is geen vast voorwerp 
zoals een boom of een tafel dat is, je kunt het niet 
vastpakken.

Het element aarde

Ÿ het zijn alle levende organismen uit de natuur: 
mensen, dieren en planten;

Ÿ Ze hebben een vaste vorm en een duidelijke grens: 
je stoot er tegen aan, je kunt er niet doorheen. 

Ÿ het element water is alles wat vloeibaar is; ook 
melk, bloed, wijn,  enz.kwik

Ÿ het element water kan stromen, vloeien; je kunt 
het gieten, schenken.

De eigenschappen van de aarde-elementen.

Ÿ Je kunt er ook niet in kijken. Ook je ogen stoten 
tegen een grens; je kijkt er tegen aan. Omdat je er 
niet in kunt kijken, blijft de binnenkant verborgen. 
Zelfs als je het voorwerp open breekt, kijk je toch 

weer tegen een nieuwe buitenkant aan.

Het element water

Het water dat niet vloeibaar is, maar bevroren, hoort 
niet bij het element water. (IJs hoort bij aarde.) Ook 
het water dat verdampt tot stoom, hoort niet bij het 
element water. (Waterdamp, stoom hoort bij lucht.) 

De eigenschappen van luchtelementen.

De eigenschappen van de waterelementen.

Ÿ lucht is onzichtbaar, je kunt er doorheen kijken.

Ÿ Het waterelement herken je doordat het kan stromen, het beweegt en je 
kunt er in.

Ÿ Water is doordringbaar, je kunt er in. Er is nog wel een grens, maar die kun 
je doorbreken. Je kunt je in het water bevinden, er is dus geen binnenkant 
die verborgen blijft zoals bij het element aarde.

Ÿ als je een stap zet, gaat de lucht moeiteloos opzij 
en sluit zich weer achter je;

Het element lucht is wat alles omringt:
Het element lucht

Ÿ Ondanks dat de lucht onzichtbaar is, kunnen we 
de lucht wèl waarnemen:
- we voelen lucht als wind door onze haren langs onze wangen stroomt;
- we zien de bladeren van de bomen in de wind bewegen;
- we kunnen veel lucht ruiken: als iemand een windje laat, de brandlucht     

als er vuur is, vele soorten gas.

Ÿ  het branden met vlammen;

Ÿ je bent helemaal door lucht omgeven en je kunt je 
erin bewegen;

Ÿ  het hete rode gloeien.

Ÿ Vuur heeft de elementen aarde en lucht nodig: 
van de aarde de brandstof (bijvoorbeeld hout), 
van de lucht de zuurstof die in de lucht zit. Zonder 
zuurstof of brandstof is vuur niet mogelijk.

Het element vuur 

De eigenschappen van vuurelementen.
Ÿ Vuur geeft warmte en kan verwoestend zijn.

Het element vuur is:

Ÿ Lucht gaat opzij voor iets anders, het stroomt naar 
alle kanten weg.

Symbolische voorstelling
van het element aarde

van het element lucht
Symbolische voorstelling

Symbolische voorstelling
van het element water

Symbolische voorstelling
van het element vuur
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En als jullie dat nu gaan doen, dan hoop ik dat er tussen jullie tijdens het 
passen, meten, knippen en plakken flink gedebatteerd wordt over het werk en 
de ideeën van de Griekse geleerden.

Ÿ Jos vragen te stellen over alles wat je nu gehoord of gelezen hebt;

Je zult altijd een reactie van Jos terug ontvangen.

Ÿ Jos je eigen werk op te sturen wat je naar aanleiding van de verhalen hebt 
gemaakt.

Wat jullie zeker kunnen is het maken van de .platonische lichamen

Jos Werkhoven zal het zeer op prijs stellen als jullie foto’s van jullie werk 
sturen naar Werkhoven@DeArend.nl
Dat mailadres mag je ook gebruiken om:

Ÿ Jos jouw verhaal te vertellen over alles wat je nu gehoord of gelezen hebt;

Ik wens jullie veel plezier met het maken van de platonische lichamen.

Tetraëder (vuur)
viervlak

Octaëder (lucht)
achtvlak

Icosaëder (water)
twintigvlak

Kubus (aarde)
zesvlak

Dodecaëder (ether)
twaalfvlak

Platonische lichamen bouwen

Werken met passer en liniaal of bouwplaten?
Dit is een goed moment het verhaal tijdelijk te pauzeren en de kinderen zeer concreet aan 
het werk/construeren te laten gaan. De kinderen kunnen nu met deze geometrische 
vormen aan de slag.
De geometrisch vormen welke Plato verbond aan de elementen, zijn met behulp van de 
bouwplaten (al dan niet door de kinderen zelf geconstrueerd) goed na te bouwen. 

Daarvoor of daarna kan het worden aangevuld met een onderzoekje welke driehoeken 
nodig zijn om de perfecte veelvlakken te kunnen construeren.
Het mooist is het als de kinderen de kans krijgen met de passer te werken.

Voor nog meer geometrische ontwikkeling voor de kinderen kan ik iedere leraar van harte 
het volgende boek aanbevelen:
Psychogeometry - Maria Montessori (1934); The Montessori series, volume 16, 
Montessori-Pierson Publishing Company, ISBN 978 90 79506 06 4

Op pagina 17, 18 en 19 vindt u de bouwplaten plus visuele adviezen de bouwplaten zelf te 
construeren.

Op de rechterfoto zie je de blauwe geometrische 
lichamen van Maria Montessori. Zij heeft die 
materialen ontwikkeld om jonge kinderen de 
geometrische lichamen te leren kennen.
Welke ken jij?

Bij https://www.kids-n-
fun.nl/kleurplaten/geometrische-vormen
kun je kleurplaten downloaden van dieren, 
getekend met geometrische vormen.
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Plato was nog niet klaar met zijn ideeën over wat de 
bouwsteentjes waren van de vijf elementen. Hij was het 

Het element ether werd gebouwd met heel veel kleine 
dodecaëders (regelmatig twaalfvlak).

niet eens met Democritus die zei dat het atoom het allerkleinste ondeelbare 
deeltje was.

Het element lucht werd gebouwd met heel veel kleine 
octaëders (regelmatig achtvlak).

Het element water werd gebouwd met heel veel kleine 
icosaëders (regelmatig twintigvlak).

Het element vuur werd gebouwd met heel veel kleine 
tetraëders (regelmatig viervlak).

Drie driehoeken om veelvlakken mee te bouwen

0 0 0
Ÿ een driehoek met één hoek van 90 ,  één hoek van 60  en één hoek van 30 .

Plato bedacht dat al deze perfecte veelvlakken gemaakt kunnen worden met 
nog kleinere deeltjes. Die deeltjes waren volgens Plato speciale driehoeken.

Er zijn drie soorten driehoeken 
waarmee je de veelvlakken kunt 
bouwen. Ze hebben alle drie een 

0
rechte hoek van 90 . 

De veelvlakken van de vier 
elementen welke op aarde 
voorkomen kun je bouwen met de volgende twee driehoeken:

0 0
Ÿ een driehoek met één hoek van 90  en twee hoeken van 45 ;

o90 o60

o30
o36

o90
o54o90

o45

o
45

Zo, beste lezer(es), hier eindigt het ’eenvoudige’ deel van mijn verhaal over 
alle bouwstenen.
In het volgende deel van het verhaal zul je zien dat zowel Democritus als 
Plato allebei een beetje gelijk hadden.

Ÿ de kosmos is gebouwd met vijf ’hoofdbouwstenen’: aarde, water, 
lucht, vuur en ether;

Vuur maken is voor ons nu zeer eenvoudig: we hebben lucifers en 
aanstekers. 
Leuker is het om het zonder lucifers en aanstekers te doen. Vraag je juf, 
meester, vader, moeder, opa, oma of de buurman hoe je op een veilige wijze 
vuur kunt maken met een sterk vergrootglas en zéér droge plantenresten of 
papier.
Ether zoals de Grieken het zagen, kun je niet zelf maken: het bestaat 

De veelvlakken van het element ether welke niet op aarde voorkomt, kun je 
bouwen met de volgende driehoek:

0 0
Ÿ een driehoek met één hoek van 90 , één hoek van 36  en één hoek van 

0
54 .

Heel kort samengevat dachten de Grieken dus het volgende:

Ÿ de vijf ’hoofdbouwstenen’ zijn gebouwd met hele kleine deeltjes, de 
atomen: de hele kleine deeltjes zijn vijf verschillende regelmatige 
veelvlakken;

niet op de aarde; dan moet je eerst voor demiurg studeren!

Ÿ de vijf verschillende regelmatige veelvlakken kun je weer bouwen 
met nòg kleinere deeltjes: drie verschillende soorten driehoeken.

Slot ’eenvoudige’ deel 1

Ik hoop dat je je nu een beetje kunt voorstellen hoe de oude Grieken 
dachten over hoe de wereld was gebouwd.

Aarde, water en lucht kunnen jullie zelf maken: ga maar even naar de wc 
voor een grote èn een kleine boodschap. Dan heb je die drie elementen al 
zelf gemaakt.
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BOUWPLATEN PLATONISCHE LICHAMEN 1 en 2

Kubus (aarde)
zesvlak

Icosaëder (water)
twintigvlak
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Het zijn allemaal zeer sterke en vaak lichte constructies. 

Platonische lichamen in architectuur en kunst

Het is beslist geen toeval dat je in de bouwkunst en de kunst de 
platonische lichamen vaak terug kunt vinden. 

Architecten en kunstenaars hebben zich er vaak door laten inspireren.

Basis: icosaëder - twintigvlak
Het twintigvlak is als basisidee 

gebruikt bij het ontwerp van het 
voormalige Aviodome te Schiphol 

(huidige naam: Amsterdome).
Het twintigvlak is ook als basisidee 

gebruikt bij het ontwerp van de 
voetbal.

Basis: tetraëder - viervlak
Het viervlak is als basisidee gebruikt bij het ontwerp van de 

piramides in Giza, Egypte en de glazen piramide bij het Louvre in 
Parijs.

Basis: octaëder - achtvlak
Het achtvlak is als basisidee 
gebruikt bij het ontwerp van 

de torenspits van de Sint 
Petruskerk in Gulpen, 

Basis: dodecaëder - 
twaalfvlak

Het twaalfvlak is als 
basisidee gebruikt bij het 

ontwerp van 
‚Het glazen sprookje’ van 

Saskia Lupini in de botanische 
tuin te Brussel.

Basis: kubus - zesvlak
Het zesvlak is als basisidee gebruikt 
bij het ontwerp van de kubushuizen 

in Rotterdam.

Ze heeft ook veel werk gemaakt met platonische lichamen.

Kunstenares ABJ (zo noemt ze zichzelf) werkt veel met geometrische lichamen.
Die vind je hier: http://abjglassworks.blogspot.com/p/my-work.html

Dat zie je op de foto en ook hier: http://abjglassworks.blogspot.com/2011/08/

https://nrw-skulptur.net/en/skulptur/ohne-titel-fuenf-platonische-koerper/

De objecten zijn losjes neergezet zonder sokkels langs de oever van het meer in 
het Steinfurter Bagnopark te Steinfurt (Duitsland).

Ekkehard Neumann heeft de platonische lichamen van plaatstaal nagebouwd. 

Hier vind je meer foto’s:
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Octaëder (lucht)
achtvlak

Tetraëder (vuur)
viervlak

BOUWPLATEN PLATONISCHE LICHAMEN 3 en 4
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De Arend
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Dodecaëder (ether)
twaalfvlak

Let op:
KNIP HET LIJNTJE DOOR

WAAR DE PIJL NAAR WIJST

BOUWPLAAT PLATONISCH LICHAAM 5 Zelf construeren platonische lichamen

&

o36
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Tetraëder (vuur)
viervlak

Octaëder (lucht)
achtvlak

Icosaëder (water)
twintigvlak

Kubus (aarde)
zesvlak

Dodecaëder (ether)
twaalfvlak

In dit gedeelte vind je geen geschreven aanwijzingen: geen complete uitleg.
Je vindt slechts visuele (= zichtbare) aanwijzingen: tekeningen die wel veel vertellen.
J.W. wil je namelijk graag uitdagen om zelf proberen uit te zoeken hoe je de platonische 
lichamen met behulp van:

Ÿ  de a�eeldingen;
Ÿ  liniaal;
Ÿ  gradenboog;
Ÿ  of passer;

zelf kunt construeren (= samenstellen, maken, tekenen).

Kom je er met de hulp van de visuele aanwijzingen niet uit, vraag dan hulp.
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vuur en ether;
Ÿ de vijf ’hoofdbouwstenen’ zijn gebouwd met hele kleine deeltjes, de 

atomen; de hele kleine deeltjes zijn vijf verschillende regelmatige 
veelvlakken;

Ÿ de vijf verschillende regelmatige veelvlakken kun je weer bouwen met 
nòg kleinere deeltjes: drie verschillende soorten driehoeken.“

Straks ga ik in dit tweede - wat minder eenvoudige - deel je verder vertellen 
wat we nú weten over alle bouwstenen. Maar ik wil graag nog heel even bij 

Plato blijven. 
Want alle kennis over welke ik je nu heb verteld, komt 
grotendeels uit het boek Timaeus dat Plato in het jaar 360 

vóór Christus heeft geschreven. 

Het hoofddoel van de alchemist was 
’de steen der wijzen’ te maken. Men 
geloofde dat als je die kon maken, je 
met hulp van de steen der wijzen van andere metalen goud kon maken. Ook 
zou de steen der wijzen een geneesmiddel kunnen zijn bij ziektes en kwalen. 

En ik vind het héél bijzonder dat zijn ideeën over hoe de kosmos was 
gebouwd, ruim 2000 jaar hebben standgehouden! Tegenwoordig ontdekken 
de duizenden geleerden die zich met deze ’materie’ bezighouden, bijna 
dagelijks wel iets nieuws.

Jazeker wel! Dat waren de 
’alchemisten’. Overal in de wereld 
experimenteerden zij met allerlei 
grondstoffen. Zij waren de voorlopers 
van de wetenschappers die wij nu 
natuurkundige of scheikundige 
noemen. Ons woord ’chemie’ 
(scheikunde) komt van alchemist. 

Ik hoor je al hardop denken: „Was er 
in die 2000 jaar dan geen één 
geleerde die onderzoek deed naar de 
bouwstenen?“

BOUWSTENEN - deel 2

• Ook mijn lichaam bestaat uit atomen 
(verder in het boek lees je  over welke atomen dat op pagina 37
zijn).

• Atomen gaan nooit verloren. Het zou zo maar kunnen dat in mijn 
lichaam een atoom zit dat in een dinosauriër heeft gezeten.“

Denken over bouwstenen verandert na 2000 jaar snel

Zo, daar zijn jullie weer.
Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden de platonische lichamen te bouwen.

En?
Hebben jullie ook met elkaar gedebatteerd over de ideeën van de Griekse 
geleerden? Ik hoop van wel. Want daarmee laat je zien dat je van deze ‚materie’ 
al veel begint te begrijpen.

Dagelijks bestuderen duizenden wetenschappers over de hele aarde de 
allerkleinste deeltjes. Nog steeds begrijpen ze niet alles. Dus als jij het ook niet 
allemaal begrijpt: geen probleem hoor. Je bent in goed gezelschap!
Ik zou het al heel bijzonder vinden als jij het volgende kan zeggen:

• „Atomen zijn de kleinste deeltjes die ik ken.
• Ik ken ze wel, maar ik kan ze niet zien; zó klein zijn ze.
• Alles op aarde en in het heelal is gebouwd met atomen.

• In de natuur komen 92 verschillende atomen voor.

Na deze geruststellende woorden durf ik nu wel verder te gaan met het vervolg 
van het verhaal. Pas aan het eind wordt het echt ingewikkelder als ik meer vertel 
over de kleinste deeltjes.
Ik heb ook nog een overzicht gemaakt van alle materie; zie op pagina 36.

Weet je nog waar het eerste ’eenvoudige’ deel van mijn verhaal over alle 
bouwstenen mee eindigde? Voor de zekerheid herhaal ik het nog een keer:

„Ik hoop dat je je nu een beetje kunt voorstellen hoe de oude Grieken dachten 
over hoe de wereld was gebouwd.
Heel kort samengevat dachten de Grieken dus het volgende:

Ÿ de kosmos is gebouwd met vijf ’hoofdbouwstenen’: aarde, water, lucht, 

Hoe ging het denken over de bouwstenen verder?

THEORIE

Dit is het domein van een alchemist, een wetenschapper 
die probeert goud te maken. Hij roert in een kom, terwijl 

hij een handboek vasthoudt. De ruimte staat vol met 
wonderlijke ketels, kachels en glaswerk

Het schilderij ‚De alchemist’, uit circa 1650 van
David Teniers de Jonge, Mauritshuis, De Haag.
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Witte fosfor, 
poederachtig, zeer giftig.

Nu kenden de Grieken al de volgende stoffen: koolstof, zwavel, ijzer, koper, 
zink, zilver, tin, goud en lood. Maar volgens de Grieken behoorden die 
allemaal bij het element aarde. En het element aarde werd volgens de Grieken 
gebouwd met hele kleine kubussen. 

Men gaf aan dat nieuwe idee over de atomen de naam ’het chemisch 
elementbegrip’.

Jij weet nu dat volgens de Grieken alle stoffen van het element aarde waren 
gemaakt van hele kleine kubussen. En alle stoffen van het element water 
waren gemaakt van icosaëders (regelmatige twintigvlak). 

Nu noemden de Grieken de kleinste deeltjes al atomen. Maar pas in de 
tweede helft van de 18e eeuw (omstreeks het jaar 1750) ontstond er voor het 
eerst een ander idee over atomen, de allerkleinste bouwsteentjes.

De Chinese alchemisten geloofden zelfs dat je er onsterfelijk mee kon worden.

„Nee, de Grieken hebben het niet altijd goed bedacht. 

De Engelse geleerde John Dalton 
beweerde in 1803 dat alle atomen 

van de stoffen van de elementen aarde, water, lucht 
en vuur allemaal eigen eigenschappen hadden. 

Maar Dalton beweerde:

Ÿ de atomen zijn niet deelbaar; je kunt ze niet 
uit elkaar halen in nog kleinere deeltjes. Je 
kunt ze ook niet vernietigen.

Ÿ de atomen van bekende stoffen (zoals ijzer, 
koper, rotssteen, water, etc.) zien er allemaal 
anders uit;

Ÿ de atomen van bekende stoffen hebben hun 
eigen unieke gewicht;

Maar let op: hij bedacht dat zo. Hij beweerde dat; hij 
kon het nog niet echt bewijzen. Naar later bleek had 
hij wel gelijk voor wat betreft de eerste twee 
eigenschappen.

Die eigenschappen waren volgens Dalton:

THEORIE

THEORIE

Gravure van 

De Engelse geleerde John Dalton 
(1766 – 1844)

William Henry Worthington

Koolstof, zwavel, ijzer, koper, zink, zilver, tin, goud behoren niet tot 
één element aarde. Het zijn allemaal afzonderlijke elementen. Ze 
hebben allemaal een eigen gewicht, de atomen zien er allemaal 
anders uit, de atomen zijn ondeelbaar; je kunt ze niet vernietigen. 
En kwik hoort niet tot het element water. Ook kwik heeft een eigen 
gewicht en de atomen zien er weer anders uit. Kwik is ook een 
afzonderlijk element.“

De theorie van Plato heeft dus 2163 jaar standgehouden (360 + 1803 = 
2163).

Plato schreef zijn boek Timaeus in het jaar 360 vóór Christus; John Dalton 
kwam in het jaar 1803 met zijn eerste nieuwe atoomtheorie (straks vertel ik 
hier meer over).

Maar let op: de ideeën van Plato en Dalton waren 
beweringen: theorieën. Ze hadden het allemaal bedacht, 
maar konden het nog niet bewijzen. Hun ideeën, theorieën 

waren dus nog geen feiten, hoewel ze allebei best wel dicht bij de 
werkelijkheid waren.

Het heeft tot het jaar 1669 geduurd voor de mens bij toeval een 
nieuw chemisch element ontdekte: fosfor.

Fosfor wordt veel gebruikt in lichtgevende verf op wegen en in werkkleding voor werk in 
het donker langs de weg.

Fosfor is in 1669 ontdekt door de Duitse alchemist Hennig Brand 
toen hij urine onderzocht. Hij wilde, door het vocht te laten 
verdampen, de zouten die in urine zitten, bestuderen. In het 
donker viel het Brand op dat er nòg een wittige stof achterbleef die 
oplichtte in het donker en zeer brandbaar was. De naam heeft 
fosfor te danken aan het Griekse woord phosphoros, dat (net als 
het Latijnse woord lucifer) ’lichtdrager’ betekent.

Het meisje op de foto heeft zich opgemaakt met make-up waarin fosfor is verwerkt.
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Het bijzondere is dat het eerste echte bewijs niet echt is 
voor te stellen. In 1897 werden de elektronen ontdekt; 
maar niet omdat Joseph John Thomson ze kon zien. Ze 
zijn namelijk zó klein, dat je ze in 1897 met de beste 
microscoop nog niet kon zien. Hij heeft ze gemeten.  Dat 
deed hij met een ingewikkelde machine en elektriciteit.

De eerste echte bewijzen

Ik zal een paar voorbeelden geven.

Elektriciteit kenden de mensen al, maar ze wisten nog niet precies wat het 
was. John Thomson wist ons te vertellen dat elektriciteit ‚een stroom van hele 
kleine deeltjes’ was. Vanaf dat moment spraken de mensen over ‚elektrische 
stroom’. 

Een tekening van die machine zie je links. Ook 
voor mij is het zó ingewikkeld, dat ik het je niet 
duidelijk kan uitleggen. Volgens mij hoeft dat 
ook niet, lees maar door . . . 

Ik zeg wel dat het eerste bewijs niet echt is 
voor te stellen, maar ik denk dat jullie het 

volgende vast wel eens meegemaakt hebben. En als dat niet zo is, heb ik een 
aantal leuke proefjes voor je die je zelf kunt doen. Dan weet je wat ik bedoel.

Met de echt bewezen ontdekking van  in elektronen
1897 begint dit tweede deel van het verhaal pas echt.

Ik noemde het eerste deel van het verhaal eenvoudig. 
Dat durfde ik te zeggen omdat Plato had bedacht dat de 
allerkleinste bouwsteentjes mooie vormen hadden. 
Jullie hebben die platonische lichamen zelf gebouwd. Je 
kunt je dus ook (hoop ik) voorstellen dat die mooie 
vormen onzichtbaar klein zijn.

Het eerste echte bewijs kwam in het jaar 1897. Toen ontdekte de 
Engelse geleerde Joseph John Thomson (1856 - 1940) dat er 
superkleine deeltjes bestonden: die superkleine deeltjes werden 

elektronen genoemd.

• ’s Winters trek je voor het slapen gaan je wollen trui uit. 
Je schrikt: je hoort knetterende geluidjes, je voelt schokjes, misschien zie 
je vonkjes als het donker is, je haren blijven aan je trui kleven.

• ’s Winters wil je in of uit de auto stappen en je raakt het portier aan. Je 
schrikt: je voelt een duidelijke schok, je hoort een knetterend geluid.

Een spiegel maakt het extra leuk: je kunt goed zien wat er gebeurt. 
Je mobiele telefoon waarmee je vriend(in) een foto van jou kan maken is 

• Misschien heb je het volgende proefje al eens gedaan; zo niet, doe het 
nu!

Je hebt nodig: een opgeblazen ballon en een wollen doek of trui.

natuurlijk ook gaaf.
Wrijf de doek of trui enige tijd met snelle bewegingen over de ballon.
Houd de ballon op enige afstand van je hoofd en kijk wat er gebeurt. 
Breng de ballon langzaam dichter naar je hoofd.

Proefjes met gaan ’s winters beter: de lucht is dan statische elektriciteit 
droger.
Meer proefjes en uitleg vind je in de woordenlijst bij  en statische elektriciteit
op pagina 35.

FEIT

De Engelse geleerde Joseph 
John Thomson (1856 - 1940), 
de ontdekker van elektronen

J.W. kan het je helaas niet uitleggen.

Een tekening van de machine waarmee Joseph 
John Thomson de elektronen ontdekte.

De negatief geladen ballon trekt aan de 
positief geladen haren.

-
-

+

+
De negatief geladen ballon trekt aan 

de positief geladen waterstraal.

-- ++

De negatief geladen wolk brengt in een ‚flits’ 
zijn deeltjes naar de positief geladen aarde.

++

- -
De negatief geladen plastic pen trekt aan 

de positief geladen papiersnippers.

-
+

-
+
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Meer over elektronen

• de vonkjes van de piëzoaansteker; 

John Thomson had dus in 1897 elektronen ontdekt. Het allereerste bewijs van 
het bestaan van heel kleine deeltjes. Het leuke is, dat het nog geen bewijs was 
van het bestaan van atomen, dat kwam pas later (straks vertel ik daar nog veel 
meer over). Nee, dit was het bewijs dat er nóg kleinere deeltjes waren dan het 
atoom: ze werden elektronen genoemd.

• in de filmpjes van de bliksem;
• in het filmpje van de ;Van De Graaff generator

En jullie hebben zojuist de elektronen in werkelijkheid gezien/gevoeld:

• en heel misschien in het donker toen je je wollen trui 
uittrok; je zag kleine vonkjes en voelde een schokje;

• je voelde een schokje toen je het portier van de auto 
open deed.

De vonken en/of de bliksem welke je hebt gezien/gevoeld, zijn overspringende 
elektronen: hele kleine deeltjes van een atoom.

We zeggen: 
de elektronen zijn 
negatief geladen (-) en 
springen naar iets dat 
positief geladen is (+).

„elektrische stroom gaat van plus (+) naar min (-)“.

Misschien had je het al in de gaten: het woord 
elektron is familie van het woord elektriciteit! Je 
weet nu ook precies wat elektrische stroom is: 
elektronen die stromen van min naar plus.

Ja, sorry, excuus, neem het mij niet kwalijk! 
Wat ik nu ga zeggen is wel heel erg gek.
In alle boeken en handleidingen staat: 

Piëzoaansteker

De rubberen banden isoleren = 
rubber houdt tegen, geeft geen lading door.

Je krijgt dan geen schokjes meer.

Het metalen stripje onder de auto sleept 
over de grond.

De negatief geladen elektronen van de 
auto kunnen dan naar de aarde stromen. 

Lees meer bij .isolator

Mensen zijn soms rare wezens; ik kan er ook niets aan doen.

Jij weet nu dat elektronen negatief geladen zijn (-) en naar iets positiefs (+) 
springen. 

En zo is het echt! Vraag er alle mensen en geleerden maar over na die er heel 
veel verstand van hebben. 

Volgens Plato waren er vijf elementen 
(aarde, water, lucht, vuur en ether) die 
gebouwd werden met hele kleine 
regelmatige veelvlakken. 

Een magneet heeft twee verschillende kanten: 
een kant die positief (+) is geladen en een kant 
die negatief (-) is geladen. De negatieve en 
positieve kant trekken elkaar aan. Twee 
negatieve kanten stoten elkaar af; twee 
positieve kanten stoten elkaar ook af.

Misschien had je het volgende ook al in de 
gaten: elektriciteit en magnetisme hebben iets 
met elkaar te maken.

360 jaar vóór Christus - Plato

De regelmatige veelvlakken kon je 
bouwen met driehoeken.

De elektronen, die hele kleine deeltjes, leverden ons dus het allereerste bewijs 
van het bestaan van zeer kleine deeltjes. Jullie weten nu al heel erg veel, maar 
. . . . . . nog niet alles.
Ik heb voor jullie de ideeën over het bestaan van materie en de bewijzen van 
de allerkleinste deeltjes op een rijtje gezet.  In de tekeningen laat ik je zien hoe 
we vanaf de tijd van Plato dachten dat de allerkleinste bouwsteentjes, de 
atomen, er uitzagen.

ELEKTRONEN
elektra
elektrisch
elektriek
elektriciteit
elektricien
elektriciteitsbedrijf
elektriciteitsmeter
elektrificeren
elektriciteitsaansluiting
elektriciteitscentrale
elektriciteitsdraad
elektriciteitsnet
elektriciteitsrekening
elektriciteitsverbruik
elektrocutie

Elektriciteit en magnetisme horen bij 
elkaar. Je hebt nu kennis gemaakt 
met de tweede kracht van de vier 
fundamentele natuurkrachten: de 
elektromagnetische kracht. Met de 
eerste had je al eerder kennis 
gemaakt: . Er zijn er de zwaartekracht
nog twee: de   en de sterke kernkracht
zwakke kernkracht.

Tetraëder (vuur)
viervlak

Octaëder (lucht)
achtvlak

Icosaëder (water)
twintigvlak

Kubus (aarde)
zesvlak

Dodecaëder (ether)
twaalfvlak

THEORIE
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De ontdekker van elektronen in 1897.

Volgens Erwin Schrödinger is de plaats van een elektron 
in een atoom nooit zeker. Het enige wat je van een 
elektron kan zeggen is, dat deze waarschijnlijk vaker dicht 
bij de kern van het atoom is te vinden.

1803 - John Dalton

1904 - Joseph John Thomson

De bol kon niet gesplitst worden of vernietigd.

De elektronen (groene stip) waren negatief geladen; de 
rest van het atoom was positief geladen.

1919 - Ernest Rutherford

Volgens Dalton waren de atomen extreem kleine bollen, 
als knikkers. Iets kleiners was er niet. 

Men ging tot 1919 ervan uit dat een atoom een superklein 
bolletje was.
Rutherford bewees iets heel bijzonders: het grootste deel 
van het atoom (het bolletje) was leeg. In het midden was 
een kleinere zware kern die ook weer uit nog kleinere 
zware positieve deeltjes bestonden: de . (Ernest protonen
Rutherford ontdekte ze in 1919)
Hoe dat precies zat in de kern (er zijn namelijk ook nog 
neutronen), was toen nog niet duidelijk.
Rutherford wist ook nog niet hoe de elektronen in de lege ruimte rond de 
kern bewogen. Men vermoedde toen dat de elektronen in cirkels (banen) 
rond de kern bewogen.

In 1904 schreef hij dat de elektronen waarschijnlijk een 
klein deeltje waren van een atoom.

1926 - Erwin Schrödinger
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Je zult ontdekt hebben dat ik hierboven weer twee nieuwe woorden heb 
gebruikt:  protonen en neutronen. Het houdt maar niet op! Eerst dachten we 
dat het atoom het kleinste deeltje was. Nu weet je dat er in een atoom nog 
kleinere deeltjes zitten: elektronen, protonen en neutronen. 

Maar het aantal neutronen en elektronen kan ook verschillen. Daardoor krijg 
je allerlei . Die variaties heten  en .variaties van de atomen isotopen ionen

Deze deeltjes kunnen ook los voorkomen, zonder onderdeel van een atoom 
te zijn.

Nog steeds gaan de natuurkundigen uit van het standaard atoommodel met 
de drie kleinere deeltjes: protonen, neutronen, en elektronen. 

In een ongeladen atoom zitten evenveel protonen als elektronen.

1932 - James Chadwick

Aan het woord neutraal dankt het neutron zijn naam.

Rechts zie je een atoom zoals we die tegenwoordig in 
boeken en op websites tegenkomen. Het atoom is 
vereenvoudigd weergegeven. Zo kunnen we in 
studieboeken eenvoudig duidelijk maken hoeveel protonen, 
neutronen en elektronen er in een bepaald atoom zitten.

Rutherford ontdekte in 1919 de protonen in de kern van 
het atoom. Hij vermoedde toen al dat er nòg ‚iets’ was in 
de kern, hij wist alleen niet wat! Dat ontdekte James 
Chadwick in 1932. 
Hij ontdekte de . neutronen
Hij bewees dat er in de kern van het atoom evenveel 
neutronen zaten als protonen en dat er net zoveel 
elektronen rond de kern bewogen. 

Men wist al dat de protonen positief geladen waren en de elektronen 
negatief geladen. De neutronen hebben geen lading en zijn ‚neutraal’. 

Hier is een helium atoom getekend. De kern heeft twee 
protonen (rood, positief geladen) en twee neutronen (groen, neutraal: heeft 
geen lading), er omheen bewegen twee elektronen (geel, negatief geladen).

FEIT
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• in het gele gedeelte nog meer;
• in het groene gedeelte wat meer;

Het zijn vier foto’s van hetzelfde waterstofatoom. 
De foto’s zijn op vier verschillende momenten 
gemaakt.

• in het rode gedeelte het meest.

We noemen de lichte en donkerder plekken 
samen de elektronenwolk.

Het waterstofatoom op verschillende momenten 
‚gevangen’
Omdat onderstaand verhaaltje over het waterstof 
atoom gaat, zie je eerst even een vereenvoudigde 
tekening van het waterstofatoom. 

Er zijn zelfs foto’s gemaakt van ‚de binnenkant’ van het 
atoom, het bolletje. Die foto’s zie je rechts.

• in het lichtblauwe gedeelte komt het elektron niet 
zo veel;

Nog meer variatie zie je op de linkerstaande foto’s. 
Ook dit zijn echte foto’s van een waterstofatoom. 
Waar het wit is, is het elektron vaak, waar het 
donkerder wordt, is het elektron minder. 

Het waterstofatoom is het lichtste en simpelste atoom 
dat bestaat. Het heeft maar één proton en één elektron; 
het is het enige atoom zonder neutron.

Daardoor weten we zeker dat het elektron het liefst dicht bij de kern van het 
atoom wil zijn.

Elektronen draaien met een snelheid van tweeduizend 
kilometer per seconde om de kern van het atoom. En 
omdat de baan zo klein is, draait het elektron in één 
seconde vreselijk vaak rond de kern van het atoom. 
Maar liefst zeven biljard (7.000.000.000.000.000) keer.
Daardoor kunnen we op de foto’s zien waar het ene 
waterstofelektron tijdens het maken van de foto 
(ongeveer één seconde) is:

ECHTE FOTO’S WATERSTOF ATOOM

Vier verschillende 
fotomomenten van een 

waterstofatoom

+

-

EENVOUDIGE WEERGAVE WATERSTOF ATOOM

ELEKTRON

PROTON

Zware en lichte atomen in één beeld gevangen. 

Bijzonder
Op de dag dat ik de tekst schreef over het kijken naar 
atomen (5 februari 2020) stond er dit in de krant:

Dit verhaal geldt niet alleen voor het waterstof atoom. Bij elk atoom dat we 
kennen is het net zo. Toch kunnen de elektronen van één atoom onderling niet 
botsen.

Als je goed bent in decimale getallen: 1  (nm) is 0,000 000 001 nanometer
meter. Er passen dus 1 miljard nanometer in 1 meter. Ik heb een streepje van 1 
nm in de foto er bij geplaatst.

(Voor de leerkracht: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/05/zware-en-
lichte-atomen-in-een-beeld-gevangen-a3989401)

Nederlandse wetenschappers van de Universiteit van 
Groningen zijn de eersten in de wereld die ook zware 
atomen in beeld hebben gebracht. Tot 4 februari 
2020 kon men dit alleen met lichte atomen als 
waterstof.

Het was altijd onmogelijk om met een 
elektronenmicroscoop beelden te maken van 
materialen met zware én lichte atomen.

Zo kun je weten dat er in één nanometer vijf atomen passen.-

Bijzondere maten

Titanium is een heel erg sterk metaal dat niet kan roesten. Het wordt veel 
gebruikt om horloges te maken en in vliegtuigen en raketten.

Blauw is titanium, rood is waterstof.

1 nm

De foto van titanium en waterstof 
welke in februari 2020 in de 
universiteit van Groningen is 

genomen.
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Een elektron is wel een elementair 
deeltje; een elektron kun je niet verder 
uit elkaar halen.

Neutronen en protonen kun je wel verder 
uit elkaar halen: je krijgt dan quarks, 
leptonen neutrino’s en  bosonen 
(ontdekking 1963 en later). Het 
bestuderen van de allerkleinste deeltjes 
heet ‚quantummechanica’ (je mag ook 
‚kwantum’ schrijven). Maar dat is echt 
zeer ingewikkelde ‚materie’. 

Wetenschappers zeggen: „Als we de 
allerkleinste deeltjes snappen, dan weten 
we waarschijnlijk ook hoe alles is 
ontstaan: waar de oerknal vandaan 
komt.“
Misschien ga jij ons over een paar jaar het 
antwoord geven! 

Ik stop nu wel met het vertellen over de 
allerkleinste deeltjes, maar . . . misschien 
stop jij niet!!! Misschien ga jij later wel de 
elementaire deeltjes bestuderen. Want 
we weten dat ze er zijn, maar we weten 
nog heel veel niet.

De aller-aller-allerkleinste deeltjes die je 
niet verder uit elkaar kunt halen, heten 
elementaire deeltjes. Een atoom is dus 
geen elementair deeltje, want het bestaat 
uit elektronen, neutronen en protonen. 

Het onderzoek naar de allerkleinste deeltjes ging na 1932 natuurlijk door.
Dagelijks doen duizenden wetenschap-
pers op aarde onderzoek naar de 
allerkleinste deeltjes.

En als je er nog niet veel van begrijpt, 
hoef je je echt geen zorgen te maken. In 
de woordenlijst ga ik je nog wat vertellen 
over het gedrag van atomen en de aller-
aller-aller-aller-aller-aller kleinste deeltjes 
van de materie. 

„Als je denkt dat je de kwantum begrijpt, 
dan heb je het niet begrepen.“

Enne . . . niet schrikken . . . . , protonen en 
neutronen kun je ook weer uit elkaar 
halen. Die bestaan weer uit nòg kleinere 
deeltjes. Voor wie daar nog meer over 
wilt weten, vertel ik in het kader 
hiernaast daar meer over. Als het je nu 
duizelt, sla je dat maar over. 

Want ik begrijp het ook niet allemaal.
En als ik zeg dat ik het wel begrijp, dan zegt de geleerde Richard Feynman dat 
ik er niks van begrepen heb.

Ik heb je nu meer dan genoeg over de 
allerkleinste deeltjes van materie verteld.

Daarom stop ik nu.

Nog meer onderzoek

We noemen die theorie  kwantumtheorie
(je mag ook  schrijven). Weet je quantum
wat de beroemde natuurkundige Richard 
Feynman over die theorie heeft gezegd?

Begrijp jij het nu ???
Volgens mij begrijp je nu in ieder geval wel waarom ik nu stop!

Genoeg verteld, maar we gaan nog wel even kijken.

Jazeker, genoeg verteld. 
Laten we nu ook maar eens echt kijken naar atomen en elektronen.
Kijken???  
Hoezo kijken???

Misschien denk je nu dat ik weer onzin aan het uitkramen ben. Eerder heb ik 
namelijk gezegd dat atomen zó klein zijn, dat je ze niet kunt zien.
Klopt! Niet met het blote oog; ook zelfs niet met een hele goede microscoop. 
Daar is zeer speciale apparatuur voor nodig. Maar omdat de mens steeds 

betere machines kan bouwen waarmee 
we kleine deeltjes kunnen zien, kunnen 
we het nu wel.
In 1989 lukte het de ingenieurs van IBM 
(een groot computerbedrijf) losse 
atomen te rangschikken.

In 2013 lukte het IBM zelfs om een filmpje te maken. 
Het heet: „A boy and his atom.“ (Een jongen en zijn 
atoom.) Je ziet een foto uit het filmpje. Het filmpje kun 
je hier bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=oSCX78-8-q0

De bolletjes zijn atomen.

Op de foto links zie je losse atomen op 
een zwarte achtergrond.
Kun jij lezen wat er staat?

John Dalton had het in 1803 dus niet zo slecht bedacht. 
Volgens Dalton waren de atomen extreem kleine bollen, als 
knikkers.

Op deze foto’s en in het filmpje zien we de atomen als 
bolletjes, knikkers.

Hiernaast zie je nog een foto van losse atomen. 

alle atoomfoto’s: FEIT
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~ horen;

• Atomen zijn de bouwstenen van de hele kosmos.

Nog meer weten? Lees dan in de woordenlijst verder bij .periodiek systeem

~ zien;
~ voelen;

We weten inmiddels al heel wat over atomen.

Atomen bouwen moleculen

• Atomen zijn de belangrijkste bouwstenen van alles wat we met onze 
zintuigen kunnen waarnemen: 

~ ruiken;

~ proeven.

• Atomen gaan nooit verloren - misschien heb jij wel atomen in je lichaam 
die ooit in een dinosauriër hebben gezeten.

• Op aarde kennen we 92 verschillende atomen; de mens heeft er zelf 26 
gemaakt. In totaal kennen we nu dus 118 verschillende atomen (er zijn er 
inmiddels al meer door de mens gemaakt, maar die zijn nog niet officieel 
erkend).

Als je wilt weten welke atomen we nu kennen, kijk dan op  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_chemische_elementen
Daar zie je ook in welk jaar de bouwstenen zijn ontdekt.

Om moleculen beter te leren kennen en begrijpen, heb ik een lijst gemaakt 
van atomen die jij waarschijnlijk kent. Er staan ook atomen op die je 
misschien niet kent, maar ken je wel het product waarin het veel voorkomt. 
Dat product heb ik er ook bijgezet.

Je weet ook al dat alle materie kan voorkomen op drie verschillende 
manieren: vast, vloeibaar of gas. Dat heb ik er ook bij vermeld. 

De bekendste atomen vind je hiernaast en op de volgende pagina’s.

atomen bouwen nieuwe bouwsteentjes!
Één bijzonderheid van atomen weet je (waarschijnlijk) nog niet: 

Die nieuwe bouwsteentjes heten moleculen (enkelvoud is molecuul).

Het nummertje dat er voor staat, is het 'atoomnummer'. Dat zegt hoeveel 
protonen het atoom heeft. 
 
Het nummer zegt ook iets over het gewicht van het atoom: 1 is het lichtst, 92 is 
het zwaarst.

De bekendste atomen

1 - waterstof, gas
- brandstof voor 

raketmotoren
- zit in water, samen 

met zuurstof

2 - helium, gas
- vulmiddel voor 

ballonnen

- We praten er in 

Nederland erg veel over. Mensen 
en vee zorgen er voor dat er te 
veel stikstof in de lucht komt. 
Daardoor wordt de natuur armer. 
Dat willen we voorkomen.

- speelt de hoofdrol bij 
verbranding: zonder zuurstof 
geen vuur

- zit in tandpasta; 
beschermt te-
gen gaatjes in je 
gebit

- er zit heel veel in 
aardolie en 
aardgas

- ongeveer 20% 
van de lucht 
om ons heen 
bestaat uit 
zuurstof

7 - stikstof, gas 
- ongeveer 78% van 

de lucht om ons 
heen.

6 - koolstof, vast

- Zonder zuurstof 
val je al binnen 

een minuut flauw en sterf je 
binnen een uur

9 - fluor, gas 

- belangrijke 
bouwstof voor 
planten

- je potlood schrijft 
met koolstof

8 - zuurstof, gas 

Waterstof is een 
belangrijk 

bestanddeel van 
water.

Gasfles gevuld met 
helium voor ballonnen

Je potloodpunt is 
koolstof

Vee, uitlaatgassen van 
fabrieken en verkeer 

brengen te veel stikstof 
in de lucht en bodem

stikstof kringloop

van de lucht

je niet kunt zien
is zuurstof die

20% (   deel)1
5

Dit is 20%
 (   deel)1

5

Fluor, een klein 
maar belangrijk 
bestanddeel in 
veel tandpasta

Fl
uoride 

tan
dp
ast

a
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16 - zwavel, vast 

- belangrijkste 
bestanddeel van 
vuurwerk en 
buskruit

- houdt het water 
schoon: 

desinfecteert

- zit in zwembadwa-
ter en ruik je goed

20 - calcium, vast

- je kunt er mee 
tekenen

- zit in gekleurde 
reclameverlich-
ting

- dat ken je 
zeker, hoef 

ik verder niet uit te leggen

17 - chloor (chloride), 
gas

13 - aluminium, vast 

10 - neon, gas

- licht, grijskleurig 
metaal

- worden o.a. 
blikjes, bakjes, 
rollen folie en vliegtuigen van 
gebouwd

- zit in het rode of 
bruine kopje 
van de lucifer

- brandt snel 
(ontploft)

- het toilet wordt er vaak mee 
schoongemaakt

  - wij noemen 
het ook vaak 
kalk of krijt

- belangrijkste bestanddeel van 
gips

- het belangrijkste bestanddeel van 
je botten en gebit

- het zilverach-
tige glimmen-
de metaal-
laagje op o.a. 

kranen
- veel gebruikt om 

auto’s, scooters 
en fietsen te 
verfraaien

- verkrijgbaar als voedingssupple-
ment  bij kalktekort

24 - chroom, vast 

26 - ijzer, vast
- is een 

metaal

- heb je wel eens ijzererts gezien?

Neon verlichting ijssalon

Een aluminium 
blikje cola

Heel
veel
suiker

Aluminiumerts

Zwavelkristal

Ontsmettend 
schoonmaakmiddel

Calcium in gips en als 
voedingssuplement

Chroomerts

Verchroomde kraan

IJzererts

28 - nikkel, vast 
- grijskleurige 

metaalsoort
- veel gebruikt in 

batterijen en 
roestvrij bestek

- grijskleurge 
metaalsoort, 
vooral vroeger 
veel gebruikt 

voor servies: borden, bekers, 
kannen, bestek.

- vooral 
gebruikt 
voor 
dakgoten

- de oudste geel-
bruine metaal-
soort die de 
mens kent

47 - zilver, vast 
- zilverkleurige 

metaalsoort, 
veel gebruikt 
voor sieraden

- veel gebruikt 
als bescherm-
laag van ijzer 

om roest te voorkomen

29 - koper, vast

- vooral gebruikt 
voor waterleidingen en elektriciteits-
draad

30 - zink, vast 

- ook gedeeltelijk gebruikt in de euro

- grijskleurige 
metaalsoort

50 - tin, vast

zilverkleurig is 25% nikkel = 

goudkleurig is 5% nikkel = 

1
5

1
20

Nikkelerts

Kopererts

koperdraad

Zinkerts

Zinken dakgoot en regenpijp

Zilvererts

Zilveren libelle
Zilveren medaille 
Olypische spelen 

Rio de Janeiro 2016

Tinerts

Tinnen servies uit de 18e eeuw
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- Als je tin en koper samensmelt krijg 
je een sterker metaal: brons. We 

hebben er zelfs een 
tijd uit de 
geschiedenis naar 
vernoemd: de 
bronstijd, ongeveer 
3000 tot 800 jaar 
voor Christus)

- Het is het belangrijkste element in 
soldeer, dat wordt gebruikt voor het 
solderen (verbinden, plakken) van 
metalen. Denk maar aan waterleidin-
gen of printplaten van de computer.

80- kwik, vloeistof

53 - jodium, vast 
- wordt gebruikt 

om een wond te 
ontsmetten; prikt 

bij toedienen, 
dat weet je 
vast wel!

79 - goud, vast
- goudkleurig 

metaal, veel 
gebruikt in 
sieraden

- het enige
vloeibare
metaal, 
zilverkleurig

- vooral vroeger veel gebruikt in ther-
mometers

- nu nog in spaarlampen: is giftig

- Ook veel 
gebruikt op daken om lastige 
plaatsen waterdicht te krijgen: je 
kunt het makkelijk buigen.

- Je kent vast het begrip 'loodzwaar'. 
Gewichtheffers gebruiken het ook. 

82 - lood, vast 
- grijskleurig 

zwaar metaal, 
vooral 
gebruikt in 
autoaccu’s 

Griekse bronzen 
schaal, ongeveer 400 

jaar voor Christus

Jodium

Ontsmettingsmiddel 
jodium

Gouderts

Kwikdruppels

Gouden sieraden

Kwikthermometer en spaarlamp met kwik

Looderts

Loodgebruik op dak

Loodgebruik bij 
gewichtheffer

92 - uranium, vast
- metaalsoort en het zwaarste atoom dat op aarde 

voorkomt
- Wordt als ‚brandstof’ gebruikt in een kernenergie-

centrale.
- ‚Brandstof’ staat tussen aanhalingstekens. Het ‚brandt’ 

niet, maar de uraniumatomen worden in de 
kernenergiecentrale gesplitst: er 
komt dan heel veel energie = warmte 
= straling vrij.

- De warmte wordt gebruikt om 
elektriciteit op te wekken.

- De straling is voor de mens gevaarlijk.

Uraniumerts

Kernenergiecentrale

Pas op! Straling

En de meeste producten gebruiken meestal meerdere bouwstenen. 
Een auto bijvoorbeeld heeft zeker:

Je hebt nu gezien dat sommige atomen al zelf een product (materiaal, stof of 
bouwsteen) zijn. Dat zijn vooral de metalen als ijzer, lood, goud, zilver en 
aluminium.

Voor de aardigheid som ik er een aantal op:

Maar er zijn natuurlijk heel wat meer producten (materialen of bouwstenen) 
dan er in de atomenlijst staan.

Atomen en moleculen zijn de bouwstenen van het universum

Veel andere atomen worden in verschillende producten (materialen) gebruikt; 
denk maar aan fluor in tandpasta of chloor in zwembadwater.

plastic, asfalt, hout, glas, baksteen, zand, rubber, leer, touw, papier, 
karton, bloemkool, aardbei, benzine, zeep, wol, katoen enzovoort, 
enzovoort, enzovoort!!! Het zijn er wel miljoenen!!!

staal, rubber, plastic, glas, stoffen voor de stoel 
(kan katoen, leer of iets anders zijn), 
aluminium, koper, chroom en nog 
veel, veel meer.

De pijlen wijzen maar naar een paar onderdelen 
van de auto
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Met binden wordt hier bedoeld: twee (of meer) atomen trekken elkaar aan 
(net zoals magneten dat kunnen).

En door die verbinding van de atomen is er iets anders ontstaan, 

Met ‚niet alleen’ bedoel ik dat atomen zich heel graag binden aan andere 
atomen.

Het bijzondere van atomen is, dat je kunt zeggen dat ze niet graag ‚alleen’ zijn.

Misschien vraag je je nu af hoe 92 aardse atomen miljoenen 
materialen (bouwstenen) kunnen maken. Want dat kunnen ze!

Hiermee bedoel ik niet dat één miljoen waterstof atomen samen wel OK is, 
nee. Dan zijn ze nog steeds alleen, er zijn alleen maar waterstofatomen.

Om wat preciezer te zijn: het zijn er meer dan 50 miljoen. En de mens maakt 
er ook nog eens dagelijks nieuwe bij. Naar schatting maken of vinden chemici 
elke drie seconden een nieuwe bouwsteen, een nieuw molecuul.

En als ze elkaar hebben aangetrokken, blijven ze bij elkaar: ze zijn verbonden.

een andere bouwsteen, een molecuul.

Het mooiste voorbeeld vind ik wel het volgende.
Het meest voorkomende en eenvoudigste atoom in de kosmos is waterstof. 
Twee atomen waterstof verbinden zich heel graag met één atoom zuurstof. Er 
komen dus drie atomen bij elkaar en dan heb je . . . water!
Die drie atomen vormen samen één bouwsteentje water. Dat bouwsteentje 
water noemen we een 
watermolecuul.

Er zijn kleine (water) en grote 
moleculen (DNA, hierover straks 
meer).
Maar ze blijven onzichtbaar klein.
Omdat moleculen ook heel erg klein 
zijn, zijn ze net zoals de atomen 
moeilijk zichtbaar te maken.

Je weet al: één atoom is onzichtbaar 
klein; drie atomen zijn nog steeds 
onzichtbaar klein. Een molecuul is 
dus ook onzichtbaar klein. 

Rechts zie je een stukje mensenhaar 
dat 100 x vergroot is. Een mensen-
haar is gemiddeld  maar 0,1 mm 
breed. Daar passen ongeveer twintig 
cellen naast elkaar in.
Maar als je moleculen naast elkaar 
zou leggen dan passen er wel 
100.000 naast elkaar in diezelfde 0,1 
millimeter. Een enkel molecuul kun je 
niet zien met een gewone 
microscoop. Zelfs een 
elektronenmicroscoop moet 
daarvoor heel sterk vergroten.

Ik geef je weer eerst het voorbeeld van het molecuul water.

De pijltjes stellen de 
aantrekkingskracht voor.

A is een tekening van het molecuul, B, C 
en D zijn de echte foto’s. 

Zo’n foto is zeker voor de wetenschappers van belang, maar ik weet niet of wij 
er veel wijzer van worden.

Het is een molecuul gebouwd met de 
atomen waterstof en koolstof. Het wordt 
dan pentaceen; één van de meer dan 50 
miljoen moleculen die ik ook niet ken!

• twee atomen waterstof
waterstof heeft atoomgetal 1, dus legoblokje 1 (paars-blauw)

Waterstof en zuurstof trekken 
elkaar aan. 
Op het moment dat ze 
verbonden zijn, ontstaat er een 
nieuwe stof: water. Ik heb 
daarom de kleur veranderd.

Toch is het IBM in samenwerking met de universiteit van Utrecht in 2009 weer 
gelukt nu foto’s van een molecuul te maken.

• één atoom zuurstof
zuurstof heeft atoomgetal 8, dus legoblokje 8 (grijs-blauw)

Straks laat ik je een molecuul zien 
gemaakt van waterstof en koolstof dat je 
wèl heel goed kent: aardgas.

Ik denk dat ik met behulp van lego wel veel makkelijker duidelijk kan maken, 
hoe atomen zich tot een molecuul binden. Een legoblokje is tenslotte ook een 
bouwsteentje!

Water =

Het blijven nog wel twee 
atomen waterstof en één atoom 
zuurstof, maar samen zijn ze nu 
water.

waterstof waterstof

zuurstof

water
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Het wordt dan als H O geschreven, maar zo kom je het ook veel 2

tegen: 

H is het symbool voor waterstof (Latijn = Hydrogenium).

In de lijst van alle atomen 
( ) zie je https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_chemische_elementen
bovenaan bij waterstof een hoofdletter H staan. 

O is het symbool voor zuurstof (Latijn = Oxygenium).

Op deze manier krijgt ieder molecuul zijn eigen naam. De kleine 
cijfers achter de letter vertellen dus hoeveel atomen er in het 
molecuul zitten.

Muzikaal filmpje: h�ps://schooltv.nl/video/snapje-watermoleculen/

In studieboeken worden moleculen meestal getekend met 
bolletjes zoals in de tekening hiernaast. De verbinding is dan de 
stokjes tussen de bolletjes.

Misschien heb je wel eens van H O gehoord. Sommige mensen zeggen: „Doe 2

mij maar een glaasje H O.“ Daarmee bedoelen ze: „Doe mij maar een glaasje 2

water.“ Een molecuul water wordt in de studieboeken zo geschreven: H O.2

Nog een voorbeeld van een eenvoudig, veel 
voorkomend molecuul: aardgas.
Aardgas =
• één atoom koolstof C (Latijn = Carbonium)

koolstof heeft atoomgetal 6, dus legoblokje 6 
(zwart)

• vier atomen waterstof  H (Latijn = Hydrogenium)
waterstof heeft atoomgetal 1, dus legoblokje 1 
(paars-blauw)

In de studieboeken wordt het aardgasmolecuul getekend en 
geschreven (CH ) als hiernaast.4

En zo zou ik dus meer dan 50 miljoen tekeningen kunnen 
maken. 
Dat doe ik dus niet.

H O2

O

H
H

O

H

H

O

H
H

waterstof waterstof

aardgas

koolstof

C

H

H

H

H

C

H
H

H
H

CH4

Het molecuul dat eruit ziet als een voetbal in dit 
plaatje, bestaat uit 60 koolstof-atomen, 
vandaar zijn naam C .60

De naam DNA kun je wel onthouden, de echte naam zal een stuk moeilijker 
worden. Mij lukt het ook niet. DNA is de afkorting van het Engelse woord 
DeoxyriboNucleic Acid; Nederlands: Desoxyribonucleïnezuur.

Kijk maar: een mens is gebouwd met ongeveer 37 biljoen lichaamscellen 
(= 37.000.000.000.000). In iedere cel zit het DNA molecuul opgevouwen. Als je 
het DNA molecuul uit zou vouwen tot een rechte lijn, dan heb je ongeveer 
twee meter DNA molecuul!

Ik laat je eerst nog een tekening zien van een paar 
mooie moleculen.

Het  molecuulDNA

Om te beginnen: het is een ‚ongelooflijk groot’ molecuul: het kan honderden 
miljoenen atomen bevatten. Je hebt gezien dat ik ‚ongelooflijk groot’ tussen 
aanhalingstekens heb geplaatst. Dat is zo als je het gaat vergelijken met 
bijvoorbeeld het watermolecuul. Het watermolecuul heeft slechts drie 
atomen!  Maar in de wereld van de kleinste deeltjes is honderden miljoenen 
atomen nog steeds héél erg klein.

Maar voor al het leven op aarde is het DNA molecuul wellicht het meest 
interessante. Er is zó veel bijzonders over te vertellen, dat ik het in kleine 
hoofdstukjes heb opgedeeld. 
Maar ik hoop dat je met je juf of meester, ouders of opa/oma de filmpjes gaat 
bekijken welke je in de woordenlijst bij  vindt.DNA

Het DNA is groot.

Het molecuul is nog maar kort geleden bij 
toeval ontdekt (1996) en blijkt onder 
andere geneeskrachtige werking te 
hebben. Het wordt daarom toegevoegd 
aan bijvoorbeeld zalmolie (zie fles) en 
andere voedingsmiddelen.

Nu gaan we rekenen. In je hele lichaam heb je dan:
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Een klein stukje 
DNA

Omdat we ongeveer 20.000 erfelijke 
eigenschappen hebben, hebben we dus 
ongeveer 20.000 genen.

74 miljard kilometer!!! Dat is bijna 250 keer heen en weer de 
afstand van de aarde tot de zon. Dat mag je wel groot noemen, 
waar of niet?

Ÿ 74.000.000.000.000 meter = 74.000.000.000 kilometer!!! 

37 biljoen kopieën met alle informatie

Ÿ 2 meter x 37 biljoen (cellen) = 74 biljoen meter = 

Een mens van 75 kg heeft ongeveer 37 biljoen cellen en in iedere 
cel zit het DNA molecuul. We hebben zo veel cellen omdat cellen 
zich kunnen delen, zo wordt je hele lichaam gebouwd. Één cel 
wordt dan twee cellen en het DNA blijft precies hetzelfde; het 
DNA van de ene cel is een kopie van het DNA van de andere cel.

Dat het DNA hetzelfde blijft, is héél belangrijk. In het DNA ligt 
heel veel informatie opgeslagen. Die DNA informatie vertelt hoe de cellen 
verder moeten groeien. Het DNA vertelt of je een jongen of meisje bent, wat 
voor kleur ogen je hebt, de kleur van je haar, of je klein of groot wordt, welke 

erfelijke ziekten je meedraagt, enzovoort, 
enzovoort. 

Op de afbeelding van het DNA zie je daarom maar een heel klein 
stukje, maar de rest ziet er hetzelfde uit.

Die informatie noemen we ’erfelijke 
eigenschappen’. Zo zijn er wel 20.000 
eigenschappen die het DNA voor jou bewaart, 
iedere keer weer als er een cel gedeeld wordt. En 
dat delen van de cellen gaat je leven lang door!
Iedere erfelijke eigenschap, zoals bijvoorbeeld de 
kleur van je ogen, wordt bewaard in een klein 
stukje van het DNA. Dat stukje noemen we een 
‚ ’ (meervoud genen), zie de tekening gen
hiernaast. (Ik vertel veel meer over de tekening 
in de woordenlijst bij . De filmpjes zijn nog DNA
duidelijker.)

gen

DNA

Een menselijke cel.
In de celkern zitten 46 paren 

chromosomen.
In de chromosomen ligt het DNA 

opgeslagen.

Zeven en een half miljard inwoners, 
zeven en een half miljard keer een verschillend DNA.

Geen één DNA molecuul is precies 
hetzelfde. Het DNA van je vader en 
moeder, broer of zus lijkt heel erg veel 
op jouw DNA, maar er zijn verschillen. 
Aan het DNA kun je dus zien of je 
familie van elkaar bent en nog veel 
meer!

Zo is het mogelijk om je DNA te laten onderzoeken op familiebanden uit een 
heel ver verleden.

In 2017 leefden er zeven en een half miljard mensen op de aarde.

Aan je DNA kun je bijvoorbeeld zien of je Neanderthalers als voorouder hebt 
gehad, of dat je voorouders uit Azië kwamen of uit Afrika.

Dat betekent dat er toen zeven en een half miljard verschillende (menselijke) 
DNA moleculen waren. 

„De appel valt niet ver van de boom.“

„Wat lijk jij toch veel op je moeder! 

Al veel langer hebben we een spreekwoord dat 
precies hetzelfde betekent:

Dat zit natuurlijk in de genen.“

Misschien heb je iemand wel eens horen zeggen: 

Momondo – The DNA Journey https://www.youtube.com/watch?v=tyaEQEmt5ls&t=26s

Kijk met de kinderen naar een filmpje als: Momondo - The DNA Journey feat-Ellaha 
https://www.youtube.com/watch?v=7mqWYuKvbXY

Er zijn er vele als u zoekt op YOUTUbe op ‚DNA test origin’ of ‚DNA test oorsprong’; maak 
uw eigen keuze.
Mijn voorkeur (J.W.) gaat uit naar bovenstaande twee vanwege de zichtbare ontroering en 
verwondering welke mensen tonen. Zeker het filmpje van de Koerdische vrouw Ellaha raakt 
een gevoelige snaar: de Koerden hebben geen natiestaat, wel een gedeelde cultuur. Voor 
mij (J.W.) raakt het een belangrijke kern waarom we op aarde de Big History verhalen 
moeten vertellen: we hebben een gemeenschappelijke oorsprong èn verschillende 
culturen. 

De klimaatverandering is daar het duidelijkste voorbeeld van. Het wereldburgerschap, ons 
DNA vertelt ons dat we dat meestal al bezitten, zal ons kunnen helpen de huidige 
wereldproblemen - klimaatverandering, oorlog/vrede, voedsel en watervoorziening, 
arm/rijk ongelijkheid - aan te pakken. De eigen cultuur kan behouden en gekoesterd blijven 
zolang ze niet negatief bijdraagt aan bovengenoemde wereldproblemen.

Deze culturen zijn ontstaan doordat mensengroepen in het verleden veelal ‚afzonderlijk’ 
konden leven. In onze huidige globale samenleving zien we dat we het menselijk leven niet 
meer ‚afzonderlijk’ kunnen houden: ons handelen heeft invloed op de aarde als totaal. 
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‚Genetisch gemanipuleerd’ wil zeggen dat er een stukje 
uit het DNA is geknipt en vervangen door een ander 
stukje. 

Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord dat een misdadiger werd gevonden of 
veroordeeld na DNA onderzoek.

Er is een grote kans dat DNA van de 
misdadiger achterblijft op de plaats waar de 
misdaad is gepleegd. Dat kan een haar zijn, 
een druppel bloed, wat speeksel, huidschilvers 
en nog veel, veel meer. Het gevonden DNA kan 
dan vergeleken worden met DNA van eerdere 
misdadigers of met het DNA van verdachten. 
Als het DNA hetzelfde is, maakt dat het bewijs 
voor de politie nog niet definitief, wel 
eenvoudiger.

DNA en de toekomst van geneeskunde
In het DNA zit al informatie opgesloten die vertelt op welke ziekten je een 
grote kans maakt. Niemand wordt graag ziek. Het zou dus heel fijn zijn als we 
die ziekten vooraf kunnen voorkomen. Op dit moment wordt daar heel veel 
onderzoek naar gedaan. We weten inmiddels al heel veel, maar nog niet 
genoeg om mensen nu al te helpen.

Door planten en dieren te onderzoeken leren we steeds meer van het DNA.
Misschien heb je wel eens van een ‚albino’ gehoord. Een albino is een mens of 
een dier met een tekort aan kleurstoffen. Hun DNA maakt dan te weinig 
kleurstoffen aan waardoor ze een lichte huid krijgen, 
lichte haarkleur en lichte ogen.

Veel onderzoek wordt dan altijd eerst op dieren gedaan. Net zoals de mens 
hebben planten en dieren ook DNA.

In 2019 is voor het eerst een ‚genetisch gemanipuleerde’ 
albinohagedis geboren.

DNA helpt misdaden oplossen

Hier heeft de mens dus van een gewone hagedis een 
albinohagedis gemaakt. De genetisch gemanipuleerde 

albinohagedis 

DNA onderzoek door de politie

Tenslotte is lego geen kinderachtig speelgoed. Het is 
prachtig bouwmateriaal.
Twee mooie voorbeelden zie je hier links.

En de mens is nu in staat met de allerkleinste 
bouwsteentjes ook zelf te gaan bouwen:

• er zijn al ontelbare nieuwe moleculen gebouwd;

Dat ‚knippen’ gaat niet met een schaar. Je snapt, daarvoor is het DNA veel te 
klein. Dat gebeurt met speciale machines in een laboratorium. De knipfoto 

links is dus niet de werkelijkheid, maar 
het laat zien hoe we het heel kleine 
kunnen voorstellen.

De kans is erg groot dat jij veel met duplo en/of lego bouwstenen hebt 
gespeeld. 

Jouw DNA toekomst is het slot van dit bouwstenenverhaal

De kans is ook erg groot dat je er nog steeds mee speelt. 

Met deze techniek heeft de mens nog 
heel weinig ervaring. Maar door dit 
soort onderzoek hopen we in de 
toekomst mensen vooraf te helpen 
zodat ze niet een bepaalde ziekte 
krijgen.

• er zijn al 26 nieuwe atomen gebouwd;

• er is in 2019 al voor het eerst een genetisch 
gemanipuleerde albinohagedis ‚gebouwd’;

EEN MENSENOOR OP EEN MUIS???
Ik hoor je al schrikken. Dat bericht stond meteen op alle 
voorpagina’s van alle kranten.
Heel veel mensen schrokken ook en spraken er schande 
over.

Twee chirurgen, Joseph en Charles Vacanti, behandelden regelmatig kinderen 

• er is in 1996 een mensenoor op een muis gebouwd.

Dinosaurusfossiel gebouwd 
met Lego

Het Internationale 
Ruimtestation (ISS) 
gebouwd met Lego
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die gevochten hadden. Vaak waren hun oren beschadigd. Het was toen nog 
niet eenvoudig dat goed en met zo min mogelijk pijn te laten herstellen.
Zij kwamen op het idee een mensenoor op een muis te laten groeien. Een foto 
van de muis zie je rechs. Dat oor is nog niet 
gebruikt, het was een experiment.

„De muis is niet geschaad door ons werk.
Het oor is weer verwijderd en de muis 
leefde nog lang gezond door.
Doktoren doen vaak proeven op dieren 
om mensen te kunnen helpen. Ons doel 
was ervaring op te doen om uiteindelijk 
geen dieren meer te hoeven gebruiken.“

We kunnen zeggen: ze hebben gelijk gekregen. 
Tegenwoordig (2013) hebben we geen muis 
meer nodig en kunnen we een echt natuurlijk 
oor printen met een 3D printer.

Met de techniek van het knippen in het 
bouwsteentje DNA zal in de toekomst heel veel 
mogelijk zijn, bijvoorbeeld:

Kinderen wilden wel graag weten hoe het met 
de muis was afgelopen. Daar vertelden ze het 
volgende over:

• je lichaam kan zelf vitamine C aanmaken

• toekomstige kinderen kunnen ‚besteld’ worden:
jongen - zwart haar - blauwe ogen - lengte 180cm - intelligent enz.
meisje - blond haar - bruine ogen - lenig - slank - intelligent enz.

• de meeste ziektes zullen we kunnen voorkomen

Bouwen aan DNA is prachtig maar wellicht niet altijd wenselijk voor elk idee.

De mensen zullen in de toekomst - jij dus!!! - daar veel met elkaar over 
moeten spreken wat gewenst wordt of niet. Bovendien zal er nog heel veel 
onderzoek gedaan moeten worden.  Ga jij meedoen???

• plus nog duizenden en duizenden dingen die ik nu niet kan bedenken

• we kunnen groenten en fruit aanpassen aan de klimaatverandering
• groenten en fruit worden beschermd tegen insecten en ziektes

Een oor gebouwd op een muis in 1996

Een oor geprint met een 3D printer in 
2013
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Stimuleer de kinderen aantekeningen te maken. Deze kunnen later helpen om de resultaten 
te bespreken in de groep.
De verwachting is dat veel volwassenen niet zo heel veel meer (of zelfs minder) weten dan 
de kinderen nu.

Onderzoekje

Wellicht is het voor de kinderen héél motiverend een onderzoekje te doen naar wat 
volwassenen in hun omgeving weten over atomen en moleculen.
Eenvoudige vragen kunnen daarbij leidend zijn:
Ÿ  Kunt u mij vertellen wat een atoom is?
Ÿ  Kunt u mij vertellen wat een molecuul is?

Voor de leerkracht is dit weer een goed moment om duidelijk te maken dat ze niet alles 
hoeven te snappen van het verhaal over de materie. Hun verbeeldingskracht zal hen zeker 
duidelijk maken dat alles wat ze zien met ‚materie’ is gebouwd en dat die bouwsteentjes 
heel klein kunnen zijn. 

„De papiertjes worden aangetrokken door de pen. 
De gewreven ballon stoot het dunne laagje plastic af. 
Hebben jullie thuis ook speelgoed dat kan aantrekken 
en/of afstoten?“ 
Met deze gegevens kunnen we de ervaringen met 
magnetisme uitwisselen.
„Heb je wel eens vonkjes gezien als je je trui uittrok?“
Zo’n vonkje is elektriciteit. Vonkjes zijn zeer kleine 
bliksempjes. Diezelfde vonkjes kun je ook maken met een  
piëzo aansteker (demonstreren).

Het verhaal over de elektronen is een geschikt moment om met de kinderen hun 
ervaringen uit te wisselen en een aantal proefjes te doen rond (statische) elektriciteit en 
magnetisme.             

Proefje magnetische spijker: 
https://www.nemosciencemuseum.nl/media/filer_public/01/f
4/01f480b2-440a-40ab-9ab8-d07cadc926d2/magneet.pdf

http://slimme-handen.nl/2016/04/simpelste-elektromotor-
proefje-elektriciteit/

• magnetisme, aantrekkingskracht, afstotende kracht.

Tijdens of na dit gesprek en de activiteiten, kunt u met de kinderen kijken naar filmpjes van:

(statische) elektriciteit en magnetisme

Proefje verschillende elektromotoren:

• statische elektriciteit
(o.a.: ) https://www.youtube.com/watch?v=K_jUmaIMmhA&t=38s

Proefjes en filmpjes bij het verhaal over elektronen:

Indien niet, dan kunt u er zelf naar vragen:

• bliksem 
(o.a.: )https://www.youtube.com/watch?v=VzZiBWr3MM0&t=144s

https://www.youtube.com/watch?v=voHz6sxwQ2Q

Wellicht noemen de kinderen in hun ervaringen al de volgende begrippen:

•  Van De Graaffgenerator 
(o.a.:  en https://www.youtube.com/watch?v=3Ptu07enIsY
https://www.youtube.com/watch?v=FwQyzRisBNQ)

• vonken, elektriciteit;

Goede proefjes bij Klascement. Eerst registreren, daarna zeer veel gratis lesmateriaal.

We kennen :vier fundamentele natuurkrachten

• .sterke kernkracht
• ;zwakke kernkracht

Al deze activiteiten zijn bedoeld om de kinderen voor te bereiden op de tweede 
fundamentele natuurkracht: elektromagnetische kracht.

https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/72791/elektriciteit-en-
energie-proefjes/?previous

Een school-tv filmpje over elektromagnetisme. De vermelde leeftijdsindicatie is 16-18 jaar.
Mijns inziens ook bruikbaar indien u samen kijkt met de kinderen. Er kan dan af en toe 
gestopt worden voor extra duiding. Oordeelt u zelf.
https://schooltv.nl/video/elektromagnetisme-golven-om-te-zien-en-horen/

• ;elektromagnetische kracht
• ;zwaartekracht

De zwaartekracht kennen ze al uit het verhaal van de geboorte van de kosmos; dit is het 
moment om de elektromagnetische kracht verder te verduidelijken.

Vier eenvoudige 
ingrediënten om 

elektromotor te maken.

Piëzoaansteker
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Materie

Bijvoorbeeld:

Een ander woord voor materie is materiaal of bouwsteen of 
stof. De belangrijkste bouwstenen zijn  en .atomen moleculen

Materie is de verzamelnaam voor al het waarneembare waaruit 
de kosmos is opgebouwd.
Materie kan vast, vloeibaar of gas zijn; dat is a�ankelijk van de 
temperatuur.

sterren, maan, aarde, vulkaan, wolken, water, mens, dier, plant, 
brood.

Klein - kleiner - kleinst  . . . . en dan nóg véél kleiner

Er bestaan zelfs nóg meer super kleine deeltjes. Daar wordt nu veel onderzoek naar gedaan.
Misschien ga jij ze later ook bestuderen en ons daar dan meer over vertellen

Alle  die wij kennen bestaat uit  en en nog veel materie moleculen atomen 
meer nòg kleinere deeltjes.

Atomen zijn dus nog kleiner dan moleculen. Een atoom bestaat uit een kern 
met protonen en neutronen. Om de kern cirkelen elektronen. 
Protonen neutronen en  zijn weer kleiner dan atomen. Er kunnen tot wel 118 
protonen in één atoom zi�en. Elke proton en elke neutron bestaan elk uit 
drie quarks. 

Moleculen zijn zó klein, die kun je met het blote oog niet zien. Moleculen 
worden gebouwd met atomen. We zeggen: verschillende atomen binden 
zich samen tot een molecuul.

H O2

O

H
H

O

H

H

Molecuul

Het belangrijkste molecuul in alle levende wezens (mensen, dieren, 
planten) is het molecuul DNA. 
Het behoort tot de grootste moleculen die we kennen.

Een  is een verbinding van twee of meer atomen.  De molecuul
verschillende atomen zijn in staat meer dan 50 miljoen 
verschillende soorten moleculen (materialen, stoffen) te maken. 
Zo is water bijvoorbeeld opgebouwd uit twee atomen waterstof en 
één atoom zuurstof. Je hebt dan een molecuul water. Als je het 
molecuul weer uit elkaar haalt dan is het geen water meer.
Van een molecuul kun je dus zeggen: het is het op één na kleinste 
stukje van een stof dat nog alle eigenschappen hee� van die stof.

Tekening watermolecuul

Een watermolecuul 
bestaat uit één atoom 
zuurstof (O) en twee 
atomen waterstof (H).

DNA

Een DNA-molecuul kan vele 
honderden miljoenen atomen 
beva�en.

Boven zie je een tekening van 
een klein stukje van het DNA 
molecuul.

Hieronder zie je een echte 
foto van een klein stukje van 
het DNA molecuul.

Atoom
Het woord  komt uit het Grieks (a tomos) en betekent:atoom
a = niet, tomos = deelbaar. Lang hee� de mens gedacht dat het 
atoom het kleinste deeltje was dat niet uit elkaar kon worden 
gehaald. Nu weten we beter: lees verder bij Klein - kleiner - kleinst. 
Het is wèl het kleinste stukje van een materiaal dat nog alle 
eigenschappen hee� van dat materiaal. Haal je een atoom ijzer uit 
elkaar, dan is het geen ijzer meer, lees verder bij Klein - kleiner - 
kleinst wat je dan krijgt.
Op aarde komen 92 verschillende atomen voor. De mens hee� er 
26 gemaakt; we kennen er nu dus 118.
Atomen verbinden zich graag met andere atomen en vormen dan 
een ; er ontstaat dan direct andere stof, ander materiaal.molecuul

Echte foto’s atomen

Twee echte foto’s van 
atomen, beide gemaakt 
door IBM. Boven de 
eerste uit 1989.
Onder een foto uit een 
atomenfilmpje uit 2013.

Hierboven zie je een atoom 
vereenvoudigd weergegeven. 
Het is een atoom. helium 
(Met helium vul je ballonnen.) 
De kern heeft twee protonen 
(rood, positief geladen) en 
twee neutronen (groen, 
neutraal: heeft geen lading), 
er omheen bewegen twee 
elektronen (geel, negatief 
geladen).
In een atoom zitten altijd 
evenveel protonen als 
elektronen.

Getekend atoom

- -+
+

BROOD MOLECUUL (water) ATOOM (zuurstof) ATOOMKERN PROTON  NEUTRON
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BOUWSTENEN VAN JE LICHAAM
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zuurstof

ATOMEN MOLECULEN WEEFSELS
EN ORGANEN

LICHAAM

ledematen

hoofd

romp

water

vetweefsel

skeletspieren

skelet

inwendige
organen

huid

vetten

eiwitten

mineralen en overig

koolstof

waterstof

stikstof
calcium en overig

Je weet: atomen verbinden zich graag tot moleculen. Zo maken de atomen zuurstof en de atomen 
waterstof samen de watermoleculen. Jij bestaat voor het allergrootste deel uit water: ongeveer 26 kilo! 

Ÿ  het lichaam verdeeld in weefsels en organen;

Links in de grafiektekening staat een verdeling in procenten, rechts staat een verdeling in kilogram.

In de linker grafiektekening zijn de atomen van je lichaam als gewicht verwerkt. In één oogopslag kun je 
zien dat het allergrootste deel van je lichaam is gebouwd met de atomen zuurstof, waterstof en koolstof: 
samen bijna 33 kilo. De overige 2 kilo zijn vooral de atomen , ,  en .   stikstof calcium fosfor natrium

Ÿ  het lichaam verdeeld in atomen;
Ÿ  het lichaam verdeeld in moleculen;

In de rechter grafiektekening zie je van links naar rechts:

Ÿ  het lichaam verdeeld in uitwendige onderdelen.
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Zuurstof en waterstof vormen samen water.
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Plus nog een beetje  ( 0.2 kg) en  (0.2 kg) en fosfor natrium
zeer kleine hoeveelheden , , , kalium zwavel chloride
magnesium sporenelementen, ijzer en  (zink, koper, 
jodium).

Ÿ  en zitten in .Zwavel stiksto eiwittenf 
 Eiwitten zorgen ervoor dat er allerlei reacties in ons lichaam kunnen plaatsvinden. 

Je lichaam heeft al deze grondstoffen nodig.
Ÿ Zuurstof en koolstof vind je overal in je lichaam.
Ÿ  zit in je botten, is belangrijk voor sterke botten en tanden. Calcium
 Het zit onder andere in melkproducten, broccoli en vis.
Ÿ  en  zitten in je zenuwen en spieren. Natrium kalium
 Natrium zit in zout.
 Natrium, kalium, calcium en ijzer vind je in je bloed.
 Kalium is belangrijk bij het overbrengen van de signalen van je zenuwen en bij het maken van eiwitten. 
 Je treft het onder andere aan in vruchten, peulvruchten, groenten en melk. 

Ÿ Fosfor vind je in de energiecentrales van onze lichaamscellen en in DNA . 
 Ook in je botten en tanden kun je fosfor vinden. 
Ÿ IJzer is nodig bij het aanmaken van rode bloedcellen. 
 IJzer zit onder andere in volkoren brood, groene bladgroenten en rood vlees.

De bouwstenen van je lichaam kun je op verschillende manieren bekijken. In beide voorbeelden bekijken we een gemiddeld kind van 35 kilo. 
Links zie je de hoeveelheid atomen als ‚melkpakken’ getekend. Elk ‚melkpak’ stelt 1 kilogram voor. Rechts zie je de hoeveelheid atomen, moleculen, weefsels en organen en je lichaam zelf in kilo’s en als percentage.

Je leest meer over de   aan het einde van de woordenlijst. vetgedrukte groene atomen

Hoeveel je van alle verschillende bouwstenen hebt, hangt af van je leeftijd, je gewicht en je geslacht. 
Vrouwen hebben meer vet en minder water dan mannen.  Kinderen hebben naar verhouding meer water dan oudere mensen. 



Aristoteles

Hij leerde dat mensen de natuur moeten observeren 
(aandachtig bestuderen) en dat onze zintuigen ons kennis 
geven.

Voorbeeld: hij schreef over het wispelturige van de mens: te 
veel eten en erg dik worden of juist bijna niets eten om slank 
te worden. Het is beter om daar een soort van ‚midden’ in te 
vinden.

Leefde van 384 v. Chr. tot  322 v. Chr.

De Romeinen hadden 
veel respect voor de 
Grieken. Ze namen 
veel kennis van de 
Grieken over.

Zijn methode bestond uit vragen stellen. Daarbij maakte hij duidelijk dat hij 
zelf niets wist, maar dat hij hoopte een antwoord te vinden door er samen 
over na te denken. 

Zijn belangrijkste boek is ‚Ethica’ (Nederlands: ethiek = 
schrijven over goed en kwaad).

Het Romeinse rijk
Het Romeinse rijk was ongeveer tussen 753 v. Chr. tot 476 n. Chr. een belang-
rijk wereldrijk.

Later werd dat Constantinopel (nu heet die stad Istanboel in Turkije).
Het kaartje laat zien hoe het is gegroeid.
Ook wat nu 
Nederlands 
grondgebied is (een 
gedeelte), behoorde 
tot het Romeinse rijk.

Rome was de belangrijkste stad.

Utrecht heette toen 
Traiectum.
Maastricht heette 
toen Trajectum ad 
Mosam.

Plato behoorde, samen met  en , tot de Socrates Aristoteles
belangrijkste Griekse geleerden. Plato was een leerling van 
Socrates en de leraar van Aristoteles.

Een debat wil zeggen dat je de ander met ’bewijzen’ probeert 
te overtuigen van wat jij hebt waargenomen en onderzocht.
De filosofie wordt ook wijsbegeerte genoemd.
De beoefenaar van filosofie is een filosoof of wijsgeer.

Socrates was de leraar van Plato.

Let op:
Plato Socrates AristotelesJe leest nog veel meer over ,  en  in het hoofdstuk ‚De 

Griekse geleerden Socrates, Plato en Aristoteles’.

Filosofie - filosoof
Het doel van de filosoof is het streven naar kennis en wijs-
heid.

De woorden staan in de volgorde waarin ze voorkomen in het verhaal.

Plato

Plato was onder andere de schrijver van het belangrijke 
boekwerk ‚Timeus’. In dit boek lees en leer je daar veel over.

Socrates

Plato was een van de invloedrijkste denkers in de Europese 
filosofie.

Leefde van ca. 470/469 v Chr. tot 399 v. Chr.

Hij was de stichter van de Atheense Akademeia, het eerste 
instituut voor hoger onderwijs in Europa.

Hij wordt beschouwd als een van de stichters van de Europese 
filosofie. 
Hij heeft zelf geen boeken geschreven. Hij is bekend 
geworden door de verslagen van zijn studenten, met name 
die van Plato. 

Filosofie is de oudste wijze van spreken, denken en schrijven die men kent: 
men ging met elkaar in debat. 

Leefde van ca. 427 v. Chr. tot  347 v. Chr.

WOORDENLIJST
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Kopie van een portret 
van Aristoteles. Het 

originele beeld is 
gemaakt omstreeks 

330 v. Chr.  door 
Lysippos 

Kopie van een portret 
van Plato. Het 

originele beeld is 
gemaakt omstreeks 
370 v. Chr.  voor de 

Atheense Akademeia

Kopie van een portret 
van Socrates. Het 
originele beeld is 

waarschijnlijk 
gemaakt  door 

Lysippos 

De groei van het Romeinse rijk
218 v. Chr. 133 v. Chr. 44 v. Chr. 14 na Chr. 115 tot 117 na Chr.

14 tot 115
na Chr.
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Element

Vroeger dacht men dat er maar vijf elementen (stoffen) waren: aarde, water, 
lucht, vuur en ether. 
Nu weten we dat de vroegere elementen uit atomen en moleculen bestaan. 
We kennen 92 atomen (in de natuur) en meer dan 50 miljoen moleculen.
Een atoom is dus een element: je kunt bijvoorbeeld een atoom ijzer (naam van 
de stof) wel opsplitsen in nog veel kleinere deeltjes, maar dan zijn die deeltjes 
geen ijzer meer.

Een element is een stof die niet in andere stoffen opgesplitst kan worden.

Een molecuul is ook een element. Een molecuul water (naam van de stof) kun 
je wel uit elkaar halen in kleinere deeltjes (atomen), maar dan is het geen 
water meer.

Ÿ het is alle ruimte om de aarde heen: de gehele kosmos;
Ÿ het heeft de hemellichamen doen verschijnen (planeten, sterren en 

kometen).

Er bestaat ook nog een stof met de toepasselijke naam.
De stof heet ether. Het is een sterk ruikende, bedwelmende stof die zéér snel 
verdampt: de lucht in gaat.

Het element ether is een bijzonder element, dat volgens de Grieken niet op 
aarde voorkomt:

De enige metaalsoort die op aarde vloeibaar is.
Met ‚op aarde vloeibaar’ wordt bedoeld: bij de gemiddelde 
temperaturen op aarde.

oKwik gaat van vloeibaar naar vast bij -38.9  C. Het gaat van 

Een element mag je ook ‚bouwsteen’ noemen: alles in de gehele kosmos is 
gebouwd met de bouwstenen atomen en moleculen.

Tegenwoordig gebruiken wij het woord nog in:
„Het radiostation is in de ether.“ 
Dit betekent: het radiostation zendt uit. De radiogolven gaan dan door de 
lucht.

Ether

Kwik

De Grieken kenden  slechts de basiselementen aarde, water, lucht, vuur en 
ether.
Ze kenden al veel meer verschillende stoffen zoals: koolstof, zwavel, ijzer, 
koper, zink, zilver, tin, goud  en lood. Maar voor de Grieken behoorden die 
allemaal bij het element aarde.
Het chemisch elementbegrip vertelde: de bovengenoemde stoffen zijn op 
zichzelf verschillende elementen. Ze hebben allemaal een eigen gewicht, de 
atomen zien er allemaal anders uit, de atomen zijn ondeelbaar; je kunt ze 
niet vernietigen. 

Platonische lichamen.

Chemisch elementbegrip

De vormen waren alle 
vijf gelijkvormige 
veelvlakken: 4, 6, 8, 12 
en 20 vlakken.

ovloeibaar naar damp boven de 357  C.
Ijzer kan ook op aarde vloeibaar worden gemaakt. Dan 

omoet het verhit worden tot 1535  C.

Vroeger werd kwik gebruikt in de koortsthermometer. 
Omdat kwik erg giftig is, maken we die nu niet meer. 
De elektronische thermometer is veiliger, sneller en 
nauwkeuriger.

Een nieuw idee over de elementen.

De platonische 
lichamen zijn de 
vormen waarmee de 
elementen aarde, 
water, lucht, vuur en 
ether volgens Plato 
waren gebouwd.

Kwikdruppels

Door de verwarming van het 
kwik zette het uit in het dunne 

gele buisje en kon je je 
temperatuur lezen.

De ouderwetse 
kwikthermometer. 

Tetraëder (vuur)
viervlak

Octaëder (lucht)
achtvlak

Icosaëder (water)
twintigvlak

Kubus (aarde)
zesvlak

Dodecaëder (ether)
twaalfvlak

De platonische lichamen



Om goed te kunnen begrijpen wat een elektron is, moet je eerst weten wat 
een atoom is. 

Elektronen kunnen van het ene naar het andere atoom 
overspringen. Dit noem je geleiding.

Het nut van elektronen

Het elektron is weliswaar in 1897 ontdekt, de naam 
bestond al veel langer in het Oudgrieks: ἤλεκτρον. De 
naam betekent: elektron, barnsteen of amber. 
De Grieken wisten al dat je statische elektriciteit (lees 
hieronder) kon opwekken door met een doek over 
barnsteen te wrijven.

Je ziet een eenvoudig model van een heliumatoom. De gele 
bolletjes zijn elektronen. Een elektron is een deeltje van een 
atoom.

Elektron (meervoud: elektronen)

Een atoom vormt het basisdeeltje van een chemisch element. Een atoom 
bestaat zelf uit een kern (van protonen en neutronen) en daaromheen draaien 
elektronen. De kern van een atoom is positief geladen, en elektronen zijn 
negatief geladen. Elektronen draaien met een ontzettend grote snelheid om 
de kern heen.

Als je elektriciteit door een koperdraad laat stromen, dan zijn dat elektronen 
die van het ene koperatoom naar het andere springen. Een stroom van 
elektronen is dus wat in het dagelijks leven elektriciteit 
heet, elektrische stroom.

Pittige extra informatie:
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/de-ontdekking-van-het-
elektron/

Statische elektriciteit
Statisch betekent: er zit geen beweging in.
Net heb je gelezen dat elektrische stroom springende (bewegende) elektronen 
zijn van het ene naar het andere atoom. 

- -+
+

Barnsteen; versteende hars 
van naaldbomen.

Wordt veel als sierraad 
gebruikt.

Het grappige is, dat statische elektriciteit ontstaat door . . . beweging. De 
proefjes laten dat duidelijk zien. Een voorwerp kan statisch geladen worden 
door wrijving:

Ÿ een ballon over een wollen lap wrijven, geeft de ballon een negatieve 
lading.

Statische elektriciteit betekent dus: elektriciteit waar geen beweging in zit.

Ÿ een wollen trui over je hoofd trekken, geeft je haar een positieve 
elektrische lading;

Ÿ Je haar of de ballon hebben een elektrisch 
lading gekregen die daar blijft, de elektrisch 
lading stroomt niet in je haar of in de ballon.

Ÿ dierlijke pels, glas, mensenhaar, nylon, wol, 
zijde, aluminium, papier.

Ÿ Op het moment dat je een schokje voelt, 
springen de elektronen wel over.

Ÿ Voorwerpen die makkelijk positief geladen 
kunnen worden:

Proefjes:
• Peper en zout scheiden met een ballon: 

https://www.proefjes.nl/proefje/130

• Voorwerpen die makkelijk negatief geladen kunnen worden:
hout, rubber(en) ballon, barnsteen, plastic, koper.

• Nog meer: https://www.proefjes.nl/trefwoord/statische%20elektriciteit

Zeker dit filmpje bekijken:
• https://www.youtube.com/watch?v=K_jUmaIMmhA&t=38s

Van De Graaff generator
De Van De Graaf generator is een machine waarmee 
je zó veel statische elektriciteit kunt opwekken, dat 
er vonken over gaan springen.

Rechts zie je een foto van zo’n machine.
Meer uitleg vind je op de volgende pagina.
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Een isolator is een voorwerp gemaakt van een 
materiaal waar geen elektronen doorheen 
kunnen stromen: er gaat geen elektriciteit door 
heen.

De zwaartekracht zorgt ervoor dat niets of niemand van de aarde af kan vallen.
Je weet waarschijnlijk wel dat de aarde rond is.

Elektriciteitsdraad is gemaakt 
van koper: daar gaat de 
elektriciteit heel goed doorheen. Daarom is elektriciteitsdraad 
altijd heel goed geïsoleerd met plastic en/of rubber. Rubber en 
plastic zijn goede isolatoren: ze laten geen stroom door.

- je hebt een glas, bord of kopje stuk laten vallen;

De zwaartekracht zorgt ervoor dat alles wat niet wordt 
tegengehouden, naar de aarde valt.

1. Zwaartekracht

- je bent wel eens gevallen;

Isolator

- je hebt met water gespeeld: dat stroomt altijd naar 
beneden.

De aarde ‘trekt’ dus aan alle voorwerpen op de aarde.

Herhaling uit het verhaalboek: „Geboorte kosmos“.
Met de zwaartekracht heb je zeker al vaker kennis gemaakt:

De vier fundamentele natuurkrachten

Een geïsoleerde schroevendraaier voor de 
elektricien. Zo heeft hij veel minder kans 

op elektrische schokken.

Dubbel geïsoleerde 
elektriciteitsdraad.

Je zult in het vervolg van de verhalen nog veel meer horen en voorbeelden 
krijgen van de kracht van zwaartekracht.

Overal waar zich elektrische ladingen bevinden, zijn elektromagnetische 
velden aanwezig.

De elektromagnetische straling van de aarde beschermt ons tegen de 
gevaarlijke ‚zonnewind’: dat is elektromagnetische straling die van de zon af 
komt.
Die straling kan computers, telefoons en nog veel meer ernstig storen. 

De zwaartekracht werkt niet alleen op aarde, maar in de hele kosmos.
De zwaartekracht zorgt ervoor dat de aarde om de zon blijft draaien.
Vreemd genoeg kunnen we de zwaartekracht niet meten met een 
instrument.

De aarde is groter dan de maan. Op de maan is de zwaartekracht veel minder 
sterk dan op aarde. Maar....... de zwaartekracht van de maan is sterk genoeg 
om op de aarde te zorgen voor eb en vloed.

Die elektromagnetische velden oefenen een kracht uit.

Wel weten we het volgende: hoe groter een hemellichaam is, des te groter is 
de zwaartekracht (aantrekkingskracht).

2. Elektromagnetische kracht

Die kracht heb je heel goed kunnen zien bij het proefje 
met de elektromagnetische spijker. Die kracht ken je ook 
van de aantrekkingskracht en afstotingskracht van een 
magneet.
Het elektromagnetische veld van een magneet kun je zelfs 
zichtbaar maken. Dat doe je met behulp van een magneet 

en ijzervijlsel op een vel papier. Je ziet dan hoe de krachtlijnen lopen.

Ook de aarde heeft een sterk elektromagnetisch veld. De kern van de aarde 
is namelijk van ijzer en magnetisch. Als je de 
elektromagnetische lijnen van de aarde zou 
tekenen, ziet het er uit als op de tekening.
Nu snap je waarschijnlijk meteen waarom we een 
noordpool en een zuidpool hebben!
Omdat een kompas ook magnetisch is, wijst deze 
altijd naar het noorden.

Ijzervijlsel op een vel papier 
waar een magneet

(zwart getekend) onder ligt.

3 - Bovenste roller (bijvoorbeeld vervaardigd uit plexiglas)

7 - Onderste elektrode (aarde)

Schematisch overzicht van een klassieke 

6 - Onderste roller (metaal)

9 - Vonk ontstaat door het spanningsverschil tussen de twee 
bollen

1 - Holle metalen bol (positief geladen)

8 - Bolvormig apparaat (negatief geladen), wordt gebruikt 
om de hoofdbol (1) te ontladen.

2 - Elektrode die vastzit aan de bol, een borstel verzorgt het 
contact tussen de elektrode en de bol (1)

5 - Tegenovergestelde zijde van de riem (negatief geladen)
4 - Kant van de riem (positief geladen)

Van De Graaff generator.
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Gelukkig houdt de elektromagnetische straling 
van de aarde het meeste tegen.
Die straling is goed op aarde te zien bij de 
polen. Bij de noordpool spreekt men van 
noorderlicht. Bij de zuidpool van zuiderlicht.

Over de zwakke en sterke kernkracht kan en ga 
ik je niet veel vertellen.

De twee krachten spelen zich af in het atoom.

Protonen

3 en 4. Zwakke en sterke kernkracht

De volgende ontdekking binnen het atoom: het bestaan van protonen.

De beide krachten werken vooral op de aller-aller-allerkleinste deeltjes.
Je weet inmiddels: wil je daar meer over te weten komen, dan moet je dat 
later gaan bestuderen.

In 1919 ontdekte Ernest Rutherford de positief geladen protonen (in de 
tekening de roze cirkeltjes). 

De sterke kernkracht is de sterkste natuurkracht die er is. De sterke kernkracht 
zorgt er onder andere voor dat de atoomkern niet uit elkaar valt: het houdt de 
neutronen protonen en  bij elkaar.

De protonen vormen de kern van het atoom (dat doen de 
protonen samen met de  die wat later ontdekt neutronen
werden; lees straks hieronder verder bij neutronen).

Ernest Rutherford ontdekte nog iets bijzonders. De positief 
geladen protonen waren heel erg zwaar. En het atoom was 

geen gesloten bolletje: het grootste deel van het atoom was leeg. 

Eerder waren al in 1897 de negatief geladen elektronen 
ontdekt (in de tekening de groene cirkeltjes).

Hoe leeg een gemiddeld atoom is kun je je als volgt voorstellen.

• de kern van het atoom ligt op de middenstip en heeft de grootte van een 
erwt;

• stel je de grootte van het atoom als voetbalstadion voor;

Noorderlicht in Alaska

• dan cirkelen er in het stadion ook nog een paar elektronen rond die weer 
kleiner zijn dan de erwt.

Ÿ evenveel elektronen heeft als protonen;

We zeggen: ze zijn niet op schaal getekend. Een erwt in een 
voetbalstadion past niet in dit boek.

Neutronen
James Chadwick ontdekte in 1932 de neutronen.

Hij bewees dat er in de kern van het atoom evenveel 
neutronen zaten (blauwe cirkeltjes) als protonen (rode 
cirkeltjes) en dat er net zoveel elektronen (groene cirkeltjes) 
rond de kern bewogen. 

De variaties van atomen: isotoop en ion

De neutronen hebben geen lading en zijn ‚neutraal’. Aan het 
woord neutraal dankt het neutron zijn naam.

Ÿ evenveel neutronen heeft als protonen.

Ÿ Heeft een atoom meer of minder neutronen, dan heet het atoom isotoop.
Ÿ Heeft een atoom meer of minder elektronen, dan heet het atoom ion. 

Maar waarom dat zo is en hoe het precies werkt: dat behoort tot het 
‚hogeschoolwerk’ van de allerkleinste deeltjes. 

Alles wat je om je heen ziet , bestaat uit atomen. En al die 
atomen zijn voor het allergrootste deel leeg.

Ik zeg er daarom niet meer over; ik vind het ook erg moeilijk.

En alle tekeningen die worden gemaakt van atomen (ook in dit 
boek), zijn vereenvoudigd.

Dat is niet altijd zo.

Ik heb geschreven dat een atoom:

Ÿ Het aantal elektronen en neutronen kan verschillen.

Isotoop

Men wist al dat de protonen positief geladen waren en de 
elektronen negatief geladen. 

Ik kan eenvoudig zeggen wat een iosotoop is: het kan namelijk voorkomen 
dat een atoom meer of minder neutronen heeft. Zo’n atoom heet dan 
isotoop.

_

_

_

_

_
+++

++
++

? ?

?

?
?

?

Snap jij het nog???.

__

_

++

+
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Een cation: minder 
elektronen dan 

protonen

Een ion is wat makkelijker te begrijpen; door je kennis over 
elektriciteit weet je het eigenlijk al. Je weet namelijk dat 
elektronen van atoom naar atoom kunnen springen. Dat 
betekent dat een atoom soms meer of soms minder 
elektronen kan hebben.

Deeltjes die je niet verder uit elkaar kunt halen, heten elementaire deeltjes. 
Het zijn de aller-aller-allerkleinste deeltjes.

Ion

Een elektron is wel een elementair deeltje; een elektron kun je niet verder uit 
elkaar halen.

En een ballon kan makkelijk negatief geladen worden (te veel 
elektronen).

Omdat ik (J.W.) het ook niet goed uit kan leggen, herhaal ik de woorden  van  
de beroemde natuurkundige Richard Feynman: 

Een atoom dat niet het standaard aantal elektronen heeft (= 
evenveel elektronen als protonen), noemen we een ion.

Je haren kunnen makkelijk positief geladen worden (te weinig 
elektronen).

Heeft een atoom minder elektronen dan protonen, dan heet 
het atoom cation.
Heeft een atoom meer elektronen dan protonen, dan heet het 
atoom anion.

Eelementaire deeltjes

Een atoom is dus geen elementair deeltje, want het bestaat uit elektronen, 
neutronen en protonen. 

Neutronen en protonen kun je wel verder uit elkaar halen: je krijgt dan quarks, 
leptonen neutrino’s en  bosonen (ontdekking 1963 en later). Het bestuderen 
van de allerkleinste deeltjes heet ‚quantummechanica’ (je mag ook ‚kwantum’ 
schrijven). Maar dat is echt zeer ingewikkelde ‚materie’. 

Kwantumtheorie quantumtheorie of 

„Als je denkt dat je de kwantum begrijpt, dan heb je het niet begrepen.“

Daarom blijf ik maar zeggen: 

Ik snap heel goed dat hij dat heeft gezegd, want ik (J.W.) snap er ook niet heel 
veel van.
Duizenden wetenschappers over de hele wereld werken dagelijks keihard om 
alles te weten te komen over de aller-aller-aller-aller-kleinste deeltjes. Ook zij 
weten nog steeds niet alles. Zij willen ons graag kunnen vertellen hoe alles in 
de kosmos is ontstaan en hoe alles precies is gemaakt.

Jij zult het nu met mijn poging moeten doen: ik ga het proberen. En als je er 
niets van snapt, dan ben je in goed gezelschap van 
de vele wetenschappers die het ook nog niet 
weten.

De kwantumtheorie probeert het gedrag te 
beschrijven van de allerkleinste deeltjes. Eerst 
dacht men dat die allerkleinste deeltjes alleen 
maar uit materie (= vast materiaal) bestonden. Nu 
is men daar niet meer zo zeker over. Er wordt 
gedacht dat de kleinste deeltjes uit materie 
kunnen bestaan, maar ze kunnen ook uit licht 
bestaan of uit energie.

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/tweeduizend-atomen-zijn-tegelijk-
op-twee-plaatsen-fysici-vestigen-nieuw-deeltjesrecord~b0f86f9e9/

Een van de grootste geleerden uit de vorige eeuw, Albert Einstein heeft 
beweerd dat niets zich kan verplaatsen met een snelheid groter dan die van 
het licht (300.000 km per seconde). Maar de kwantumnatuurkunde heeft 
bewezen dat de allerkleinste deeltjes met elkaar in contact staan en 
wisselwerken. En dat doen ze dan over elke afstand in de ruimte, dus zonder 

https://newscientist.nl/nieuws/megamolecuul-van-2-000-atomen-is-op-
twee-plekken-tegelijkertijd/

En nu wordt het echt gek: deeltjes kunnen zich op twee of meer plaatsen 
tegelijk bevinden. Recent onderzoek van oktober 2019:

en

„Misschien ga jij later de allerkleinste deeltjes bestuderen. 
En dan kun jij mij vertellen hoe het allemaal zit.“

__

++

+

Een anion: meer 
elektronen dan 

protonen

_ _

_

Een getekende voorstelling van een 
mogelijke wijze van bewegen en 

samenwerking van kwantumdeeltjes
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tijdvertraging.
Zonder vertraging van tijd betekent: deeltjes kunnen op meerdere plaatsen 
tegelijk zijn.
Voor de leerkracht (of ouders of zeer nieuwsgierige kinderen).

In de tekst kwam je het woord nanometer tegen.

In de grote lijst hieronder vind je ze allemaal.
In de kleine lijst hiernaast zie je de meest gebruikte 
maten.

Één nanometer is dus één miljardste meter

Nano en alle andere vreemde woorden komen uit het 
Grieks of Latijn.

Bijzondere maten (  nano)onder andere

Voor een zo eenvoudig mogelijke uitleg leest u: 
https://dearend.nl/pdf/Kwantumwerkelijkheid.pdf

15
10     P   biljard  1 000 000 000 000 000peta

910     G   miljard  1 000 000 000giga

1 10    da   tien  10deca

-2
10     c   honderdste 0,01centi

010         één  1

18
10     E   triljoen  1 000 000 000 000 000 000exa

n10   voorvoegsel symbool naam  decimaal equivalent

21
10     Z   triljard  1 000 000 000 000 000 000 000zetta

2410     Y   quadriljoen 1 000 000 000 000 000 000 000 000yotta

1210     T   biljoen  1 000 000 000 000tera

6
10     M   miljoen  1 000 000mega

3
10     k   duizend  1 000kilo

2
10     h   honderd 100hecto

-110     d   tiende  0,1deci

-610     µ   miljoenste 0,000 001micro
-910  nano   n   miljardste 0,000 000 001
-1210     p   biljoenste 0,000 000 000 001pico
-15

10     f   biljardste 0,000 000 000 000 001femto

-2410     y   quadriljoenste 0,000 000 000 000 000 000 000 001yocto

-18
10     a   triljoenste 0,000 000 000 000 000 001atto

-3
10     m   duizendste 0,001milli

-21
10     z   triljardste 0,000 000 000 000 000 000 001zepto

Veel begrijpelijke informatie lees je op: https://periodieksysteem.com/ 

Van een molecuul kun je dus zeggen: het is het op één na kleinste stukje van 
een stof dat nog alle eigenschappen heeft van die stof.

Meer pittige uitleg over de indeling in kleuren, rijen en kolommen lees je in: 
https://wikikids.nl/Periodiek_systeem

Het periodiek systeem is een tabel waarin alle 
chemische elementen (scheikundige 
elementen) staan.

Periodiek systeem

Zo is water bijvoorbeeld opgebouwd uit twee atomen waterstof en één 
atoom zuurstof. Je hebt dan een molecuul water. Als je het molecuul weer uit 
elkaar haalt dan is het geen water meer.

De wetenschapper die de tabel heeft bedacht 
heet Dmitri Mendelejev. Dat was een Russische 
wetenschapper die in de negentiende eeuw 
leefde.

• wat elk element precies is;

• maar let op, er staat ook veel informatie waarvoor je eerst natuurkunde of 
scheikunde moet studeren.

Een molecuul is een verbinding van twee of meer atomen.  De verschillende 
atomen zijn in staat meer dan 50 miljoen verschillende soorten moleculen 
(materialen, stoffen) te maken. 

• waarvoor het wordt gebruikt of wat je er van kunt maken;

Molecuul (meervoud moleculen)

Van een atoom kun je dus zeggen: het is het kleinste stukje van een stof dat 
nog alle eigenschappen heeft van die stof.

Je leest er:

kilo:  duizend

micro: een miljoenste

centi: een honderdste

hecto: honderd
deca: tien

milli: een duizendste

nano: een miljardste

deci: een tiende
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gen

DNA

Een menselijke cel is een ongelooflijk mooi organisme. Je zou het best wel een 
zeer ingewikkelde fabriek of machine mogen noemen. 

Een selectie van filmpjes over het wonderlijke leven in de cel.

DNA
Een mens van 75 kg heeft ongeveer 60 biljoen cellen.Zekerheid over het 
precieze aantal hebben we niet. De schattingen lopen tussen de 37 en 100 
biljoen. (Bij eerdere voorbeelden ben ik uitgegaan van 37 biljoen.)

Het is zo bijzonder en zo mooi; dat valt door mij niet te beschrijven. Je kunt 
het wel bekijken. Je hoeft echt niet te snappen wat er allemaal precies 
gebeurt. Kijk maar gewoon fijn. Bedenk dat wat je ziet in al jouw cellen in je 
lichaam gebeurt. Ik kan me haast geen groter wonder indenken, maar wat je 
ziet is jouw en onze werkelijkheid.

• Vooral het begin is zeer interessant: zoom van 
buitenkant cel naar DNA.
Titel: Van cel naar DNA en eiwit - 3D
https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA
Het filmpje geeft de uitleg van nevenstaande 
tekening.
In iedere cel zitten 46 chromosomen; 23 ervan komen 
van je vader; de andere 23 van je moeder.
Het DNA zit in de chromosomen.

Wat hulp van juf/meester/ouders/opa/oma of . . . 
bij de hieronder genoemde fimpjes bij het DNA

De motivatie om de filmpjes aan de kinderen te laten zien, is niet de kinderen te 
LEREN wat er in de cel gebeurt, maar om ze het wonder van het leven te laten 
ERVAREN. O.a. Comenius en Maria Montessori hebben ons voorgehouden: gebruik 
goede middelen om de verbeeldingskracht van kinderen te stimuleren.

Ik ben geen afgestudeerde bioloog en als u dat ook niet bent, dan zult u ook niet 
alles wat u ziet uit kunnen leggen. Ik hoop dat u begrijpt dat dat niet de bedoeling is.

Bekijk de filmpjes eerst zelf en daarna samen met de kinderen.

Als u op YouTube zoekt op „DNA RNA“ dan zult u meer prachtige voorbeelden 
vinden.

Mijns inziens zijn de filmpjes de meest fantastische middelen de verbeeldingskracht 
te stimuleren.

• Wat schoolser met Nederlandse uitleg.
Titel: DNA, een code in je lijf.
https://schooltv.nl/video/dna-een-code-in-je-lijf/

• Boeven vangen.
Titel: Hoe wordt sporenonderzoek gedaan?
https://schooltv.nl/video/hoe-wordt-sporenonderzoek-gedaan-de-
dader-vinden-met-behulp-van-dna/

• Verbluffend fraaie animatie van alle activiteiten in de cel.
Titel: DNA animations by wehi.tv for Science-Art exhibition
https://www.youtube.com/watch?v=7Hk9jct2ozY

• Prachtige film van de Harvard Universiteit gemaakt voor hun 
biologiestudenten.
Ha, ha: ook jij krijgt nu een universitaire opleiding!!! 
Titel: The Inner Life of the Cell (Harvard University)
https://www.youtube.com/watch?v=wJyUtbn0O5Y

• Gewoon prachtig.
Titel: Multi Scale Modeling of Chromatin and Nucleosomes
https://www.youtube.com/watch?v=4Z4KwuUfh0A

S�kstof
Ongeveer 78% van de lucht (bijna het 4/5 deel) om ons heen bestaat uit 

stikstof. Het is een gas dat je niet kunt zien.

Bekijk het volgende spectaculaire proe�e met vloeibare s�kstof  (-176 C) en 
heet water:

We praten er in Nederland erg veel over. Mensen met hun 
fabrieken, hun vervoer (vrachtauto’s en auto’s, 
vliegtuigen) en hun vee zorgen er voor dat er te veel 
stikstof in de lucht komt. Daardoor wordt de natuur armer. 
Dat willen we voorkomen.

WOORDENLIJST BIJ BOUWSTENEN VAN JE LICHAAM

Vee, uitlaatgassen van 
fabrieken en verkeer 

brengen te veel stikstof 
in de lucht en bodem

stikstof kringloop
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Het is het belangrijkste bestanddeel van gips.
Het is ook verkrijgbaar als voedingssupplement voor mensen 
met een kalktekort.

Fosfor is een vaste stof en wordt veel gebruikt in licht-
gevende verf op wegen en in werkkleding voor werk 
in het donker langs de weg.

Fosfor is in 1669 ontdekt door de 
Duitse alchemist Hennig Brand toen 
hij urine onderzocht. Hij wilde, door het vocht te laten 
verdampen, de zouten die in urine zitten, bestuderen. 

Titel: S�kstof en heetwaterbom maken: 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=o777iufpSJI

Wij noemen calcium ook vaak kalk of krijt: je kunt er mee 
tekenen.

In het donker viel het Brand op dat er nòg een wittige stof 
achterbleef die oplichtte in het donker en zeer brandbaar was. 
De naam heeft fosfor te danken aan het Griekse woord 
phosphoros, dat (net als het Latijnse woord lucifer) 
’lichtdrager’ betekent.

Natrium is een vaste stof. Puur ziet het er uit zoals op 
de foto.
Natrium zit vooral in het zout dat veel in onze voeding 
zit. 

Natrium.

Begeleider: kopen chemicaliën bij http://www.labstuff.nl/

Fosfor 

Calcium
Calcium is het belangrijkste bestanddeel van je bo�en en 
gebit.

De naam Natrium komt oorspronkelijk van het 
Egyptische natron (netjerj), wat zoiets als ‚natuurlijk 
zout’ betekent.

Calcium in gips en als 
voedingssuplement

Witte fosfor, 
poederachtig, zeer giftig.

Koolstof is een vaste stof welke zeer veel voorkomt. 
Je kent het vooral van schrijven en tekenen: je potlood schrijft 
met koolstof. 

  

Natrium is belangrijk voor het regelen van de vochthoeveelheid in het 
lichaam, het regelen van de bloeddruk en voor een goede werking van spier- 
en zenuwcellen.
Het komt zelden voor dat mensen te weinig zout binnenkrijgen. Te veel zout 
eten kan leiden tot een hoge bloeddruk. Een hoge bloeddruk verhoogt de 
kans op hart- en vaatziekten. 

Koolstof

Koolstof is een zeer belangrijke bouwstof voor alles wat leeft. 
Het is de belangrijkste bouwstof voor planten. Het is ook een 
zeer belangrijke bouwstof van ons eigen lichaam: een kind van 

35 kg bestaat voor ruim 6 kg uit koolstof.
Er zit heel veel koolstof in aardolie en aardgas. Omdat de mens veel aardolie 
en aardgas gebruikt, komt er ook te veel koolstof (in de vorm van Co ) in de 2

atmosfeer.
De te grote hoeveelheid Co  in de atmosfeer is de belangrijkste oorzaak van 2

de klimaatverandering.

Kalium is een vaste stof en komt in bijna alle voedingsmiddelen 
voor. 

Mineraal

Het zit vooral in groente, fruit, aardappelen, vlees, vis, noten en 
ook in melkproducten en brood.

Diep in de aardkorst kunnen de temperaturen erg hoog zijn. Ook wordt de 
aardkorst in de diepte erg samengeperst; we zeggen: de druk is daar groot.

Een mineraal is een vaste stof die in de aarde is gevormd.

Kalium  

Kalium is een  dat samen met natrium en chloride mineraal
betrokken is bij het regelen van de vochthoeveelheid en 
bloeddruk in het lichaam. Daarnaast zorgt kalium er samen met 
natrium voor dat zenuwprikkels goed geleid worden en spieren 
zich samentrekken.

Je potloodpunt is 
koolstof

Kaliumerts
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Foto van een van de genoemde filmpjes:
eiwitten aan het werk.

Het zijn er heel er veel Kijk maar eens hier: 

Zwavel  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_min
eralen

Het is het belangrijkste bestanddeel van vuurwerk en 
buskruit.
Het brandt snel (ontploft).

Door de hoge temperaturen en de hoge druk 
zijn zeer bijzondere mineralen gevormd.

Zwavel is een vaste stof en een belangrijke 
bouwsteen voor mens, dier en plant.
Het wordt gebruikt in kunstmest om de 

planten te voeden.

Je kent het ook van de lucifer: het zit in het meestal rode 
of bruine kopje van de lucifer.

Chloride (chloor)  
Chloor is een gas dat makkelijk en snel zouten vormt: dan heet het chloride.
Chloride komt met name voor in keukenzout. Het is samen met natrium en 
kalium nodig voor een goed evenwicht in de vochthoeveelheid van het 
lichaam.

   

Magnesium zit in brood en graanproducten, groente, 
noten, melk en melkproducten en vlees. 

Magnesium is een mineraal dat onder andere nodig is voor 
de vorming van bot en spieren. Het speelt ook een rol bij 
de overdracht van zenuwprikkels en een goede werking van 
de spieren.

Magnesium 

In wit poedervorm wordt magnesium zeer veel gebruikt in de turnsport om de 
handen stroef te maken.

Foto: Sander van der Wel

Amethist; voorbeeld van een van 
de duizenden mineralen.

De amethist wordt vaak in 
sieraden gebruikt.

• eiwitten zorgen voor de vorm van de verschillende cellen; je mag ze de 
architect van de cel noemen;

Bekende sporenelementen zijn:  koper, zink, jodium en 
chroom. 
Deze elementen zijn beschreven in de lijst van bekende 
atomen (vanaf blz. 27)

• eiwitten werken bij de stofwisseling = je voeding omzetten in bouwstoffen 
voor je lichaam;

Eiwitten behoren tot een van de belangrijkste 
moleculen van ons lichaam.

Eiwitten

Ze doen hun belangrijke werk vooral in onze 
cellen.

Hun werk:

Een sporenelement is een onmisbaar element. 

Je hebt het nodig voor een goede groei. Je organen 
kunnen er goed door werken.
Je hebt er maar heel weinig van nodig, microgrammen 
tot milligrammen. Grote hoeveelheden kunnen zelfs 
giftig zijn.

• eiwitten zorgen voor het contact (communicatie) tussen cellen;

Sporenelementen

• eiwitten verzorgen het vervoer in de cel en buiten de cel;

In de woordenlijst bij worden prachtige DNA 
filmpjes genoemd waarin je eiwitten aan het 
werk kunt zien.

• in een cel gebeurt ongelooflijk veel, er moet dus ook veel geregeld 
worden; eiwitten zijn de grote regelaars.

Puur magnesium

Voedingsmiddelen waarin 
sporenelementen voorkomen.

Je leest er alles over op:
https://www.consumentenbon

d.nl/vitamines-en-
voedingssupplementen/sporen

elementen
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UW verhaal over de bouwstenen is het beste verhaal.

De essentie van de Big History verhalen is dat u het universele verhaal van het 
ontstaan en de ontwikkeling van dat wat wij kunnen waarnemen vertelt. Dat 
kunt u beter dan ik (J.W.). Er valt zóveel te vertellen, dat is zelfs in een heel 
mensenleven niet mogelijk. De hulp welke we via de essenties van Big History 
verkrijgen is daarom fraai richtinggevend.

Voor de leerkracht, ouder, maar jij mag het ook lezen, hoor!!!

In de eerste twee verhalenboeken heb ik u eerder verteld: maak met de 
ingrediënten welke ik u aanreik (en welke u zelf toevoegt en/of weglaat) uw 
eigen verhaal. Daar staat u zelf in en de overdracht naar de kinderen zal veel 
natuurlijker verlopen dan voorlezen uit dit boek. 

De belangrijkste essentie welke J.W. ziet en graag wil overdragen aan de 
kinderen, is het wonder dat ons omringt. Dat er iets nauwelijks voorstelbaar 
wonderbaarlijks is geschied: uit een enkel klein punt is ’iets’ ontstaan.
Uit dat ’iets’ is de materie ontstaan waarvan we zelf zijn gebouwd en al het 
andere waarneembare op de aarde en in de kosmos. 

Ik wens u nog meer plezier èn succes bij het zelf vertellen van uw verhaal.

Had de beste verhalenverteller zo iets wonderlijks kunnen bedenken?

J.W. spreekt de hoop uit dat u in staat bent dit ’onvoorstelbare wonder’ van 
de bouwstenen van onze kosmos zó aan de kinderen over te dragen dat ook 
zij verwonderd raken. Dat hun belangstelling groeit en de nieuwsgierigheid 
opgewekt wordt om meer te weten te komen over de ingrediënten welke u in 
de verhalen aanreikt. 

Het woord materie komt niet in de titel voor: daar gebruik ik bouwstenen. 
Hoewel ik de echte namen van de bouwstenen (materie, atoom, molecuul, 
element en zelfs quark) niet zal schuwen, dekt het woord bouwsteen voor 
onderwijskundig gebruik het eenvoudigst de lading. In het verhaal zult u ook 
de vergelijking tegenkomen met bouwstenen waar kinderen familiair mee 
zijn: duplo en lego. 

Ik wens u veel plezier met het lezen over de bouwstenen.

Uw op- en aanmerkingen worden zeer op prijs gesteld.
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