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Er waren eens drie biggetjes en een grote 
boze wolf. Zoals je weet zijn wolven gek op 
biggenvlees, en dus zat de grote boze wolf 
altijd achter de drie biggetjes aan. Gelukkig 
was het de wolf nog nooit gelukt om één van 
de biggetjes te pakken te krijgen, maar de 
biggen kregen er wèl schoon genoeg van om 
altijd maar door de wolf opgejaagd te wor-
den. Ze besloten daarom alledrie een huis 
te bouwen waarin ze veilig zouden zijn voor 
de wolf.

Het jongste biggetje bouwde zijn huisje van 
stro. Toen het af was ging hij naar binnen, 
deed de deur op slot, en dacht: ‘Zo, voor die 
wolf hoef ik niet bang meer te zijn!’. Maar de 
wolf dacht daar héél anders over: hij haalde 
diep adem, en blies het huisje van het jong-
ste biggetje in één keer omver! Gelukkig 
kreeg hij toch het biggetje niet te pakken: 
dat kon nog net op tijd wegrennen en in het 
huis van het tweede biggetje vluchten.

Het tweede biggetje had zijn huis van hout 
gemaakt. Het zag er al een stuk steviger uit 
dan het strooien huisje van het jongste big-
getje, maar dat bleek tegen te vallen: ook 
het houten huisje werd door de wolf zonder 
enige moeite omvergeblazen.
Toen vluchtten de twee biggetjes naar het 
huis van hun oudste broertje. Die was slim 
geweest: hij had zijn huis van steen ge-
maakt. En hoe hard de wolf ook blies: een 
stenen huis kreeg hij echt niet omvergebla-
zen. Eindelijk waren de biggetjes veilig!

S
TOFFEN

Je hebt dit sprookje over de drie bigge-
tjes vast wel eens eerder gehoord. Uit het 
sprookje blijkt hoe mooi het is dat er ver-
schillende soorten materialen op de wereld 
zijn. Als er geen steen zou zijn om huizen 
van te bouwen zouden de biggetjes nooit 
veilig kunnen zijn voor de wolf! Maar geluk-
kig zijn er ook nog andere materialen dan 

steen: stel je maar eens voor dat je van 
steen een paar warme sokken zou moeten 
breien! Daar heb je natuurlijk wol voor no-
dig. En als je dorst hebt heb je weer niets 
aan steen of wol, maar mag je blij zijn dat 
er water is.

Al die verschillende materialen worden in de 
scheikunde ook wel stoffen genoemd. Stof-
fen zijn dus niet alleen de materialen waar 
je kleren van gemaakt zijn, maar ook dingen 
als ijzer, water of suiker. Maak maar eens 
een lijstje van hoeveel verschillende stoffen 
je kent - je zal zien dat het er ontzettend 
veel zijn! (Eigenlijk klopt dit niet helemaal.. 
Veel van de ‘stoffen’ die op zo’n lijstje staan 
- hout bijvoorbeeld - zijn volgens scheikun-
digen eigenlijk geen stoffen maar mengsels 
van stoffen. Voor het gemak zal ik zulke 
mengsels in dit artikel ook ‘stoffen’ noe-
men.)

Als je zo’n lijstje met stoffen maakt valt je 
misschien iets bijzonders op. Je kunt je van 
sommige stoffen namelijk afvragen of je ze 
nou wel of niet apart op het lijstje mag zet-
ten. Stel bijvoorbeeld dat je al ‘water’ op je 
lijstje hebt staan. Na lang nadenken bedenk 
je vervolgens: ‘ijs’.  Maar is ijs eigenlijk wel 
een aparte stof? Op het eerste gezicht zou 
je het wel zeggen: ijs is hard en koud, ter-
wijl water vloeibaar en vaak ook veel war-
mer is. Maar als je een blok ijs op de kachel 
legt zul je merken dat het ontdooit en water 
wordt. Is ijs nou een andere stof dan water 
of niet?

Omdat je water in ijs kunt veranderen en 
ijs ook weer in water vinden we dat water 
en ijs eigenlijk één en dezelfde stof zijn. We 
zeggen dan: ‘ijs is bevroren water’. En zo 
zijn er nog veel meer stoffen die niet zoveel 
verschillen als je op het eerste gezicht zou 
denken. Als je een stuk hout verbrandt krijg 
je as - een stof die totaal niet op hout lijkt, 
maar er kennelijk toch veel mee te maken 
heeft. En zo zijn er nog honderden voorbeel-
den te verzinnen.

Er zijn dus een heleboel stoffen die je in el-
kaar kunt veranderen. Dat hadden de men-
sen natuurlijk eeuwen geleden ook al door, 
en dus begon men zich af te vragen hoe dat 
zou komen. Het leek wel erg onwaarschijnlijk 
dat bij zo’n verandering de ene stof opeens 
verdween en de andere te voorschijn kwam. 
Als al die stoffen steeds in elkaar veranderen 
moet er toch wel íets hetzelfde blijven? Zou 
het misschien kunnen dat er eigenlijk maar 
een paar stoffen zijn, waaruit al die andere 
stoffen zijn opgebouwd?
De eersten die (voor zover wij weten) met 
een dergelijk idee kwamen waren de oude 
Grieken, al meer dan tweeduizend jaar ge-
leden. Zij dachten dat alle stoffen uit vier 
basisstoffen waren opgebouwd - de zoge-
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naamde ‘elementen’. Die vier elementen 
waren aarde, water, lucht en vuur. Welke 
elementen er in een stof zaten kon je vol-
gens hen makkelijk uitvinden: als iets warm 
was zou er wel vuur in zitten, als iets een 
vloeistof was moest het water bevatten, en-
zovoort.

Die theorie van de oude Grieken klinkt ons 
nogal vreemd in de oren. Maar bedenk je 
wel dat er in die tijd nog lang geen dure la-
boratoria waren waarin men naar hartelust 
kon experimenteren - dan is zo’n theorie 
nog helemaal niet zo gek bedacht!
Toch bleek uiteindelijk wel dat de oude Grie-
ken er met hun vier elementen behoorlijk 
naast zaten. Maar het zou nog wel even du-
ren voordat er een theorie kwam die wèl min 
of meer klopte: die bestaat eigenlijk pas een 
paar honderd jaar, en er worden nog steeds 
allerlei nieuwe dingen ontdekt!

H
OE ZIT HET DAN WEL?

Pak eens een stukje papier, en scheur 
dat doormidden. Je hebt nu twee stukjes 
papier. (Je ziet het: scheikunde is helemaal 
niet moeilijk!) Als je één van die twee stuk-
jes opnieuw doorscheurt houd je weer twee 
stukjes papier over. Doe dit nog eens, en 
nog eens, en nog eens, en... ho, stop! Maak 
voordat je gaat scheuren eerst eens een 
gokje: hoe vaak denk je dat je zo door kunt 
gaan? Honderd keer? Duizend keer? Dat zal 
je tegenvallen! Meestal is het papiertje dat 
je overhoudt na een keer of vijftien scheuren 
wel zo klein geworden dat je het echt niet 
meer kunt scheuren. Maar één ding is dui-
delijk: hoe klein het stukje papier ook is dat 
je dan in je handen hebt, het is nog steeds 
papier. Als je een piepklein pennetje en een 
flink vergrootglas had zou je nog steeds je 
naam erop kunnen schrijven.

Nu kun je je natuurlijk afvragen of dit altijd 
maar zo doorgaat. Als je onder een micro-
scoop verder zou gaan scheuren, kun je dan 
eindeloos doorscheuren en toch steeds twee 
stukjes papier overhouden? En nu komt het 

leuke: dat kan niet! Nadat je een keer of 
vijfenzeventig gescheurd hebt ben je bij het 
kleinst mogelijke stukje papier aangeko-
men. (Ik maak hier trouwens eigenlijk weer 
dezelfde fout als in het begin: papier is een 
mengsel van verschillende stoffen, en dus 
houd je geen kleinste stukje papier over, 
maar een kleinste stukje van één van de 
stoffen waaruit papier is opgebouwd). Zo’n 
kleinste stukje van een bepaalde stof heet 
een molekuul.

Je zult misschien zeggen: ‘Vijfenzeventig 
keer is ook niet veel!’. Maar denk nog maar 
eens aan het scheuren van het papier: na 
vijftien keer kon je het stukje papier dat je 
had al nauwelijks meer zien. En dan moet 
je nóg eens vijftien keer scheuren, en nóg 
eens, en nóg eens, en nóg eens! Tegen die 
tijd heb je toch wel iets héél kleins in je han-
den...

In figuur 1 kun je zien hoe we een molekuul 
meestal tekenen. Een aantal bolletjes, met 
daartussen wat lijnen. Die lijnen geven de 
krachten weer die de bolletjes als een soort 
elastiekjes bij elkaar houden. De bolletjes 
zelf noemen we atomen.

Ook atomen zijn er weer in allerlei soorten en 
maten. In totaal zijn er iets meer dan hon-
derd verschillende soorten atomen. Som-
mige stoffen, zoals bijvoorbeeld ijzer of di-
amant, bestaan maar uit één soort atomen. 
Andere, zoals water, bestaan uit molekulen 
die uit een paar verschillende atomen zijn 
opgebouwd, terwijl weer andere stoffen uit 
molekulen met enorm veel atomen bestaan. 
Bij die laatste groep horen bijvoorbeeld de 
molekulen waar mensen, dieren en planten 
uit opgebouwd zijn. Je ziet dat de Grieken 
het toch nog niet zo gek hadden bedacht 
met hun ‘elementen’ - er blijken alleen zo’n 
honderd elementen te zijn in plaats van de 
vier waar de Grieken het over hadden. Het 
Griekse woord ‘element’ wordt nog steeds 
gebruikt voor de verschillende atoomsoor-
ten.

Het woord ‘atoom’ komt trouwens ook uit het 
Grieks, en betekent ‘ondeelbaar’. Toen men 
de atomen eenmaal ontdekt had dachten de 
meeste wetenschappers dat ze daarmee alle 
raadsels verklaard hadden en dat atomen de 
kleinst mogelijke (en dus ‘ondeelbare’) deel-

De vier ‘elementen’

 Figuur 1: Een ‘molekuul‘
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tjes waren waaruit alles was opgebouwd. 
Maar zoals het zo vaak gaat in de weten-
schap, zo ging het hier ook: alles bleek toch 
nog net iets ingewikkelder dan men in die 
tijd (ruim een eeuw geleden) dacht. Want 
ineens bleek dat ook bepaalde atoomsoor-
ten in elkaar konden veranderen! Zouden de 
atomen dan toch niet zo ‘ondeelbaar’ zijn als 
iedereen dacht?

N
OG KLEINER!

Na lang experimenteren bleek dat ato-
men inderdaad ook weer uit kleinere deeltjes 
zijn opgebouwd. In figuur 2 kun je zien hoe 
een atoom eruit ziet. Een atoom is eigenlijk 
een soort mini-zonnestelseltje. In het mid-
den, op de plaats waar in het zonnestelsel 
de zon zit, zit de kern van het atoom; daar 
omheen cirkelen in verschillende banen de 
zogenaamde elektronen. En om meteen nog 
maar een stap verder te gaan: uiteindelijk 
bleek dat ook de kern van een atoom niet 
uit één deeltje bestond, maar uit een soort 
druiventros die is opgebouwd uit twee soor-
ten deeltjes:  protonen en neutronen.

Dat was natuurlijk een grote vooruitgang, 
want in plaats van honderd verschillende 
elementen bleken er nu maar drie verschil-
lende ‘bouwstenen’ te zijn: protonen, neu-
tronen en elektronen. Dat moesten wel de 
échte elementen zijn! Men gaf de drie deel-
tjes daarom maar de naam ‘elementaire 
deeltjes’.

Met de ontdekking van de drie elementaire 
deeltjes ging de wereld er opeens schitte-
rend eenvoudig uitzien. Het bleek dat er ei-
genlijk maar één recept was om een atoom 
op te bouwen. Dat recept zag er ongeveer 
als volgt uit: begin met een willekeurig aan-
tal proto-nen - ergens tussen de 1 en de 
100. Protonen hebben de neiging om elkaar 

af te stoten (net zoals bijvoorbeeld twee 
dezelfde polen van een magneet), en dus 
moet je aan de protonen een bepaald aan-
tal neutronen toevoegen die de protonen als 
een soort lijm bij elkaar houden. Daarmee 
heb je dan een kern gemaakt. Nu neem je 
evenveel elektronen als je protonen had, en 
die laat je in een aantal banen om de kern 
heen draaien. Dat is alles: nu hebben we 
een atoom gemaakt!

Nu begrijp je waarschijnlijk ook waarom er 
zo’n honderd verschillende soorten atomen 
zijn: dit zijn de verschillende atomen die je 
kunt maken door met een verschillend aan-
tal protonen te beginnen. Als je met meer 
dan honderd protonen een atoom wilt ma-
ken blijkt dat heel moeilijk te zijn: de ‘neu-
tronenlijm’ werkt dan niet zo goed meer, en 
het atoom valt al snel uit elkaar.

M
AAR... ER IS NOG VEEL MEER!

Natuurlijk waren er weer heel veel we-
tenschappers die dachten dat ze alle proble-
men nu opgelost hadden. Ze wisten wat ato-
men waren, de ‘echte’ elementaire deeltjes 
waren gevonden, en de hele scheikunde kon 
op deze manier verklaard worden.
Nou, dat bleek nog heel hard tegen te vallen! 
De ontdekking van de protonen, neutronen 
en elektronen was nog maar het begin van 
de speurtocht naar de elementaire deeltjes. 
Maar... om deze Universum niet al te dik te 
maken moet ik maar eens ophouden met 
schrijven. In de volgende Universum komt 
het tweede deel van het verhaal over ele-
men-taire deeltjes. Daarin zul je zien dat de 
drie deeltjes waar ik het nu over heb gehad 
nog lang niet alle elementaire deeltjes zijn. 
Sterker nog: twee van de drie blijken ook 
zelf weer uit kleinere deeltjes te zijn opge-
bouwd! Verder ik het dan hebben over de 
vreemde eigen-schappen die sommige ele-
mentaire deeltjes hebben, en vertel ik wat 
dit alles nou allemaal met sterrenkunde te 
maken heeft. Tot de volgende keer!

 Figuur 2: Een ‘atoom‘


