
Les Piepkleine legosteenties
E6n van de belangrijkste onderwerpen in de natuurkunde is de vraag waaruit de stoffen, voorwerpen en

materialen om ons heen en in ons lichaam zijn opgebouwd'

Neem bijvoorbeeld een vel papier. Op het eerste gezicht lijkt dat 66n ding: een dun, plat, rechthoekig

voorwerp dat je kunt buigen en vouwen.

Maar is dat wel zo? We kunnen het vel papier immers ook doormidden scheuren. Dan hebben we twee

platte, dunne, rechthoekige (nou ja, dat hangt er vanaf hoe recht je hebt gescheurd!) voonruerpen'

Hoe kan het dat je dat eerste voorwerp in twee stukken kon delen? En hoe vaak kun je daarmee

doorgaan?

Hoeveel stukjes heb je gemaakt?

Ho6 siioof is ad;m;ifttkanft;n rrbi-ritbi niie;tu kj; a aile over

hebt?

De vraag is nu hoe lang je

hiermee door zou kunnen
gaan. Met de schaar en het
mesje kwam je niet verder,

maar met hele precieze moderne apparaten zouje het stukje papier

misschien nog wel veelvaker doormidden kunnen delen. Maar hoe

lang kun je daarmee doorgaan? wat is het kleinste deeltje dat je op

deze manier kunt maken?

ook de oude Grieken dachten al na over dit probleem. E6n van hen

bedacht dat er op een gegeven moment een deeltje overblijft dat je niet

meer doormidden kunt delen. Dat deeltje noemde hij een atoom. Dat

komt van het Griekse woord atomos, dat ondeelbaar of onsnijdbaar

betekent.

Hoe heette de Griekse geleerde die deze theorie bedacht?

Wanneer leefde hij?

Wat was zijn bijnaam?

lnmiddels weten we dat deze Griekse geleerde (gedeeltelijk) gelijk had. Alle materialen om ons h.een zijn

opgebouwd uit piepkleine deeltjes: de atomen. Er zijn ongeveer honderd verschillende soorten atomen.

Door die met elkaar te combineren, kun je alle stoffen en voorwerpen maken die je maar kunt bedenken:

papier, water, lucht, gOud, je nagel, je hart, een vOetbal, een Olifant, een mier, enzovOortS'

cm tang (dit is de lange kant van een A4'tje).

Knip de strook precies doormidden.
Doe hetzelfde met 66n van de overgebleven helften'

Herhaal dit zo vaak mogelijk en tel het aantal keren dat je knipt. Let erop dat je steeds in dezelfde

richting knipt. Je mag het overgebleven stukje papier dus niet draaien!

op een gegeven moment is het overgebleven stukje te klein om

doormidden te t nippen. Misschien kun je dat dan met een heel

scherp mesje (pas op je vingers!) nog een keer door midden

delen. Maar op een gegeven moment houdt het op'


