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Inleiding 

 
De dualiteit van golven en deeltjes is een onderdeel van de kwantummechanica dat zegt dat 

alle deeltjes zoals licht en elektronen zich onder bepaalde omstandigheden als golven 

gedragen en alle golven zich onder bepaalde omstandigheden als een stroom deeltjes 

gedragen. 

 

De grote vraag bij dit onderdeel is of licht nu eigenlijk een golf of een deeltje is. 

 

De eerste theorie die uitlegt wat licht is, kwam van Christiaan Huygens. Hij legde de 

bewegingen en eigenschappen van licht uit als golf (de golftheorie).  

De latere theorie van Isaac Newton ging hier tegenin: hij verklaarde weerkaatsing en breking 

van licht juist met deeltjes (de lichttheorie).  

 

Fysici gingen er van uit dat licht een golfverschijnsel was omdat de experimenten van 

Thomas Young met interferentie in 1801 niet met deeltjes verklaard konden worden. Echter in 

1905 wees de theorie van Albert Einstein voor het foto-elektrisch effect erop dat licht toch als 

deeltje gezien kon worden. 

 

Tegenwoordig gebruiken we beide theorieën die erop wijzen dat licht, en ook materiedeeltjes 

zoals elektronen, zich in sommige opzichten gedragen als een golf en in sommige opzichten 

als deeltjes.  

 

In dit werkstuk ga 2 experimenten uitvoeren waarmee ik aan kan tonen dat licht zich 

inderdaad als een golf én als een deeltje kan gedragen en geef ik antwoord op de vraag:  

Zijn elektronen echt alleen deeltjes? 



2. LICHT 

 
Licht is te beschouwen in twee theorieën: 

1. De theorie van Christiaan Huygens (1629-1695), die licht beschrijft als golven (zoals 

golven op het water oppervlak). 

2. De theorie van Isaac Newton (1643-1727), die licht beschrijft als kleine deeltjes die 

zich met een grote snelheid verplaatsen. 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op allebei de theorieën, verdeeld in twee paragrafen. 



2.1 Licht; Golven 

 
De theorie van licht dat zich als golf gedraagt, dateert uit de 17

e
 

eeuw en werd verklaard door de Nederlandse wetenschapper 

Christiaan Huygens (1629-1695) met het principe van Huygens-

Fresnel. Het principe van Huygens-Fresnel is onder andere van 

toepassing op buiging en interferentie van het licht waarmee de 

golftheorie werd ontwikkeld. 

 

 

 

 

 

    Christiaan Huygens. 

 

Buiging: ook wel diffractie, is het afbuigen van

 een golf als het zich langs een object of 

 door een spleet heen 

beweegt. (Zie figuur 1) 

 

 

Interferentie: is een versterking of verzwakking 

van verschillende golven op dezelfde 

plaats en tijd. Bij elke interferentie 

ontstaat een interferentiepatroon met 

plekken van een hogere intensiteit. Deze 

plekken ontstaan omdat golven elkaar in 

dat punt versterken, we zeggen ook wel als 

golven elkaar versterken dat ze in fase zijn. 

Er ontstaan ook plekken met een lager 

intensiteit of misschien wel volledige 

uitdoving van golven. Deze plekken 

onstaan omdat golven elkaar in dat punt 

verzwakken of volledig uitdoven. (zie 

figuur 1)       Figuur 1. 

In het punt S,0 zien we diffractie van een 

golf (roze), in de punten S,1 en S,2 treed 

nog eens diffractie op en die golven 

interfereren met elkaar (blauwe punten 

voor max- en gele punten voor minimale 

interferentie) 

 

In 1801 voerde Thomas Young een aantal interferentie experimenten uit die niet konden 

worden verklaard met de deeltjestheorie van Isaac Newton maar wel met de golftheorie van 

Christiaan Huygens, waardoor de deeltjestheorie van licht werd foutgekeurd en de golftheorie 

als juist werd gezien. 

 

In 1873 toonde James Clerck Maxwell aan dat licht kan worden opgevat als een 

elektromagnetische golf. Na deze aantoning werd het woord “spectrum” voor alle 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Interferentie_(natuurkunde)


elektromagnetische straling gebruikt. Elektromagnetische straling is de voortplanting van 

elektrische en magnetische trillingen.  

In het elektromagnetische spectrum zitten de volgende gebieden: radiogolven, microgolven, 

infrarode straling, zichtbaar licht, ultraviolette straling, röntgenstraling en gammastraling. 

Zichtbaar licht vormt een klein deel van het elektromagnetische spectrum. Hieronder staat ter 

verduidelijking een afbeelding van het gehele spectrum. 

 

 
Figuur 2. Elektromagnetisch spectrum 

 

Het zichtbare spectrum van licht heeft een golflengte tussen 380 nm en 780 nm (in een 

vacuüm). De kleinste golflengte die door een mens gezien kan worden geeft de kleur violet. 

De grootste golflengte die door een mens gezien kan worden geeft de kleur rood.  De grootste 

gevoeligheid van het menselijk oog ligt bij ca. 550 nm (geelgroen) bij daglicht en bij 500 nm 

(blauwgroen) bij nacht. 

 

Golflengtes van zichtbaar licht in vacuüm: 

 

rood  ligt tussen 650 nm en 780nm 

oranje   585 nm en 650nm 

geel   575 nm en 585nm 

groen   490 nm en 575nm 

blauw   420 nm en 490nm 

violet   380 nm en 420nm 

 

De snelheid van een elektromagnetische golf hangt af van de golflengte en de frequentie van 

de golf: 

 

Hier is: 

 c = de lichtsnelheid. Deze is ongeveer 3,00 x 10
8
 m/s ( = 300 000 km/s) in vacuüm, 

maar een stuk minder in dichtere stoffen. 

 λ = de Griekse letter lambda voor de golflengte in meters. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nanometer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rood_(kleur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oranje_(kleur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geel_(kleur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groen_(kleur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Violet


 f = de frequentie in hertz, het aantal trillingen per seconde (Hz). 

De snelheid van de golf is gelijk aan de lengte van een golf keer het aantal golven per seconde 

langskomen. 

 

Elektromagnetische straling kan op twee manieren worden waargenomen, als golven of als 

deeltjes. Het woord elektromagnetisch zeg het al, er treden elektrische en magnetische velden 

tegelijkertijd op. Een wisselend elektrisch veld gaat altijd gepaard met een wisselend 

magnetisch veld, en omgekeerd. 

Een elektromagnetische golf is een combinatie van een elektrisch veld  en een magnetisch 

veld  welke loodrecht op elkaar staan en kunnen als volgt worden opgeschreven: 

 

 

 

Hier is: 

  en  = waarde van het elektrische veld , magnetische veld  op de plaats   

op de tijd t 

 ,  = golfamplitude van het elek- magnetische veld 

 ω = 2πf = pulsatie van golven, met f als de frequentie van de golven 

  = een vector in de voortplantingsrichting van de golf, met de grootte  (het 

golfgetal) en λ de golflengte van de beide golven. 



2.2 Licht; Deeltjes 
 

Naast de theorie van licht dat zich gedraagt als een golf, is er ook 

een theorie van licht waarin wordt uitgelegd dat licht zich als een 

stroom deeltjes gedraagt. Deze theorie wordt ook wel de 

deeltjestheorie genoemd. De deeltjestheorie komt net als de 

golftheorie uit de 17
e
 eeuw en is opgesteld door Isaac Newton. 

Deze theorie legt uit dat licht uit een stroom deeltjes bestaat: 

fotonen. Fotonen kunnen op verschillende manieren ontstaan in 

atomen. Ten eerste kunnen bij kernsplijting of kernfusie fotonen 

vrijkomen. Ook als materie met antimaterie botst, kunnen er 

fotonen vrijkomen, maar waar we ons in deze paragraaf in gaan 

verdiepen is het vrijkomen van fotonen bij het terugvallen van 

elektronen naar een lagere baan om de atoomkern.   

                   

          Isaac Newton. 

 

Een atoom bestaat volgens het atoommodel 

van Bohr uit een kern met een kleine 

positieve lading, die is opgebouwd uit 

protonen (positief geladen) en neutronen 

(neutraal geladen), daaromheen draaien 

elektronen die in hun baan blijven door de 

aantrekkingskracht van de positief geladen 

kern op de negatief geladen elektronen. 

Elektronen draaien in enorm grote banen 

rond de atoomkern met een bepaalde 

energie En. Als n=1 dan bevindt het elektron 

zich in de grondtoestand, als n>1 (n kan 

alleen maar een heel getal zijn) dan bevindt 

het elektron zich in een aangeslagen  

toestand. Deze toestanden worden  

  Figuur 3.            energieniveaus genoemd. In de afbeelding  

                                                                                hiernaast is te zien hoe een elektron van aan 

aangeslagen toestand in baan 3 terugvalt in baan 2, waarbij een foton vrijkomt met de formule: 

 
 

Hier is: 

 E = energie voor een lichtkwantum (foton) 

 v = frequentie (wordt ook wel geschreven als f) 

 h = de constante van Planck (6,626 × 10−34 J.s (Joule per seconde)) 

 

Deze formule geeft het verband tussen het energieniveau E van een foton en de 

frequentie f van de golf waarin de fotonen zich bewegen. 

 

Fotonen bewegen zich met de lichtsnelheid, wat in vacuüm 2,99792458 × 108  is. In de speciale 

kwantummechanica is vastgesteld dat een deeltje met massa zich nooit kan voorbewegen met 

de lichtsnelheid. (een object wordt moeilijker voort te bewegen naarmate het sneller beweegt, 



bij de lichtsnelheid zou het object dan theoretisch een oneindig grote kracht moeten krijgen) 

Een foton heeft dan ook geen massa en is een massaloos deeltje.  

Als fotonen zich door een transparant medium bewegen dan gaan ze langzamer dan door een 

vacuüm dit is afhankelijk van de brekingsindex van dat medium. De brekingsindex wordt ook 

weer beïnvloed door de frequentie van de straling. Als van twee media de brekingsindex 

verschillen dan vind er op de grens daarvan breking plaats. 

 

Licht is een vorm van elektromagnetische straling, licht bestaat uit fotonen en dus zijn fotonen 

ook elektromagnetische straling. Zoals in het vorige hoofdstuk al is gezegd kan 

elektromagnetische straling als golf en als deeltje worden waargenomen. 



3. Elektronen 
 

In dit hoofdstuk gaan we kijken naar de eigenschappen van elektronen. 

 

We doen dit in net als bij hoofdstuk 2 in twee paragrafen: 

 

1. Elektronen gezien als een elementair deeltje 

2. Elektronen gezien als een golf 



      3.1 Elektronen; Deeltje 

 
Een atoom bestaat zoals in het vorige hoofdstuk  

al is uitgelegd uit een kern met neutronen en 

evenveel protonen als dat er elektronen in banen 

omheen draaien. Een elektron is een negatief 

geladen elementair (valt niet verder te splitsen) 

deeltje dat om een atoom kan draaien of vrij in de 

ruimte beweegt. Als een elektron vrij beweegt kan 

het in een metaal bewegen van een baan van een 

atoom naar een andere baan rondom een ander 

atoom. Door deze overdracht van elektronen 

ontstaat een elektrische stroom in het metaal en 

dat noem je elektriciteit.  

Een elektron draait met een enorme snelheid van 

duizenden kilometers per seconde rond de kern 

van een atoom. In een seconde draait een elektron 

wel meer dan 7.000.000.000.000.000.000 (7 

biljoen) keer rond. Elektronen bewegen zo snel 

dat het lijkt alsof elektronen zich overal om het  

atoom bevinden.          Figuur 4. Opbouw van een atoom. 

Een elektron heeft een negatieve lading van  

1,6022×10-19 
Coulomb, dat is gelijk aan de elementaire lading wat een natuurconstante is 

(uitgedrukt in ampère per seconde (Coulomb)). De rustmassa van het elektron is 

9,109534×10-31 kg, wat meer dan 1800 keer zo klein is als de massa van een proton, hierdoor 

wordt de massa van een geheel atoom vaak berekend door alleen de kerndeeltjes bij elkaar op 

te tellen. 

 

In hoofdstuk 2.2 is besproken dat een elektron (volgens het atoommodel van Bohr) zich altijd 

in een bepaald energie niveau bevindt wat werd aangeduid met het getal n. Omdat elektronen 

zo snel rond bewegen word de elektronenbaan ook wel een schil genoemd. Nu worden die 

schillen ook wel met een letter aangeduid.  

Verschillende atomen hebben een verschillend aantal elektronen. Hoe meer deeltjes er in de 

kern zitten, hoe meer elektronen het atoom heeft. Elektronen bewegen niet allemaal op 

dezelfde afstand van de atoomkern. Het dichtst bij de kern is de K-schil. Het elektron van het 

waterstofsatoom bevindt zich in deze K-schil. 

Heliumatomen hebben twee elektronen. Die zitten  

beide in de K-schil. Meer dan twee elektronen passen 

er niet in deze schil. Een lithiumatoom heeft drie 

atomen. Twee ervan zitten er in de K-schil. De derde in 

de L-schil. Die schil heeft een grotere afstand tot de 

kern. daardoor kunnen er in totaal meer en in dit geval 

acht elektronen in de L-schil. 

Zuurstof heeft acht elektronen. Twee ervan zitten in de 

K-schil. En de L-schil heeft er dus maar zes. De L-

schil is bij zuurstof nog niet vol. 

Er kunnen zich al elektronen bevinden in een baan 

terwijl een baan dichter bij de atoomkern nog niet vol zit. 

n  Aantal elektronen per schil 

1 K 2 

2 L 8 

3 M 18 

4 N 32 

5 O 50 

6 P 72 

7 Q 98 

Enz. 



Verschillende atomen hebben verschillende scheikundige eigenschappen. Soms lijken die 

eigenschappen wel veel op elkaar. Het gaat dan om atomen met eenzelfde aantal elektronen in 

de buitenste schil. Zilver- en goudatomen bijvoor beeld hebben allebei één elektron in de 

buitenste schil. Het zijn allebei edelmetalen.  

 

Elektronen die niet sterk zijn gebonden in hun baan, kunnen loskomen als ze genoeg energie 

hebben opgenomen van een invallende lichtgolf. Dit verschijnsel noemt men het foto-

elektrisch effect dat werd ontdekt door Heinrich Hertz door een metaal te bestralen waardoor 

er een elektrische stroom werd opgewekt. Later zag Phillipp Lenard een verband tussen de 

frequentie van de gebruikte straling en de grootte van de opgewekte stroom (het aantal 

uitgestoten elektronen). Tot dan toe dachten fysici dat de grootte van de opgewekte stroom 

enkel te maken had met de intensiteit van de straling. 

 

Wanneer je twee geleidende platen met een gelijkspanningsbron verbindt, zal één plaat een 

negatieve lading krijgen en de andere een positieve. Als er licht op de negatieve plaat valt, 

komen er elektronen vrij. Die elektronen verplaatsen zich 

direct naar de positieve plaat waardoor de stroomkring 

gesloten is en er een stroom door de opstelling gaat lopen. 

Het effect vindt niet plaats als het licht een te lage frequentie 

heeft (bijv. bij daglicht komen er geen elektronen vrij). 

Dit effect is onverklaarbaar wanneer je er van uit gaat dat licht 

een golfverschijnsel is.  

 

 

     Figuur 5.  

Opstelling voor het verklaren  

van het foto-elektrisch effect 

 

 

        Figuur 6. 

 

In figuur 6. is te zien dat er bij een lage frequentie (in dit geval 700 nm) geen, maar bij hogere 

frequenties (bijv. 550 en 400 nm) wel een elektron vrijkomt. Fotonen kunnen niet 

“samenwerken” om een elektron vrij te krijgen. 

 

In 1905 publiceerde Einstein een artikel met zijn verklaring van het foto-elektrisch effect. Hij 

bouwde verder op de theorie van Max Planck dat energie in pakketjes, zogenaamde kwanta, 

voorkwam. Albert Einstein ging in zijn artikel ervan uit dat ook licht bestond uit de 

zogenaamde energie-pakketjes die hij licht-kwanta noemde, nu ook wel fotonen genoemd. 

 

Door te stellen dat je een hoeveelheid energie nodig heeft om een elektron vrij te maken en 

dat de energie van een foton rechtevenredig is met de lichtfrequentie, is Einstein tot de 

volgende vergelijking gekomen:  

 

 

 



 

Hier is: 

 Ek  = de kinetische energie van het losgeslagen elektron 

 Hf = de energie van het invallende foton 

o h = de constante van Planck (6,626 × 10^−34 J.s (Joule per seconde)) 

o f = de frequentie van het invallende licht 

 

 W = de energie die nodig is om het elektron vrij te maken 

 

Hieruit volgt dat hoe kleiner de golflente is, hoe hoger de energie is. Dit is dus de verklaring 

van het foto-elektrisch effect. 



      3.2 Elektronen; Golf? 

 
Naast de theorie van elektronen die zich voordoen als een stroom deeltjes bestaat ook nog de 

theorie van elektronen die kunnen worden gezien als een golf. 

Begin de 20
e
 eeuw waren vrijwel alle natuurkundigen ervan bewust dat licht en dus 

elektromagnetische straling zich kan voordoen als een golf en als een deeltje. In 1924 kwam 

de natuurkundige Louis-Victor de Broglie met de theorie dat deeltjes zich in een ander 

opzicht konden gedragen , en wel als golf. Hij stelde hiermee de „hypothese van de Broglie‟ 

op. Deze hypothese zegt dat alle materie het karakter van een golf heeft waarvan de golflengte 

afhangt van de massa en de snelheid van het deeltje. Dit aan de hand van twee formules: 

 

 
 

Deze formule geeft het verband tussen de golflengte en de impuls van een deeltje: 

 

Hier is: 

  = de golflengte 

 h = de constante van Planck 

 P = de impuls van het deeltje 

 

en 

 

 
 

 

Deze formule geeft het verband tussen de frequentie van de golf en de totale energie van het 

deeltje. 

 

Hier is: 

 f = de frequentie 

 h = de constante van Planck 

 E = de totale energie van het deeltje 

 

De golfeigenschap van 

een elektron hangt 

samen met de 

elektronen-baan om de 

kern van een atoom 

waarin het elektron zich 

bevind. 

Het golfpatroon van een 

elektron moet namelijk 

precies passen in de 

afstand van de cyclus. 

     Golf van een elektron in zijn baan (schematisch) 



4. Experimenten 

 
Ik heb bij dit werkstuk 2 verschillende proeven uitgevoerd. 

 

Proef 1; heb ik uitgevoerd om aan te tonen dat licht als deeltjes of energie pakketjes gezien

   kunnen worden. 

 

Proef 2; heb ik uitgevoerd om aan te tonen dat elektronen als golven gezien kunnen worden. 

 

Bij het uitleggen van de experimenten zal ik terugkoppelen op de inhoud van de besproken 

hoofdstukken. 



4.1; Proef 1. 

 
Bij deze proef gebruik ik een opstelling van een kwiklamp 

die uv-straling uitzendt, een voltmeter en een zinken plaatje 

aan het uiteinde van de voltmeter. 

Met behulp van deze opstelling toon ik aan dat licht uit 

energiepakketjes bestaat. 

 

Eerst moet het zinken plaatje een elektrische lading krijgen 

die wordt weergegeven door de voltmeter. Die lading 

geven we door een pvc buis een statische lading te geven 

en die buis tegen het zinken plaatje te houden. 

De elektronen in het zinken plaatje zouden komen los en 

bewegen dan in de lucht wanneer we er de kwiklamp 

boven houden waarmee de elektrische lading verdwijnt. 

 

De elektronen kunnen niet uit zichzelf loskomen, daar is 

energie voor nodig. Ze kwamen los als we met de 

kwiklamp op het plaatje schenen maar komen niet los met 

“gewoon” zichtbaar licht. De energie van zichtbaar licht is 

dus niet hoor genoeg voor het losmaken van elektronen ook             Voltmeter. 

al is de lichtsterkte nog zo hoog, maar dat van uv-straling wel.  

We gebruiken de volgende formule om uit te leggen waarom dat zo is. 

 

 
 

Hier is: 

 Ek  = de kinetische energie van het losgeslagen elektron 

 Hf = de energie van het invallende foton 

o h = de constante van Planck (6,626 × 10^−34 J.s (Joule per seconde)) 

o f = de frequentie van het invallende licht 

 W = de energie die nodig is om het elektron vrij te maken 

 

We stellen dat we 1 elektron moeten losmaken en we kunnen dit twee keer met dezelfde 

omstandigheden doen. We doen het een keer met zichtbaar licht en een keer met uv-straling. 

 

Stel we nemen blauw licht, dat heeft een frequentie van ongeveer 6,666 × 10^14 Hz. 

De energie die nodig is voor het vrijmaken van het elektron is in deze beide gevallen gelijk, 

dus dat getal kunnen we weglaten (dit is gekozen om het volgende duidelijker te maken). 

 

Als we dit invullen krijgen we: 

 (6,626 × 10^-34   *   6,666 × 10^14)   =   4,373 × 10^-19 J (Joule) 

 

Als we nu uv-straling nemen met een frequentie van 1,5 × 10^15 Hz, dan krijgen we: 

 (6,626 × 10^-34   *   1,5 × 10^15)   =   9,939 × 10^-19 J 

 

Hieruit volgt dat hoe kleiner de golflente is, hoe hoger de energie is. Dus met een hoge 

frequentie is er genoeg energie om een elektron los te maken. 



 

4.2; Proef 2 

 
Bij deze proef gebruik ik een opstelling van een brillenlens, een raster, een wit scherm (in dit 

geval is dat een wit schoolbord), een kartonnen plaat met een spleet in het midden, een 

natrium- en een kwik lamp. Deze opstelling ziet er als volgt uit: 

 

 
 

Hiermee toon ik aan dat elektronen zich ook als een golf kunnen gedragen. 

 

De lamp zend lichtstralen uit doordat de elektronen die om de 

natrium of kwik atomen draaien, worden aangeslagen als er 

een stroom op wordt gezet. (Zoals in het plaatje hiernaast te 

zien is) 

Die lichtstralen gaan dan door de spleet heen en daarna 

worden ze door de lens gestuurd die de lichtstralen evenwijdig 

aan elkaar buigt. Deze evenwijdige lichtstralen leiden we dan 

door het raster heen die het licht breekt waardoor er een 

spectrum ontstaat van alle kleuren die in het licht van de lamp 

zitten. 

 

Deze kleuren hebben allemaal een eigen golflengte. Die golflengtes komen overeen met de 

elektronen die de lichtstralen hebben uitgezonden. 

 

---------- 

 

Ik heb deze proef zoals gezegd met een natriumlamp en een kwiklamp uitgevoerd. Hieronder 

zijn de foto‟s van beiden spectra te zien: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum van de natriumlamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum van  de kwiklamp 

 



Conclusie 
 

Uit beide proeven in mijn werkstuk is gebleken dat golven en deeltjes meer met elkaar te 

maken hebben dan op het eerste gezicht lijkt. 

Licht heeft een golf eigenschap wat is te verklaren met interferentie, maar heeft daarnaast ook 

een deeltjeseigenschap bij de theorie van het foto elektrisch effect. 

Elektronen lijken op het eerste gezicht deeltjes te zijn omdat ze een lading hebben, maar 

hebben daarnaast ook weer een golfeigenschap als men kijkt naar de golflengte van het 

uitgezonden licht bij een wisseling van energiebaan. 

Het antwoord op de onderzoeksvraag: “zijn elektronen echt alleen deeltjes?” is dan ook een 

nee, het zijn niet alleen deeltjes. Het zijn deeltjes met golfeigenschappen. 

 

Ik heb zelf altijd gedacht dat elektronen wel in een baan om het atoom draaien, maar nooit dat 

ze daarin ook nog met een golfbeweging voortrazen. 

Ik ben daarom erg tevreden over hoe dit werkstuk is gegaan. Door een proef op te stellen en 

uit te voeren heb ik iets (althans voor mijzelf) ontdekt. 



Bronnen 
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