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52 een fysische verandering onderscheiden van een chemische 

verandering. 
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levende natuur. 

54 het deeltjesmodel van de materie in verband brengen met moleculen 

en atomen. 
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Leerplandoelstellingen: 

14. In concrete voorbeelden uit de niet-levende natuur waarneembare 

stofomzettingen kunnen aantonen. 

38. De volgende begrippen aan de hand van het deeltjesmodel kunnen 

hanteren: atoom, molecule, zuivere stof, mengsel, temperatuur, 

aggregatietoestand en faseovergang. 

Misconcepties bij leerlingen 

Bij de chemische reactie bestaan er verschillende misconcepties die betrekking hebben op de reactie zelf en het aantal moleculen terwijl anderen vooral 
handelen over het aantal atomen betrokken in een reactie. Ook rond massaveranderingen bij reacties bestaan er verschillende misconcepties.  
 
De reactie zelf: 

- Reacties zijn onomkeerbaar. Deze misconceptie wordt in de eerste graad wel nog in stand gehouden (zie leerplandoel rond de omkeerbare en 
onomkeerbare reactie. Het is pas in latere graden dat de evenwichtsreactie zijn intrede doet.); 

- Bij een faseovergang treedt een chemische reactie op. Zo denken vele leerlingen dat bij het koken van water, water wordt omgezet naar 
waterstof- en zuurstofgas; 

- Bij een reactie veranderen de eigenschappen van de stof, zonder dat de stof verandert; 
- Er is geen enkel verband tussen de reagentia en de reactieproducten.  

 
Rond moleculen en hun aantal: 

- Een reactie omvat altijd 2 reagentia;  
- Bij een reactie veranderen de atomen binnen een molecule; 
- Bij een reactie hebben de reactieproducten altijd al bestaan (onzichtbaar, op een andere plaats, …) en deze verschijnen opeens; 
- Een variatie op dit thema: het eindproduct van een chemische reactie is een mengeling van de oude stoffen en geen nieuwe stof; 



- Het aantal moleculen moet hetzelfde blijven bij een chemische reactie, niet het aantal van elk atoom. 
 
Rond atomen een hun aantal: 

- Atomen kunnen vernietigd of bijgemaakt worden tijdens een reactie; 
- Het totale aantal atomen moet behouden blijven, niet het aantal van elke soort. 
 

Rond massaveranderingen: 
- Bij een reactie kan de massa kan toenemen;; 
- Bij een reactie blijft de massa niet constant als er gassen bij betrokken zijn.  

KERNIDEEËN 

 Het centrale idee in dit thema is “materie bestaat uit deeltjes”.  

Dit kernidee is het kernidee waar het hele vak chemie op gestoeld is. In de eerste graad is het niet de bedoeling om met reactievoorschriften aan de slag 
te gaan, maar is het belangrijk bepaalde termen duidelijk te definiëren en bepaalde hardnekkige misconcepties rond reacties weg te werken. In de eerste 
graad wordt de chemische reactie geïntroduceerd zonder een degelijke kadering te geven. Zo worden er geen reactievoorschriften opgesteld, moeten 
chemische elementen en moleculen niet benoemd worden en worden geen stoechiometrische berekeningen uitgevoerd. Gezien het belang voor het vak 
chemie in de tweede en derde graad is het noodzakelijk om in de eerste graad een stevig conceptueel inzicht te geven. De bedoeling in de eerste graad is 
om leerlingen een idee te geven van het verloop en de werking van een chemische reactie a.d.h.v. een deeltjesmodel, zonder de deeltjes al te benoemen. 
Op die manier zouden leerlingen in staat moeten zijn om de macroscopische uitingen van chemische reacties te kunnen verklaren. Dit is verre van 
evident, omdat een te grote vereenvoudiging misconcepties eerder kan versterken en verder leren sterk kan hinderen.  

In dit thema “stoffen en stofomzettingen” wordt een deeltjesmodel opgebouwd dat op eenvoudige wijze het verloop van reacties voorstelt. Daarbij 
wordt vooral aandacht besteed aan het feit dat : 

- Moleculen bestaan uit een bepaalde combinatie atomen en dat deze combinatie uniek is per soort molecule; 
- Een reactie een botsing van moleculen is, waarbij nieuwe moleculen ontstaan na de botsing; 
- Het aantal atomen voor en na de reactie zowel in aantal als in soort dezelfde zijn; 
- Het aantal moleculen voor en na de reactie in aantal en soort kunnen verschillen, in tegenstelling dus tot de atomen.  

Eenmaal het deeltjesmodel goed gedefinieerd, kan het gebruikt worden om waarnemingen bij proefjes te verklaren. 
Mogelijkheden zijn:  



- de stofomzettingen omschrijven die optreden bij het branden van een kaars. 
- massaverandering bij verbrandingsprocessen 
- de stofomzettingen beschrijven waarbij koolstofdioxide ontstaat 
- stofomzettingen bij het maken van een pannenkoek of cake beschrijven.  

Hierbij start men van een beschrijving van de waarneming. Bv. bij het branden van een kaars zal de was smelten, een deel in rook opgaan (soms zwart 
roet en het ontstaan van CO2. Aan te tonen doordat de kaars dooft in een afgesloten pot). Deze waarnemingen kunnen dan verklaard worden door het 
opstellen van een visuele voorstelling van de reactie. Elk van de verschillende reagentia wordt dan door een specifiek vormpje of combinatie van 
vormpjes voorgesteld. De reactieproducten worden dan door een combinatie van de onderdelen van de reagentia voorgesteld. Het eenvoudigst is om 
hier effectief evenveel vormpjes en soorten vormpjes te gebruiken dan er effectief atomen en soorten atomen aanwezig zijn in de reactie. Alhoewel het 
niet het hoofddoel is van de leerplandoelen in de eerste graad kunnen hierbij al een aantal chemische elementen en moleculen benoemd worden. 

Bij het uitwerken van deze verklaringen is het belangrijk oog te hebben voor volgende misconcepties:  

- Moleculen veranderen tijdens faseovergangen; 
- Het roesten van ijzer, de inwerking van zuur op metaal, is niets anders dan een aanval op die andere stof, met het zuur gebeurt verder niets; 
- Bij verbranding verdwijnt er stof. 

En deze dan ook a.d.h.v. het deeltjesmodel te weerleggen. Dit kan eenvoudig voor de eerste misconceptie door bij het model van de faseovergangen de 
deeltjes als moleculen voor te stellen en hen erop te wijzen dat bij een faseovergang de moleculen dezelfde gebleven zijn. Bij de tweede en de derde 
misconceptie stelt men de reactie voor die hoort bij het bestudeerde proces, bijvoorbeeld het roesten van ijzer. Men stelt de ijzer-atomen door 1 
bepaalde vorm voor, de zuurstofmoleculen door een andere en de eindproducten door de juiste combinatie van beide vormen. Men wijst leerlingen dan 
ook op het behoud van al deze atomen (of vormen).  

PERSPECTIEVEN 

 Stabiliteit en verandering 
In dit thema kan vertrokken worden vanuit het perspectief van “stabiliteit en verandering”.  
Men vertrekt hierbij best vanuit een aantal proeven waar men bepaalde parameters verandert. Men bestudeert dan welke elementen binnen het 
systeem stabiel blijven en welke veranderen.  
 
Zo kan men warmte aan een systeem toevoegen. Wanneer dit systeem een ijsblok bevat, dan zal dit ijsblok smelten. Wanneer het echter een rauw ei 
bevat, zal dit ei “stollen” (= gebakken worden). Het verschil tussen beide systemen zit hem niet alleen in wat er gebeurt wanneer de temperatuur 
toeneemt (in het ene systeem ontstaat een vloeistof, in het andere een vaste stof), maar nog meer in wat er gebeurt als de temperatuur weer afneemt. In 
het geval van het water, zal het water opnieuw stollen en ijs worden. In het geval van het ei, zal het ei “gestold” blijven.  



 
Hieruit kan dan men afleiden dat een verandering omkeerbaar of niet omkeerbaar kan zijn. In het geval een omkeerbaar proces is de stof dezelfde 
gebleven met dus dezelfde eigenschappen onder dezelfde omstandigheden (de stof is dus stabiel gebleven, de fasetoestand niet). Bij een onomkeerbaar 
proces is dit niet het geval en zijn de eigenschappen, en dus stof, verschillend bij terugkeer naar de oorspronkelijke situatie. De stof is in het laatste 
voorbeeld dus veranderd.  
 
Om deze verschillende patronen duidelijker vast te stellen, kan men dit proces voor meerdere systemen herhalen. Andere mogelijkheden zijn: het bakken 
van cake en pannenkoeken, metaal in een zuur brengen, neerslagreacties, …..  
 

 
Fysische verandering van aggregatietoestand      chemische verandering door toevoeging van hitte 
 

 stromen en behoud 
Dan worden de reacties bestudeerd vanuit het perspectief “stromen en behoud”. Vanuit dit perspectief wordt geprobeerd om de waarnemingen te 
verklaren met de al gekende deeltjesmodellen.  
 
Als je een metaal in een zuur gooit, zie je belletjes opstijgen. Er is dus gasvorming, maar er werd geen warmte toegevoegd. Waar komt dat gas dan 
vandaan? Het was er niet voor het metaal in het zuur terecht kwam. Hetzelfde geldt voor een neerslagreactie: waar komt die vaste stof vandaan zonder 
afkoelen? Of een reactie waar warmte vrijkomt zonder dat er energie toegevoerd wordt?  
Wanneer reacties in een afgesloten milieu worden uitgevoerd, blijkt bovendien dat er evenveel massa aanwezig is op het eind dan aan het begin van de 
proef. Het is logisch dat wanneer er bij een reactie gasvorming optreedt en het systeem niet afgesloten is, dit gas zal vervliegen en er wel een 



massavermindering optreedt. Wijs leerlingen erop dat dit komt omdat gas zich gemakkelijk kan verplaatsen. Voer reacties waarbij gas gevormd wordt, 
dan ook uit in een gesloten systeem zodat het massabehoud kan worden waargenomen.  
 
Dit zijn allemaal indicaties dat de deeltjesmodellen die in eerste instantie aangebracht zijn (“mengsel en zuivere stof” en de “faseovergangen”), verder 
verfijnd moet worden. Uit dit perspectief blijkt dus dat bij chemische reacties de massa behouden blijft, maar er een “stroom” binnen de deeltjes 
optreedt. Het is namelijk zo dat alhoewel de soort en het aantal atomen binnen een reactie dezelfde blijft, de atomen zich bij een reactie zullen 
hergroeperen en nieuwe moleculen vormen. Dit laatste zou je kunnen zien als het “stromen” van deeltjes. Daarnaast kan ook worden vastgesteld dat bij 
sommige reacties, niet alleen de “aggregatietoestand” van de stof verandert, maar ook de geur, de smaak, de impact op de gezondheid, …. Er treden dus 
duidelijke macroscopische veranderingen op in de gebruikte materie, die niet te verklaren zijn met de gekende modellen.  

 

 Schaal en verhouding om de veranderingen te verklaren  
Om nu deze veranderingen te kunnen verklaren, moet het systeem opnieuw met een andere bril bekeken worden, namelijk met deze van de “schaal en 
verhouding”. De macroscopische veranderingen van stoffen kunnen niet op deze schaal verklaard worden. Daarvoor moeten we gaan kijken op (sub-) 
moleculair niveau. Doordat de schaal waarop nu wordt ingezoomd zodanig klein is dat deze niet meer waarneembaar is met schoolse technologie, is een 
conceptuele aanpak nodig. Op dit moment kan teruggekoppeld worden naar de grootteorden die al aan bod kwamen in het thema 04 eigenschappen van 
materie. Een herhaling van dit concept en het visualiseren van de verschillende grootteorden is hier ook ten zeerste aan te raden, want het feit dat de 
deeltjes waarover sprake in dit model slechts 10-1nanometer groot zijn, betekent voor leerlingen weinig tot niets, omdat dit een te klein en te abstract 
getal is. Interessant hierbij is om analogieën te maken naar meer begrijpbare grootheden zoals bv. tijd. Een interessant hulpmiddel is de flash-animatie: 
“scale of the universe” (htwins.net/scale2/) 

Leerlingen moeten beseffen dat door het botsen/interageren van deeltjes, deze deeltjes zich kunnen hergroeperen en het ontstaan kunnen geven aan 1 
of meerdere nieuwe deeltjes. Om verwarring te vermijden wordt hier de term “deeltjes” verlaten en de termen molecule en atoom gebruikt. Een 
molecule is dan een specifieke combinatie van atomen en een atoom is een basisdeeltje (het basisdeeltje op dit moment). De moleculen voor de botsing 
bestaan dan uit een bepaalde combinatie atomen, terwijl de moleculen na de botsing uit een andere combinatie van dezelfde atomen bestaan. Door deze 
verandering van moleculen, veranderen de eigenschappen van de stof. De oorzaak van de macroscopisch waargenomen veranderingen, is dus een 



verandering van de “structuur en functie” van de moleculen.  

Het is zeer belangrijk dit concept aanschouwelijk voor te stellen. Dit kan door gebruik te maken van lego (zie vaardigheid “modellen opbouwen en 
gebruiken”).  

Alternatief: 
Men kan eenzelfde resultaat bereiken door te vertrekken vanuit het perspectief “structuur en functie”. Welk perspectief je verkiest, is afhankelijk van de 
klemtoon die je wil leggen en je lesopbouw. Wil je meer aandacht hebben voor het feit dat moleculen uit atomen bestaan en dat hun combinatie anders 
kan zijn. Waarbij deze veranderingen uiteindelijk leidt tot het ontstaan van verschillende stoffen op macroscopische schaal, dan is het perspectief 
“structuur en functie” aan te raden. Wil je de klemtoon leggen op de macroscopische veranderingen en het verband met de stromen op microscopische 
schaal,, dan kijk je vanuit het perspectief “schaal en verhouding”. Hierbij gaat de aandacht dan in eerste instantie naar de veranderde eigenschappen van 
een stof doordat de moleculen veranderen tijdens de reactie en worden zo de begrippen atoom en molecule pas later gedefinieerd.  

Men kan in dit thema ook al een aantal moleculen en atomen benoemen, afhankelijk van de tijdens de les uitgevoerde experimenten.  
Het is eveneens belangrijk om tijdens de opbouw van dit model oog te hebben voor misconcepties zoals: “Bij verbranding van een stof verdwijnt de stof.” 
Een goede keuze en verklaring van de experimenten kan deze misconcepties tegen gaan.  
 

 Modellen 
In de eerste graad wordt regelmatig waarnemingen verklaard a.d.h.v. een deeltjesmodel. Alhoewel deze deeltjesmodellen worden gebruikt om 
verschillende concepten aan te brengen, wordt hierbij vaak dezelfde terminologie gebruikt. Hierdoor krijgt deze terminologie wel altijd een andere 
betekenis. Op die manier wordt de verwarring voor leerlingen compleet en ontstaan misconcepties vanzelf. Dit thema is het laatste in een rij waarbij met 
verschillende deeltjesmodel gewerkt wordt. Het is dan ook belangrijk om in dit thema al deze modellen met elkaar te verbinden, zodat de leerlingen de 
kennis, die ze al bezitten, eenvoudig kunnen transfereren en misconcepties niet kunnen ontwikkelen. Hieronder worden alle deeltjesmodellen, die in de 
eerste graad worden aangebracht, weergegeven, gevolgd door de voorstelling van de aanpassingen die nodig zijn om misconcepties te verminderen.  

In het thema eigenschappen van materie wordt een eerste deeltjesmodel gebruikt waarmee o.a. het verschil tussen een zuivere stof en een mengsel 
wordt gedefinieerd. In dit deeltjesmodel worden de verschillende componenten die de stof uitmaken als bolletjes weergegeven. Een zuivere stof bestaat 
dan uit allemaal dezelfde bolletjes (qua kleur en grootte), een mengsel uit twee of meer verschillende soorten bolletjes (qua kleur en grootte). Bv. het 
linkse model.  



                                                                           

Later wordt in het thema energie-warmte een ander deeltjesmodel gebruikt. Hierbij wordt aandacht besteed aan de positie van de verschillende deeltjes 
tegenover elkaar bij de verschillende faseovergangen (rechtse model).  

In het thema stofwisseling bij de mens worden eiwitten , zetmeel, … dan weer voorgesteld door moleculen die aan elkaar geschakeld zijn. De moleculen 
worden hier door veelvlakjes voorgesteld (zie hieronder). Atomen zijn niet zichtbaar.  

 
Eiwitten                                                                       zetmeel 



In het thema stoffen en stofomzettingen wordt dan weer ingezoomd op chemische reacties. Daarbij wordt in eerste instantie ingezoomd op het verschil 
met fysische reacties of faseovergangen. Het deeltjesmodel waarvan hier sprake, is een sterke uitbreiding van de vorige deeltjesmodellen, omdat nu blijkt 
dat de deeltjes uit de vorige modellen zelf ook zijn opgebouwd uit verschillende componenten. Bv. zie model hieronder.  

 

Deze modellen kunnen met elkaar in verbinding worden gebracht door leerlingen bewust te maken van het feit dat de deeltjes uit de vorige modellen ook 
bestaan uit verschillende componenten. Zuiver stoffen bestaan dan uit deeltjes (of moleculen) die bestaan uit dezelfde combinatie aan atomen, mengsels 
bestaan uit deeltjes met 2 of meer verschillende combinaties moleculen (zie onderstaande afbeelding, links). Eenmaal leerlingen dit concept begrepen 
hebben kan ook het model van de faseovergangen worden uitgebreid (zie onderaan rechts). Via dit model kan ook eenvoudig aangetoond worden dat bij 
faseovergangen de molecule niet verandert.  

 

Het model dat gebruikt wordt bij het thema stofwisselingen bij de mens is niet eenvoudig om uit te breiden zonder moeilijk te worden. Bij dit model is 
het beter om de leerlingen aan te tonen dat de gebruikte veelvlakjes eigenlijk combinaties van atomen zijn. Men kan dan van enkele moleculen, zoals bv. 



glucose het atoommodel tonen. Het zal leerlingen al snel duidelijk worden dat wanneer de veelvlakjes hier door hun atoomstructuur worden voorgesteld, 
de ketens te onoverzichtelijk worden. En dat in sommige gevallen vereenvoudigingen in een model nodig zijn om de realiteit te helpen begrijpen.  

 

Glucose                                                                        aminozuur                                                     aminozuur met keten (R) 

Door leerlingen nu al te laten inzien dat het soms nodig is om modellen te verfijnen om andere waarnemingen te kunnen verklaren, zou deze aanpak in 
latere graden dit inzicht kunnen vereenvoudigen (bv. met kwantumchemie). Je kan als leerkracht nu ook al melden dat dit model in hogere jaren nog 
verder verfijnd zal worden. In het thema stofwisseling bij de mens kan je leerlingen dan weer laten inzien dat het soms beter is opnieuw met een 
eenvoudiger model te werken, maar dat zij zich bij elk model bewust moeten zijn van wat de basiseenheden voorstellen.  

Vaardigheden 

Vragen stellen 

Dit onderdeel is een mooie opportuniteit voor een verdere uitdieping van de drie hoofdvragen, waar alle vragen in wetenschap eigenlijk variaties op zijn: 

 Hoe zit dat in elkaar?  

 Wat gebeurt er, en hoe komt dat?  

 Hoe weet je dat eigenlijk?  

Je kan deze “type-vragen” als richtlijnen gebruiken om leerlingen te leren gerichte vragen te stellen, na afbakening van het systeem en inname van een 



bepaald perspectief.  

Moedig leerlingen aan om zelf de vraag “Maar hoe kunnen we dat zelf te weten komen?” te stellen. Het betreft hier een eerder abstract thema waarbij 
leerlingen weinig voorkennis hebben, maar door te vertrekken vanuit al bestaande andere kennis (de faseovergangen) en de eigen leefwereld (het 
bakken van eieren, cake, …). kan je hun nieuwsgierigheid wekken en komen de vragen vanzelf. Vragen zijn: “waarom stolt het ei en wordt het niet weer 
vloeibaar (bv. in vgl. met het ijs)?” “Waarom smaakt gebakken pannenkoekendeeg anders dan “rauw” deeg?”, … Vragen stellen leidt op die manier tot 
onderzoek opzetten en argumenteren op basis van observaties. Uiteindelijk kan je hier naar de vraag gaan: wat maakt een stof anders dan een andere? 
Hoe weet je of er een stof is omgezet in een andere stof? 

Moedig vragen aan die verder zouden leiden dan de lijnen uitgezet door het onderwerp of het leerplan. Het is de moeite om dergelijke vragen te 
“bewaren”, door ze bv. aan een prikbord of met post-its aan een “vragenmuur” te hangen. Hier kunnen ze blijven hangen tot ze later beantwoord kunnen 
worden. Dit helpt zeker om de samenhang tussen verschillende onderdelen te versterken.  

 Onderzoek opzetten 
Dit onderwerp biedt een aantal concrete opportuniteiten om een aantal aspecten rond het opzetten van experimenten aan te brengen. Zo is het zeker 
aan te raden om een aantal chemische en fysische veranderingen in een experiment te laten uitvoeren, zodat leerlingen de macroscopische 
veranderingen zelf kunnen waarnemen. Experimenten kunnen gebruikt worden om omkeerbare en onomkeerbare reacties aan te tonen. Daarnaast 
kunnen ook verschillende experimenten gebruikt worden om de verschillende macroscopische veranderingen te beschrijven. Men kan hierbij eieren, 
cake, pannenkoeken bakken, metaal in zuur gooien en allerlei neerslagreacties uitvoeren.  

Behalve het opzetten van experimenten, gebeurt in dit thema nog een tweede vorm van onderzoek, namelijk een literatuurstudie. De verklaring van de 
waargenomen veranderingen kan niet geobserveerd worden, maar kan wel afgeleid worden uit film- en ander bronnenmateriaal. Het is belangrijk 
leerlingen ook te wijzen op deze vorm van onderzoek.  

 Modellen maken en gebruiken 
In dit thema wordt niet alleen een nieuw model opgesteld, ook oudere modellen worden verfijnd. Leerlingen leren dus al doende hoe ze modellen 
moeten opstellen en gebruiken. Het is belangrijk om de opgebouwde modellen aanschouwelijk voor te stellen. Voor het reactiemodel kan dit door 
gebruik te maken van lego. Zie ook http://www.freelyeducate.com/2014/05/3-free-chemistry-lesson-plans-using-legos.html.  

Men kan ook een analogie maken met botsende lego-autootjes. Door de botsing vallen beide autootjes uit elkaar in hun afzonderlijke blokjes. Na de 
botsing worden er opnieuw voertuigen met deze blokjes opgebouwd. Daarbij zullen de blokjes anders gecombineerd zijn. Een deel van de blokjes van de 
oorspronkelijke auto 1 kunnen in 2 zijn opgenomen of omgekeerd, of er kan uitwisseling zijn opgetreden. Opgepast het is ook mogelijk dat i.p.v. 2 auto’s, 



er opeens 3 voertuigen gevormd worden of i.p.v. 2 auto’s, 1 grote vrachtwagen. Het is belangrijk ook deze laatste twee mogelijkheden aan te halen, 
anders kan de misconcepties ontstaan dat er bij een botsing altijd evenveel nieuwe moleculen ontstaan als er voor een botsing aanwezig waren.  Zonder 
evenwel uit het oog te verliezen dat het aantal atomen (of blokjes) wel gelijk blijft voor en na de reactie!!  

 

Dit aanschouwelijke concept kan dan vertaald worden naar onderstaand deeltjesmodel.  

 

 Argumentatie en kritiek:  
Zoals hierboven al aangehaald, leerlingen stimuleren om de vraag “maar hoe weet je dat?” te stellen is duidelijk een eerste stap naar inzicht in de 
noodzaak voor argumentatie op basis van waarnemingen en bewijsmateriaal. Stimuleer hen ook om zelf hun verklaringen te argumenteren, en help hen 
om daarin een duidelijke structuur te brengen: “Ik denk dat… ,gebaseerd op…”. Creëer een open klasklimaat waar leerlingen fouten durven maken, en 
hun ideeën open stellen voor kritiek (in positieve zin). 

Verklaringen geven en oplossingen zoeken: 
Het model van de chemische reactie maakt het mogelijk voor leerlingen om vrij moeilijke leerstof te beheersen en om verklaringen te zoeken bij andere 
reacties. Laat leerlingen aan de hand van dit model nadenken over vragen als “hoe komt het dat brood rijst?”, “chips kankerverwekkend wordt?”, “hoe 



komt het dat gebakken steak lekkerder is dan rauw vlees? “, “hoe ontstaat popcorn?”, “Welk ingrediënt(en) is/zijn noodzakelijk voor brood om te rijzen?” 
Door een combinatie van het reactiemodel en het nodige bronnenmateriaal, kunnen leerlingen zelf inzicht verwerven in welke reacties en welke 
moleculen aan de basis liggen van bovenvermelde fenomenen.  

 


