
Ernst Rutherford : Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… 

!
Je ziet het niet maar het is er wel: kun jij uitvinden wat?!!
Een object wordt verstopt onder een kartonnen frame. Door het 
rollen van knikkers onder het kartonnen frame kun je ontdekken 
wat eronder verstopt ligt. Deze activiteit is een analogie op Ernst 
Rutherfords beroemde experiment waarin hij door deductieve 
vaardigheden het bestaan van de atoomkern heeft ontdekt. Het 
afgelegde pad van de knikkers verraadt welk voorwerp er onder 
het kartonnen frame ligt.  !!
Benodigdheden:!
!
• Karton - een stuk van minimaal 40 x 40 cm!
• Vier blokjes hout met een hoogte van 5 cm - vier filmkokertjes 

als prima alternatief.!
• Lijm!
• Dubbelzijdig plakband!
• Liniaal!
• knikkers!
• Verschillende geometrische vormen om ontdekt te worden met 

een maximale hoogte van 5 cm!!
optioneel:!
• pvc buis met een lengte van ongeveer 30 cm!!

Maak het:!!
Lijm de 4 filmkokertjes die als pootjes dienen onder de 4 hoeken van het 
stuk karton.!
Plak een stukje dubbelzijdig plakband onder de geometrische vormen.!
Kies een vormblokje, plak dat op tafel en plaats het kartonnen frame 
over deze vorm. !!
Doordat we knikkers onder het kartonnen frame door willen rollen, is 
het voor sommige mensen soms lastig om de knikker een rechte baan te 
geven. Gebruik wanneer daarvan sprake is, het stuk pvc-buis zodat er 
voor de knikker bij het rollen een rechte baan ontstaat.!!!

Verloop: !!
Deelnemers gaan nu knikkers onder het kartonnen frame door rollen 
om zo de vorm en plaats van het verstopte object te vinden.!!
De twee basisvragen tijdens deze activiteit zijn:!
1.Welke vorm heeft het object?!
2.Waar bevindt het object zich onder het kartonnen frame?!!!!



Het is belangrijk is om de volgende afspraken met de deelnemers te maken:!
• Deelnemers mogen niet onder het kartonnen frame kijken tot het moment dat ze daar 

toestemming voor krijgen.!
• Er mag door de deelnemers alleen met knikkers worden gerold.!!
De deelnemers gaan nu data verzamelen door een tekening te 
maken van de afgeleide baan van de knikker onder het kartonnen 
frame. Je tekent het ingangs- en uitgangstraject van de knikker 
onder het kartonnen frame; dit noemen we officieel : ’de hoek van 
inval = de hoek van uitval’!!
Bij de introductie kan er naar eigen inzicht informatie gegeven 
worden over hoe deelnemers de verstopte geometrische vorm 
kunnen achterhalen. !!
Voor het verzamelen van data kun je uit twee technieken kiezen:!
• Plaats een tekenpapier op het kartonnen frame en teken daarop 

de hoek van in- en uitval van de knikkers. !
• Plaats het kartonnen frame op een groot stuk papier en teken 

daarop de hoek van in en uitval van de knikkers.!
! !

Voorkennis:!!
Deelnemers zijn misschien niet bekend hoe knikkers met voorwerpen in 
botsing komen. Als inleidende activiteit kun je de deelnemers eerst het 
baantraject (de hoek van in en uitval van de knikkers) laten onderzoeken 
zonder gebruik te maken van het kartonnen frame. Leg de deelnemers uit 
en laat zien dat de hoek van inval gelijk is aan de hoek van terugkaatsing. 
Wanneer de deelnemers met de verschillende vormen geëxperimenteerd 
hebben, kun je de deelnemers in groepen verdelen.!!
De wetenschap:!!
De baan van de knikkers kan je vertellen welke vorm het object onder het 
kartonnen frame heeft en waar het object zich onder het kartonnen frame 
bevindt. Je kunt zo - net als Ernst Rutherford gedaan heeft bij zijn 
ontdekking van de atoomkern - uit indirecte gegevens toch bepalen wat er 
onder het kartonnen frame ligt. !!

Rutherford gebruikte hiervoor geen knikkers maar alpha-deeltjes en in plaats van een kartonnen 
frame zaten zijn objecten verstopt in goudfolie. !!
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