
Tijdens onze eerste bijeenkomst , op zaterdag 20 februari 2010, gaf Harry Marsman een kleine 
uiteenzetting van de elementaire scheikunde 
 

ELEMENTAIRE CHEMIE 
Een eerste introductie In relatie tot de mineralen 

ATOMEN 
De atomen vormen de hoeksteen van de chemie. De naam is afgeleid van het Griekse woord atomos 
(ondeelbaar). In het hieronder beschrevene wordt de theorie van Ernest Rutherford behandeld. 
Atoom (def) : is het kleinste deeltje van een element dat nog alle chemische eigenschappen van dit element 
bezit . 
Element (def) : is een chemische stof die als eenvoudigste bouwsteen voor andere chemische stoffen wordt 
beschouwd en niet met andere chemische technieken in kleinere bouwstenen te splitsen is . 
Opbouw 
Proton: elementair deeltje met een positieve elektrische lading in de atoomkern en met dezelfde massa als het 
neutron 
Neutron: elementair deeltje zonder elektrische lading in de atoomkern en met dezelfde massa als het proton 
Elektron: elementair deeltje met de kleinst mogelijke negatieve eenheidslading dat om de atoomkern draait  
Model 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
Elektronenschil 
Een elektronenschil is een structuur binnen een elektronenwolk, waarbij elektronen met een vergelijkbare 
energie tot dezelfde schil worden gerekend  

De elektronen in de buitenste schil hebben contact met de buitenwereld en bepalen daarmee in 
hoge mate de eigenschappen van de atoomsoort en daarmee van het element 
Het aantal protonen is bepalend voor de eigenschappen van het element  
Massagetal en atoomnummer 
Massagetal: is de som van het aantal protonen en neutronen in de kern 
Atoomnummer: is het aantal protonen in de kern (kernlading)  
 
MOLECULEN 
Molecuul: het kleinste deeltje van een moleculaire stof dat nog de chemische eigenschappen van die stof bezit. 
Een molecuul is opgebouwd uit atomen die in een vaste rangschikking van chemische bindingen met elkaar 
verbonden zijn. 
Molecuulmassa is gelijk aan de gezamenlijke massa van de atomen waaruit het molecuul bestaat . 

 
 
 

  
 



 
 
 
 
PERIODIEK SYSTEEM 
In het midden van de 19e eeuw publiceerde, de rus, Dmitri Ivanovitsj Mendeleev het Periodiek Systeem der 
Elementen. 

 
Elementen worden naast elkaar geplaatst in volgorde van opklimmende atoommassa en atoomnummer. 
Horizontale rij is een periode.  
Onder elkaar worden elementen geplaatst dat gezien zijn eigenschappen past onder een voorgaand element 
Verticale kolom is een groep.  
Elementen worden verdeeld in Metalen en metalloiden (niet-metalen). 
Elk atoom dat rechts van het vorige ligt heeft een kleinere omvang van de omhullende elektronenwolk  
Bij het klimmen van het atoomnummer neemt de afmeting steeds verder af . 
Periodiek neemt de omvang van het atoom af om vervolgens weer met een sprong toe te nemen in de linkse 
kolom (vandaar periodiek systeem).  
Alkalimetalen (linkse kolom) zijn uiterst reactief en reageren met water (daarom onder olie bewaren). 
Edelgassen (rechtse kolom), vormen vrijwel nooit verbindingen met andere elementen en zijn chemisch gezien 
inert.  
 
IONEN 
Ion: geladen deeltje, ontstaan door verwijdering of toevoeging van elektronen aan een deeltje (o.a. door 
chemische reacties of inwerking van straling) 
Kation: positief geladen ion dat elektronen kan afstaan (bv Na

+
 of Ca

2+
) 

Anion: negatief geladen ion dat elektronen kan opnemen (bv Cl
-
 of O

2-
)  

 
VALENTIE ( = Waardigheid) 
Positieve valentie geeft aan hoeveel elektronen het atoom kunnen verlaten. Negatieve valentie  geeft aan 
hoeveel elektronen het atoom kan opnemen.        IJzer(II)chloride = FeCL2 = Fe

2+ 
 



Alle metalen hebben een positieve valentie en de niet-metalen kunnen zowel positieve als ook negatieve 
valentie hebben. 
Vaak negatief als ze reageren met metalen  
Vaak positief als ze reageren met niet-metalen  
Uitzonderingen nemen we niet in beschouwing 
BINDINGEN 
Een metaalbinding is een binding tussen atomen in metalen, waarbij de elektronen een grote beweeglijkheid 
hebben.  
Een covalente binding is een binding tussen identieke atomen (bv O2 en As4). Ofwel Atomen met 
overeenkomstige elektronegativiteit  De elektronenparen worden samen gedeeld . 
Een ionbinding heet ook wel elektrovalente binding en hier vindt een uItwisseling van elektronen 
 
IONBINDING 
Door uitwisseling van elektronen ontstaan elektrisch geladen atomen of ionen. Het doel  is het bereiken van 
een edelgasstructuur (elektrisch neutraal) BV Keukenzout (Natriumchloride): Na

+
 + Cl

-
  NaCl  

 

 
 
IONGROEPEN 
(OH)

-
  hydroxide 

S
2-

 sulfide 
O

2-
 oxide 

(SO3)
2-

 sulfiet  
(SO4)

2-
 sulfaat  

(CO3)
2-

 carbonaat  
(PO4)

3-
 fosfaat  

 
REDOXREACTIES 
Oxidatie: reactie met zuurstof (O2) 
Bij roesten en verbranding  
verbinding is een oxide 
Reductie: afstaan van zuurstof (O2) 
Nodig is een reductiemiddel, bv waterstof (H2) 
Redoxreactie: reactie waarbij het ene deeltje elektronen opneemt (reductie) en ander deeltje elektronen 
afstaat (oxidatie) 
Vorming van water: 2H

+
 + O

2-
  H2O 

Waterstof wordt geoxideerd  en de Zuurstof wordt gereduceerd  
 
ZUREN 
Oxiden van niet-metalen verbinden zich met water tot zuren in opgeloste toestand (zure oxiden) 
SO3 + H2O H2SO4  (zwavelzuur) 
Zuur splitst waterstofionen af (H

+
of beter H3O

+
) 

Sterk zuur staat makkelijk H
+
 af en een zwak zuur staat moeilijk H

+ 
af. 

 
BASEN 
Basen zijn verbindingen die OH

-
 ionen kunnen afstaan of H

+
 ionen kunnen opnemen  

Sterke basen worden vaak loog genoemd  



Meeste metaaloxiden verbinden zich met water tot hydroxiden (OH-groep) dat een onderdeel vormt van de 
oxiden  
F

-
 + H3O

+
  HF + H2O 

Na2O + H2O  2NaOH (natronloog) 
CaO + H2O  Ca(OH)2 (gebluste kalk)  
 
ZOUTEN 
Meestal worden met zouten bedoeld de in water oplosbare verbindingen die zijn opgebouwd uit metaalionen 
en een negatieve zuurrest. 
 
Aantal basisprincipes: 
base + zuur  zout + water   => NaOH + HCl  NaCl + H2O 
onedel metaal + zuur  zout + waterstof    => Ca + H2SO4  CaSO4 +H2   
basisch oxide + zuur  zout + water   => CuO + 2HNO3  Cu(NO3)2 + H2O 
base + zuur oxide  zout + water    => Ca(OH)2 + SO2  CaSO3 + H2O 
basevormend oxide + zuurvormend oxide  zout  => CaO + CO2  CaCO3 
metaal + halogeen  zout     => 2Ag + Br2  2AgBr 
1e zout + 1e zuur  2e zout + 2e zuur   =>2NaCl + H2SO4  Na2SO4 + 2HCl 

=> AgNO3 + HCl  AgCl + HNO3  

 
Zwavelzuur   Sulfaat 
Zwavelig zuur   Sulfiet 
Salpeterzuur   Nitraat 
Salpeterig zuur   Nitriet 
Fosforzuur   Fosfaat 
Fosforig zuur   Fosfiet 
Arsenzuur   Arsenaat 
Arsenig zuur   Arfseniet 
Koolzuur   Carbonaat 
Chloorzuur   Chloraat 
Chroomzuur   Chromaat 
Vanadiumzuur   Vanadaat 
Boorzuur   Boraat 
 
OPLOSBAARHEID 
Basen weinig oplosbaar in water, met uitzondering van de hydroxiden van Na, K, Ca en Ba.  
Basen zijn oplosbaar in zuren waarbij zouten  ontstaan. 
Na, K en NH4 zouten in water oplosbaar.  
Zouten van sterke zuren zijn in water goed oplosbaar en zouten van zwakke zuren zijn in water weinig 
oplosbaar. Dit met uitzondering van Na, K en NH4 zouten + sulfiden van Mg, Ca en Ba  
Deze zure carbonaten + sulfieten zijn weinig oplosbaar in water. Weinig oplosbare carbonaten, sulfieten en 
fosfaten lossen op in verdunde sterke zuren.  
 
Voorbeelden  
SiO2 (kwarts)  
Cu3(CO3)2(OH)2 (azuriet) 
Pb5(AsO4)3Cl (mimetesiet) 
Ca(UO2)2(PO4)2.11H2O (autuniet) 
NaFe3

2+
Al6[ (BO3)3/Si6O18/(OH)4] (schorl) 

(Ca,Na)(Mg,Fe
2+

,Al,Fe
3+

,Ti)(Si,Al)2O6 (augiet) 


