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Licht kon meri begrijpen volgens het model van geo-
metrische stralen dat de Griekse optica al naar voren 
had geschoven, die rechte lijnen die door de catoptrie 
(de wetenschap van de reflectie) of de dioptrie (de 
wetenschap van de refractie) bestudeerd worden. 
De perfecte lijnvorm zag men als de essentie van de 
belichting, of het menselijke oog die kon waarnemen 
of niet. In deze betekenis werd licht lumen genoemd. 
Een alternatieve betekenis van licht, als lux aangeduid, 
benadrukte de eigenlijke ervaring van het menselijke 
zien. Kleur, schaduw en beweging waren hier even 
belangrijk als vorm en contouren - of nog belangrijker. 
In de geschiedenis van de schilderkunst, in de optica in 
het algemeen, hebben deze beide modellen altijd met 
elkaar geconcurreerd. 
Dit duale lichtbegrip vulde het duale begrip van het 
zien mooi aan, ook al waren ze niet perfect congruent. 
Men zou het de alternerende tradities van speculatie 
met het geestesoog en van observatie met de twee ogen 
kunnen noemen. Zij vormden de vruchtbare bodem 
voor de vele vormen van oculocentrisme die de westerse 
cultuur zo diepgaand hebben beïnvloed. Als we 
die verder uitsplitsen, kunnen we nog andere vormen 
onderscheiden van de culturele voorrang van het visuele. 
Speculatie kan men begrijpen als de rationele 
waarneming van heldere en distincte vormen met het 
ongesluierde oog van de geest, maar ook als de 
extatische verdwazing door het verblindende goddelijke 
licht, door het visioen van de ziener. Een metafysica van 
het licht zou zo op een gevleugelde lichtmystiek kunnen 
uitdraaien. Observatie zou als de niet gemedieerde 
assimilatie van stimuli van buitenuit begrepen kunnen 
worden, het verval van de waarneming in pure sensatie. 
Maar men zou het ook kunnen zien als een complexere 
interactie van sensaties met de structurerende en 
beoordelende capaciteit van de geest, die de Gestalt-
achtige structuren aanbracht waardoor observatie meer 
werd dan een louter passief fenomeen. En binnen 
deze brede categorieën zijn er vele gedifferentieerde 
varianten, die alle het zien een fundamentele plaats 
toekennen in onze kennis van de wereld. 
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zijn gekwantiseerd. Deze banen verschillen voor 
de verschillende types atomen en moleculen. 
Elke baan komt overeen met een welbepaalde 
energie. De elektronen bevinden zich dus als 
het ware op de verschillende treden van een 
energieladder. Als het atoom opgewarmd wordt, 
zal bij voorkeur het elektron in de buitenste 
baan naar hogere treden van de energieladder 
verhuizen. Zo kan het één of meerdere treden 
overbruggen, maar tussenliggende waarden kan 
het niet bereiken want er is geen trede beschik-
baar. De natuur streeft echter steeds naar de 
laagste energietoestand en na een zeer korte 
tijd zal het elektron terug een trapje lager 
gaan. Als gevolg hiervan is er een overschot aan 
energie want het elektron gaat van een hogere 
trede naar een lagere trede op de energieladder. 
Dit energieoverschot komt vrij onder de vorm 
van elektromagnetische straling, en dus ook 
licht. Bij zo'n overgang van een hogere naar 
een lagere trede komt er één lichtfoton vrij en 
dit foton draagt al de vrijgekomen energie met 
zich mee. Deze energie komt net overeen met 
het energieverschil tussen de trede waarvan 
het elektron komt en de trede waar het naartoe 
gevallen is. Merk op dat indien het elektron 
een trapje hoger gaat, er ook één foton met een 
welbepaalde energie opgenomen kan worden. 
Bij zijn onderzoek naar effectievere gloeilampen 
kwam Max Planck tot een eenvoudig verband 
tussen de energie van een foton en de frequentie 
van de elektromagnetische golf. de energie van 
een lichtkwantum is een aantal maal de fre-
quentie [E = h x v]. Hierbij is 'h' eenvoudigweg 
een getal dat men later de constante van Planck 
heeft genoemd. De fotonen van het licht dragen 
een grotere energie met zich mee dan infrarode 
fotonen of de fotonen van radiogolven. De 
fotonen van de x- en gammastralen hebben dan 
weer een grotere energie dan lichtfotonen. 
Vandaar dat deze laatste schadelijk kunnen zijn 
voor onze gezondheid. 

Nu we een eenduidig verband hebben 
tussen de frequentie van het licht (het golfka-
rakter) en de energie-inhoud van een foton 
(het deeltjeskarakter), is de cirkel gesloten. Een 
elektromagnetische golf is dus niets anders 
dan een stroom van fotonen die zich aan licht-
snelheid voortbewegen. 

Het aantal fotonen kan groot zijn. Bij-
voorbeeld: een ideale lamp of een laser die enkel 
groen licht uitstuurt met een vermogen van een 
paar Watt (een typische waarde voor een gloei-
lamp) stuurt om en bij de miljoen triljoen (een 
1 met 18 nullen achter) lichtfotonen per secon-
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