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Er zullen tegenwoordig nog maar weinig natuurkundigen zijn die weten wat 
'kanaalstralen' zijn. Toch werd in de eerste decennia van deze eeuw uitgebreid 
onderzoek naar kanaalstralen verricht en werden zij lange tijd beschouwd als 
een fundamenteel natuurverschijnsel. Kanaalstralen ontstaan bij een gasont-
lading tussen een gewone anode en een kathode waarin gaten (kanalen) zijn 
geboord. Naast de stralingsverschijnselen tussen anode en kathode ziet men 
dan ook stralen achter de kathode uit de kanalen treden. 
In dit artikel zal de vroege geschiedenis van het onderzoek naar kanaalstralen 
beschreven worden. Leidraad hierbij is het werk van de fysicus Wilhelm 
Wien, die de belangrijkste bijdragen tot dit onderzoek heeft geleverd. Na de 
ontdekking van de kanaalstralen door Eugen Goldstein in 1886 was hij 
degene die ze als eerste aan een diepgaande studie onderwierp en uiteindelijk 
het mechanisme erachter blootlegde. Dit geschiedde in een tijd waarin de 
natuurkunde een stormachtige ontwikkeling doormaakte. Na Wiens 'defini-
tieve theorie' waren de kanaalstralen nog slechts een secundair verschijnsel. 
Na een kort overzicht van de experimenten met gasontladingen in de 19e eeuw 
wordt Goldsteins ontdekking van het verschijnsel kanaalstralen besproken. 
Vervolgens komt het onderzoek van Wien in de periode 1897-1912 aan de 
orde. Er zal tevens enige aandacht besteed worden aan het werk van andere 
fysici en de invloed daarvan op Wiens onderzoek. 

Voorgesch ieden is 

De ontdekking van de kanaalstralen vond plaats in een tijd waarin het 
onderzoek naar elektrische ontladingen in verdunde gassen in het middelpunt 
van de belangstelling der fysici stond. In 1838 deed Michael Faraday als eerste 
een experiment waarbij een gasontlading plaatsvond. Nadat Geissler in 1855 
een vacuumpomp had geconstrueerd waarmee veel lagere drukken dan 
voorheen bereikt konden worden, deden J. Pliicker en J.W. Hittorf experi
menten die de ontdekking van de kathodestralen markeren. Zij namen een 
fluorescentie waar die blijkbaar veroorzaakt werd door stralen die in een 
rechte lijn van de kathode kwamen. De stralen bleken in een magnetisch veld 
afgebogen te worden. Het onderzoek naar de kathodestralen, en in het 
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bijzonder de discussie over de aard van de stralen, duurde voort tot het einde 
van de 19e eeuw en culmineerde in de ontdekking van het elektron. 
De vraag naar de aard van de kathodestralen verdeelde de fysische wereld in 
twee kampen. Aan de ene kant stonden de aanhangers van de deeltjes-
hypothese. Zij meenden dat kathodestralen uit negatief geladen deeltjes 
bestaan. William Crookes gaf in 1879 een uitwerking van dit idee waarbij hij 
de hypothetische deeltjes met moleculen identificeerde. Sindsdien werd de 
deeltjeshypothese door veel, vooral Engelse, fysici aangehangen. Niet alle 
waargenomen eigenschappen van de stralen konden echter met het deeltjes-
model worden verklaard. Zo bleek het uitgezonden licht geen Dopplerver-
schuiving te vertonen, hetgeen wel het geval zou moeten zijn als het afkomstig 
zou zijn van snel bewegende moleculen. Daarnaast hadden H. Hertz en 
P. Lenard in 1894 aangetoond dat de kathodestralen door dunne metaal-
folies been kunnen dringen, een feit dat onverenigbaar leek met de deeltjes
hypothese. 

De tegenstanders van de deeltjeshypothese bevonden zich voornamelijk in 
Duitsland, met name waren dit E. Wiedemann, Goldstein, Hertz en Lenard. 
Zij beschouwden de kathodestralen als een bijzondere vorm van elektromag-
netische golven, als toestanden van de ether. Deze hypothese kon echter geen 
rekenschap geven van de afbuiging van de stralen in een magnetisch veld. 
Beide hypothesen hadden dus zowel voor- als nadelen. In de laatste decennia 
van de vorige eeuw werd een groot aantal experimenten gedaan om tussen de 
twee modellen te beslissen. Aanvankeljk leek het golfmodel als overwinnaar 
uit de strijd te komen, vooral vanwege bovengenoemde bezwaren tegen het 
deeltjesmodel. In 1884 argumenteerde de Engelse fysicus Arthur Schuster 
echter dat het ontbreken van Dopplerverschuiving niet in strijd hoeft te zijn 
met een deeltjesmodel, wanneer aangenomen wordt dat het licht uitgezonden 
wordt door de relatief langzaam bewegende gasmoleculen die door de veel 
snellere kathodestraaldeeltjes getroffen worden. Schuster ontwikkelde tevens 
een methode om met behulp van de magnetische afbuiging van de kathode
stralen kwantitatieve kennis omtrent de deeltjes te verkrijgen, in het bijzonder 
over de relatie tussen lading, massa en snelheid. 
Door Emil Wiechert en J.J. Thomson werd in 1897 de veronderstelling 
geopperd dat de kathodestraaldeeltjes veel kleiner dan moleculen en atomen 
zijn. Hiermee waren de belangrijkste bezwaren tegen de deeltjeshypothese uit 
de weg geruimd. Thomson onderbouwde de veronderstelling met experimen
ten. Met Schusters methode bepaalde hij de relatie tussen massa m, lading q en 
snelheid v van de deeltjes. Door meting van de afbuiging van de kathode-
straalbundel in een elektrostatisch veld en de verwarming van de elektrode 
door de bundel kon Thomson op twee verschillende manieren de snelheid v en 
de verhouding q/m (de 'specifieke lading') van de deeltjes onafhankelijk 
bepalen. Voor /̂/M vond hij waarden in de orde van 10" C/kg, een factor 10' 
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meer dan de tot dan toe grootste gemeten waarde, namelijk die van het 
waterstofion in elektrolyse. Thomson veronderstelde dat het grote verschil 
vooral aan een verschil in massa toe te schrijven was. Thomsons experimen
tele bepaling van de specifieke lading van kathodestralen wordt tegenwoordig 
meestal beschouwd als de ontdekking van het elektron.^ In 1899 doet 
Thomson voor het eerst een onafhankelijke experimentele bepaling van de 
lading van het elektron. Niet lang daarna, als is aangetoond dat ook de 
/3-stralen uit dezelfde deeltjes bestaan, is het bestaan van het elektron 
algemeen geaccepteerd in de fysische wereld.^ 

De ontdekking van de kanaalstralen 

Het onderzoek naar de kathodestralen heeft geleid tot een aantal nieuwe, 
belangrijke ontdekkingen, waarvan de Rontgenstralen en de radio-activiteit 
het bekendst zijn. Eugen Goldstein (1850-1930) ontdekte in 1886 de 
kanaalstralen, toen hij zich met kathodestraalexperimenten bezighield. 
Goldstein was een student van Hermann von Helmholtz en nam, zeals reeds 
vermeld, vanaf 1880 deel aan het debat omtrent het karakter van de 
kathodestralen. Voor alles was hij echter een experimentator: hij heeft zich in 
zijn werk vooral beziggehouden met zuivere, direkt voor de waarneming 
toegankelijke verschijnselen, en zich meestal verre gehouden van hypothesen 
en speculaties.' Zo heeft hij bij zijn experimenten met kathodestralen steeds 
veel aandacht besteed aan de verschillende in gasontladingen optredende 
lichtverschijnselen. Otto Reichenheim vermeldt in een biografische schets ter 
gelegenheid van Goldsteins zeventigste geboortedag dat Goldstein bijzonder 
goede ogen had, en dat hij zelf beweerde dat zijn gave om de meest subtiele 
kleurnuances te onderscheiden, de voortgang van zijn onderzoek in sterke 
mate bevorderd heeft.'' 

Bij sommige van zijn kathodestraalexperimenten maakte Goldstein gebruik 
van een cilindervormige elektrode die gemaakt was van een dunmazig net van 
metaaldraad (zie figuur la). Toen hij deze tot kathode maakte, constateerde 
hij dat de elektrode omgeven was met goudgeel licht. Dit verraste hem, omdat 

1. In 1897 werd dit echter niet meteen zo gezien. Zie: T. Hirosige, "Electrodynamics 
before the theory of relativity, 1890-190S", Japanese studies in the history of science 5 (1966) 
29; A. Pais, Inward Bound (Oxford, 1986) 78. Dit biijkt tevens duidelijk uit Wiens eerste 
artikel over kanaalstralen (zie noot 16). 

2. Zie voor een uitgebreider overzicht van de geschiedenis van de kathodestralen: D.L. 
AndeTson,TheDiscovery of the Electron {Princeton, l964)2\-47;?ais,Inward Bound,l%-il; 
Lord Rayleigh, The Life of Sir J.J. Thomson (Lot)den, 1969). 

3. Zie voor een overzicht van Goldsteins werk, en biografische details: O. Reichenheim, 
"Eugen Goldstein", Naturwissenschaften 8 (1920) 717-719; E. Riichardt, "Zur Entdeckung 
der Kanalstrahlen vor funfzig Jahren", Naturwissenschaften 24 (1936) 465-467. 

4. Reichenheim, "Eugen Goldstein", 717. 
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Ul 
Figuur 1: (a) het experiment waarmee Goldstein de kanaalstralen ontdekte. R is 
de cirkelvormige draadnet-kathode, a is de anode; (b) de opstelling waarmee 
Goldstein de kanaalstralen nader onderzocht. K is de doorboorde kathode en a is 
de anode. 

de feitelijke ontlading plaatsvindt binnen de cilinder. Om dit gele licht aan een 
nader onderzoek te onderwerpen, ontwierp Goldstein een nieuwe opstelling 
(zie figuur lb), waarbij de kathode de ontladingsbuis in twee delen scheidt en 
in de kathode zelf smalle openingen (kanalen) zijn geboord. Nu constateerde 
hij dat aan de voorkant van de kathode de gewone kathodestralen optreden. 
Aan de achterkant echter treedt uit elke opening een rechtlijnige, felgele, zwak 
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divergerende stralenbundel uit, die door een zwakke nevel omgeven is. 
In 1886 maakt Goldstein zijn ontdekking van dit nieuwe verschijnsel bekend 
in een publikatie getiteld "tjber eine noch nicht untersuchte Strahlungsform 
an der Kathode inducirter Entladungen."' Hij stelt voor de naam 'kanaalstra
len' aan deze stralingsvorm te geven. Met de voor hem typerende experimen
tele instelling geeft Goldstein in zijn artikel een gedetailleerde beschrijving 
van de eigenschappen van de kanaalstralen, maar laat hij zich nauwelijks uit 
over eventuele theoretische verklaringen. 
Observatie van kanaalstralen in verschillende gassen (stikstof, zuurstof, 
waterstof, kooldioxide) leert dat de kleur afhankelijk is van de aard van het 
gas, en dat het spectrum van de stralen steeds identiek is aan het spectrum van 
het gebruikte gas. De stralen blijken geen waarneembare afbuiging of 
deformatie te ondervinden onder invloed van een magnetisch of elektro
statisch veld. In deze eigenschappen verschillen kanaalstralen dus van de 
kathodestralen. Verder merkt Goldstein op dat de aard van het katho-
demateriaal geen invloed heeft op de kleur en dat de kanaalstralen in 
tegenstelling tot kathodestralen slechts in zeer geringe mate een groene 
fluorescentie van de glaswand opwekken. Tenslotte biijkt dat twee kanaal-
straalbundels elkaar kunnen kruisen zonder dat afbuiging of vereniging tot 
een bundel plaatsvindt, waaruit Goldstein concludeert "dass die Kanalstrah
len nicht von abgeschleuderten ponderabeln Theilchen gebildet werden."' 
Afgezien van deze bewering doet Goldstein echter geen harde uitspraken over 
de aard en de oorzaak van de kanaalstralen. 

Na de publikatie van Goldsteins werk bleef het ruim elf jaar stil. Pas in 1897 
verscheen de eerstvolgende publikatie over kanaalstralen, van de hand van 
Wilhelm Wien. In 1898 werd Goldsteins twaalf jaar oude artikel onveranderd 
herdrukt in Wiedemanns Annalen derPhysik. Opmerkelijk is dat deze herdruk 
onmiddellijk volgt op een herdruk van de drie artikelen van W.K. Rontgen uit 
1895 en 1987 waarin deze de ontdekking van de Rontgenstralen bekend-
maakt. Rontgens ontdekking was bijzonder snel beroemd geworden en de 
belangstelling voor stralingsverschijnselen bij gasontladingen nam hierdoor 
sterk toe. Het lijkt waarschijnlijk dat G. Wiedemann, de redacteur van de 
Annalen, zich Goldsteins ontdekking van twaalf jaar geleden herinnerde en, 
met het oog op toekomstig nieuw onderzoek naar kanaalstralen, Goldstein 
wist te bewegen om diens onderzoekingen nogmaals te publiceren.' Daar
naast is het niet onaannemelijk dat Goldstein op de hoogte was van het 

5. Sitzungsberichte der Koniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 39 (1886) 
691-699. Het artikel is later herdrukt in: Wiedemanns Annalen derPhysik 64 {IS9&) 38-48, en 
in: E. Goldstein, Canalstrahlen (Leipzig, 1930) 1-11. 

6. Goldstein, Canalstrahlen, 9. 
7. Riichardt, "Entdeckung der Kanalstrahlen", 456 n.2. 
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onderzoek van Wien, daar deze tot 1896 evenals Goldstein in Berlijn 
verbleef.' Misschien was dat een reden voor Goldstein om zijn bijna vergeten 
werk weer op te zoeken en opnieuw in te zenden.' 
Men kan zich afvragen waarom Goldsteins ontdekking uit 1886 zo'n lange 
tijd is genegeerd en er tot 1897 geen enkel onderzoek naar het verschijnsel 
kanaalstralen is verricht. Riichardt vermeldt dat Goldsteins werk in vak-
kringen niet veel aandacht trok vanwege het zuiver beschrijvend karakter 
ervan.'" Daarbij stonden in die jaren (1886-1897) de kathodestralen in het 
brandpunt van de wetenschappelijke belangstelling. De discussie over de aard 
van deze stralen was in voile gang en het is begrijpehjk dat men zich pas tot de 
kanaalstralen wendde op het moment dat deze discussie was beeindigd. 
Opmerkelijk is echter ook dat Goldstein zelf tot het jaar 1901 geen enkele 
publikatie aan kanaalstralen heeft gewijd. Voor dat feit zijn twee mogelijke 
oorzaken aan te geven. 
Ten eerste heeft Goldstein tussen 1886 en 1892 helemaal niets gepubliceerd. 
Financiele problemen zouden hiervan de oorzaak geweest kunnen zijn. 
Reichenheim vermeldt dat Goldstein in de jaren tot 1898 grote moeite had zijn 
wetenschappelijk onderzoek te bekostigen.'' Hij was enige tijd aan geen enkel 
instituut of universiteit verbonden. In 1888 kreeg hij een vaste aanstelling aan 
de sterrenwacht van Berlijn, maar ook in de tien jaar daarna had hij te 
kampen met een gebrek aan middelen. Zo was hij niet in de gelegenheid een 
wetenschappelijk assistent te betalen. Door deze omstandigheden heeft hij 
zijn onderzoek meermalen voor langere tijd moeten onderbreken. Na 1898 
ging het hem wat beter, en werkte hij in een laboratorium in Berlijn-
Schoneberg, samen met een assistent. 
Ten tweede richtte Goldstein zich in deze jaren, zoals biijkt uit zijn publikaties 
tussen 1892 en 1898, voornamelijk op onderzoek aan kathodestralen. 
Waarschijnlijk gaf ook hij de vraag naar de aard van de kathodestralen hoge 
prioriteit. Daarbij had hij in zijn artikel van 1886 de eigenschappen van de 
kanaalstralen reeds nauwkeurig beschreven. Het was nog slechts de vraag 
waar ze hun oorsprong vinden en welke processen een rol spelen bij hun 
ontstaan. Goldstein was immers van mening dat kathodestralen geen deeltjes, 
maar processen in de ether (elektromagnetische golven) vertegenwoordigen. 
Hoewel hij zich daar in 1886 niet expliciet over uitliet, zal hij ook 

8. Goldstein promoveerde in 1881 bij Helmholtz, en werkte vanaf 1888 bij de Berlijnse 
sterrenwacht en tot 1896 als gastdocent aan de Physikalisch Technische Reichsanstalt 
(PTR). Wien promoveerde in 1886 bij Helmholtz en werkte van 1890 tot 1896 onder 
Helmholtz aan de PTR. 

9. De publikatie van Goldsteins werk in de.^nna/en is gedateerd 13november 1897. Het 
hierboven genoemde artikel van Wien dateert van 10 november 1897, 

10. Riichardt, "Entdeckung der Kanalstrahlen", 456, n.2. 
11. Reichenheim, "Eugen Goldstein", 719. 
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kanaalstralen als zodanig opgevat hebben. Omdat hij geen afbuiging van 
kanaalstralen geconstateerd had, was er in dit geval nog minder reden om aan 
het golfmodel te twijfelen. In zijn artikel sprak Goldstein het vermoeden uit 
dat de stralen identiek zijn aan de eerste zuil van het kathodelicht, dus in 
zekere zin aan de kathodestralen. Dit maakt het aannemelijk te veronder-
stellen dat Goldstein prioriteit gaf aan het kathodestraal-onderzoek en dat hij 
verwachtte dat, als het mechanisme van de kathodestralen eenmaal precies 
bekend zou zijn, het verschijnsel kanaalstralen ook eenvoudig zou kunnen 
worden verklaard. 

Het werk van Wilhelm Wien 

Wilhelm Wien (1864-1928) is degene geweest die het onderzoek naar 
kanaalstralen de grootste impuls heeft gegeven. Na Goldstein was hij de eerste 
die de stralen aan een nadere studie onderwierp, en zij hebben hem zijn hele 
verdere leven beziggehouden. 
Wien studeert vanaf 1882 wiskunde en natuurwetenschappen, eerst in 
Gottingen en later in Berlijn. '̂  Zijn enthousiasme voor de natuurkunde wordt 
pas goed gewekt als hij in 1884 in het laboratorium van Helmholtz 
terechtkomt. Reeds in 1886 sluit hij zijn studie af met een dissertatie over de 
bulging van licht aan een tralie. Daarna twijfelt hij lange tijd of hij voor een 
wetenschappelijke loopbaan zal kiezen, of de boerderij van zijn ouders zal 
overnemen. Velen, onder wie Helmholtz, raden hem aan de zekerheid van een 
leven als landgoedbezitter te verkiezen boven een onzeker bestaan in de 
wetenschap." Als zijn vader in 1890 het landgoed verkoopt, is de keuze 
gemaakt en wordt Wien aangesteld als assistent van Helmholtz, Vanaf dat 
moment bestudeert hij een veelheid aan onderwerpen, waarbij hij interesse 
toont voor de theoretische zowel als de experimentele fysica. Als een van de 
weinigen is hij met beide discipHnes goed vertrouwd. 

In zijn theoretische werk profileert Wien zich als een aanhanger van het 
'elektromagnetisch wereldbeeld'. In deze visie is de elektrodynamica de meest 
fundamentele theorie en de ether uiteindelijk de enige realiteit. Alle fysische 
verschijnselen hoopt men terug te kunnen voeren op elektromagnetische 
verschijnselen. In een artikel uit 1900 geeft Wien de aanzet tot dit unificatie-
programma door te argumenteren dat trage massa tot elektromagnetische 
massa gereduceerd kan worden.''' 

12. Onderstaande biografische gegevens zijn ontleend aan: W. Wien, "Ein Riickblick", 
in: K.'^'Knid.,AusdemLebenundWirkeneinesPhysikers(he:\i>zi%, 1930) 1-50;H. Kangro, 
"Wien" in C.C. Gillispie ed.. Dictionary of Scientific Biography dl. 14. (New York, 1976) 
337-342. 

13. Wien, "Ein Riickblick", 11 en 16. 
14. W. Wien, "fiber die Moglichkeit einer elektromagnetischen Begriindung der 

Mechanik", Archives neerlandaises des sciences exactes et naturelles 5 (1900) 96-104. 
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Wien is later vooral bekend geworden door zijn werk aan het probleem van de 
thermische straling. Hiervoor krijgt hij in 1911 de Nobelprijs. In 1896 
accepteert hij een betrekking aan de Technische Hochschule in Aken. Hij 
wijdt zich daar aan onderzoek naar Rontgen- en kathodestralen, waarbij hij 
gebruik kan maken van de experimentele opstellingen die zijn voorganger 
Phillipp Lenard heeft voorbereid." In Aken doet hij ook zijn eerste 
onderzoek naar kanaalstralen. In 1899 wordt Wien benoemd als hoogleraar 
aan de universiteit van Wiirzburg, waar hij twintig jaar zal blijven. Het laatste 
deel van zijn loopbaan brengt hij door aan de universiteit van Miinchen. 

Eerste experimenten 

In november 1897 publiceert Wien de resultaten van experimenten met 
elektrische ontladingen in verdunde gassen." Na eerst een experimentele 
bevestiging gegeven te hebben van de hypothese dat kathodestralen uit 
negatief geladen deeltjes bestaan, oppert hij de veronderstelling dat kanaal
stralen hun positief geladen tegenhangers vertegenwoordigen. Om dit te 
toetsen plaatst hij een met een elektrometer verbonden elektrode in de 
kanaalstraalbundel. Deze biijkt inderdaad altijd een positieve lading aan te 
geven. Vervolgens doet hij een experiment waarbij een mengsel van kathode-
en kanaalstralen op de elektrode valt. De lading van de elektrode is dan 
negatief, maar onder invloed van een magneetveld wordt zij positief. Hieruit 
concludeert Wien dat de kanaalstralen blijkbaar uit positief geladen deeltjes 
bestaan die, omdat zij in tegenstelling tot de negatieve kathodestraaldeeltjes 
niet in een magnetisch veld afgebogen worden, ofwel een veel grotere snelheid 
ofwel een veel kleinere specifieke lading {q/m) hebben dan de kathodestralen. 
Het laatste lijkt Wien het meest waarschijnlijk. 

Deze conclusie impliceert echter dat afbuiging van kanaalstralen wel degelijk 
mogelijk moet zijn, als het aangelegde veld zeer sterk gemaakt wordt. Wien 
doet opnieuw experimenten, en maakt reeds in januari 1898 resultaten 
bekend." Hij is erin geslaagd afbuiging in een magnetisch zowel als een 
elektrostatisch veld waar te nemen, en constateert dat de kanaalstralen 
bestaan uit een mengsel van stralen die verschillend afgebogen worden. Uit 
zijn meetresultaten leidt hij af dat de stralen een snelheid v = 3,6.10* m/s 
hebben en een specifieke lading q/m = 3,1.10* C/kg.'* 

15. Wien, "EinRuckblick", 21. 
16. W. Wien, "Die elektrostatische Eigenschaften der Kathodenstrahlen", Verhand-

lungen der Physikatischen Gesellschaft zu Berlin 16 (1897) 165-172. 
17. W. Wien, "Die electrostatische und magnetische Ablenkung der Canalstrahlen", 

Verhandlungen der Physikatischen Gesellschaft zu Berlin 17 (1898) 10-12. 
18. Wien vermeldt in geen van zijn publikaties in welke eenheden de waarden voor q/m 

uitgedrukt zijn. Blijkbaar gebruikt hij de eenheid emu/gram, hetgeen een factor 10* 
verschilt met de moderne uitdrukking in Coulomb/kilogram. Hier zijn alle resultaten 
omgerekend naar de moderne notatie. 
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In maart 1898 worden Wiens bevindingen gepubliceerd in de Annalen der 
Physik.^'* Wien suggereert een verwantschap tussen gasontlading en elektro
lyse, en ziet deze hypothese bevestigd in een experiment dat hij heeft gedaan 
om de verschijnselen in de omgeving van de anode nader te onderzoeken 
(figuur 2). 

JiKstcnw 

Figuur 2: Experiment om de verschijnselen bij de anode te onderzoeken. 

Het experiment is zo opgezet dat de eigenlijke kathodestralen (die vanaf 
kathode K komen) niet in de omgeving van de anode terechtkomen. Toch 
biijkt er, wanneer a tot anode gemaakt wordt, een zwakke bundel negatieve 
stralen door de opening in buis C te treden. Wordt echter A tot anode 

19. W. Wien, "Untersuchungen iiber die electrische Entladung in verdiinnten Gasen' 
Wiedemanns Annalen der Physik 65 (1898) 440-452. 
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gemaakt, dan treden txpositieve stralen in buis C. Deze symmetric doet Wien 
veronderstellen dat er, analoog aan elektrolytische verschijnselen, overal in 
de gasontlading tegengesteld geladen deeltjes aanwezig zijn die zich met 
verschillende snelheid in verschillende richtingen bewegen. Een verschil met 
elektrolyse is echter dat het elektrisch veld in een gasontlading niet uniform is. 
Voor dit feit ziet Wien nog geen verklaring, maar hij vermoedt dat dit 
samenhangt met de veronderstelling dat de geladen deeltjes geen chemische 
moleculen zijn. Toch denkt hij "dass die positiven und negativen Theilchen 
mit der Materie zusammenhangen," omdat bij zeer hoge verdunning geen 
ontlading meer plaatsvindt.^" Wien sluit zijn artikel af met het voorstel om 
niet meer van 'kathodestralen' en 'kanaalstralen' te spreken, maar van 
negatieve respectievelijk positieve deeltjes. 

1901-1904: De aard van de kanaalstralen en verklaringen voor de ongelijk-
matige afbuigingen 

Er verstrijkt drie jaar voordat Wien opnieuw een publikatie wijdt aan 
kwesties rond de kanaalstralen.^' Inmiddels hebben ook enkele andere fysici 
zich met kanaalstralen beziggehouden en hypothesen geopperd over de aard 
van de stralen. Zo is door E. Riecke en P. Evers gesuggereerd dat zij bestaan 
uit positieve metaalionen afkomstig van de kathode, en door J.Ch. Bose dat 
ze aluminiumionen van de anode zijn." Beide veronderstellingen lijken Wien 
onwaarschijnlijk, en hij brengt de hypothese naar voren dat de kanaalstralen 
afkomstig zijn uit het gas waarmee de ontladingsbuis gevuld is. Dit zou 
betekenen dat zij anders zijn bij gassen van verschillende chemische aard. Nu 
had Goldstein reeds opgemerkt dat kanaalstralen bij verschillende gassen 
verschillend van kleur zijn, en dat het spectrum van de stralen overeenkomt 
met het spectrum van het gebruikte gas. Vreemd genoeg maakt Wien geen 
melding van deze observatie, en betrekt hij het uitgezonden licht vooralsnog 
niet in zijn onderzoek.^^ 
Om zijn hypothese te toetsen doet Wien nieuwe experimenten. Hij wil de 
specifieke lading en de snelheid van kanaalstralen in verschillende gassen 
bepalen, en meet hiertoe de magnetische afbuiging en de verwarming van een 
elektrode door de kanaalstraalbundel (dit is de methode die Thomson reeds in 
1897 toepaste). Wien constateert nu opnieuw dat de magnetische afbuiging 
van de kanaalstralen niet gelijkmatig is. Waar bij kathodestralen alle 'deeltjes' 

20. Idem, 452; met "Materie" bedoelt Wien waarschijnlijk het gas. 
21. W. Wien, "Untersuchungen iiber die elektrische Entladung in verdiinnten Gasen 

(Zweite Abhandlung)", Annalen der Physik 5 (1901) 421-435. 
22. Zie voor verwijzingen: Wien, "Untersuchungen (Zweite Abhandlung)", 421. 
23. Wien ("Ein Riickblick", 23) constateert deze nalatigheid en wijt haar aan per-

soonlijke omstandigheden. 
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in gelijke mate afgebogen worden, vindt men dat bij kanaalstralen verschil
lende delen van de stralen in verschillende mate afbuigbaar zijn. Hierbij biijkt 
de grootte van de afbuiging onafhankelijk van de aard van het gas en de 
kathode te zijn. Wiens hypothese is dus in eerste instantie niet bevestigd: de 
verschijnselen zijn niet anders bij verschillende gassen. Hier dient echter 
opgemerkt te worden dat de ongelijkmatige afbuiging de waarneming 
bemoeilijkt: de stralen waaieren in het veld uit tot een fluorescentievlek. Wien 
vermeldt deze moeilijkheid en brengt zijn resultaat dan ook niet meer expliciet 
in verband met zijn aanvankelijke veronderstelling. Uit de waarnemingen 
leidt hij af dat de specifieke lading q/m varieert van 10* tot 3,6.10* C/kg, 
waarbij voor de stralen die de sterkste fluorescentie te zien geven q/m = 10' 
C/kg geldt. Deze laatste waarde stemt in grootte-orde overeen met Wiens 
eerdere bepaling. Was hij toen nog van mening dat dit de 'eigenlijke' 
kanaalstralen zijn, en dat de verschillende andere afgebogen stralen toe te 
schrijven zijn aan verontreinigingen, nu concludeert hij dat de ongelijkmatige 
afbuiging blijkbaar inherent aan de aard van de kanaalstralen is. Daarbij wijst 
het voorkomen van zeer lage waarden van q/m er volgens Wien op "dass wir 
es auch bei den Canalstrahlen nicht mit den gewohnlichen chemischen 
Atomen zu thun haben."^* 

Wiens experimenten hebben tot nu toe nog weinig klaarheid gebracht 
omtrent de herkomst van de kanaalstralen. Hij vervolgt zijn onderzoek en 
publiceert in maart 1902 zijn "Dritte Abhandlung" in de Annalen der 
Physik.^^ De kanaalstraaldeeltjes worden door hem nu positieve elektronen 
genoemd. Dit wijst crop dat hij zijn beeld van de kanaalstraaldeeltjes als 
positieve tegenhangers van de kathodestraaldeeltjes (elektronen) nu boven 
ieder twijfel verheven acht. Om de ongelijkmatige afbuigingen te verklaren 
oppert hij de hypothese dat 

"die positiven Elektronen bei der Entladung wahrscheinlich durch Abspaltung sehr 
verschiedener Mengen negativer lonen zu einem so verschiedenen Verhaltnis von Masse 
zur Ladung gebracht werden. Es blieb dabei noch die Moglichkeit offen, dass die 
positiven Elektronen auf ihrem Wege durch das Gas wieder negative lonen aufnehmen 
und das erwahnte Verhaltnis wieder vergrossern konnen."" 

In waarnemingen van de elektrostatische afbuiging van kanaalstralen ziet hij 
een bevestiging van deze hypothese. Deze afbuiging is namelijk voor een 
deeltje met willekeurige constante massa en lading dat het volledige traject 
tussen anode en kathode aflegt, direkt uit de elektrodenspanningen te 
berekenen. Deeltjes die niet die volledige afstand afleggen, zullen nog sterker 

24. Wien, "Untersuchungen (Zweite Abhandlung)", 433. 
25. W. Wien, "Untersuchungen iiber die elektrische Entladung in verdiinnten Gasen 

(Dritte Abhandlung)", Annalen der Physik 8 (1902) 244-266. 
26. Idem, 257. 
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afgebogen worden, omdat zij een kleinere beginsnelheid hebben als ze uit de 
kathode treden. Wien meet echter afbuigingen die kleiner zijn dan uit de 
anode-kathode-spanning zou moeten volgen. Hieruit volgt dat de specifieke 
lading q/m van de deeltjes onderweg (nadat ze uit de kathode en in het 
elektrisch veld zijn getreden) kleiner wordt. Volgens Wien is de enige 
verklaring hiervoor dat de deeltjes onderweg 'negatieve elektronen' opnemen. 
Dit is niet helemaal waar, want men zou ook kunnen veronderstellen dat de 
massa van de deeltjes onderweg groter wordt. Wien neemt deze verklaring 
echter niet in beschouwing. Later zal hij dat wel doen en haar enige tijd 
verdedigen. 
Met een experiment waarin kanaalstralen in waterstof gelijktijdig in een 
magnetisch en een elektrostatisch veld afgebogen worden, bepaalt Wien 
vervolgens de specifieke lading, en vindt een maximale waarde q/m = 7,5.10' 
C/kg. Dit is beduidend lager dan de waarde die hij in zijn vorige experiment 
vond, en ligt in dezelfde orde van grootte als waarde q/m = 10* C/kg voor het 
waterstofion. Wien spreekt nu het vermoeden uit dat de kanaalstralen uit 
waterstof bestaan (en meer algemeen: uit de ionen van het betreffende gas). 
Daarbij zouden dan de ionen die tijdens hun baan onveranderd blijven, de 
meest afgebogen stralen vormen; ionen die onderweg een elektron opnemen, 
worden minder sterk afgebogen. Deze hypothese impliceert dat de maximale 
waarde van q/m bij verschillende gassen evenredig is met hun moleculair-
gewicht. Dit biijkt echter niet zo te zijn: ook bij zuurstof vindt Wien stralen 
waarvoor q/m = 9,8.10' C/kg. Hij merkt op dat dit te wijten zou kunnen zijn 
aan achtergebleven waterstofresten. Experimenten waarbij waterstofresten 
zoveel mogelijk verwijderd zijn, blijken inderdaad betere resultaten te 
leveren. 

In juli 1902 verschijnt opnieuw een artikel van Wiens hand in de Annalen der 
Physik.^'' Hierin wijdt hij een opmerkelijke beschouwing aan de theoretische 
consequenties van de continue variatie van de specifieke lading. Hij stelt dat 
de gebruikelijke aanname dat het waterstofion en het negatieve elektron een 
even grote lading bezitten, tot de conclusie moet leiden dat de variatie van 
q/m het gevolg is van een verandering van de massa van het positieve elektron, 
omdat de lading immers slechts met stappen ter grootte van de lading van een 
negatief elektron kan varieren. Om deze massavergroting te verklaren zou 
men kunnen veronderstellen dat zich rond het positieve elektron een complex 
van ongeladen moleculen kan vormen. Als eenvoudig alternatief voor deze 
onwaarschijnlijke 'molecuulcomplexen-hypothese' adviseert Wien de ver-
werping van bovengenoemde aanname, en oppert de hypothese dat het 
negatieve elektron slechts een klein deel van de lading van het ion bezit. 

27. W. Wien, "Uber die Natur der positiven Elektronen", Annalen der Physik 9 (1902) 
660-664. 
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Opmerkelijk is dat Wien niet vermeldt dat er op dat moment al pogingen 
gedaan waren om de lading van het negatieve elektron experimenteel te 
bepalen, onder anderen door J.J. Thomson in 1899. 
Een derde mogelijke verklaring voor de continue variatie van q/m wordt 
voorgesteld en verdedigd door J. Stark.^* Hij stelt dat er in het gas ook 
neutrale atomen of moleculen voorkomen, die lichtemissie kunnen ver-
oorzaken wanneer ze met andere deeltjes botsen. Deze neutrale deeltjes 
hebben hun hoge snelheid verkregen uit een botsing met een versneld geladen 
deeltje, of zijn ontstaan uit positieve ionen die een negatief elektron hebben 
opgenomen. Uiteraard worden zij niet afgebogen in het elektromagnetisch 
veld. De aanname dat op alle punten van hun baan afgebogen positieve 
stralen in neutrale stralen omgezet worden, verklaart de continue variatie. 
Wien ziet in dat deze verklaring verreweg het eenvoudigst is. Hij merkt op dat 
zij op eenvoudige wijze experimenteel te toetsen is, omdat eruit volgt dat 
alleen de meest afgebogen stralen positieve lading met zich meedragen. Wien 
meet de getransporteerde lading en concludeert dat Starks hypothese 
onhoudbaar is. Ook de omkering van Starks hypothese neemt Wien in 
beschouwing: als de positieve deeltjes geneutraliseerd worden vlak nadat ze 
uit de 'kanalen' treden, en zich daarna op verschillende punten weer splitsen 
in positieve en negatieve deeltjes, is zowel de continue afbuiging als het 
transport van de lading verklaard. Echter, het door Wien waargenomen feit 
dat het aantal sterk afgebogen deeltjes niet toeneemt als de totale afgelegde 
weg (dus de lengte van de buis) vergroot wordt, is in tegenspraak met deze 
veronderstelling. 

Br zijn nu dus vier potentiele verklaringen voor de continue afbuiging 
gesuggereerd: 
1. de lading varieert doordat positieve elektronen negatieve elektronen 
opnemen, waarbij aangenomen moet worden dat de lading van negatieve 
elektronen veel kleiner is dan van positieve elektronen; 
2. de massa varieert door vorming van molecuulcomplexen rond de positieve 
elektronen; 
3. de positieve elektronen worden onderweg geneutraliseerd (Starks hypo
these); 
4. de positieve elektronen neutraliseren onmiddellijk en splitsen onderweg 
weer in positieve en negatieve deeltjes (omkering van Starks hypothese). 
Wien pleit inmiddels voor verklaring 2, de 'molecuulcomplexen-hypothese'.^' 
Hij is dus van mening veranderd, waarschijnlijk onder invloed van de 

28. J. Stark, "Bemerkung zur Ablenkung der positiven Strahlen im elektromagnetischen 
Felde", Physikalische Zeitschrift 4 (1903) 583-586. 

29. W. Wien, "Uber positive Elektronen und die Existenz hoher Atomgewichte", 
Annalen der Physik 13 (1904) 669-677. 
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argumenten die Stark in zijn artikel tegen verklaring 1 heeft aangevoerd. 
Stark verwijst onder meer naar de resultaten van Thomsons experimenten om 
de lading van het negatieve elektron te bepalen.'" 
Met deze conclusies beeindigt Wien een periode van onafgebroken, intensief 
onderzoek naar kanaalstralen. Het is nu onbetwijfelbaar dat de kanaalstralen 
uit de gasionen gevormd worden. De 'molecuulcomplexen-hypothese' is, 
zoals Wien zelf toegeeft, enigszins merkwaardig en lijkt om nader onderzoek 
te vragen. Er zal echter enige tijd voorbij gaan voordat Wien zijn onderzoek 
weer opvat. 

1907-1912: Naar een "Theorie der Umladungen" 

Pas in 1908 rapporteert Wien over nieuwe vorderingen in het onderzoek naar 
kanaalstralen, die door hem inmiddels 'positieve stralen' worden genoemd. In 
de jaren 1904-1908 publiceren vele andere auteurs over onderzoek naar 
kanaalstralen." Dit betreft voornamelijk onderzoek naar de spectra van de 
stralen. In 1905 ontdekt Stark dat de spectraallijnen van kanaalstralen aan 
Dopplerverschuiving onderhevig zijn." Dit is voor veel onderzoekers reden 
aandacht aan de kanaalstralen te wijden. 
Ook J.J. Thomson maakt vanaf 1905 de kanaalstralen tot object van zijn 
onderzoek. In zijn eerste publikatie hierover brengt Thomson een nieuwe 
hypothese naar voren om de continue afbuiging te verklaren.'' Hij stelt dat de 
waarden van q/m die door middel van de afbuiging bepaald worden, slechts 
gemiddelde waarden zijn. De positieve deeltjes zullen in de loop van hun baan 
neutraliseren of zelfs negatief worden door opname van negatieve deeltjes, 
maar kunnen bij een botsing ook weer ioniseren en positief worden. Hierdoor 
zal de gemiddelde waarde van q/m continu varieren en soms zelfs negatief 
zijn. Dit laatste is in overeenstemming met Thomsons waarneming dat er ook 
negatieve straling aanwezig is. 

Wien reageert onmiddellijk op Thomsons artikel.'^ Over de door Thomson 
waargenomen negatieve straling, een belangrijke argument in diens betoog, 
zegt Wien dat hij deze ook geconstateerd heeft, maar dat ze zeer zwak is. 
Vervolgens stelt hij dat hij de hypothese die Thomson poneert al in zijn artikel 
uit 1904 besproken heeft. Dit is echter niet het geval, want Thomsons 

30. Stark, "Ablenkung der positiven Strahlen", 584. 
31. Zie voor een overzicht van dit onderzoek: W. Wien, "Kanalstrahlen", in: E. 

Teichmann ed., Handworterbuch der Naturwissenschaften dl. 5 (Jena, 1914) 668. 
32. J. Stark, "Der Dopplereffekt bei den Kanalstrahlen und die Spektra der positiven 

Atomionen", Physikalische Zeitschrift 6 (1905) 892-897. 
33. J.J. Thomson, "On rays of positive electricity". Philosophical magazine 13 (1907) 

561-575. 
34. W. Wien, "On rays of positive electricity", jP/H7oJo/»A/ca/mjgazi>ie 14(1907)212-213. 
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hypothese is weliswaar een combinatie van twee aldaar besproken hypo
thesen," maar de experimentele consequenties van die combinatie zijn anders 
dan die van de door Wien weerlegde hypothesen. 
Na deze reactie verschijnt eerst in maart 1908 een nieuwe publikatie van 
Wien." Een interessante historische vraag is in hoeverre Thomsons werk 
Wien be'invloed heeft. Heeft Thomsons artikel Wien ertoe aangezet het 
onderzoek naar kanaalstralen weer op te vatten? Die vraag is moeilijk te 
beantwoorden. Opvallend is echter dat Wien in zijn artikel geen enkele 
verwijzing naar Thomson geeft, terwijl hij, zoals zal blijken, hierin uit
eindelijk een hypothese naar voren brengt die bijzonder veel gelijkenis 
vertoont met Thomsons hypothese. Ook in Wiens volgende publikaties 
ontbreken verwijzingen naar Thomsons werk. Men krijgt de indruk dat Wien 
het onderzoek van Thomson aan kanaalstralen niet erg waardeert. Dit komt 
bijvoorbeeld ook tot uiting in Wiens overzichtsartikel over kanaalstralen in 
het Handworterbuch der Naturwissenschaften. Daar merkt hij naar aanleiding 
van Thomsons werk op: 

"Die Ergebnisse seiner Beobachtungen weichen in sehr vielen Punkten von denen 
anderer Beobachter ab, und er selbst hat seine Ansichten iiber die Vorgange bei den 
Kanalstrahlen haufig geandert, ohne dies besonders zu erwahnen oder zu motivieren."" 

Het lijkt crop dat Wien de wetenschappelijke waarde van Thomsons 
bezigheden enigszins in twijfel trekt.'* Aan de andere kant ligt echter de 
gedachte voor de hand dat juist Thomsons artikel voor Wien aanleiding is 
geweest nieuwe experimenten te doen, en zelfs niet slechts aanleiding maar 
ook inspiratie heeft gegeven. 
Hoe het ook zij, in 1908 vat Wien de draad weer op. Om een beslissing af te 
dwingen tussen de verschillende hypothesen, heeft hij een nieuw experiment 
bedacht, dat van groot belang zal blijken te zijn voor het begrip van de 
processen die zich in de kanaalstraalbundel afspelen. 
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Figuur 3: Wiens experiment met twee kathoden en twee magneetvelden. 

35. Zie hierboven, hypothesen (3) resp. (4). 
36. W. Wien, "Uber die Natur der positiven Strahlen", Sitzungsberichte der Koniglich 

Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu Miinchen 38 (1908) 55-65. 
37. Wien, "Kanalstrahlen", 668. 
38. Wiens bezwaren zijn niet geheel onterecht; vergelijk I. Falconer, "J.J. Thomson's 
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In het experiment worden de kanaalstralen die uit de kathode K, treden in 
magnetisch veld (I) afgebogen (fig. 3). Op enige afstand heeft Wien nu een 
tweede doorboorde kathode Kj geplaatst. De stralen die uit deze kathode 
komen, treden daarna opnieuw in een magnetisch veld (II). Wien gaat na hoe 
de uit K2 tredende stralen afgebogen worden in veld (II), zowel in het geval dat 
de stralen eerst in veld (I) afgebogen zijn (en dus alleen de niet-afgebogen 
stralen uit Kj treden), als in het geval dat veld (1) uitgeschakeld is (en dus alle 
stralen uit Kj treden). Het biijkt nu dat de afbuiging van de stralen in veld (II) 
in beide gevallen hetzelfde is. 

Wien concludeert hieruit dat zich blijkbaar onderweg weer nieuwe positieve 
deeltjes gevormd hebben, waarbij ook de sterkst afbuigbare weer aanwezig 
zijn. Deze deeltjes ontstaan niet door een ontladingsverschijnsel tussen K, en 
Kj, want er blijken geen kathodestralen op te treden. Kwantitatieve metingen 
wijzen uit dat de vorming van nieuwe positieve ionen evenredig is met het 
totaal aantal in beweging zijnde atomen, en dat zich na Kj weer een toestand 
instelt die gelijk is aan de toestand na K,. 
Deze resultaten zijn voor Wien voldoende reden om zijn 'molecuulcom-
plexenhypothese' op te geven. Hij meent dat nu bewezen is dat de verschillen 
in afbuiging ontstaan doordat de ionen verschillende weglengten in geladen 
toestand afleggen. Daarnaast volgt dat de ionen vanzelf een evenwichts-
toestand aannemen, waarbij de verhouding tussen geladen en ongeladen 
deeltjes constant is. Wien karakteriseert de gebeurtenissen in de kanaal
straalbundel als een "Dissoziationsprozess zwischen Atomen und Elek
tronen."" Daarbij zullen de negatieve elektronen in het algemeen de bundel 
verlaten, zodat een positieve stroom het resultaat is. 
In 1909 ontwikkelt Wien een nieuwe techniek om experimenten bij hoog 
vacuum te kunnen doen, de zogenaamde "Durchstromungsmethode." 
Hiermee wordt het mogelijk om kanaalstralen in een buis te laten treden 
waarin een andere druk heerst (en eventueel een ander gas aanwezig is) dan in 
de ontladingsbuis. Zo kan het gedrag van onder identieke omstandigheden 
opgewekte stralen toch bij verschillende drukken bestudeerd worden.^" In 
zeer hoog vacuum is een veel nauwkeuriger bepaling van de snelheid en 
specifieke lading mogelijk, omdat de deeltjes een langere weg in geladen 
toestand afleggen. Wien doet een groot aantal experimenten en slaagt er 
onder meer in te laten zien dat de afbuiging voor verschillende gassen precies 

work on positive rays, 1906-1914", Historical studies in the physical sciences 18 (1988) 
265-310. 

39. Wien, "Natur der positiven Strahlen", 64. 
40. W. Wien, "Uber positive Strahlen. Zweite Abhandlung", Annalen der Physik 30 

(1909)349-368. 
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met het atoomgewicht in overeenstemming is.'" De verschillende waar
nemingen ondersteunen steeds de veronderstelling dat de positieve ionen er 
naar streven de neutrale toestand aan te nemen; die toestand is de stabiele 
evenwichtstoestand. 
Wiens inzichten culmineren tenslotte in een "Theorie der Umladungen."*^ In 
deze theorie wordt verondersteld dat de ionisaties en neutralisaties ("Um
ladungen") het gevolg zijn van botsingen tussen bewegende kanaalstraal
deeltjes en rustende gasmoleculen. Evenals in de kinetische gastheorie kan 
dan het begrip 'gemiddelde vrije weglengte' ingevoerd worden, met dit 
verschil dat hier niet de gemiddelde afstand tussen twee botsingen maar 
tussen twee "Umladungen" als zodanig aangemerkt wordt. Een door Wien 
uitgevoerde experimentele bepaling van de gemiddelde vrije weglengte van de 
positieve deeltjes levert waarden die van dezelfde orde van grootte zijn als die 
van de kinetische gastheorie. 
Met deze theorie van Wien is de discussie rond het karakter van de 
kanaalstralen definitief afgesloten. Weliswaar waren nog lang niet alle zaken 
met betrekking tot de kanaalstralen opgehelderd, in het bijzonder waar het de 
lichtemissie betrof, maar er was nu definitieve overeenstemming over de 
processen die zich in de kanaalstraalbundel afspelen.'" 

Slotbeschouwing 

Wiens onderzoek naar kanaalstralen had een duidelijk experimentele inslag. 
Toch was Wien geen cxpexin\ei\tatox pur sang: zijn faam berustte juist vooral 
op zijn theoretisch werk. Waarom legde hij dan in dit geval zo'n nadruk op het 
experiment? 
De theoretische fysica was aan het einde van de 19e eeuw een zelfstandige 
discipline geworden. De meeste theoretici hadden weinig tot geen affiniteit 
met experimenteel werk. Wien was hierop echter een uitzondering, en hoewel 
hij de theoretische fysica een warm hart toedroeg, sprak hij zich uit tegen een 
verregaande specialisatie: 

"weil der Physiker, der nie etwas anderes als Theorie getrieben hat, Gefahr lauft, sich in 
kiinstlichen und spitzfindigen Spekulationen zu verlieren, ohne die Zurechtweisung zu 
erfahren, welche die Natur ihre Beobachtern immer aufs neue angedeihen lasst."" 

41. W. Wien, "Uber positive Strahlen. Dritte Abhandlung", Annalen der Physik 33 
(1910)871-927, m.n. 922. 

42. W. Wien, "Uber positive Strahlen. Vierte Abhandlung", Annalen der Physik 39 
(1912)519-544. 

43. H. Rausch von Traubenberg, "Die Bedeutung der Kanalstrahlen fijr die Ent-
wicklung der Physik", Naturwissenschaften 18 (1930) 774. 

44. W. Wien, "Ziele und Methoden der theoretischen Physik" (voordracht 11 mei 1914) 
in: W. Wien, Aus der Welt der Wissenschaft (Leipzig, 1921) 150-171; het betreffende citaat 
staat op p. 151. 
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Deze opvatting komt in zijn werk aan kanaalstralen duidelijk tot uiting. Elke 
hypothese wordt onmiddellijk experimenteel getoetst, en het experiment geeft 
steeds de doorslag bij het formuleren, handhaven of verwerpen van hypo
thesen. 
Wiens kritiek op Thomsons werkwijze is ook te begrijpen vanuit boven
genoemde opvatting. Thomsons werk aan kanaalstralen wordt gekenmerkt 
door veel speculatie vanuit theoretische ideeen (i.e. zijn atoommodel) en 
weinig interesse voor nauwkeurig experimenteren.'*' Wien is veel voor-
zichtiger dan Thomson. Zo zou men kunnen verwachten dat hij zijn 
opvattingen aangaande een 'elektromagnetisch wereldbeeld' laat doorkhnken 
in zijn onderzoek. Dit is echter niet het geval. Terwijl hij in 1900 zijn 
geruchtmakende artikel "Uber die Moglichkeit einer elektromagnetischen 
Begriindung der Mechanik" publiceert, en hierin de reductie van mechanica 
tot elektrodynamica verdedigt, zijn deze ideeen niet terug te vinden in zijn 
publikaties over kanaalstralen. Misschien zijn zijn gedachten wel die richting 
uitgegaan, maar de experimentele resultaten leenden zich niet voor een 
dergelijke interpretatie, en Wien waagt zich niet aan speculaties. 
Er is echter nog een heel andere mogelijke oorzaak aan te geven voor het 
experimentele karakter van Wiens werk. Hoewel de theoretische fysica zich 
tot een zelfstandig vak ontwikkeld had, voltrok deze verandering zich slechts 
zeer geleidelijk waar het universitaire posities betrof: er waren rond 1900 in 
Duitsland slechts drie leerstoelen voor theoretische fysica. Theoretici klaag-
den dat hun vak niet voldoende gewaardeerd werd. Zo ook Wien, die in 1898 
aan Sommerfeld schreef: 

"Theoretical physics currently finds no takers. Later it will be different again, indeed, 
because otherwise physics would go completely to ruin; but I must make some 
allowance for trends and thoroughly busy myself with purely experimental researches as 
long as I still have to work for an external position."*' 

Wiens experimentele onderzoek was in die tijd uitsluitend op gasontladingen, 
en in het bijzonder op kanaalstralen, gericht. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat 
hij hier in bovenstaande uitspraak aan refereert. 

Wien begon zijn speurtocht naar de 'kanaalstraaldeeltjes' in 1897. Vijftien 
jaar intensief onderzoek leidde uiteindelijk tot inzicht in het ontstaan van 
kanaalstralen. De deeltjes die Wien zocht heeft hij niet gevonden. Niet 
'positieve elektronen', maar de gasionen zelf bleken de oorzaak van de 
stralen. Dat het waterstofion toch de elementaire positieve ladingsdrager, het 

45. Zie: Falconer, "J.J. Thomson's work". 
46. Wien aan Sommerfeld, 11 juni 1898. Vertaald fragment opgenomen in: C. 

Jungnickel en R. McCormmach, Intellectual Mastery of Nature dl.2 (Chicago, 1986) 159. 
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proton, vertegenwoordigt, kon Wien in 1912 nog niet weten; dit kwam pas in 
1919 met Rutherfords experimenten aan het licht. In de loop van het 
onderzoek tussen 1897 en 1912 werd duidelijk dat het verschijnsel kanaal
stralen geheel verklaard kon worden in termen van reeds bekende concepten. 
Zo werden de kanaalstralen gedegradeerd van een fundamenteel natuur
verschijnsel tot een secundair effect. 
In het onderzoek dat in dit artikel beschreven is, zien we deze verschuiving: 
nadat de 'kanaalstraaldeeltjes' met de gasionen geidentificeerd waren, legde 
Wien zich toe op onderzoek naar de processen in het gas. Na 1912 zette die 
verschuiving verder door. Met kanaalstralen had men de beschikking over 
een bundel snel bewegende atomen of moleculen van een bepaalde soort, 
waarmee op relatief eenvoudige wijze geexperimenteerd kon worden. Ze 
werden gebruikt als hulpmiddel bij studie van de bouw en het gedrag van 
atomen en moleculen. 
Zo leverden experimenten met kanaalstralen veel kennis omtrent de licht
emissie van atomen. Na Starks observatie van Dopplerverschuiving van de 
spectraallijnen van kanaalstralen werd uitgebreid onderzoek naar de licht
emissie verricht. Ook Wien heeft in latere experimenten tot dit onderzoek 
bijgedragen. Stark ontdekte tevens met behulp van kanaalstralen dat 
spectraallijnen in een elektrisch veld opgesplitst worden (Stark-effect, 1913), 
een verschijnsel dat pas in de quantumtheorie een verklaring gevonden heeft. 
Het kanaalstraalonderzoek is verder van belang geweest voor het periodiek 
systeem der elementen. Thomson ontdekte in 1913 door middel van 
experimenten met kanaalstralen dat het gas neon een mengsel is van twee 
soorten ionen met verschillend heeltallig atoomgewicht (isotopen). Nadien 
werden door zijn medewerker Aston en anderen veel isotopen opgespoord, en 
breidde de kennis van de elementen van het periodiek systeem zich sterk uit.*' 
Samenvattend kan gezegd worden dat de geschiedenis van de kanaalstralen 
een voorbeeld levert van een eenvoudig verschijnsel waar de wetenschap een 
relatief ingewikkelde theoretische structuur achter vond. Men zocht een 
deeltje maar kwam uiteindelijk uit op een gecompliceerd proces. Het is 
begrijpehjk dat dit veel tijd kostte. Toen het mechanisme achter de stralen 
eenmaal gevonden was, en de kanaalstralen minder fundamenteel bleken dan 
aanvankelijk werd gedacht, richtte men zich op toepassingen. Het fenomeen 
kanaalstralen verloor zo zijn status in de fysica. 

47. Zie voor een beschrijving van de latere ontwikkelingen in, en de betekenis van het 
onderzoek met kanaalstralen: Rausch von Traubenberg, "Bedeutung der Kanalstrahlen"; 
F.W. Aston, "Kanalstrahlen und Atomphysik", Naturwissenschaften 24 (1936) 467-469; 
Anderson, The Discovery of the Electron, 69-71. 
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SUMMARY 

Eugen Goldstein, Wilhelm Wien, and Canal Bays, 1886-1912 

Canal rays ('Kanalstrahlen' in German), or positive rays, played an important role in the 
development of physics in the early years of this century. However, their role has generally 
been neglected by historians of science. 
Canal rays, not widely known today, were discovered when a perforated cathode was used 
in a gas discharge. They are emitted from the holes into the space on the backside of the 
cathode. 
In this article, the early history of canal rays is analyzed, starting from Eugen Goldstein's 
discovery of the phenomenon in 1886 and Wilhelm Wien's subsequent investigations from 
1897 until 1912. Wien argued that canal rays consist of positively charged particles, which 
are the counterparts of the negatively charged cathode rays (electrons). After having 
demonstrated this experimentally, he focused his research on the question of the nature of 
the processes involved in the production of the rays. This led him to conclude that the canal 
ray particles should be identified with the ions of the gas, and to propose a theory about 
their behaviour. 
After this historical description, the article examines possible reasons why the canal rays 
were ignored for such a long time after their discovery, the highly experimental character of 
Wien's investigations (in spite of his reputation as a theoretician), and the relationship 
between Wien's work and J.J. Thomson's research on canal rays. 


