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EEN EEUW GELEDEN: 
DE ONTDEKKING VAN DE RADIOACTIVITEIT 

K.J. VAN CAMP 

De onmiddellijke rechtstreekse gevolgen voor de vooruitgang van de fysica van 
de ontdekking van de X-stralen door Wilhelm Konrad Rontgen gepubliceerd op 
28 december 1895 zijn tot in 1912 verwaarloosbaar geweest. Zeker de eerste maan-
den werd in de ganse westerse wereld druk geexperimenteerd met X-stralen daar 
alle (zelfs kleine) laboratoria wel over Crookes ontladingsbuizen beschikten. Met 
deze vacuiimbuizen had Rontgen zijn stralen ontdekt. Vele fysische experimen-
ten trachtten de natuur van de X-stralen te achterhalen via proeven over bul
ging, breking, absorptie enz... Hoewel sommige onderzoekers juiste hypothesen 
naar voor brachten zoals bv. dat X-stralen harde UV-stralen zouden zijn, kon-
den deze hypothesen nooit echt hard gemaakt worden tot in 1912 Max Von Laue 
er in slaagde X-stralen te doen diffracteren in kristallen (1). Met dit experiment 
was het hek van de dam en hielpen de X-stralen nu wel rechtstreeks de vooruit
gang van de natuurkunde. De X-stralen diffractie in kristallen liet toe kristal-
roosters en ook moleculestrukturen te analyseren. Een hoogtepunt werd bereikt 
in 1953 wanneer Crick en Watson d.m.v. X-stralen er in gelukten de structuur 
van het DNA te ontcijferen. 

Het onmiddellijk onrechtstreeks gevolg van de ontdekking van de X-stralen 
was daarentegen des te schokkender. De geschiedenis start in januari 1896 in Pa-
rijs en zal de eerste maanden zich volledig afspelen in de maandagnamiddag ver-
gaderingen van de Academie des Sciences de Paris. De academic was een select 
gcslotcn genootschap waar de leden eigcn onderzoek en ook werk van anderc 
onderzoekers voorstelden. Zo zal bv. een mededeling van Jean Perrin die geen 
lid is van de academie moeten voorgesteld worden door de veel minder gekende 
M. Mascart die wel lid is van de akademie. Zijn o.a. ook lid van de akademie 
in 1896: H. Poincare, A. Fizeau, M. Cornu, H. Becquerel en A. d'Arsonvalle. 

De spreekwoordelijke steen in de kikkerpoel wordt gegooid door de eminente 
wis- en natuurkundige Henri Poincare. Misschien reeds mondeling vroeger in 
de wandelgangen van de academie maar zeker schriftelijk in de Revue Generate 
des Sciences van 30 januari 1896 (p. 56, 2e col.) oppert H. Poincare de hypothe-
se dat X-stralen misschien een bijproduct zijn van fluorescentie of forforescen-
tie "quelle que soit la cause de leur fluorescence". Een excitatie van fosforescentie 
door zonlicht zou dus volgens deze hypothese ook X-stralen genereren. Vooral 
deze zin is kapitaal in het verdere verloop van deze wel bizarre geschiedenis van 
de ontdekking van de radioactiviteit. 

Op maandag 10 februari 1896 is er een mededeling in de academie door Ch. 
Henry met de titel: "Augmentation du rendement photographique des rayons 
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Rontgen par le sulfure de zinc phosphorescent" (CR 122, p. 312-314). Op biz. 
314 herhaalt Ch. Henry het citaat van H. Poincare en 'bewijst' (? !) dit experi
mented. Met magnesium licht (intens licht dat ontstaat bij het verbranden van 
een magnesium lint) en zonlicht geexciteerd zinksulfide lukt hij er inderdaad in 
een fotografische plaat te zwarten doorheen zwart papier ! ? Alle academiciens 
zijn nu zeker op de hoogte van de hypothese van H. Poincare. 

Op maandag 17 februari zijn er drie wel bijzonder onwaarschijnlijke medede-
lingen. G.H. Niewenglowski stelt volgend experiment voor (CR 122, p. 385-386). 
Hij wikkelt fotopapier in zwart papier, legt er munten op en daar bovenop een 
glasplaat gedeeltelijk bestreken met fosforescerend calcium sulfaat. Na vier uur 
zonlicht-excitatie is (volgens Niewenglowski!!) het fotopapier duidelijk geslui-
erd onder het fosforescerend calciumsulfaat behalve onder de munten, duidelijk 
bewijs van het ontstaan van X-stralen ?! G. Le Bon introduceert weerom een 
nieuwe soort stralen die ontstaan in metalen platen onder invloed van licht. Hij 
noemt ze "lumiere noire" (CR 122, p. 386-389). A. Briangon vindt nog een an-
der effect. " Un corps qui a ete expose a la lumiere impressione dans I'obscurite 
une plaque sensible" (CR 122, p. 390). De grootste verwarring heerst dus alom 
en deze zal blijven doorwerken gedurende het ganse jaar 18%, het jaar dat bol 
stond van alle mogelijke soorten "nieuwe" stralen. 

Op maandag 24 februari presenteert ook Henri Becquerel als lid van de acade
mie een nota getiteld: "Sur les radiations emises par phosphorescence" (CR 122, 
p. 420). Het is logisch dat Henri Becquerel deze proeven verricht daar hij en ook 
vroeger zijn vader specialisten waren op het gebied van fluorescentie en fosfore
scentie. Hier helpt voor de eerste maal het geluk. Zijn keuze als fosforescerend 
materiaal valt op een uraniumzout. Hij verkrijgt na enkele uren blootstelling aan 
zonlicht een afdruk van de uraniumzout kristallen op de fotografische platen 
gewikkeld in zwart papier. In het licht van de hypothese van H. Poincare inter-
preteert H. Becquerel dit positief experiment (foutief) als een bevestiging dat in
derdaad X-stralen gegenereerd worden door fosforescentie, na excitatie met 
zonlicht. 

Een eerste overzichtsartikel verschijnt reeds de volgende week op 2 maart door 
A. d'Arsonvalle: "Observations au sujet de la photographic a travers les corps 
opaques" (CR 122, p. 500-501), waarin vooral (terecht) het "lumiere noire" 
kritisch wordt beoordeeld. Anderzijds meent hij dat de (verkeerde) hypothese 
van H. Poincare als bewezen mag worden geacht, o.a. door de experimenten van 
Becquerel van 24 februari. 

Het volgende artikel op dezelfde biz. 501 komt nochtans deze voorbarige 
conclusie aanvechten. Een tweede maal helpt het toeval H. Becquerel. Woens-
dag 26 en donderdag 27 februari is het bewolkt in Parijs (CR 122, p. 502, 4°§) 
en Becquerel bergt de fotoplaten in het donker op in een schuif van zijn bureau 
met de uraniumzoutkristallen nog steeds boven op de ingepakte fotoplaten. 
Zondag 1 maart doet hij de crucialc ontdekking: " j 'a i developpe les plaques 
photographiques le le mars, en m'attendant a trouver des images tres faibles. 
Les silhouettes apparurent, au contraire, avec une grande intensite" (CR 122, 
p. 502 § 4). Dit alles deelt hij de volgende dag maandag 2 maart mede aan de 
academie in zijn bijdrage: "Sur les radiations invisibles emises par les corps 
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phosphorescents " (CR 122, p 501-503). Hij besluit dat deze straling gelijkenis-
sen vertoont met de toen al even geheimzinnige kanaalstralen (= elektronen) en 
Rontgenstralen. Ze zouden ontstaan door fosforescentie met een buitengewoon 
lange persistentie (of nawerktijd). Hij zegt dat hij verder experimenteert. 

Reeds de volgende maandag 9 maart is er een nieuwe mededeling van H. Bec
querel: "Sur quelques proprietes nouvelles des radiations invisibles emises par 
divers corps" (CR 122, p. 559-564). Hij ontdekt de belangrijke eigenschap dat 
de stralen elektrisch geladen lichamen ontladen. Anderzijds interpreteert hij fou
tief resultaten als zouden deze stralen reflectie en zelfs ook totale reflectie verto-
nen. Ook vindt hij een onverklaarbare activiteit in calcium sulfide. 

Twee weken later maandag 23 maart opent de CR met een bijdrage van H. 
Becquerel: "Sur les radiations invisibles emises par les selsd'uranium" (CR 122, 
p. 690-694). Hij meet de ontladingssnelheid van een elektroscoop. Op p. 692 be-
schrijft hij een kapitaal experiment. Gesmolten uraniumnitraat, dat absoluut niet 
fosforesceert in vloeibare toestand, kristalliseert hij in voUedige duisternis. Dit 
kristal, dat dus nooit geexciteerd is met zonlicht, geeft dezelfde zwarting als een 
geexciteerd kristal. In zijn laatste paragraaf ("5° anomalies presentees par di-
verses substances") realiseert hij zich dat deze stralen blijkbaar verbonden zijn 
met de aanwezigheid van uranium. In tegenspraak met zijn mededeling van 9 
maart vindt hij nu geen zwartingen meer met andere fosforescerende stoffen (zoals 
wel Ch. Henry en N. Niewenglowski beweerden!). Anderzijds trekt hij uit som
mige experimenten verkeerde besluiten. Zo besluit hij (foutief) dat de stralen o.a. 
gerefracteerd worden door een crownglas prisma. 

De volgende maandag 30 maart brengt H. Becquerel weerom een nieuwe me
dedeling : ' ' Sur les proprietes differentes des radiations invisibles emises par les 
sels d'uranium et du rayonnement de la parol anticathodique d'un tube de Croo
kes" (CR 122, p. 762-767). Hij vergelijkt X-stralen met zijn stralen. Hij is nu 
zeer duidelijk over de rol van het uranium. Hij gebruikt systematisch de elektro
scoop als quantitatief meettoestel om de sterkte van de straling en de absorptie 
in verschillende materialen te meten. (Later zullen Marie en Pierre Curie deze 
methode gebruiken met de zeer gevoelige precieze piezo-elektrische elektrometer 
ontworpen door Pierre Curie en alzo het polonium en het radium ontdekken). 
Hij krijgt ook zeer grote zekerheid dat deze straling onafhankelijk is van moge
lijke fosforescentie-effecten. Anderzijds wordt ook nu de waarheid weerom ver-
doezeld door onbegrijpelijke en onverklaarbare experimenten waarin hij nu meent 
dubbele breking, polarisatie en dichroisme te meten doorheen een tourmalijn 
kristal. 

Het is duidelijk dat het " l icht" slechts traag in de duisternis doordringt. Dit 
is geen plotse alles verhelderende ontdekking maar eerder een moeizaam zoeken 
naar de uiteindelijke waarheid, met vallen en opstaan. 

Nu moeten we wachten tot maandag 18 mei voor de volgende mededeling van 
H. Becquerel: "Emission de radiations nouvelles par I'uranium metallique" (CR 
122, p. 1086-1088). Hierin lokaliseert hij onomstotelijk de bron van de straling 
in het uraniumatoom. Hij vindt dat metallisch uranium de grootste activiteit ver
toont in vergelijking met andere uranium verbindingen. Anderzijds vermeldt hij 
(weerom verkeerdelijk) dat deze straling refractie en reflectie vertonen. 
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Het eerste jaar en de monopoliepositie van de Academie des Sciences de Paris 
wordt afgesloten met een mededeling door H. Becquerel op 23 november: "Sur 
diverses proprietes des rayons uraniques" (CR 123, p. 855-858). Hij geeft nu 
de stralen een eigen naam "rayons uraniques". Hij merkt dat de uraniumzou-
ten die sinds maart geen daglicht meer hebben gezien nog steeds even intens stra
len. Voor de eerste maal stelt hij zich de vraag waar later de ganse wetenschap-
pelijke wereld zijn kop gaat over breken: van waar komt die energie? 

De verdere geschiedenis zal nog in Parijs (Marie en Pierre Curie) maar ook 
in Groot-Brittannie (Rutherford) geschreven worden. Becquerel, Marie en Pier
re Curie krijgen de Nobelprijs in 1903. Het zal nog vele jaren duren eer men fi-
guurlijk en letterlijk tot de kern van dit verschijnsel zal doordringen. 
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(1) M. Laue, W, Fnedrich u. P. Knipping, Munchener Sitzungsberichle 1912, p. 303. Alle volgen
de referenties uit Comptes rendus hebdomadaires de I'Academie des Sciences de Paris, vol.122 
en 123, 1896 (afgekort CR). 


