Wilhelm Conrad Röntgen
een jongen uit Apeldoorn

Röntgen in Apeldoorn...

Als burgemeester van Apeldoorn hoor ik regelmatig verhalen over
bekende Apeldoorners. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet wist
dat Wilhelm Conrad Röntgen opgegroeid was in Apeldoorn.
Misschien wel de beroemdste Apeldoorner van de wereld.
Hij was immers de eerste die de Nobelprijs voor Natuurkunde ontving
voor zijn ontdekking van de röntgenstraling. Een ontdekking waar
ruim honderd jaar later nog steeds veelvuldig gebruik van gemaakt
wordt. Of het nu is voor de medische wetenschap, voor het controleren
van bagage of voor restauraties van kunstwerken. Deze ontdekking
en alle toepassingen die hieruit voortkwamen, hebben we te danken
aan Willem Röntgen. Een Apeldoorner.
Het is dan ook goed dat er nu een stichting is die als doel heeft om
Wilhelm Conrad Röntgen een plek te geven in de Apeldoornse
samenleving. Deze geleerde behoort immers tot ons eigen erfgoed en
is iemand om trots op te zijn. Net als dat hij trots was op Apeldoorn.
Hij schreef niet voor niets in zijn brieven over zijn prachtige jeugd in
Apeldoorn. Apeldoorn heeft dan ook zeker een bijdrage geleverd
aan zijn ontdekking. Hier is hij immers gevormd tot de gedreven
onderzoeker en wetenschapper die hij is geworden.

Ik sta dan ook helemaal achter het doel van de stichting.
Deze man heeft met zijn ontdekking zoveel mensen geholpen door de
jaren heen dat hij een plek zou moeten krijgen in onze Apeldoornse
samenleving. En een plek krijgen kan onder andere door mensen te
vertellen over deze Apeldoorner, maar ook heel letterlijk door het
plaatsen van een gedenksteen, welke geplaatst gaat worden voor zijn
voormalige woonhuis.
Nu ikzelf wat meer weet van deze bijzondere Apeldoorner hoop ik dat
nog veel meer Apeldoorners kennis maken met deze bijzondere man.
Want we mogen best trots zijn op deze Apeldoornse beroemdheid.
Ik wens de stichting dan ook succes met de uitvoering van alle ideeën
die in dit bidbook opgetekend staan.

Petra van Wingerden-Boers
burgemeester Apeldoorn
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Er zijn niet veel ontdekkingen...

... die zo duidelijk met één naam en één datum zijn verbonden als de
ontdekking van de röntgenstraling.
Op 8 november 1895 ontdekt de in Apeldoorn opgegroeide Willem
Röntgen in Würzburg de naar hem genoemde stralen. Deze ontdekking zou een revolutie betekenen binnen de geneeskunde maar ook
voor gebieden van de wetenschap en de techniek.
In 2020 is het 125 jaar geleden dat Röntgen de ontdekking deed, die
hem wereldwijde bekendheid gaf en waarvoor hem de eerste Nobelprijs voor Natuurkunde werd toegekend. Na 125 jaar wordt röntgenstraling nog steeds, en zelfs in toenemende mate toegepast voor tal
van doeleinden.
Om de betekenis van deze wereldberoemde oud-Apeldoorner weer in
herinnering te brengen is de Stichting Röntgen Apeldoorn opgericht.
Deze stichting stelt zich ten doel om in het kader van de bescherming
van ons erfgoed de persoon Wilhelm Conrad Röntgen, als oud-dorpsgenoot en met het belang van zijn ontdekking voor de medische wereld,
de wetenschap en industrie, een blijvende plaats in de Nederlandse
en Apeldoornse samenleving te geven. Dit kan door kennisdeling te
stimuleren, in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en bovenregionale en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten te initiëren.

Teneinde dit te bereiken heeft de Stichting voor het jaar 2020 diverse
initiatieven ontplooid.
Zo zal voor zijn voormalige woonhuis aan de Hoofdstraat 171 een
gedenksteen in het plaveisel geplaatst worden. Verder worden in
samenwerking met Museum CODA het idee uitgewerkt om een
informatief, educatief en interactief Röntgenpaviljoen binnen CODA
te realiseren. Ook zijn er plannen voor een theatervoorstelling over
Willem Röntgen.
Voor meer details over alle projecten verwijs ik U graag naar pagina 8.
Het is onze grote wens om met hulp van velen en door middel van alle
genoemde projecten erin te slagen de band tussen Röntgen en Nederland en in het bijzonder Apeldoorn te verstevigen en bestendigen.
Laten we er trots op zijn dat deze belangrijke wetenschapper, wiens
ontdekking zoveel heeft betekend voor de mensheid, is opgegroeid
en gevormd in Nederland. Dit is een deel van ons historisch en cultureel erfgoed dat gekoesterd dient te worden.

J.L.M. (Jos) de Win,
voorzitter Stichting Röntgen Apeldoorn

Röntgen en Apeldoorn

Dinsdag 22 oktober 1850 kan Willy Röntgen zich nog wel herinneren.
Samen met zijn ouders, tante Marianne uit Apeldoorn en oom Karel
uit Kampen is hij aanwezig bij de bouw van hun nieuwe huis.
Het leggen van de eerste steen wordt feestelijk gevierd en spoedig
zullen ze verhuizen naar dit mooie grote huis aan de Dorpstraat 171
in Apeldoorn. Twee jaar eerder is het gezin Röntgen al naar Apeldoorn
gekomen. Zijn moeder is blij dat ze weer terug is in Nederland, want
in Duitsland is het politiek zeer onrustig en iedereen van de familie
Röntgen is al uit Lennep vertrokken. Vanuit dit nieuwe huis gaat Willy
naar school en leert er Nederlands spreken, lezen en schrijven.
Hij loopt elke dag over het landgoed de Pasch naar de privé-school
van Hermannus van Doorn, die is gevestigd in het gelijknamige
landhuis De Pasch op de plaats waar nu aan de Regentesselaan
‘Het Inspiratiehuis’ staat.
Na schooltijd speelt hij buiten en leert hij de Veluwe kennen.
Meester van Doorn is erg tevreden over Willy, het is een aandachtige
leerling, die elk jaar goede vorderingen maakt. Het is een gecombineerde lagere en middelbare school en zijn ouders overleggen met
vrienden en kennissen in het dorp hoe het met de jongen nu verder
moet. Zijn belangstelling voor natuur en techniek is duidelijk en het
is buurvrouw Wilhelmina Walter-Gunning, die zijn vader attent maakt
op het bestaan van een Technische School in Utrecht.
Als hij 17 jaar is gaat hij naar de Technische School in Utrecht en in
1865 vertrekt hij naar Zürich om daar te studeren aan de Technische
Hochschule. Eerst volgt hij drie jaar werktuigbouwkunde en wordt
ingenieur, daarna verdiept hij zich in de natuurkunde met een
promotie in 1869.
Tijdens zijn studiejaren stort Willy zich ook in het studentenleven
in Zürich en zijn vrienden noemen hem ‘Appeldorn’.
In een bij studenten favoriete taveerne leert hij Anna Bertha Ludwig
kennen. Zij is de dochter van de waard en hij trouwt met haar in 1872.

Het huwelijk wordt in Apeldoorn voltrokken door burgemeester Tutein
Nolthenius en ingezegend in de Grote Kerk aan de Loolaan.
De jonge bruid van Wilhelm heeft voorafgaand aan haar huwelijk
gedurende enkele maanden bij haar schoonmoeder in Apeldoorn
de fijne kneepjes van het Nederlandse huishouden geleerd. Na de
huwelijksvoltrekking in Apeldoorn gaat het pasgetrouwde stel terug
naar Duitsland, waar Wilhelm Röntgen hoogleraar natuurkunde wordt
aan universiteiten in diverse steden en tenslotte in Würzburg.
In november 1895 ontdekt onze wetenschapper tijdens zijn experimenten met de kathodestraalbuis een hem onbekende straling, die
hij X-stralen noemt, tegenwoordig bekend als röntgenstraling.
Voor deze ontdekking wordt Wilhelm Conrad Röntgen in 1901 de
Nobelprijs voor Natuurkunde toegekend.
Overigens komt hij regelmatig terug naar Apeldoorn voor een bezoek
aan familie en vrienden. Hij spreekt Duits met een Nederlands accent
en thuis blijft Nederlands de voertaal tot zijn moeder sterft.
In talrijke brieven spreekt hij steeds over zijn prachtige jeugd in
Apeldoorn. Hier is hij opgegroeid, hier is zijn karakter gevormd en is
hij geworden tot een nauwgezette en gedreven onderzoeker van
natuurkundige processen.
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Behalve de nog inpandig aanwezige ‘eerste steen’ met de inscriptie
‘W.C.R. 22-10-1850’ herinnert in Apeldoorn bijna niets meer aan de
wereldberoemde inwoner van het pand aan de Hoofdstraat 171.
Nadat hun enig kind zich in Duitsland had gevestigd, verhuizen ook
de ouders van Willy Röntgen naar Duitsland. Het huis aan de Dorpstraat wordt in 1874 verkocht aan Jacob Boddens jr., een neef van
de familie Röntgen. Hij zet er een verdieping bovenop, zoals nu nog
steeds te zien is en veel later komt er nog een aanbouw aan de voorzijde. De dochter van Jacob Boddens verhuurt het pand als bedrijfsruimte, eerst aan een rijwiel- en motorenhandel en later aan een
elektrotechnisch ingenieursbureau. In de jaren vijftig komt het pand
in het bezit van de gemeente, die het later weer afstoot. Sinds 1995
is er horeca gevestigd.
In Remscheid, waar Wilhelm Conrad Röntgen de eerste drie jaar van
zijn leven verbleef, bevindt zich het grote ‘Deutsches Röntgen Museum’.
In Würzburg, waar hij de effecten van de onbekende en onbegrepen
straling ontdekte, is zijn oorspronkelijke werkkamer en laboratorium
met aangrenzende ruimtes ingericht als permanent museum. Tussen
deze twee ontbreekt de schakel Apeldoorn, de plaats waar Willy Röntgen
is opgegroeid en zijn persoonlijkheid en karakter gevormd zijn.

Röntgen Initiatief Groep Apeldoorn
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In aanvulling op deze twee prachtige musea in Duitsland is het plan
ontstaan om ook in Apeldoorn een Nederlands Röntgenmuseum te
vestigen als eerbetoon en blijvende herinnering aan de beroemdste
inwoner, die onze gemeente ooit had. Tevens zal dit een goede mogelijkheid zijn om techniek en wetenschap met de positieve ontwikkelingen daarvan op een laagdrempelige manier als inspiratie bij de jeugd
onder de aandacht te brengen. Een aantal gelijkgestemde Apeldoorners
heeft zich in de Röntgen Initiatief Groep Apeldoorn verzameld en wil
meer bekendheid geven aan de Apeldoorner Wilhelm Conrad Röntgen
door een aantal projecten aan hem en zijn ontdekking te wijden.

Röntgen Initiatief Groep Apeldoorn (RIGA):
J.P.H. (Judith) Bartel - van Beckhoven, kunsthistoricus/museoloog
F.H.L. (Frits) Bröker, radioloog niet praktiserend
H. G. (Herma) van Dorth, PR & Communicatie/Stichting Apeldoornse
Monumenten
J.C.M. (Ans) Elderman, jurist
R.R. (Roel) Ottow, ontwerper en illustrator
M. (Masja) Parlevliet, Senior archeoloog/Erfgoed adviseur gemeente
Apeldoorn
S. (Stefan) Rutte, archivaris CODA Museum Apeldoorn
H. (Hans) van de Water, bestuurslid Stichting Apeldoornse Monumenten
J.L.M. (Jos) de Win, radioloog niet praktiserend

Op een vijftal plaatsen, die een bijzondere betekenis hebben in de
geschiedenis van Apeldoorn heeft de gemeente in de bestrating
gedenkstenen laten leggen. We vinden ze onder andere in de
Van Kinsbergenstraat, de Kapelstraat en de Hoofdstraat.
Een soortgelijke gedenksteen is zeker ook op zijn plaats in het
plaveisel voor het voormalige woonhuis van Wilhelm Conrad Röntgen.
Naar een ontwerp van de ontwerper/kunstenaar Roel Ottow zal de
firma Hoogenberg in Apeldoorn deze gedenksteen conform de andere
Apeldoornse gedenkstenen uitvoeren.
De onthulling van deze steen zal op 27 maart 2020, de 175e geboortedag van Wilhelm Conrad Röntgen, plaatsvinden.

Projecten RIGA
1. gedenksteen op straat voor het Röntgenhuis

Projecten RIGA

2. conservering en restauratie eerste steen in Röntgenhuis
3. Gelre Ziekenhuis toelichting bij zijn buste in de hoofdgang en
op de afdeling Radiologie informatiewanden over ontdekking
en toepassingen van de röntgenstralen
4. symposium bij 125e jaar van de ontdekking van de röntgenstralen
5. Röntgenpaviljoen In CODA Museum
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6. theaterproductie over W.C. Röntgen

1. Gedenksteen

Deze eerste steen draagt de inscriptie W.C.R. 18 10/22 50, wat
betekent dat deze steen bij de bouw van het woonhuis van de
familie Röntgen op dinsdag 22 oktober 1850 is aangebracht en
de vijfjarige Willem Conrad Röntgen is er zeker bij geweest.
Het bestaan van deze eerste steen is daarna lange tijd in vergetelheid geraakt, pas in oktober 1958 wordt deze steen herontdekt in
de zuidelijke buitenmuur van het pand. Inmiddels bevindt hij zich,
door allerlei veranderingen en aanbouw aan het huis inpandig in
het deel, dat nu als café de naam ‘de Professor’ draagt.
Dit monument bevindt zich in een kwetsbare positie.
Gezien de historische waarde hiervan is het zaak dit reliëf te
koesteren en te beschermen.

2. De eerste steen in het Röntgenhuis
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In 1963 legt Herman de Reus, radioloog van het Juliana Ziekenhuis
zijn Rotaryclub de vraag voor of er een mogelijkheid is om in
Apeldoorn de geleerde Röntgen, een oud-Apeldoorner te eren,
‘Waar blijft het standbeeld voor deze beroemde stadsgenoot?’
Vier leden van de Rotaryclub Apeldoorn gaan aan het werk en vinden
een oplossing. Men laat een bronzen kopie maken van de buste van
Wilhelm Conrad Röntgen, die in 1933 gemaakt is door Ernst Kunst
en in het Museum in Remscheid in Duitsland staat. In 1966 wordt dit
beeld officieel aangeboden aan het College van Regenten en in de hal
van het Juliana Ziekenhuis geplaatst. Bij de renovatie en uitbreiding
van het Juliana Ziekenhuis in 1974 verhuist het beeld naar de wachtkamer van de röntgenafdeling.

Enkele jaren later blijkt het beeld van het terras verdwenen.
Als na enig speurwerk de bronzen buste wordt teruggevonden,
besluit de Gemeente Apeldoorn het eigendom van de buste in
oktober 2012 over te dragen aan het Gelre Ziekenhuis, waar het nu
veilig staat opgesteld centraal in de hoofdgang van het ziekenhuis.
Helaas neemt de sculptuur nu een weinig opvallende plaats in. De
huidige Stichting Röntgen Apeldoorn heeft plannen gereed om meer
explicatie en illustratie aan te brengen, zodat de geïnteresseerde
bezoeker beter geïnformeerd wordt over de verdiensten van deze
oud-Apeldoorner.

Als in 2009 het Juliana Ziekenhuis wordt gesloten, gaat de buste
mee naar het Gelre Ziekenhuis, waar het een plaats vindt bij de
balie van de afdeling Radiologie.
Het beeld moet in 2020 deel uitmaken van meer uitgebreide
informatie op deze afdeling over de ontdekking en de betekenis
van de röntgenstralen voor de geneeskunde.

3. Gelre Ziekenhuis Apeldoorn

Met het oog op het jaar 1995, honderd jaar na de ontdekking van de
röntgenstralen, wordt op initiatief van de maatschap radiologen van
het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn de Stichting Röntgenherdenking
Apeldoorn opgericht. Onderdeel van de festiviteiten is de onthulling
van een bronzen buste van Willem Röntgen, gemaakt door Frank
Letterie en geplaatst pal voor zijn oude woonhuis, dat dan als
Röntgen Café is ingericht.
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Ter gelegenheid van de 125e herdenking van de ontdekking van de
röntgenstralen op 8 november 1895 en als aanloop naar de opening
en inhoud van de tentoonstelling in CODA wordt op vrijdag 6 november
2020 een inspirerend symposium georganiseerd.
Naast een helder historisch overzicht wordt ook een visie op de
toekomst gepresenteerd.
Gerenommeerde sprekers gaan in op vijf aandachtsgebieden waarin
röntgenstralen worden toegepast, te weten geneeskunde, wetenschap,
beveiliging, techniek en kunst.
Aansluitend aan het Symposium volgt de opening van het Röntgenpaviljoen in CODA door Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

4. Symposium
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datum: vrijdag 6 november 2020 om 14:00 uur
locatie: auditorium CODA Apeldoorn
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1. Geneeskunde
In samenwerking met CODA realiseert de Röntgen Initiatief Groep Apeldoorn
een paviljoen in CODA, dat vrij toegankelijk zal zijn voor iedere bezoeker. Het doel
van dit paviljoen is om de bezoeker kennis te laten maken met enerzijds Röntgen
als persoon en anderzijds met zijn baanbrekende ontdekking, die overal om ons
heen een rol speelt en ons leven nog steeds beïnvloedt. Op deze expositie raakt de
bezoeker geïnspireerd door het levensverhaal van Willem Röntgen en durft daardoor ook zelf dingen uit te proberen. Daarom zal het paviljoen ook bestaan uit een
aantal doe-opdrachten, die ingeleid en afgesloten worden met informatie.
Aandacht zal worden besteed aan de toepassing van röntgenstralen in de
geneeskunde, de wetenschap, kunst, beveiliging en techniek. De bezoeker begrijpt
voorbeelden van de verschillende toepassingen van de röntgenstralen en komt
mogelijk tot eigen ideeën en inzichten. Het Röntgen paviljoen zal zich ook op
kinderen richten. Kinderen komen nooit alleen naar het museum. Ze komen of
met hun ouders, grootouders of met school. Voor alle leeftijdsgroepen
komen er onderdelen in het paviljoen die interessant en leuk zijn.
Voor de volwassenen zal er meer diepte-informatie worden gegeven.

5. Een Röntgenpaviljoen in CODA
educatief en interactief
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In 1895 bestudeert Wilhelm Röntgen, hoogleraar natuurkunde aan de
Universiteit van Würzburg de effecten van kathodestralen en merkt
op dat er stralen zijn, die door allerlei materialen als karton, hout en
rubber heen gaan en een beeld vormen. Door een plaatje lood lukt
dat overigens niet.
Hij vraagt daarop zijn vrouw om haar hand op een fotografische glasplaat te leggen en laat gedurende 15 minuten die merkwaardige en
onbekende stralen hun werk doen. Het beeld van het handskelet dat
hij op deze manier verkrijgt, vormt het begin van grote veranderingen
in de geneeskunde.
Deze ontdekking, die hij zelf x-stralen noemt leidt tot een wereldwijde
sensatie en wordt overal snel opgepakt en toegepast. Aanvankelijk zijn
het vooral technici, fotografen en natuurkundigen, die met de nieuwe
stralen experimenteren. Niet veel later raken ook artsen geïnteresseerd.
In Nederland worden door de natuurkundeleraar Heinrich Hoffmanns
van de HBS in Maastricht, de eerste röntgenfoto’s gemaakt. Al op 31
januari 1896 laat hij een röntgenfoto zien van de hand van de dochter
van de plaatselijke chirurg Lambert van Kleef. Het duurt nog wel even
voordat meer artsen en ziekenhuizen de nieuwe techniek gaan toepassen. Pas als de apparatuur verbeterd wordt en stabiel kan functioneren, komt de belangstelling in de geneeskunde op gang. In het
begin van de 20e eeuw wordt er sporadisch gebruik gemaakt van de
röntgenstralen, eerst door chirurgen voor het afbeelden van botbreuken en het opsporen van kogels in het lichaam.

Daarna volgen de internisten met doorlichting van de longen en de
mogelijkheid om met het drinken van een contrastmiddel de ingewanden zichtbaar te maken. Werkt men aanvankelijk nog met glasplaten,
na 1920 worden dat doorzichtige flexibele films voor het vastleggen
van ziektebeelden.
Industriële bedrijven als Philips, Siemens, General Electric en Oude
Delft perfectioneren de röntgenbuis en na de tweede wereldoorlog
wordt bij doorlichten het fluorescentiescherm vervangen door de
elektronische beeldversterker.
Begin 70er jaren doet zich een belangrijke nieuwe ontwikkeling voor
in het toepassen van de röntgenstralen. Nu met computers voldoende
rekencapaciteit beschikbaar is, kan in Engeland de eerste CT-scanner
ontwikkeld worden door Godfrey Hounsfield. De röntgenbuis en de
tegenoverliggende detector draaien om de patient heen en met de
verwerking van alle absorptiewaarden kan door de snelle computerberekening een dwarsdoorsnede van het lichaam worden verkregen,
waarbij de dichtheden van alle weefsels goed in beeld komen. Voor
deze revolutionaire toepassing kreeg hij in 1979 de Nobelprijs voor
Geneeskunde.
Door de razendsnelle ontwikkeling van computergeheugens verdwijnen
rond 2000 al die mappen met stapels foto’s van de röntgenafdeling
en wordt de radiologische beeldvorming digitaal opgeslagen. Het is
dan mogelijk om de honderden beelden van een CT-scan op te slaan,
te bewerken en snel weer uit te lezen op een beeldscherm.
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2. Techniek

3. Beveiliging/opsporing

4. Kunst en kunstgeschiedenis

5. Wetenschap

In de techniek is radiografie een belangrijke onderzoeksmethode
voor niet-destructief onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd
door het materiaal te doorstralen met röntgenstraling. Aan de hand
van de röntgenfilm die vervolgens wordt ontwikkeld kan het materiaal
worden beoordeeld.

Al vele jaren worden röntgenstralen gebruikt op luchthavens voor
de controle van bagage. Op het beeldscherm zijn de voorwerpen
herkenbaar aan hun vorm en kleur en kan een verdachte inhoud
worden opgespoord. Ook in regeringsgebouwen en justitiële
inrichtingen worden röntgenapparaten gebruikt om tassen en
paketten te controleren. In de havens worden door de douane zelfs
hele scheepscontainers en vrachtwagens doorlicht.

Het gebruik van röntgenstralen is in het diepgaande kunsthistorische
onderzoek niet meer weg te denken. Niet alleen biedt het röntgenonderzoek een mogelijkheid om aanpassingen in de compositie naar
boven te halen zodat we beter begrijpen hoe de kunstenaar gewerkt
heeft. Er komen ook via het röntgenonderzoek soms compleet nieuwe
voorstellingen naar boven, die ons een vroeg voorbeeld van recyclen
laten zien.

Er bestaan strenge voorschriften over de hoeveelheid röntgenstraling, die hierbij wordt toegepast. Stralenbescherming voor zowel
passagiers als onderzoekers is erg belangrijk. Bij de controle van
bijvoorbeeld handbagage ligt de dosis onder de 0,2 microSievert,
wat veel minder is dan de stralenbelasting die men oploopt aan
kosmische röntgenstraling tijdens een vliegreis.

Ook voor restauraties is röntgenonderzoek essentieel, omdat het
een beeld geeft van de gebruikte verven. Denk hierbij aan het grote
restauratieproject van de Nachtwacht in het Rijksmuseum, dat nu
gaande is. Het hele schilderij wordt op een aantal chemische elementen onderzocht via een macro röntgenfluorescentiescanner. Via dit
onderzoek kunnen de restauratoren vertellen welke verven Rembrandt
nu precies gebruikt heeft en weten ze hoe ze het schilderij het beste
kunnen restaureren.

Na de ontdekking van de eigenschappen en toepassingen van röntgenstralen in 1895 door Wilhelm Conrad Röntgen, bewijst Max von Laue in
1912 in München met experimenten, waarbij hij kristallen onderzoekt
met behulp van röntgenstralen, dat er interferentie optreedt en dat
röntgenstralen elektromagnetische golven zijn met extreem korte golflengte. Daardoor bieden zich geheel nieuwe mogelijkheden aan voor
de toepassing van röntgenstralen bij het vaststellen van de structuur
van kristallen en het bepalen van de positie van atomen hierin.
Voor deze ontdekking ontvangt Max von Laue in 1914 de Nobelprijs
voor Natuurkunde.

Deze techniek kan toegepast worden tijdens productieprocessen
en tijdens de gebruiksfase en onderhoud van een constructie.
De industriële toepassing varieert van lascontrole in bijvoorbeeld
bouwwerken, bruggen, drukvaten, warmtewisselaars, pijpsystemen
of pijpleidingen tot de controle van elektronische componenten en
alles wat daartussen zit.
Tijdens nieuwbouw worden de controle-opnames nog veelal op
film gemaakt. Er is echter een kentering aan de gang om dit middels
digitale radiografie toe te staan.
Bij opnames van materialen gedurende de gebruiksfase is naast
het lasonderzoek ook met röntgenstralen een techniek mogelijk om
eventuele erosie of corrosie aan te tonen.
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Bij een ander groot onderzoek speelden röntgenstralen een belangrijke rol. Men bekeek of schilderijen van dezelfde rol schilderdoek
afkomstig waren. Het Van Goghmuseum in Amsterdam was bij dit
wereldwijde project betrokken. Via röntgenopnamen van een schilderij
kunnen de schering- en inslagdraden van een doek zichtbaar worden
gemaakt. Iedere rol schilderdoek heeft zijn eigen kleine onregelmatigheden die zo aan het licht komen. Hiermee kan de oorsprong van het
doek worden achterhaald.
Röntgenstralen worden dus gebruikt om onderzoek te doen naar
kunstwerken. Er wordt ook kunst gemaakt via röntgenstralen.
Onder andere Nick Veasey, Hugh Turvey en Nederlander Arie van
’t Riet hebben zich ontwikkeld tot een X-ray kunstenaar.

Kort hierna zijn het vader en zoon William Henry Bragg en William
Lawrence Bragg in Leeds, die met een verklaring voor de röntgeninterferentie komen en die de eerste röntgenspectrograaf ontwikkelen
en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de snelle vooruitgang van de röntgenkristallografie. Vader en zoon Bragg ontvangen
hiervoor samen de Nobelprijs in 1915.
De ontdekking van deze mogelijkheden hebben de natuurwetenschappen en de techniek net zo ingrijpend beïnvloed als de ontdekking van de röntgenstralen in de geneeskunde. De fysica van kristallen,
de scheikunde, metallurgie en halfgeleider-elektronica hebben hun
prestaties ten aanzien van de samenstelling van materie te danken
aan de toepassing van röntgenstralen als onderzoeksmethode.
Ook bij het vaststellen van de dubbele spiraal in de structuur van het
DNA is in 1953 door Watson en Crick van deze röntgenspectrografie
gebruik gemaakt.
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De Stichting Röntgen Apeldoorn stelt zich ten doel om op verschillende manieren haar oud-dorpsgenoot Willem Röntgen te herdenken.
Naast het leggen van de gedenksteen, het organiseren van het
symposium en het oprichten van het Röntgenpaviljoen in CODA
produceert de stichting, in samenwerking met professionals, een
theaterproductie waarin het leven en werk van Röntgen centraal
staat.
Deze productie kent een twee-sporentraject en biedt voor zowel
de jeugd, via de scholen, als volwassenen een voorstelling aan die
aansluit bij de interesses van de specifieke groep.
De productie is vanaf het najaar 2020 in het theater te zien.

Aan de voorstelling voor de jeugd wordt een lesbrief gekoppeld over
techniek zodat scholen het in hun curriculum kunnen opnemen als
lesonderdeel.
Voor deze productie werkt de stichting samen met Theater Orpheus
en Tim Koldenhof Producties en Events. Beide organisaties hebben
veel ervaring met het op maat maken van voorstellingen; zij dragen
het idee van een voorstelling een warm hart toe.
De productie wordt in hun portfolio opgenomen, zodat deze later
nogmaals bij gelegenheden kan worden gebruikt.

De voorstelling laat momenten zien uit het leven van Röntgen
die cruciaal waren voor zijn ontwikkeling. De toeschouwer wordt
ongetwijfeld geraakt bij het zien van de niet altijd gemakkelijke
zoektocht van Röntgen op weg naar zijn succes: de ontdekking
van de naar hem genoemde straling.
Gelukkig beschikte Röntgen ook over een flinke dosis humor.

6. Theaterproductie over W.C. Röntgen

20

21

Zoals uit het voorafgaande blijkt, komt iedereen in zijn leven op de
een of andere manier wel in contact met de röntgenstralen. Wie heeft
er niet ooit een röntgenfoto of CT-scan in het ziekenhuis laten maken?
Veel bedrijven gebruiken röntgenstralen in het productieproces, onze
veiligheid wordt erdoor bewaakt en onze geneesmiddelen worden
ermee ontworpen. Dankzij de röntgenstralen weten we meer over
onze grote schilders en archeologische vondsten.
Kortom, met de ontdekking van de röntgenstralen heeft onze Willem
Röntgen de mensheid een grote dienst bewezen. Als eerbetoon en
blijvende herinnering aan de beroemdste inwoner, die onze gemeente
ooit had, heeft de Stichting Röntgen Apeldoorn voor het jaar 2020
diverse initiatieven en festiviteiten in gang gezet, die in het voorafgaande uitvoerig zijn toegelicht.
Voor dergelijke ambitieuze plannen zijn veel middelen en geld nodig,
die op een zorgvuldige manier beheerd dienen te worden. Hiervoor
is de Stichting Röntgen Apeldoorn in het leven geroepen. Voor deze
stichting is de ANBI status aangevraagd.

Fondsen en kapitaalwerving
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Wij verwachten dat de overheid, bedrijven en vele andere instellingen
onze activiteiten zullen steunen, zodat Willem Röntgen in Nederland
en ook Apeldoorn de verdiende erkenning verkrijgt.
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Stichting Röntgen Apeldoorn
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mr. J.C.M. (Ans) Elderman,
penningmeester

H. (Hans) van de Water,
secretaris

dr. L.M. (Lucas) Kingma,
bestuurslid

dr. U. (Uwe) Busch, Dr. rer.
biol. hum., medisch fysicus, direkteur Deutsches
Röntgen-Museum,
Remscheid, Dld.

drs. C.E.M. (Carin) Reinders, directeur/bestuurder CODA

Comité van Aanbeveling
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prof. dr. J. (Jos) van Engelshoven, emeritus hoogleraar
radiologie Maastricht Universitair Medisch Centrum

dr. P. J.W. (Peter) Wensing,
radioloog, voorzitter Nederlandse Vereniging voor
Radiologie

dr. M.M.G. (Mieneke) Te
Hennepe, medisch conservator Rijksmuseum
Boerhaave, Leiden, assistant professor LUMC

ing. E. W. (Emile) de Kler,
Director PEO Radiation
Technology, Wijchen

mr. L.C. (Leo) Kok,
oud-notaris te Apeldoorn

prof. dr. ir. F.W. (Frans) Zonneveld, medisch fysicus, em.
hoogleraar Beeldvormende
Technieken UMCU

G.J. (Ben) Mouw, oud
raadslid/wethouder gemeente Apeldoorn. Voorzitter Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
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Apeldoorn
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