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W. N. VAN DER SLUYS

EDISON, DE TOVENAAR
VAN MENLO-PARK
Geïllustreerd door Friso Henstra
Gebonden ƒ 2,90

De bekende schrijver W. N. van der
Sluys, die met zijn veel gelezen jon
gensboeken over „De club van Draad
je” veel succes heeft geoogst en die
zelf een enthousiast radioamateur is,
zoals duidelijk uit zijn werk blijkt, is
geboeid door het bijzonder interessante
leven van Thomas Alva Edison. Vol
enthousiasme en op frisse toon schetst
hij hier het doen en laten van de be
roemde uitvinder.
Edison heeft door een onuitblusbare
behoefte gedreven alles zelf te leren
kennen, zoveel belangrijke dingen ont
dekt, dat hij met zijn vindingen een
geweldige invloed op de ontwikkeling
van de elektrotechniek heeft gehad.
Wie wat meer wil weten over de uit
vinding van de gloeilamp of van hon
derd andere dingen over deze geniale
werker, zal dit interessante boekje
zeker willen bezitten.
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’t Begint met een halsbrekende toer, maar dan duikelen
we ook meteen midden in het verhaal. ,Zelf zien' wat er
gebeurt en Tom Edison maakt waterstofgas met een
daverend knaleffect tot slot.
„Och jó, ik geloof er niets van! Ja, die Tom Edison zal gek zijn
om zomaar uit de rijdende ,Grand Trunk Express’ te springen!
Maak dat een ander; wijs!
Het was de lange Peter O’Henry, die dat riep.
„En toch is het zo,” hield de kleine stevige James Ricalton
koppig vol. „Kijk, je kunt nog in die zandhoop zien waar hij
gisteravond terecht is gekomen. Twee diepe kuilen van zijn hakken
en hier de afdruk van zijn handen. Alsjeblieft!”
„Ik geloof er geen klap van!”
„Als je me niet gelooft, kom dan vanavond om tien over half zes
zelf maar kijken, dan komt de ,Grand Trunk Express’ voorbij en
dan kun je het met je eigen ogen zien.”
„Goed jochie, ik zal er wel zijn. Ik zal maken, dat ik er vóór
half zes al ben, voor het geval, dat die sneltrein soms te vroeg
mocht zijn. Maar wee je gebeente als je me voor de gek hebt ge
houden. Dan wacht je de labberdoedas van je leven!”
De kleine James Ricalton hoopte dus vurig, dat Thomas Alva
Edison die avond geen verstek zou laten gaan met zijn acrobatische
toeren, want hij wist heel goed dat Peter O’Henry zijn woord zou
houden wat dat pak slaag betrof. De lange vader O’Henry was
politieagent in Port Huron en in de hele buurt gevreesd om zijn
harde knuisten. En zoonlief deed voor papa niet veel onder!
Nu ja, Thomas zou het heus wel wéér doen, men was van die
zonderlinge knaap wel het een en ander gewend. Geen zee kon hem
te hoog gaan, wanneer het op experimenten op het gebied van
natuur- en scheikunde aankwam. Er was niets wat die wonderlijke
snaak niet durfde. Hij wilde immers altijd de dingen met eigen
ogen zien en met eigen oren horen, vóór hij ze geloofde? En dan
nam hij het risico maar op de koop toe!
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James wist, dat vader en moeder Edison niet bijster veel met het
gedoe van hun woelige zoontje ophadden. Moeder niet omdat ze
voortdurend in angst leefde, dat de jonge ,uitvinder’ de een of
andere dag eens in de lucht zou vliegen, vader mede omdat de
proeven van Thomas geld kostten en daar bezat hij niet te veel
van. Eerst had hij Thomas rondweg gelast met die ,kunsten’ op te
houden, maar toen hij zag dat zijn jongen doodongelukkig was
door dit vaderlijk verbod, had hij gezegd: „Dan moet je het zelf
maar weten, als je er maar op rekent, dat je van mij geen cent krijgt
om al die spullen te kopen, die je nodig hebt.” De goede man meen
de daardoor de jonge Thomas evengoed vleugellam gemaakt te
hebben, want zonder geld begin je niet veel en de drogist waar
Tom zijn chemicaliën kocht, verleende geen stuiver krediet. Vader
Edison had de winkelier ook trouwens onomwonden verteld hoe
de vlag erbij stond.
„Ik weet nu tenminste waar ik aan toe ben,” had Tom tegen
James gezegd, „maar ik heb niemand nodig, ik zal me wel redden.”
Eigenwijs gezegd?
Natuurlijk, wel een beetje, maar Thomas Alva Edison, die zich
later tot een genie zou ontplooien, was nu eenmaal eigengereid en
onafhankelijk in zijn denken. Wanneer hij zich aan de mening van
anderen had gestoord zou hij immers nooit zover zijn gekomen?
Tom Edison had zich gered, hij was wat we tegenwoordig
AKO-jongen zouden noemen. Hij verkocht kranten en tijdschriften
aan de reizigers, maar hij deed het iets anders dan zijn collega’s uit
onze tijd. Hij rende niet langs de perrons, nee, hij reisde met de
trein mee en verkocht onderweg. Niet alleen kranten, maar ook
snoep en vruchten. Tom ontpopte zich als een handig zakenman
netje en hoewel de winst niet groot was, had hij aan de paar dollars,
die hij verdiende, precies genoeg om zijn proeven voort te zettem
Met dat al had Thomas Alva Edison het ontzettend druk en dat
hij, zoals James Ricalton verteld had, elke dag uit de rijdende
exprestrein sprong, hield met die drukte nauw verband . ..

Nu moet je wel even bedenken, dat dit hele gesprek tussen die
twee jongens zowat een eeuw geleden plaats vond, nl. in het jaar
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1860 en dat Amerika in die dagen natuurlijk nog lang niet zo
modern ontwikkeld was als tegenwoordig. Het ging er in die tijd,
in velerlei opzicht, nog heel wat primitiever en rauwer toe dan in
Europa!
Toen tegen kwart voor zes die avond, de ,Grand Trunk Express’
met machtig geput en geblaas door de bocht kwam, was dat spoortreintje natuurlijk helemaal niet te vergelijken met de ,Grand
Trunk Express’, zoals die tegenwoordig met een gang van 120-140
kilometer per uur door de Verenigde Staten van Noord-Amerika
raast. Er waren toen nog geen gestroomlijnde, geheel stalen wagons
met kunstmatige klimaatinstallaties, radio en televisie, een eigen
telefooncentrale, een rijdend restaurant en een bioscoopwagen.
Het geheel had veel meer weg van een treintje, zoals je dat nog
wel eens in een ouderwetse cowboy-film kunt zien en dat dan door
Indianen, steeds met pijl en boog gewapend, ergens in de prairie
met volledig succes wordt aangehouden.
Er stond een amechtig, dapper hijgend locomotief je voor met een
grote bel er bovenop en een koeievanger voor de stootbalk. Het
geval was bemand met één enkele machinist, die tevens stoker was
en daarachter bungelden dan een paar houten personenwagens en
een goederenwagen. Dat zeulde allemaal nogal gemoedelijk over de
hobbelige rails met een ,top’-snelheid van een kilometer of vijftig
per uur. En dan moesten ze nog volop stoom op de ketel hebben!
In de bochten remde de voorzichtige machinist voor alle zekerheid
maar af tot een kilometer of twintig, want je kon nooit weten!
Nu was ,snelheid’ in die dagen een begrip, dat heel wat anders
was dan thans. Niemand, zelfs je krasse opa van vijfennegentig,
noch je broertje van twee jaar, heeft enige angst als ze in een
elektrische trein zitten, die met zo’n slordige 120 km per uur over
de baan davert. In het goede jaar 1860 zaten de dames nog in de
trein met krijtwitte gezichten en een zakdoek met kalmerende
eau de cologne onder de neus, als het ding maar even veertig
kilometer per uur reed. En er waren ook heus wel meneren met
heel kordate knevels en indrukwekkende hoge hoeden, die precies
zo in de rats zaten!
Het is daarom Peter O’Henry zeker niet kwalijk te nemen, dat
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hij niet direct geloofde, dat Tom Edison zomaar een duik zou
nemen uit een trein, die toch minstens met 20 kilometer per uur
reed . . . Snuivend kwam de ,Grand Trunk Express’ aanzetten.
Tuf tuf tuf tuf. . . tuf tuf tuf tuf .. . tuf tuf tuf tuf. . . En dan
ziet Peter O’Henry tot z’n verbazing, dat de deur van de achterste
wagen, de goederenwagen, wordt opengeschoven . . . Een jongen
gaat op de treeplank staan. Met één hand houdt hij zich vast aan
het handvat van de deur. Dan opeens buigt de jongen zich achter
over, laat de handen los, stoot zich met de voeten af en duikt in
een grote hoop zand naast de spoorbaan. Hij duikelt even over de
kop om de snelheid te breken en krabbelt dan overeind . . .
„Zie je nou wel!” juicht de kleine James Ricalton, min of meer
opgelucht, „ik heb ’t hem wel vijf keer zien doen!”
„Hij is niet goed bij zijn hoofd,” geeft Peter O’Henry volkomen
overbluft te kennen.
„Zo stom zal jij nog wezen!” hoont James. „Thomas is lang geen
sufferd en bang is hij ook niet. Ik zie jou die sprong al nadoen, dat
durf je niet eens, opschepper!”
Tom Edison is nu vlakbij de beide jongens. Hij loopt zo diep in
gedachten verzonken, dat hij hen niet eens opmerkt.
„Hé, Tom! Wat loop jij weer te dromen!” roept James Ricalton.
De jonge Edison kijkt een beetje verschrikt op.
„Zeg, moest jij je nek breken?” informeert de lange Peter
O’Henry.
„Je mag van geluk spreken, dat mijn vader je niet in de gaten
heeft, dan zat er wat voor je op!”
„Doe me een plezier, Peter en vertel er niets van tegen je vader,”
zegt Tom Edison snel. „Ik heb de tijd zo hard nodig, zie je. Als ik
hier uit de trein spring, scheelt me dat minstens een uur. Anders
moet ik helemaal meerijden tot aan het station aan de andere kant
van de stad en moet het hele eind teruglopen. En moeder zou me
vanavond nog les geven . .
„Zo, ben jij zo’n brave Hendrik, jochie?” schampert de lange
Peter O’Henry.
Tom Edison antwoordt niet. Wat zou hij hebben moeten ant
woorden? Een brave Hendrik is Thomas Alva Edison zéker niet
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geweest! Het is wel aardig om van een groot man allerlei braafs en
schoons te vertellen, maar daar wil ik zeker niet aan meedoen,
hoewel ik een grote vereerder van Edison ben, dat mag je gerust
weten.
Als je doorgaans de levensbeschrijving van een groot man leest,
krijg je zo’n vervelende smaak in je mond. Het is alles zo braaf en
zo goed. De grote man was op school al een voorbeeld van ijver en
leergierigheid. Als hij opgroeit zegt hij alleen maar heel wijze en
ernstige dingen. En als je het boek dan uit hebt, dan is ’t precies,
alsof je al die tijd naar zo’n etalagepop hebt zitten kijken. Je weet
wel, zo’n.pop met de zoete, starre glimlach. Maar verder natuurlijk
zo dood als de bekende pier, die onder een taxi gelegen heeft.
Dat is heel jammer, want vele grote mannen op het gebied van
wetenschap en techniek waren in hun gewone doen heel geschikte
kerels. Zij spijbelden heus wel eens een keertje op school. Ze kenden
ook hun les wel eens niet en waren thuis om de drommel geen
lieverdjes. Velen van hen zouden, wanneer ze zich nog konden
verweren, ernstig protesteren tegen al het fraais, dat de verrukte
biografen, oftewel levensbeschrijvers, over hen te boek hebben
gesteld.
De jonge Thomas Alva Edison was eigenlijk het tegenoverge
stelde van een voorbeeldige knaap. Hij was ontzettend verstrooid,
dacht veel meer aan zijn eigen directe belangen dan aan die van
zijn omgeving en zonder deze uitzonderlijk grote man ook maar
iets te kort te willen doen, was hij soms bar lastig en lui uitgevallen.
Dat maakte hij dan wel weer goed door, als het moest, drie dagen
en nachten zonder eten of drinken door te werken. Maar dat is
weer een heel ander verhaal.
Tom was dus een heel typische jongen. Toen hij acht jaar oud
was werd hij naar school gestuurd. Drie maanden later deden ze de
deur weer achter hem dicht ,omdat hij te dom was om te leren’.
Hetzelfde lot heeft indertijd Anthony Fokker ook ondergaan. Die
zat ook meer naar buiten te kijken dan naar het zwarte bord.
Maar wat dat lesgeven door zijn moeder betreft, waar Tom
Edison het zoeven over had, dat was volkomen waar! Edison
heeft het later nooit onder stoelen of banken gestoken, dat hij
9
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ontzettend veel aan zijn moeder te danken heeft gehad. Zij was
van Schotse familie en had voor haar huwelijk als onderwijzeres
in Canada gewerkt.
De enige manier om van de jonge Tom Edison nog wat te
maken, was hem thuis les te geven en hem dingen te leren, waar
voor hij zich interesseerde, anders was er niets met hem te begin
nen! Een heleboel dingen, die je op school moest leren, vond hij
eenvoudig ,poppekast’ en hij wilde alleen maar recht-toe-recht-aan
afgaan op die onderwerpen, die zijn directe belangstelling hadden.
Als je eenmaal in het werkelijke leven staat, zal je zien, dat dit
een enorme gave is. Iedere zakenman, iedere technicus moet recht
op zijn doel afgaan en alle franje, die de zaak alleen maar onnodig
ingewikkeld maakt, radicaal afknippen. In ons zeer gecompliceer
de leven is dat al een grote verdienste op zichzelf.
Tom Edison was, zoals ik al verteld heb, bijvoorbeeld gek op
scheikunde. Wat hij op dat gebied maar te pakken kon krijgen,
verzamelde en bewaarde hij. In de schuur had hij een hoekje als
,laboratorium’ ingericht en daar had hij een verzameling van wel
200 flesjes met verschillende stoffen en voorwerpen bijeengebracht.
Alle flesjes droegen het opschrift ,vergift’. Dan zouden ze er wel
met hun vingers afblijven, meende Tom, niet ten onrechte ove
rigens.
Nu is scheikunde een ontzettend mooi en ook wel prettig vak,
maar je moet weten wat je doet. Dat wist de jonge Tom Edison nu
beslist niet. Daar werd hem het gebrek aan kennis al gauw nood
lottig. Hij ondervond aan den lijve, wat het betekent door ,schade en
schande’ wijs te worden. Hij gooide eens een paar, hem onbekende
stoffen, door elkaar in een kookkolfje en begon dat dapper te
verhitten. Gevolg: een knal van jewelste en de boel in de brand.
De schuur brandde tot de grond toe af. De ,schade’ was voor zijn
vader, maar de ,schande’ voor Tom Edison. Die kreeg namelijk
een pak voor zijn broek, zodat een zeker lichaamsdeel nog dagen
lang zachtjes nagloeide. Edison’s vader stamde namelijk nog uit
een oud Nederlands boerengeslacht en die handjes, als jonge kolen
schoppen, konden best aankomen, dat verzeker ik je.
Maar Tom Edison nam dergelijke dingen nogal sportief op. Dat
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heeft hij trouwens zijn gehele leven lang gedaan. Was hij ernaast,
dan accepteerde hij volledig de strop, of dat nu geld of hoongelach
was en begon, zonder uitstel, helemaal opnieuw met het experi
ment.
Daarom was het heus niet zo vreemd, dat James en de andere
jongens, al beschouwden ze Tom als een buitenbeentje, met een
zeker ontzag tegen hem opkeken. Tom Edison durfde alles en we
weten het allemaal, als dat zo is, sta je bij je vrienden in hoog
aanzien. Bij de ouderen niet altijd . . .
James Ricalton was met Tom Edison zover opgelopen. In zijn
hart had James dus grote bewondering voor Tom Edison. Het was
wel een beetje vreemd vriendje, maar Tom Edison kon, als hij er
tenminste zin in had, verschrikkelijk boeiend vertellen over een
voudige scheikundige proefjes, waarmee hij steeds bezig was.
„Vanavond zal ik proberen waterstofgas te maken,” kondigt
Tom Edison kordaat aan.
„Mag ik komen kijken?” vraagt James Ricalton.
Edison zwijgt even en zegt dan een beetje aarzelend: „Och ja,
kom maar.”
Dit antwoord is typisch voor de jonge Edison, want feitelijk was
hij liever alleen gebleven. Hij had nóg een eigenaardigheid, die
hem later ook zeer te pas zou komen. Ik zei het al: „Tom Edison
gelóófde eigenlijk pas wat er in een boek geschreven stond, als hij
het met eigen ogen in de praktijk had gezien. Dat is overigens een
eigenschap, die vrijwel alle ,self-made’ mensen bezitten. ,Self-made’
betekent, zoals je wel zult weten, letterlijk ,zelf gemaakt’. Men
duidt daar iemand mee aan, die geheel door zelfstudie en op eigen
kracht iets heeft weten te bereiken.

Zodra de les van zijn moeder die avond is afgelopen, gaat Tom
Edison direct weer het schuurtje in. James Ricalton komt aanlopen
en neust nieuwsgierig rond in die door een petroleumlamp schaars
verlichte schuur. Aan de wanden zijn een paar ruwe planken
getimmerd en die staan letterlijk boordevol met de meest uiteen
lopende voorwerpen: lege flessen, houten en blikken bakjes, glazen
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buisjes, kurken, ijzer- en koperdraad, stukken steen, een kook
pannetje en een spirituslamp. Bij het schemerige, gele licht van de
petroleumlamp ziet de schuur er min of meer uit als het hol van
een alchimist uit de middeleeuwen. Alchimisten waren lieden, die
trachtten uit de meest wonderlijke stoffen goud te maken.
Terwijl James Ricalton nog staat rond te neuzen, is Tom Edison
alweer in zijn werk verdiept. Van de plank heeft hij een beduimeld
en gescheurd boekje gepakt, dat als opschrift draagt ,Leerboek der
Scheikunde’, in een uitdragerswinkeltje in Port Huron op de kop
getikt voor een paar dollarcenten. Hij leest even een paar regels
en gaat dan meteen experimenteren. Niet zomaar geloven wat die
geleerde schrijver van het boekje daar beweert, maar kijken of het
waar is.
In een fles met wijde hals laat hij een paar stukjes zink vallen.
Dan giet hij daar water op en pakt voorzichtig een zware fles
van de grond, waarop een etiket geplakt is: ,Zwavelzuur’. Voor
zichtig doet hij een scheutje zwavelzuur in het water en meteen
begint de hele zaak te bruisen.
„Pas op!” roept James Ricalton een beetje angstig.
Tom Edison let er niet op. Hij sluit meteen de fles met een stop,
waardoor een nauw glazen buisje is gestoken.
„Juist,” mompelt hij dan voor zich heen. „Dat klopt inderdaad.
Sterke bruising.”
Edison leest dan gretig verder in het scheikundeboek. Hij ziet,
dat er nu grote bellen in de fles beginnen op te stijgen. Daarin zal
het waterstofgas zich dus moeten bevinden, meent Tom Edison.
„Waterstof is brandbaar,” beweert de wijze schrijver.
„Goed,” denkt Tom Edison, „dan zullen wij dat eerst eens
eventjes vaststellen. Dan weet ik meteen of het inderdaad water
stof is, wat er nu in de fles zit.” Hij kan het onzichtbare water
stofgas natuurlijk niet zien, maar het stijgt wis en zeker door het
buisje in de fles omhoog.
„Nu moet er een vlammetje komen,” kondigt Tom Edison vol
vertrouwen aan. Inderdaad, er komt een ,vlammetje’, maar prompt
gevolgd door een geweldige knal. De kurk wordt weggeslingerd en
het bijtende vocht stroomt over de tafel en het geleerde boek.
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Met één sprong was James Ricalton de schuur uitgerend en
kwam niet meer tot stilstand totdat hij zijn huisdeur had bereikt.
En nu kan je meteen goed zien wat voor een knaap die jonge
Edison eigenlijk was! Het joch is zich natuurlijk een aap geschrok
ken door die knal. Dat is duidelijk, maar hij houdt het hoofd koel
en handelt onmiddellijk! Zijn boek, zijn kostbaar scheikundeboek,
dreigt te worden verteerd door het bijtende zwavelzuur. Als hij
niet onmiddellijk iets onderneemt, dan wordt het totaal onbruik
baar! Hij grijpt een oude lap en veegt het vocht zogoed mogelijk
van het papier.
Dan pakt hij snel een flesje met ammoniak en laat een paar
druppels op het vochtige boek vallen. Direct verbindt de ammo
niak zich met het zwavelzuur tot een witte, volkomen onschade
lijke stof, die hij zonder meer van het papier kan verwijderen.
Weliswaar is daardoor het scheikundeboek er niet fraaier op ge
worden, maar het is toch nog zeer behoorlijk leesbaar en daar ging
het maar om!
De scherven en de andere rommel smijt hij naar buiten en dan
gaat hij doodgemoedereerd onder de petroleumlamp zitten lezen,
wat hij nu eigenlijk wel verkeerd heeft gedaan. Want dat er iets
niet helemaal klopte, begint vriend Tom nu zo langzamerhand wel
duidelijk te worden. Had Tom Edison zich eerst even de tijd en de
moeite gegund om het hoofdstuk over waterstofbereiding rustig
helemaal door te lezen, dan had hij al die narigheid op heel een
voudige wijze kunnen voorkomen.
In het scheikundeboek stond natuurlijk, dat waterstofgas, zolang
het met lucht (dus zuurstof!) vermengd is, een uiterst gevaarlijk
,knalgas’ vormt. Het ontploft namelijk met een harde knal, zodra
er warmte in de buurt komt. Je moet dus rustig even wachten
totdat er zoveel waterstof in de fles is ontstaan, dat alle lucht
daaruit is verdreven.
Overigens ... ik herinner me nog als de dag van gisteren, die
keiharde knal in ons scheikundelokaal en dat gezicht van mijn
eerbiedwaardige leraar vlak daarna! Het was dus heus niet alleen
de jonge Tom Edison, die deze chemische blunder beging. Maar
terwijl mijn onthutste scheikundeleraar, na de knal, de hele ma13

noeuvre prompt liet afblazen, ging de jonge Tom Edison even zo
vrolijk opnieuw aan de slag. Echter gelukkig pas nadat hij het hele
hoofdstuk over de bereiding van waterstofgas nu grondig had
uitgelezen. Anders was de wereld wellicht een genie armer geweest’
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Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit.
Tom Edisons privé-telegraaflijn. James duikt manmoedig
in de geheimen der telegrafie. Oude flessen, stukken
ijzerdraad maar . . . het lukt!

Uit hetgeen ik verteld heb is wel gebleken, dat vader Samuel en
moeder Nancy Edison heel wat met hun lieve zoontje te stellen
hadden. Als kleine jongen al haalde hij de meest dwaze dingen uit.
Iedereen zou het tenminste dwaas noemen om zelf eens te gaan
proberen eieren van een kip uit te broeden, maar Thomas, die die
streek uithaalde toen hij nog maar een peuter van een jaar of vier
was, toonde zich zeer gebelgd. Het was helemaal niet dwaas: wat
een domme kip kon, moest een knappe jongen ook kunnen en
wanneer moeder hem met een fikse draai om zijn oren — omdat
er meer struif dan eieren in het hok lag — niet uit de schuur had
gejaagd, was het hem zeker wel gelukt ook kuikens uit te broeden.
Daar was hij stellig van overtuigd.
Vader Edison was graan- en houthandelaar. Lange tijd had hij
het niet zo breed gehad, maar toen hij zich in Port Huron vestigde,
een kleine plaats in de staat Michigan bij de samenvloeiing van
twee rivieren, gingen de zaken steeds beter. Had vader Edison
dus geen grote zorgen meer om het dagelijks brood, de zorgen om
Thomas werden steeds groter. De goede man deed eerlijk zijn best
van Thomas een ,kerel’ te maken, een goede ijverige leerling die
later een welvarend zakenman zou kunnen worden, maar het was
en bleef boter aan de galg gesmeerd. Tenslotte begon vader Edison
het wel te geloven: als de jongen dan tóch niet anders wilde, moest
hij zijn gang maar gaan. Maar — zoals ik reeds heb verteld: de
koorden van vaders beurs bleven gesloten.
Vader had even verwonderd gekeken en daarna geglimlacht,
toen Tom het plan opperde krantenjongen te worden op de ,Grand
Trunk Express’. Goed, dat was tenminste een begin.
„Er zijn meer krantenjongens geweest, die het tot miljonair heb15
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ben gebracht,” redeneerde vader Edison, „als hij de smaak van de
handel eenmaal te pakken heeft . . . wie weet, wie weet!”
Daarom had hij moeder ook de bezwaren uit het hoofd gepraat.
Moeder vond het niet ,staan’ voor een zoon van de houthandelaar
Edison — in de ogen van zijn stadgenoten een achtbaar man —
dat hij zo’n eenvoudig baantje als krantenjongen aannam. Vader
kon dat niet schelen. Het treinpersoneel bestond uit nette keurige
mensen, die er heus wel voor zouden zorgen dat de jongste ,be
ambte’ geen kromme sprongen maakte; de conducteur van de
,Grand Trunk Express’ was geen gemakkelijk heer en als Thomas
het de machinist-stoker lastig maakte, was de kolenschop een uit
stekend middel om hem tot de orde te roepen.
Zo redeneerde vader Edison, maar — als hij geweten had wat
zoonlief in de trein allemaal uitvoerde, zou hij wel anders hebben
gepraat...

Ja, wat deed de jonge Edison nu eigenlijk de hele dag? Sjouwde
hij met zijn krantenbak van voor naar achter en weer van achter
naar voor en zo maar door? Geen sprake van, Tom had tijd genoeg
over om heel andere dingen te doen dan kranten, snoep en fruit te
verkopen.
De afstanden, die de ,Grand Trunk Express’ af legde, waren zeer
groot en we weten al, dat de trein niet zo heel hard reed, naar nze
moderne begrippen tenminste. De reizigers kochten gewoonlijk hun
lectuur voor de hele reis tegelijk in en alleen op de weinige tussen
stations maakte Tom nog eens zijn ,ronde’ om nieuwe reizigers van
dienst te zijn. En verder had hij de tijd voor zich en die tijd
gebruikte hij — op zijn manier — zeer nuttig . . .
In een afgeschoten hoekje van de bagagewagen, waar de con
ducteur zelden of nooit kwam, had Tom zijn ,studeerkamer’ en
tevens laboratorium’ ingericht. Het was begonnen met één oud
boek over scheikunde en een paar potjes en flesjes, maar nu stond
de zelfgetimmerde plank al vol en op de zelfgetimmerde tafel
stond een weegschaal en lagen een paar thermometers. Allemaal
gekocht van het geld, dat hij met zijn ,zaak’ verdiende. De maat-
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schappij, die de trein liet rijden, had aan Tom het recht verpacht
kranten te verkopen in de trein. Tom betaalde daar een klein
bedrag voor, dat van zijn winst af moest, de rest was voor hem,
want vader en moeder eisten hun deel niet op.
De conducteur had een paar keer grommend zijn hoofd om het
hoekje van de deur gestoken, maar — toevallig — zat Tom juist
die keren rustig te lezen en hoewel de conducteur de flessen en
pottenboel met een wantrouwend oogje bekeek, trok hij zich weer
in zijn eigen verblijf terug. Hij had eerlijk gezegd niet veel op met
die jongen, die altijd zo scheen te suffen, maar zolang hij hem geen
last bezorgde moest hij zijn gang maar gaan. De conducteur had
het te druk en voelde zichzelf ook te gewichtig om de kleine aap
voortdurend achter zijn vodden te zitten.
De trein die, zoals we al weten, kalmpjes aan deed, bleef ook op
de stations vaak vrij lang staan. De passagiers waren daar aan
gewend, ze wisten, dat de machinist af en toe de zaak eens moest
doorsmeren, dat er vracht moest worden in- en uitgeladen en dat
de conducteur met de stationschefs altijd veel te bespreken scheen
te hebben.
Wanneer Tom zijn ronde had gedaan, gebruikte hij de tijd van
het oponthoud om op het station rond te neuzen en hij interesseer
de zich daar dan in het bijzonder voor de telegrafie. De telegraaf,
die pas kort geleden was uitgevonden, betekende voor de gewone
man een geheimzinnige geschiedenis, zo iets als toverij. Tom wist
dat het géén toverij was, maar — zoals met alles — wilde hij het
naadje van de kous weten. Nu, eerlijk gezegd was je op een
telegraaftoestel uit die dagen vrij gauw uitgekeken.
In wezen bestond het hele geval uit een seinsleutel en als je die
neerdrukte werd aan de andere kant van de lijn een stroompje
geleid door een elektromagneet, welke een klein hefboompje aan
trok, waarop een schrijfstift was bevestigd. Deze stift zette op zijn
beurt een inktstreepje op een draaiende papierrol. Drukte je de
sleutel kort neer, dan schreef de ontvanger een kort streepje of een
punt, en drukte je wat langer dan kreeg je aan de andere kant een
lange streep. Op die manier kon je bijvoorbeeld éénmaal kort en
éénmaal lang drukken op de seinsleutel en dan kreeg je dus: punt2
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streep-(.—). Dat is volgens het zogenaamde morsealfabet, genoemd
naar de geniale Amerikaanse uitvinder Morse, de letter A. Wil je
weten hoe het morsealfabet er uitziet? Daar gaan we dan. Je zult
wel begrijpen, dat men met dit alfabet ook worden en zelfs hele
zinnen kan vormen en per telegraaf overbrengen. Gluur maar eens
in de seinkamers op de perrons van het station, dan zul je wel
bemerken, dat de telegraaf nog dagelijks wordt gebruikt.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

.—
—.
—.
—.
.
.
—....
..

J •-

K —.
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M —-

N —.
O------P .-----Q -R . —.
S ...
T —
U ..—
V ...—

w .---

1
2
3
4
5
6
7
8
9
O

X —
IJ

z----

,Tele’ betekent ,ver’ en ,graaf’ is afgeleid van het Griekse werk
woord ,graphein’, dat ,schrijven’ betekent. Een telegraaf was dus
eenvoudig een . .. verreschrijver. Ik zeg was, want tegenwoordig
bestaan er wérkelijke verreschrijvers. Ik bedoel daarmee de zo
genaamde telex, waar je misschien wel eens van hebt gehoord.
De grote dagbladen, grote banken en bedrijven maken er een
naarstig gebruik van. Een telexsysteem bestaat uit twee aan elkan
der gekoppelde schrijfmachines, die de berichten in voor ieder
leesbare lettertekens typen. In Den Haag staat bijvoorbeeld de
machine, waarop een telextypiste de berichten typt, welke dan
bijvoorbeeld in Amsterdam op een soortgelijke machine worden
ontvangen en die — zonder dat ze verder direct wordt bediend —
het bericht weergeeft. Daarvoor heeft men dus geen kennis van
het morsealfabet meer nodig. Met wat oefening kan een ieder, die
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kan machineschrijvcn ook een telexschrijfmachine bedienen.
Zo, dat weet je alweer, maar laat ik nu terloops even vertellen
hoe zo’n ouderwets telegraaftoestel, waaraan de jonge Edison zich
stond te vergapen, eruit zag. Dan ga ik daarna weer met mijn
verhaal verder.
Wanneer men van station I een bericht wil overseinen naar
station II dan maakt men bij S contact door de morsesleutel neer
te drukken. Dan zal er een stroom lopen van de positieve pool van
de stroombron B door de draad D naar de elektromagneet E en
vervolgens door de aarde naar de negatieve pool van de batterij.
De aarde werkt dus in dit geval als ,terugleiding’ voor de stroom.
E trekt, zolang S blijft neergedrukt, het stukje weekijzer W aan en
daardoor komt de schrijfstift S tegen de door een uurwerk voort
bewogen papierstrook P. Hoe langer men nu S neerdrukt, hoe
langer het streepje wordt, dat op de papierstrook ontstaat. Wil
men terugseinen van II naar I dan moet de gehele installatie
natuurlijk dubbel zijn, m.a.w. er moet een morsesleutel op station
II komen en een ontvanger op station I. Dit is in de praktijk dan
ook het geval.
Onze Tom kón er gewoon niet genoeg van krijgen om naar de
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driftig tikkende apparaten te kijken en de telegrafisten waren nog
niet jarig wanneer Tom even een kijkje bij hen kwam nemen. En
— ze konden er bij Tom heus niet mee volstaan zomaar even langs
hun neus weg een korte uitleg te geven, waarmee de nieuwsgierige
reizigers zich vergenoegden, nee, de jonge Edison wilde natuurlijk
het naadje van de kous weer weten.
,,Blijf eraf met je vingers.” Dat moest Tom tien, honderdmaal
horen. Maar hij kón nergens van afblijven, hij wilde zélf onder
zoeken. Het liefst had hij het hele toestel uit elkaar willen peuteren
om het daarna — liefst verbeterd — weer in elkaar te zetten, maar
de telegrafisten stonden al te gauw gereed om hem een tik op zijn
handen te geven en het kantoor uit te sturen.
De elektriciteit kreeg de jonge Edison hoe langer hoe meer te
pakken. Het was voor die tijd ook wel een wonderlijk verschijnsel.
Begonnen als kermisgrapje maakten de eerste elektriseermachines
het al mogelijk om machtige zogenaamde statische ladingen op te
wekken en centimeters lange vonken te trekken. Tom nam in zijn
wagen proeven met elektrische batterijen, gemaakt van zink,
staven koolpoeder en bruinsteen, hij had zowaar een elektrische bel
opgescharreld en het gonsde in zijn werkhokje al even hard van
activiteit als in de nog primitieve laboratoria in de wereldsteden.
Tom Edison was overigens heus de enige niet die iets ,zag’ in de
elektriciteit: zoetjes aan begon de goegemeente zich immers voor
de wonderlijke vinding, welke in verrassend tempo de wereld
veranderde, te interesseren . . .
„En nu zal ik je wat vertellen James,” zei Tom op een avond
tegen zijn vriend, „we gaan samen telegraferen.”
James keek hem verwonderd en ietwat vreesachtig aan.
„Maar daar heb ik helemaal geen verstand van,” klaagde hij.
„Dat is ook niet nodig, de hoofdzaak is, dat je er belangstelling
voor hebt. Of kan het je niet schelen?”
„Natuurlijk kan het me schelen,” riep de kleine James veront
waardigd uit.
Tom knikte. Hij had zich niet vergist. James was juist het
mannetje, dat hij nodig had. Tom wist heus wel, dat hij moeilijk
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vrienden maakte. Buiten James, de lange Peter en nog een paar
anderen, ging hij zelden met andere jongens van zijn leeftijd om.
Ze waren hem te onbelangrijk, maar James was een geschikt
kereltje en daarbij niet zo oerdom als de anderen. Daarom ging hij
hem nu ook eerst van A tot Z vertellen hoe elektriciteit kon
worden opgewekt. Hij vertelde over elementen, bestaande uit grote
glazen potten, waarin verdund zwavelzuur wordt gegoten.
„Zie je, en in een van die potten doe je dan een gebogen stuk
zink en daarbinnen in een stenen potje met salpeterzuur. In dat
stenen potje komt nog een stuk kool, nu ja cokes kan ook nog. Het
is allemaal erg simpel als je het maar even weet.”
„Als je het maar even weet,” herhaalde James, „maar het begint
me nu al te duizelen. Enfin, ga maar door Tom.”
„Nou, dan is je element klaar en het levert op zijn kop af
anderhalve Volt op. Meer weet ik er ook niet van.”
Nee, meer wist Tom Edison er niet van, meer wist niemand er
eigenlijk van, want de elektrochemie stond nog in haar kinder
schoenen.
„Maar nu moet je nog weten war. elektromagnetisme is, James.”
„Elektrow^t?”
„Elektromagnetisme,” herhaalde Tom ongeduldig. „Als je de
werking van een elektromagneet niet doorhebt, kan ik je de wer
king van het telegraaftoestel, dat ik ga maken, niet uitleggen.”
„Ja jij-zélf?”
„Natuurlijk, ik heb lang genoeg op de stationskantoren staan
koekeloeren en ik heb er verleden weck stiekem een uit elkaar
gehaald. Nou en toen wist ik het precies. Moet je horen.”
„Ja,” knikt James. Hij is ervan overtuigd alles niet te zullen
begrijpen; hij is lang en lang zo knap niet als Tom, maar hij zal
zijn best doen.
Tom Edison deed óók zijn best, om het James op de eenvoudig
ste manier uit te leggen.
„Zie je James, een elektrische stroom wekt om zich heen een
magnetisch veld op. Je kunt dat bewijzen wanneer je een draad,
waardoor je elektrische stroom laat gaan, loodrecht steekt door een
stukje karton, waarop je los ijzervijlsel hebt gestrooid, maar let nu
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op, anders snap je er nog niets van. Wanneer je nu even tegen de
kaart tikt, dan groepeert het ijzervijlsel zich vliegensvlug rondom
de stroomdraad op een bepaalde manier. Dan ziet het er ongeveer
uit zoals je op nevenstaande tekening kunt zien (zie tekening A), op
blz. 23.
Er gaat du$ van de stroomdraad een magnetische kracht uit, die
het ijzervijlsel in een bepaalde figuur — meest lijnen — dwingt.
Bij rechte draden bestaan die krachtlijnen uit cirkels, waarvan het
middelpunt door de stroomdraad wordt gevormd. Kun je me
volgen?
„Ja, ik heb daar wel eens iets over gelezen. Heette die man niet
Maxon of Maxim, die . .
„Knap, James. Het was Maxwell, die de bij elkaar horende
richtingen van elektrische stroom en van de magnetische kracht
lijnen met de twee gelijktijdige bewegingen van een kurketrekker
heeft vergeleken. Een rechtlijnige met een ronddraaiende gecom
bineerd dus (zie tekening B). En nu moet je opletten, James! Die
kurketrekkerregel van meneer Maxwell, een knap natuurkundige
tussen haakjes, is een fijn ezelsbruggetje om te bepalen in welke
richting een stroom loopt en straks zul je zien, dat je zelfs kunt
bepalen waar je een noord- en een zuidpool kunt verwachten aan
je elektromagneet. Is het je duidelijk?”
James Ricalton knikte natuurlijk ijverig van ja.
„Nu wordt het even lastiger!” waarschuwde Tom Edison en
James begon alweer een benauwd gezicht te trekken.
„Kijk,” zei Tom, „we nemen nu geen rechte draad, maar een
cirkelvormige. Vooraf moeten we nog even bedenken, wat meneer
Maxwell met zijn ,kurketrekker’-rcgel wil zeggen. Hij beweert
namelijk: ,Denkt men zich een kurketrekker, die zich in de richting
van de stroom beweegt, dan komt de draaiingsrichting van de
kurketrekker overeen met de richting van de magnetische kracht
lijnen.’ Als we tekening B nog even bekijken, dan klopt dit.
Nu gaan we de stroomdraad tot een cirkel buigen, zoals in
tekening C te zien is. Wanneer we nu ijzervijlsel op het kartonnetje
strooien, dan zullen we zien, dat de krachtlijnen zich vormen, zoals
in tekening C is aangegeven. Meneer Maxwell heeft nog altijd
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gelijk, want je kunt zien, dat je de ,kurketrekker’ kunt draaien,
zoals de stroom loopt en dan beweegt hij zich voort in de richting,
die de krachtlijnen binnen in de stroomdraad hebben.”
En om de zaak helemaal duidelijk te maken, tekende Tom er
nog even gauw het krabbeltje van tekening D bij. (zie blz. 23).
„Maar hoe telegrafeer je daar nu mee?”, vroeg James Ricalton
een beetje wanhopig.
„Ho, ho, stap voor stap, anders haspel je de hele boel docrr
elkaar. We zijn er namelijk nog niet! We hebben nu de krachtlijnen
bij een rechte draad en een cirkelvormige draad gezien. Nu gaan
we meerdere cirkels achter elkaar leggen. Met andere woorden, we
winden een draadklos. Als je het klosje zelf wegdenkt krijg je
natuurlijk een spiraalvormige draad. Je moet natuurlijk een ge
ïsoleerde draad nemen, want die elektrische stroom is ook niet gek
en gaat zich zeker niet in duizend bochten wringen om zich door die
spiraal te wurmen, als hij van de ene winding op de andere kan over
springen! Dat gevalletje tekenen wij nu in de figuur E (zie blz. 23).
We laten nu stroom door onze spiraalvormige geleider (dat
noemen ze met een geleerd woord een ,solenoïde’) lopen en komen
weer met ons kartonnetje met ijzervijlsel op de proppen. De mag
netische krachtlijnen zullen dan verlopen als in de figuur E is
getekend.
En wéér heeft meneer Maxwell gelijk met zijn ,kurketrekker’regel, want het blijkt, dat de richting van de magnetische kracht
lijnen binnen de ,solenoïde’, evenals bij de cirkelvormige stroom in
figuur C op kurketrekker-regelmanier bij de stroomrichting past.
Hoe dichter de windingen bij elkaar liggen en hoe langer de
solenoïde ten opzichte van haar middellijn is, des te sterker wordt
het magnetisch veld binnen de spiraal.
Het magnetisch veld buiten de spiraal komt overeen met dat van
een staafmagneet. In figuur E zie je aan de ene kant van de spiraal
een N en aan de andere kant een Z getekend. Deze letters stellen
de noord- en de zuidpool voor, evenals dat bij een gewone staaf
magneet het geval is. Hang je dit hele geval nu aan een draadje op
en laat je stroom door de spiraal vloeien dan richt deze zich,
evenals een kompas, netjes in een lijn noord-zuid.
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Kom je nu met de noordpool van een staafmagneetje in de buurt
van de N in figuur E, dan zal je zien, dan N wordt afgestoten.
Er is nog een ezelsbruggetje, dat de zaak erg vergemakkelijkt.
Je moet alleen maar dit onthouden: Als we zien, dat de elek
trische stroom met de wijzers van de klok meeloopt, dan kijken wc
tegen de zuidpool aan. Loopt de elektrische stroom tegen de wijzers
in, dan kijken we tegen de noordpool aan!
Als je figuur E nog eens goed bekijkt zal je zien, dat dit vol
komen klopt.
En nu gaan we een elektromagneet maken!
In plaats van meer windingen te maken, kan je de magnetische
werking van de spiraal geweldig opvoeren door er een ijzeren kern
in aan te brengen. Die ijzeren kern wordt door het magnetisch veld
in de spiraal natuurlijk gemagnetiseerd en dan krijg je een noord
pool aan de kant, waar de krachtlijnen het ijzer verlaten en een
zuidpool, waar ze erin komen. Ook dat klopt met de figuur E.
Wordt de stroom verbroken dan verliest het ijzer vrijwel al zijn
magnetisme. Er blijft nog een klein restje magnetisme over en dat
noemen we het ,remanent magnetisme’. Bij ijzer en vooral ,weekijzer’ kunnen wij dat voor ons doel verwaarlozen.
Als we nu een elektromagneet willen maken, gaan we als volgt
te werk: Wc winden een draad om een hoefvormige ijzerkern en
dan krijgen we een geval, zoals figuur F aangeeft. Volgen we de
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stroomrichting (zie ook nog even gauw figuur E op blz. 23), dan
krijgen we bij N natuurlijk een noordpool en, volgens Bartjes, bij Z
een zuidpool. Zelfs kleine elektromagneetjes zijn al behoorlijk sterk.
Een eenvoudige toepassing van de elektromagneet is bijvoorbeeld
de elektrische bel. In figuur G, op blz. 27, zie je daarvan een schetsje.
Als je bij S de stroom sluit (door bijvoorbeeld op een drukknopje te
drukken) dan loopt de stroom van de batterij B door de elektro
magneet E en trekt het stukje weekijzcr W aan, dat op een veer V
is vastgeklemd (meestal geklonken). De knop op veer V slaat dan
tegen de bel. Daardoor wordt de stroomketen bij de onderbreker O
onderbroken en de elektromagneet verliest onmiddellijk zijn mag
netische kracht. De veer V veert terug. De stroomketen is weer bij
O gesloten, de elektromagneet wordt weer van kracht voorzien,
trekt het stukje weekijzer W weer aan en zo gaat dat maar door,
zolang je je vinger op de drukbel S houdt.”
Ja, op die manier legde Tom Edison de werking van de elektro
magneet en van de telegraaf, die geheel gebaseerd is op het ver
schijnsel van het elektromagnetisme, met engelengeduld uit!
En dat loonde overigens de moeite zeer!
James Ricalton begon eveneens aardig warm te lopen voor
elektriciteit en wat je daar allemaal mee kon doen.
En toen begonnen ze aan de bouw van hun eigen telegraafleiding! Koperdraad hadden ze niet. Dat was véél te duur om een
lange leiding te maken. Dus tikten ze een bos oud ijzerdraad op de
kop, waarmee kachelpijpen worden vastgezet. Isolatoren hadden
ze ook niet. Maar Tom Edison sloeg lange spijkers in de bomen en
hing daar een fles overheen. Daar werd de draad dan een slag om
heen geknoopt. Geïsoleerde draad om de elektromagneten te win
den, bezaten ze evenmin. Dat koop je nu voor enkele dubbeltjes bij
bossen tegelijk in een tweedehandswinkeltje. Maar in Edison’s tijd
was dat wel een beetje anders. Ze isoleerden het ijzerdraad met
oude lappen en het ging!
Nooit zou James Ricalton die opwinding vergeten toen daar
voor de eerste keer een klein, hobbelig streepje verscheen op zijn
primitieve telegraaf toestelletje, dat hij met Tom Edison in elkaar
had geprutst!
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Het ging maar heel erg langzaam en gebrekkig, want beiden
kenden het morse-alfabet nog maar nauwelijks.
Maar dat hinderde niet.
Het bewijs was immers geleverd, dat het echt ging!
En daar was het Tom Edison maar om begonnen . . .
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Tom als journalist-uitgever-drukker. Brand in de goe
derenwagen. Geeft Tom het op? NOOIT! Een moedige
daad . . . Als de nood het hoogst is, is de redding nabij.
Tom Edison was in Detroit altijd een zeer trouw bezoeker van
de leesbibliotheek. Deze was gevestigd in een boekwinkel, met
daaraan vastgebouwd een kleine drukkerij.
Menigmaal had Tom al een nieuwsgierige, verlangende blik ge
worpen in die drukkerij, waar de zetters en drukkers bezig waren.
„En jij, boy?” vroeg de boekhandelaar.
Tom had zo geboeid staan kijken naar het gedoe in die drukkerij,
dat hij niet bemerkte, dat hij al lang aan de beurt was.
„O . . . eh, ikke kom dit boek terugbrengen en een ander mee
nemen.”
De boekhandelaar sloeg het register op, waarin hij de uitgeleende
en weer teruggebrachte boeken noteerde.
„Hoe is je naam?”
„Thomas Alva Edison, meneer.”
„O ja, je komt uit Port Huron, nietwaar? Hoe kom je hier toch
telkens in Detroit verzeild?”
„Ik ben krantenjongen op de ,Grand Trunk Railway’, meneer.
We staan hier een uur, ik heb tijd genoeg om te komen ruilen. Bij
ons in Huron heb je geen bibliotheek, ziet u.”
„Aha, zó zit dat dus. Welk boek breng je nu terug?”
„Nummer 46, meneer. ,Het leven van Benjamin Franklin’.”
„Ja, dat klopt,” zei de boekhandelaar en streepte met een blauw
potlood nr. 46 door in zijn register. „Welk nummer wil je nu
meenemen?”
„Nummer 47, meneer.”
„Maar jongen, jij leest alle boeken op een rijtje! Je hebt nu alle
nummers van 1 tot 46 al gelezen!”
„Ja, dat is zo, meneer.”
„Maar wat ben je dan eigenlijk wel van plan, malle jongen?”
28
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„Ik wil uw hele bibliotheek achter elkaar uitlezen, meneer.”
„Wat vertel je me nu?,” klonk ’t ongelovig achter de toonbank.
„Alle boeken uitlezen, waarom?”
„Om te weten, wat erin staat, meneer,” antwoordde Tom Edi
son op een toon, alsof ’t de gewoonste zaak van de wereld gold.
De boekhandelaar haalde schouderophalend nummer 47 voor
de dag en Tom betaalde zijn stuiver.
„Nog iets?” vroeg de boekhandelaar.
„Neen, meneer,” zei Tom, maar hij aarzelde even. Dan vroeg
hij;
„Zou ik alstublieft even in de drukkerij mogen kijken?”
„Nou . . . eh, vooruit dan maar. Als je maar zorgt, dat je nie
mand in de weg loopt en overal met je handen afblijft, is het mij
goed.”
Omdat er geen klanten meer in de winkel stonden, liep de
boekhandelaar, die blijkbaar wel schik in die ondernemende jongen
had, zelf met hem mee de drukkerij in en begon hem zo ’t een en
ander uit te leggen.
Tom Edison had geen ogen genoeg!
Allang had hij zitten peinzen hoe al die duizenden letters in de
kranten, die hij verkocht, toch werden gedrukt.
Hij zag hoe de zetters de loden letters uit de bakjes namen en
ze in rijen in een koperen vorm plaatsten. Dat ging in die tijd nog
lettertje voor lettertje, want van moderne zetmachines, waarop je
een regel typt waardoor er matrijzen vallen, die dan automatisch
volgegoten worden met lood, zodat je meteen een hele regel druk
letters hebt gekregen, wist men toen nog niets af.
Letter voor letter werd gezet, woord voor woord en regel na
regel.
En als de hele vorm dan vol was, werd het zetsel nog gecorri
geerd en goed vastgeklemd. Dan werd de vorm op de drukpers
gelegd, een inktrol maakte de loden lettertjes aan de bovenkant
zwart en dan kon men beginnen te drukken. Met de voet bracht
een jongen de pers in beweging. Een vel papier werd op de druk
plaat gelegd en tegen de loden letters aangedrukt en men had één
afdruk gereed. En zo ging dat maar door.
29

..-^=
■

■

i i

—

_____

.

■

Tom was bijna niet van de drukpers weg te slaan en bijna had
hij zijn trein gemist.
Hij bedankte de boekhandelaar uitbundig en deze zei bij het
afscheid vriendelijk: „Nou Tom, als je nog eens wilt komen kijken,
geneer je maar niet hoor!”
De volgende middag was Tom alweer present en dat ging een
paar weken achter elkaar zo door.
Het duurde niet lang, of Tom had een van de zetters zover
gekregen, dat hij een beetje mocht meehelpen bij het zetten. En dat
deed de jongen bijzonder handig.
Toen hij juist met de tong tussen de tanden van toewijding, een
stukje tekst stond te zetten, werd er een kist binnengebracht in de
drukkerij. Die kist was afkomstig van een lettergieterij en bevatte
nieuwe loden letters.
Toen men de kist had opengemaakt en de inhoud nagekeken, zei
de eigenaar van de drukkerij: „Zo en nu die oude, afgesleten letterrommel maar meteen de letterkasten uit en naar de smelterij toe.
Daar krijgen we in elk geval nog wat voor terug al is het niet
veel.”
Tom Edison kreeg een inval. Zo maar opeens en het was eruit
voordat hij zelf goed besefte wat hij zei: „Mag ik die letters van
u kopen, meneer?”
„Jij? Wat wil jij daar nu mee beginnen?”
„Ik ga drukken,” zei Tom Edison beslist.
„Wil je misschien een drukkerijtje opzetten?” lachte de boek
handelaar.
„Misschien wel. Hoeveel moet u ervoor hebben?”
„Dan zullen we die zaak eerst even moeten wegen.”
De letters werden bij elkaar gescharreld en Tom keek een beetje
angstig toe hoe het kistje, waarin de letters bijeen werden gegooid,
steeds maar zwaarder werd.
„Vraagt u me alstublieft niet te veel, want dat kan Bruin niet
trekken!” zei Tom Edison een beetje benepen.
„Maar, rare jongen, wat wil je nu toch met die afgereden letters
beginnen?”
„Geld verdienen,” zei Tom Edison doodeerlijk.
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„Je bent een wonderlijke snaak, maar er zit in alle geval pit in
jou/* zei de boekhandelaar, „ik zal je die letters voor een prikje
geven.”
Maar het werd toch loven en bieden!
Tom kende de waarde van geld maar al te goed uit ondervinding.
Elke cent, die hij kon afdingen, was er eentje, weet je!
Ze werden het tenslotte eens en die avond telde Tom Edison
zorgvuldig het zuinig gespaarde geld in het oude blikken doosje,
dat hij onder zijn hoofdkussen bewaarde.
De volgende middag sjouwde hij de zak met oude letters mee
naar de goederenwagen van de ,Grand Trunk Express’.
En toen trok Tom Edison zijn jasje uit en ging aan het werk!
De letters werden zorgvuldig gesorteerd, letter bij letter en
daarna op de juiste lettergrootte. Cursieve en hoofdletters apart
gehouden, lijntjes van verschillende grootte allemaal keurig netjes
bij elkaar.
Niemand had op de jongen daar in de goederenwagen gelet. Men
wist nu eenmaal, dat die krantenjongen daar allerlei „rommel” bij
elkaar trommelde en altijd aan het knoeien was. Tom Edison leed
zeker niet aan bescheidenheid en voordat men eigenlijk wist, wat
er precies aan de hand was, had Tom de halve wagen al in beslag
genomen voor zijn drukkerij en laboratorium.
Maar ja, met zijn lettermateriaal alleen was Tom Edison er nog
niet.
Hem zweefde het idee van een eigen „treinkrant” voor ogen.
Niets meer, niets minder!
Een naam had hij al lang bedacht. De krant zou de ,Grand
Trunk Herald’ heten. (Herald is de Engelse naam voor ,Heraut’
en heel veel kranten heetten in die tijd al ,Herald’. De ,New-York
Herald’ is ook nu nog een zeer groot dagblad).
De letters waren nu allemaal netjes uitgezocht en gesorteerd,
maar daar moesten woorden en hele zinnen van worden gevormd.
Welke woorden, welke zinnen?
Tom Edison wist er raad op. Op elk tussenstation op de lijn
klampte hij conducteurs, machinisten en stationschefs aan met de
vraag: „Hebt u ook een nieuwtje voor mij?”
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Nu, die waren er wel en zo noteerde Tom Edison om te beginnen
als een geboren reporter:
„Er was een koe overreden door een nachttrein. Een reiziger was
bij het leunen uit het portierraampje naar buiten gekukeld, maar
was er wonder boven wonder goed afgekomen.”
De stoker van de middagtrein vierde zijn zilveren bruiloft op
het ogenblik, dat de trein vijftig kilometer van zijn huis was
verwijderd.
Gisteren was een reiziger in een eerste-klasse coupé zo diep
ingedommeld, dat de arme drommel negen stations voorbij was
gereden. Toen konden ze hem pas wakker porren.
De stationschef van het station Grandhaven had een oud wijfke
van de rails gerukt, dat op het punt stond door een sneltrein te
worden verpletterd. Een boertje in een derde-klas wagen wilde
bijzonder slim zijn en de vracht voor zijn zoontje besparen. Hij
had het jochie in een grote zak gestopt en die onder de bank gelegd.
Nooit zou men dat hebben ontdekt, als het knaapje niet moord
en brand was gaan schreeuwen, juist toen de conducteur de coupe
in kwam om de kaartjes te controleren.”
En zo ging dat maar door . . .
En twee dagen daarna riep Tom Edison, behalve de namen van
de kranten die hij gewoonlijk verkocht, er achter aan:
„Koopt en leest de ,Grand Trunk Herald’, de krant van de
trein. Leest het laatste nieuws in de ,Grand Trunk Herald’!”
Dat was wat nieuws. Velen wilden de nieuwe krant wel eens
lezen.
Natuurlijk was dit krantje maar erg onbeholpen gezet en ge
drukt. De letters stonden nogal eens scheef en ongelijk. Sommige
letters waren gewoon weggevallen en andere stonden er weer op als
vette palingen. Alleen de naam ,Grand Trunk Herald’ prijkte in
grote, dikke letters aan de kop.
En de inhoud van het blad was prachtig geschikt als trein
lectuur. Er stonden nieuwtjes in, die allemaal betrekking hadden
op de lijn, waarop men reed.
Maar er stond in die eerste uitgave nog iets zeer bijzonders!
De jonge Tom Edison vertelde ,het geacht publiek’ hoe de krant
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ontstaan was en hoe deze werd gedrukt in de achterste goederen
wagen van de trein. Bescheidenheidshalve had Tom het bericht,
waarin hij aankondigde, dat hij de zetter, drukker, eigenaar en
verkoper van de ,Grand Trunk Herald’ was, ondertekend met
vette letters:

THOMAS ALVA EDISON
Treinjongen van de Grand Trunk Railway.

Als de mensen toen eens hadden geweten, wat zij in handen

hadden!
Vrijwel alle krantjes zijn verloren gegaan. Het enige exemplaar,
dat is overgebleven en dat Edison weer in handen heeft gekregen
na vele omzwervingen, ligt thans als een kostbaar kleinood veilig
opgeborgen in ’n glazen vitrine in de villa, die Edison in Llevellyn
Park bij Orangecity in de Staat New-Yersey heeft laten bouwen.
Maar zóver zijn we nog lang niet.
Het eerste nummer van de krant was al spoedig uitverkocht en
in zijn halfdonkere goederenwagen toog Tom Edison prompt aan
het werk om het volgende nummer op te zetten.
Alles moest met de hand worden gedrukt, want een pers had hij
natuurlijk niet. Hij legde het blanco vel papier zomaar op de met
inkt bevochtigde letters en drukte dan met de handen het papier
wat aan. En daar de trein nogal schommelde en stootte, mislukte
er menige afdruk en andere kregen weer vlekken.
Maar Tom Edison wist van geen opgeven.
Het gelukte hem altijd weer een oplaag voor elkaar te krijgen.
Men begon schik te krijgen in dat krantje!
Stationschefs en conducteurs noteerden de nieuwtjes voor hem
op een stuk papier, zodat Edison ze zo maar kon overzetten. Dat
bespaarde natuurlijk een hele hoop tijd.
Hij kreeg ’t zelfs zo ver, dat hij elke week met een nieuw
nummer uitkwam en dat ging grif van de hand.
Het grote Engelse blad de ,Times’, nu nóg het deftigste dagblad
3
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ter wereld, heeft in die tijd een hele beschrijving van het krantje
van Tom Edison gegeven in haar kolommen. Een eer, die vrijwel
nog geen ander blad ter wereld ooit te beurt is gevallen!
En met elkaar verdiende Tom Edison met zijn drukkerijtje een
aardige grijpstuiver erbij! Hij schakelde daarvoor ook twee jongens
van andere treinen in. Het ,organiseren’ zat er dus al vroeg in!
Deze grijpstuiver gebruikte Tom om weer allerhande spullen
voor zijn rijdend laboratorium en zijn studeervertrek thuis te
kopen.
De eerste weken had het zetten en drukken van zijn ,krant’ hem
volledig in beslag genomen, maar toen hij daar wat handiger mee
werd kreeg hij weer tijd ter beschikking voor de scheikunde. Op
de telegraaf was hij voorlopig uitgekeken; wat hem nu weer bij
zonder interesseerde was de samenstelling van de lucht. Hij had er
in zijn boek over gelezen: De lucht bestaat voor een vijfde deel uit
zuurstof en voor vier vijfde deel uit stikstof.
Tom geloofde het graag, maar hij wilde dat toch ook wel eens
zien! Juist is hij bezig zijn voorbereidingen voor zijn nieuwe grote
proef te treffen of de conducteur — die brompot, die hem helemaal
niet mag en nooit nieuwtjes verschaft — komt hem storen. Hij
vindt werkelijk, dat het zo niet langer gaat. Die brutale aap heeft
nu langzamerhand de halve goederenwagen in beslag genomen
met zijn flessen en potten en zijn hoop oudroest, waarmee hij dat
malle krantje maakt. Zijn collega’s laten het maar oogluikend toe,
maar hij heeft er genoeg van. Schoon genoeg! Wanneer de inspec
teur komt, wie krijgt het dan op zijn boterham? De conducteur,
nou dan!
„Hé, Edison!”
„Mmmmm?” Meer zegt Tom niet. Hij heeft juist een diepe
schotel met water gevuld en hoe moet het nu verder? O ja, een
dun stenen bakje zoeken. Ja, dit is wel geschikt.
„Edison, zit je weer te suffen?”
Nog schenkt Tom weinig of geen aandacht aan de woorden van
de treingeleider, hij bromt vaag iets terug, dat lijkt op „Wat mót
je?”
„Ik moet niks, maar jij moet wat, ’ schreeuwt de conducteur.
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„Je maakt hier de wagon schoon, hoor je? Ik kom straks kijken en
wee je gebeente als hier alles niet keurig is opgeruimd. En als ik
zeg: keurig, dan bedoel ik keurig. Verstaan?”
Tom knikt. O ja, hij heeft het verstaan en als die man er nu zo
op gesteld is zal hij de zaak straks wel eens opruimen. Straks, nu
niet, hij heeft nu werkelijk geen tijd.
„Als je het dan maar doet,” dreigt de conducteur en vertrekt
mopperend. De jeugd heeft totaal geen respect meer voor de ouder
dom, maar hij zou die blaag van Edison wel respect bijbrengen,
daar kon hij op rekenen!
Tom denkt al niet eens meer aan de oude mopperpot en gaat
verder met zijn proef. Ja, het bakje drijft op het water, dat gaat
alvast prachtig. Nu een stukje fosfor in het bakje leggen, mooi,
dat is ook klaar. Wat verder? Aansteken met een heet ijzerdraadje,
even heet maken in de spiritusvlam.
Het volgend ogenblik steekt de uitvinder met een pijnlijk gezicht
zijn vinger in de mond. Het draadje is ruim heet genoeg nu . . .
De fosfor begint te branden en nu moet hij het glas omgekeerd
over het bakje stolpen.
Prima gelukt, maar nu is het oppassen! Juist, de fosfor brandt
even door en dooft dan geleidelijk uit, het klopt allemaal met wat
in het boek staat. En wat ziet Tom nu?
Het water in het omgekeerde glas stijgt langzaam, tot op een
zekere hoogte en de fosfor is geheel gedoofd. De zuurstof in het
glas is helemaal opgebruikt. Hoever is het water gestegen? Precies
een vijfde deel van de lucht moet uit zuurstof bestaan, vier vijfde
uit stikstof. Dat weet Tom Edison ook alweer, hij weet het nu niet
meer alleen uit zijn oude beduimelde scheikundeboek, nee, hij
heeft het zelf proefondervindelijk bewezen!
Dan duikt Tom weer op zijn krukje en verdiept zich in zijn
boek. Even kijkt hij nog rond, o ja, hij moet de wagon opruimen,
’t Kan straks wel, straks . ..
Maar ... nu gebeurt het! Tom vergeet niet alleen de wagon
schoon te maken, maar ook — en wat erger is — hij vergeet het
stukje fosfor dat hij weer in het flesje met water heeft gestopt
waaruit hij het daarstraks heeft gehaald.
35

Tom weet allang dat fosfor zo brandbaar is, dat je het alleen
onder water kunt bewaren wil je geen onheil stichten. Dan mag je
ook de kurk wel stevig op de fles doen en dat heeft Tom nu juist
vergeten! Helemaal vergeten!
En terwijl hij zit te studeren valt door het schokken van de
goederenwagen het flesje om en het stukje fosfor rolt op de houten
tafel. Daar ligt ook het nog warme ijzerdraadje en . . . het fosfor4
brandt! Het vlammetje deelt zich mee aan een stukje papier,
klosjes hout en een paar touwtjes, die in de buurt zwerven. Het is
wat de brandweer noemt al een ,lief’ brandje, maar Tom is nog
steeds zo in zijn lectuur verdiept, dat hij helemaal niets merkt!
Rookslierten zoeken zich een uitweg naar de halfgeopende schuif
deuren van de goederenwagen en nog steeds merkt Tom niets.
Plotseling wordt de schuifdeur geheel geopend en de oude
conducteur komt de wagon binnen met een donderend „Potseldrement, ellendige jongen, die je bent. Nou is het toch zeker
welletjes, hè? Brandstichter!”
Snel overziet de man de situatie. Toevallig hing hij daarnet
even met zijn hoofd buiten het raam om een luchtje te scheppen en
had de rookslierten opgemerkt. Rook uit de goederenwagen.
Gevaar, want hoe licht deelt vuur zich niet mee aan de andere
houten wagons. Zo snel zijn stramme benen hem dat veroorloofden,
is hij langs de treeplanken naar achteren gekomen om te redden
wat er te redden valt. De tafel staat in lichterlaaie, een paar
zakken op de grond smeulen al en staan op het punt vlam te
vatten.
Tierend en scheldend werpt de conducteur alles wat hij maar
kan grijpen de deur uit, en wanneer hij daarbij lelijk zijn vingers
brandt, strekt zijn woede zich ook uit naar de flessen en potten
én . . . naar het materiaal van de drukkerij.
Met een kreet van wanhoop werpt Tom zich op zijn belager,
ned. . . dat niet, dat niet!
Het is vergeefs. Wél is de conducteur op jaren, maar hij is nog
een ijzersterke kerel. Een daverende vuistslag treft Tom’s hoofd
en wankelend deinst de jongen achteruit. Half bewusteloos blijft
hij in een hoek van. de wagon liggen.
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„Zo,” mompelt de conducteur, nog steeds niet van zijn driftbui
bekomen. „Nu dit rommeltje nog, dan heb ik hier aardig schoon
schip gemaakt.”
Niets van Tom’s schatten blijft bewaard, papier, inkt, zetramen,
letters, alles smijt hij naar buiten.
Dan veegt hij zich de handen, aan zijn uniformbroek af. „Zo,
en laat dat nu een lesje voor je zijn, Edison. Ik heb je hard aan
gepakt, maar je hebt het verdiend. In mijn trein geen smeerlapperij
meer. En verder wens ik je goeiemiddag.”
Tom Edson hoort hem niet, de vuistslag op zijn hoofd heeft hem
voor het ogenblik volkomen doof gemaakt. Later zal dat wel weer
iets bijtrekken maar normaal horen heeft hij nimmer meer ge

kund.*)
En terwijl de trein verder reed en de passagiers zich genoeglijk
met elkaar onderhielden lag daar in de halfdonkere goederenwagen
de arme Tom Edison, worstelend met een verdriet zo groot, zo
ontzaglijk groot, dat hij het niet meer meende te kunnen dragen.
Alles wat hij had verzameld, van zijn karige beloning had gekocht,
was met één slag vernietigd. Wég — voorgoed!
Moeizaam stond hij op, zijn hoofd suizebolde nog van de ge
weldige vuistslag, maar hij bedwong zijn tranen en trachtte zich te
beheersen.
Heeft de jonge Edison op dat ogenblik gedacht aan het aardige
Engelse spreekwoord, dat er aan elke donkere wolk een zilveren

* Edison heeft dit verhaal uit zijn jeugd zelf later tegengesproken. Hij doet het
voorkomen, dat hij als krantenjongen met een zwaar pak beladen nog op de trein
trachtte te springen. Dat lukte hem niet en hij zou onder de trein zijn geschoven
wanneer een man van het treinpersoneel hem — van de nood een deugd makend —
niet aan zijn oren naar binnen had gehesen. Sindsdien zou hij aan doofheid geleden
hebben. Merkwaardig is wel, dat nooit iets vernomen is over een vervolging van de
conducteur, die wat al te hardhandig zijn plicht deed, maar het is niet uitgesloten
dat beide verhalen waar zijn en Edison niet graag aan de episode in de goederen
wagen werd herinnerd. Hoewel hij zelf de koolmicrofoon heeft uitgevonden, een
ware zegen voor de mensheid, heeft hij zelf stelselmatig geweigerd zich voor doof
heid te laten behandelen. Wat men in een ander belachelijk zou vinden, moet men
het genie maar vergeven . . .
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randje zit? Wie zal zijn gedachten peilen op dat verschrikkelijke
ogenblik? Toms wilskracht was niet aangetast, hij wilde, hij moest
verder, het was slechts zijn bonzend hoofd dat hem verhinderde
deze middag nog kranten te verkopen. Morgen zou hij opnieuw
beginnen, morgen, voor vandaag wilde hij alleen maar een kleine
jongen zijn, die troost nodig had, vandaag schaamde hij zich niet
zwak te schijnen! Troost. . . wie zou hem die beter kunnen bieden
dan zijn moeder? Zijn moeder, die hem zo vaak gewaarschuwd had,
maar even vaak zijn voorspraak was geweest bij zijn driftige
vader?
Moeder zou hem kunnen troosten.
Moeder en niemand anders!
Hij stapte daarom in Port Clement uit de trein en bleef daar
zitten wachten totdat dc trein, van de andere kant komend, hem
weer naar Port Huron zou brengen.
De jongen ging op een bank zitten met ’t pak kranten naast
zich.
Ook nu deed hij niet cens moeite om nog iets te verkopen.
Het was toch allemaal nutteloos geworden . . .
Dc stationschef gaf drie korte slagen op de bel en dc trein vertrok, feitelijk zonder dat Tom er iets van bemerkte.
En niemand lette op de sombere, kleine figuur van Tom Edison,
die daar ineengekrompen op een eenzame bank zat.
Het was stil geworden op het kleine stationnetje, want de reizi
gers haastten zich naar hun doel.
Mr. Mackenzie, de stationschef, die, zoals toen gebruikelijk was
op kleine stations, tevens de rol van telegrafist vervulde, was naar
zijn kantoortje gegaan om enkele, zo juist ontvangen, telegrammen
in te schrijven.
Niemand was meer op ’t perron te bekennen dan de kleine
treinjongen, die daar ineengedoken zat op de bank, helemaal alleen
met zijn onuitsprekelijk groot verdriet. . .
Niemand?
Tóch wel!
Het 3-jarige zoontje van Mr. Mackenzie had de kans waarge
nomen om ongemerkt uit het woonhuis te komen en holde nu, met
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een mooie, kleurige bal in zijn armpjes gekneld, vol levensblijheid
en overmoed over zoveel opeens gewonnen vrijheid het lege perron
op.
Met een juichkreetje wierp het jochie de kleurige bal omhoog en
holde dan met zijn korte, stevige beentjes snel naar de plek, waar
de bal was neergekomen.
Dan ontdekte het jochie opeens onze Tom, die daar moederziel
alleen op de bank hing.
Meteen ging hij erop af, want 3-jarige jongetjes laten nooit gras
over iets groeien!
„Ga je met me spelen?” vroeg het kereltje hoopvol.
Tom Edison gaf geen antwoord.
Ten eerste hoorde hij het dunne stemmetje van het kind niet,
want zijn oren suisden nog vani de hevige vuistslag. En ten tweede
was hij zó diep in gedachten 1verzonken, dat zelfs een inslaande
bom hem nog niet eens zou hebben opgeschrikt.
Maar dat kleine manneke had al meer met dat bijltje gehakt!
Hij trok Tom Edison ondernemend aan zijn mouw.
„Hé, jongen, wil je met me spelen?”
Tom Edison keek verschrikt op en streelde dan het aardige
jochie even over de krullcbol. Maar dan schudde hij treurig het
hoofd:
„Vandaag niet, mannetje. Ga maar lief alleen spelen.”
Het kereltje liep een beetje teleurgesteld en verontwaardigd weg
en gooide zijn mooie bal maar weer eens een flink eind ver.
Dat ging best fijn!
„Nu eens héél hoog, héél erg hoog,” dacht het jochie.
Hij zette zijn tandjes op elkaar en gooide de bal zo ver omhoog,
dat deze tegen de overkapping van het perron stuitte en schuin
terugkaatste tussen de rails.
Daar rolde de bal een heel eind verder tussen de ijzeren spoor
staven. En het jongetje er natuurlijk achteraan!
Hij holde met zijn kleine, korte beentjes, of zijn hele leventje
ervan afhing.
Onwillekeurig moest Tom Edison naar het grappige geval
kijken.
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Maar opeens sprong hij op’
Wat was dat?
Hoewel zijn oren nog suisden, was een dof, dreunend geluid tot
hem doorgedrongen.
Werktuigelijk wierp hij een blik op de klok tegen de muur van
het station.
Er moest een trein komen!
Elk moment kon die hier zijn . . .
Het kereltje had de bal intussen te pakken gekregen en schopte
deze nu als een ervaren voetballer voor zich uit tussen de rails in
de richting vanwaar de trein nu elk moment zou kunnen komen.
Nóg was de trein niet te zien, omdat de spoorweg dicht bij het
station een bocht maakte. Maar het denderen van de wielen op de
spoorstaven was maar dl te duidelijk te horen . . . Het was nu nog
maar een kwestie van seconden of de locomotief, met haar alles
vermorzelende raderen, zou om de hoek stormen en het argeloze
kereltje . . .
„Neen! Dat niet!” kreet Tom Edison.
Hij snelde naar het uiteinde van het perron, over het verhoogde
voetpad, dat zich, evenals de kap van het perron, nog een eind
voortzette, vloog dan als een pijl uit de boog naar de plek, waar
het kind met zijn bal speelde.
Daar verscheen de locomotief van de aanstormende trein om de
hoek.
Het zwarte, stoom en vuur uitbrakende monster snelde op het
jongetje af ... en dan zag de machinist het kind op de rails lopen...
De stoomfluit gilde, de remmen knarsten . . .
Te laat.. . met die snelheid was de trein nooit meer tijdig tot
stilstand te brengen!
’t Was alsof het zwarte monster zich kromde en gereed maakte
om het kind als een panter te bespringen. . . Nog vijf, nog tien,
nog drie meter...
Dan nam Tom Edison, met een laatste inspanning van zijn
krachten, een sprong, greep het jongetje en liet zich mét het kind
naast de rails rollen.
De trein daverde langs hen heen, op nog géén meter afstand ...
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Gered!
Ademloos kwam de stationschef, de heer Mackenzie, aanrennen.
Hij hief het jongetje op en overdekte het kleine krullebolletje met
kussen.
„Jongen stout. . . heeft Johnny pijn gedaan. Jongen stout. . >>
klaagde het kereltje.
Toen besefte de dól-gelukkige vader pas, wat de jonge Tom
Edison voor hem had gedaan. Zijn enig kind gered!
Tom Edison was enkele ogenblikken versuft blijven liggen langs
de spoorrails en reeds meenden de toesnellende passagiers, dat hij
door de trein was geraakt. Maar toen ze hem overeind hielpen,
bleek gelukkig, dat hij er met enkele onbeduidende schrammetjes
was afgekomen.
Mr. Mackenzie drukte Toms beide handen krampachtig en kon
aanvankelijk geen woord van dank uitbrengen. Wel bewogen zich
zijn lippen, maar zijn stem weigerde.
Tom werd er een beetje verlegen onder en wilde maar ’t liefste
maken dat hij wegkwam.
Maar Mr. Mackenzie liet hem niet los!
„Dank, dank, duizendmaal dank, dat je mijn kind hebt gered.
Hoe kan ik je ooit genoeg daarvoor bedanken!”
„Och, ’t is niets, meneer,” zei Tom Edison een beetje verlegen.
Al die dankbetuigingen waren immers niets voor hem.
Maar de emotie was toch groot genoeg geweest om zijn oude
opgeruimdheid te herkrijgen.
„U behoeft me heus niet zo te bedanken, meneer,” zei Tom met
een hoogrode kleur. „Iedereen had immers hetzelfde gedaan in
mijn geval, zegt u nou zelf!”
Maar de innig-dankbare vader greep Tom bij de schouders.
„Zó laat ik je niet gaan,” riep hij dan. „Ik wil je belonen voor
je moedige daad. Zeg me, wat ik voor je kan doen en je zult her
hebben. Rijk ben ik wel niet, maar je kunt krijgen, wat ik maar
bezit..
„Welneen, meneer, stelt u zich voor!” schrok Tom Edison.
Het leek waarachtig wel, of Tom zich beledigd voelde toen Mr.
Mackenzie over geld en zo sprak.
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„Geen geld, goed, maar dan zeker iets anders,” hield Mr. Mackenzie aan. „Kan ik je ergens mee helpen? Zeg ’t me en je zult me
nog eens de gelukkigste man op de hele wereld maken. Zeg ’t me
maar, jongen . .
En toen twinkelde er plotseling een lichtje in Toms ogen.
Hij keek de stationschef vrijmoedig in de ogen en zei:
„Ja, Mr. Mackenzie, u kunt me helpen!”
„Gelukkig, mijn jongen, zeg me, waarmee . . .?”
„Leer mij de telegrafie! Leid mij op tot telegrafist! Zoudt u dat
voor mij willen doen? Dat is mijn liefste wens!”
„Natuurlijk, mijn jongen,” riep de dankbare Mr. Mackenzie uit.
„En als jij niet de knapste telegrafist van heel Amerika wordt, dan
zal ’t zeker niet aan mij liggen!”
„En aan mij óók niet!” riep Tom Edison dankbaar en geest
driftig uit.
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Tom Edison, de taaie noeste werker, slaat er zich door
heen. Toms eerste baantje als telegrafist. Het zwerven
begint weer, maar dan opeens een hoogtepunt:
TOM EDISON TELEGRAFEERT ZONDER DRAAD

Tom Edison heeft gewerkt en hoe! Met onverzettelijke wils
kracht, de koppigheid van een muilezel en een schier onuitputtelijk
uithoudingsvermogen heeft Tom zich anderhalf jaar onder de moeilijkst denkbare omstandigheden door zijn studie heengeslagen.
Want toen Mr. Mackenzie aan zijn taak wilde beginnen, die hij als
plicht der dankbaarheid volgaarne had aanvaard, kwamen de
moeilijkheden al spoedig. Zijn dienst als stationschef liet hem
feitelijk geen tijd om zich voortdurend met zijn leergierige leerling
bezig te houden en die leerling kon op zijn beurt onmogelijk tijd
vinden voor zijn lessen in de voor- of namiddag. Tom Edison
moest zijn kranten en versnaperingen op de ,Grand Trunk Express’
blijven verkopen, want ook nu bleef zijn vader zich op het stand
punt stellen, dat zoonlief zichzelf moest bedruipen. Het scheen
hard, maar vader Edison wist wel wat hij deed. Hij was juist
vertrouwen in zijn zoon gaan stellen, zoveel dat hij hem rustig op
eigen benen liet wandelen. Zou Tom werkelijk geen raad meer
weten dan stond zijn ouderlijk huis altijd voor hem open. Tom
wist dat, maar hij was al zo lang gewend om voor zichzelf te
zorgen, dat hij nooit op het idee zou zijn gekomen om geld van
zijn ouders te vragen, laat staan aan te nemen.
Zo reed Tom Edison van ’s morgens vroeg tot laat in de na
middag op de trein en kwam dan pas tegen de avond in Port
Clement aan, waar de heer Mackenzie stationschef was. Dan pas
kon met de lessen worden begonnen. Inderdaad heeft Mr. Macken
zie er aanvankelijk een zeer zwaar hoofd in gehad of hij de taak
ooit zou kunnen volbrengen. Per slot van rekening had hij er ook
al een volledige dagtaak opzitten als Tom Edison op les kwam,
maar hij werd tenslotte geboeid door de stalen wilskracht van Tom
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Edison, die zich met zulk een belangstelling en ijver door de moei
lijkheden heensloeg, dat het bepaald weldadig aandeed.
Zelden heeft een leermeester een dankbaarder en ijveriger leer
ling gehad, die met zoveel moed en onder zulke zware omstandig
heden zulk een zware taak aanpakte en tot een glorieus einde
bracht.
Als de laatste avondtrein, die Tom naar Port Clement had ge
voerd, het station had verlaten en alle reizigers en beambten waren
vertrokken, sloot Mr. Mackenzie de deuren en ging met Tom
Edison het vertrek binnen, waar de telegraaftoestellen waren op
gesteld. Dan volgden uren van ingespannen studie en als de les
was afgelopen, moest Tom nog een verre wandeling naar huis
maken. Wanneer hij dan om één uur ’s nachts thuiskwam had hij
nóg een vroegertje gehad. Meestal werd het nog veel later. Soms
ook waren zowel Mr. Mackenzie als Tom Edison zo in hun werk
verdiept geweest, dat het diep in de nacht werd. Dan bleef de
jongen maar in de ambtswoning van de stationschef slapen en
overdag als Tom maar even de gelegenheid kon waarnemen, dook
hij tussen de stations, waar hij kranten moest verkopen, de goede
renwagen in. Hij had nu geen last meer met het personeel, omdat
hij alleen maar boeken in de goederenwagen bijeen had gebracht.
Wat Tom Edison in een enkele dag aan studiemateriaal kon op
nemen schijnt inderdaad uitzonderlijk veel geweest te zijn.
Je moet natuurlijk bij een levensbeschrijving van een groot man
altijd erg oppassen dat je hem niet gaat idealiseren. Want al is een
mens nog zo groot: hij blijft zijn fouten houden. Maar het is een
feit, dat Tom Edison in recordtijd de hele opleiding voor telegrafist
onder de knie had!
Toen kwam de grote avond, waarop Mr. Mackenzie ruiterlijk
verkondigde, dat Tom Edison nu evenveel van de telegrafie wist
als hijzelf en dat hij zijn taak derhalve als geëindigd beschouwde.
Hij kon opgaan voor het examen ,Telegrafist’.
Dat deed Tom Edison dan ook prompt en hij slaagde met glans!
Zozeer viel Tom Edison bij dat examen op, dat men hem on
middellijk aanstelde als telegrafist op het telegraafkantoor Port
Huron. Dus in de woonplaats van zijn ouders.
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Zijn salaris bedroeg toen 25 dollars per maand!
Dat betekende een volkomen ommekeer in Toms leven!
Niet meer voor dag en dauw kranten verkopen op de ,Grand
Trunk Express’. Geen nachtelijke wandeltochten meer om de lessen
van Mr. Mackenzie te kunnen volgen.
En zijn leermeester kon trots zijn op de jonge Edison.
Een enorme genoegdoening voor de man, die nu de belofte aan
de redder van zijn’kind op zo uitnemende en eervolle wijze had
ingelost.
Een grote eer ook voor Edison’s ouders, dat hun zoon nu zulk
een vertrouwenspositie in hun eigen woonplaats vervulde.
Voor Tom Edison de bekroning voor ontzettend hard werken en
het betonen van ijzeren, ja stalen wilskracht!
Een eervolle loopbaan als telegrafist had zich voor hem geopend.
Maar Tom Edison is intussen wel sterk veranderd.
Uit het slordige, schijnbaar suffe, vaak verlegen treinjongetje,
dat kranten en snoep verkocht, is nu een jongeling van ruim
vijftien jaar gegroeid, die een net pak draagt en die vol onder
nemingsdurf de wijde wereld inkijkt.
Zijn gezicht heeft al iets echt mannelijks gekregen. Zijn blik is
zeker en zijn houding heeft zo iets rustigs en vertrouwenwekkends
gekregen, dat dit eigenlijk nog helemaal niet bij zijn jeugdige
leeftijd past.
De jongen, die zijn weg zo moeizaam zocht, heeft nu plaats
gemaakt voor een jongeman, die blijkbaar heel precies schijnt te
weten welke koers hij zal volgen.
Feitelijk is de jonge Tom Edison véél te zelfbewust!
Dat wreekt zich al zes maanden later als Tom een zeer ernstig
meningsverschil krijgt met zijn directeur over de uitbetaling van
extradiensten. Hij meent het recht aan zijn zijde te hebben (dat
menen overigens vrijwel alle jonge mensen!) en hij wil niet toe
geven.
Die harde bol van Edison zou hem nog menige tegenvaller in
zijn leven bezorgen!
Hij verloor het hersengevecht met zijn directeur en verdween uit

45

Port Huron, om echter direct daarna weer op te duiken in Strat
ford in Canada.
Daar werd hij in de nachtdienst op het telegraafkantoor aan
gesteld.
Maar werkgevers, die jongelui in dienst hebben van het slag van
Thomas Alva Edison, zijn daar in de regel helemaal niet best mee
af!
Edison zat onder zijn werk zoveel en zo vaak aan allerlei weten
schappelijke problemen te denken, dat hij zijn plicht als telegrafist
vaak lelijk verzaakte.
Zo gebeurde ’t ook helaas in Stratford.
Op een nacht kwam er een telegram binnen, dat een bepaalde
trein moest worden vastgehouden op het station Stratford, ten
einde een andere trein te laten passeren. Maar Tom Edison is zo
verschrikkelijk druk bezig met allerlei andere dingen, die met
telegraferen niets te maken hebben, dat hij ’t telegram rustig opzij
legt en verder aan zijn wetenschappelijke problemen gaat zitten
puzzelen.
En als dan later zijn oog toevallig op dat belangrijke telegram
valt, dan schrikt hij zich haast een ongeluk, want één blik op de
klok zegt hem, dat de trein, die vastgehouden had moeten worden
in Stratford, juist is gepasseerd.
Radeloos van angst rent Tom Edison dan naar buiten in de
richting van het naastbijzijnde seinhuis.
’t Is aardedonker en Tom duikelt in een diepe kuil, waar hij
enige tijd volkomen bewusteloos blijft liggen.
Wanhopig strompelt de jongeman terug naar het telegraafkan
toor, gekweld door de verschrikkelijke gedachte, dat door zijn
grenzeloze onachtzaamheid een vreselijk ongeluk staat te gebeuren.
Wonder boven wonder hebben de machinisten van de elkaar
tegemoet rijdende treinen elkaar op ’t allerlaatste ogenblik nog
opgemerkt en hun machines tot op enkele meters van elkaar tot
stilstand kunnen brengen .. .
Natuurlijk kwam Edisons grof verzuim aan ’t licht en prompt
wordt hij op ’t matje geroepen van de algemene telegraafdirecteur
van het district Toronto.
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Tom krijgt (en ook volkomen terecht!) op staande voet ontslag
en de woedende directeur dreigt zelfs de zaak bij de justitie te
zullen aangeven en niet te rusten voordat hij Tom een tijdje achter
de tralies heeft!
Maar ’t geluk is weer eens met de jonge Edison!
Als de ruzie op z’n hoogst is, komt er plotseling belangrijk be
zoek voor de directeur. En terwijl de woedende man de bezoekers
ontvangt, sluipt Tom Edison stiekem de kamer en het huis uit.
In één run snelt hij naar het station en weet op ’t laatste nippertje
een trein naar de Canadese grens te pakken.
Tom kent de conducteur van de trein, maakt een praatje met
hem, springt in een goederenwagen en bereikt een punt, waar een
veerboot ligt, die hem naar de overkant vaart.
Dan staat hij plotseling weer op Amerikaans grondgebied, waar
hij veilig is.
Maar het was weer eens kantje-boord!
Zijn nog niet ontvangen loon moest hij prijsgeven, wat hij maar
al te graag deed.
Als we de jonge Edison zo.op weg zien naar Port Huron, waar
hij bij zijn ouders onderdak hoopt te vinden, totdat hij weer een
nieuwe betrekking kan bemachtigen, zien we duidelijk, dat de
jonge heethoofd de toekomst niet bijzonder somber inziet. Hij is
opgewekt en kijkt met plezier en durf rond over het besneeuwde
landschap op deze koude januaridag.
De snerpende kou schijnt hem al heel weinig te deren!
Zijn weg leidt gedeeltelijk langs de St. Clair rivier.
Hoewel vrijwel alle andere rivieren stijf dicht gevroren zijn,
stroomt het water in de St. Clair rivier nog.
De St. Clair rivier voert grote watermassa’s aan van het Hurcnmeer en dit stroomt dan naar het Eriemeer. Door de sterke stro
ming kan zich geen ijs vastzetten. Maar zware ijsblokken drijven
met grote snelheid met de stroom mee.
Met donderend lawaai botsen de zware ijsblokken tegen elkaar,
en dat geluid is zelfs op kilometers afstand nog hoorbaar.
In de bochten heeft het ijs zich hoog opgestapeld en verspert op
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die manier het snelstromende water de weg. Het water wordt
daardoor hoog opgestuwd tegen de ijsdammen.
Het water stijgt dan net zo lang totdat de ijsdam bezwijkt en
dan jaagt het de zware ijsblokken met donderend geweld voor zich
uit, alles meeslepend en vernielend wat het maar op zijn weg vindt.
Een spoorbrug is al bezweken en zodoende is de enige verbinding
tussen de steden Port Huron en Sarnia, die tegenover elkaar aan
de St. Clair rivier liggen, volledig verbroken.
Het is een titanenstrijd van oerkrachten, een geweldige kamp der
elementen, die Tom Edison lange tijd boeit.
Het is alsof de jongeman zich vereenzelvigt met die onverzette
lijke, nooit te temmen krachten, die elke hinderpaal tenslotte weten
te overwinnen.
Zó voelt hij ook in zichzelf die onverzettelijke kracht om voor
uit te komen en in deze wereld vol weerstanden tóch zijn doel te
bereiken, alle tegenwerking ten spijt. Alles te vernietigen, wat hem
ook in de weg zal komen.
Die strijd der donderende ijsmassa’s is een geestelijk bad voor de
jonge Thomas Alva Edison . . .

Als Tom Edison thuis aan zijn moeder de gehele geschiedenis
daar in Stratford vertelt, schudt ze het wijze hoofd.
Ze voelt wel, dat voor de grove nalatigheid van haar zoon Tom
geen enkel excuus te vinden is. Het ontslag was méér dan gerecht
vaardigd.
Maar ja . . . iedere moeder blijft in haar zoon tóch de onschuld
zien.
Enige tijd rommelt Tom Edison een beetje in de schuur, waar
zijn potjes en pannetjes en eenvoudige, zelf geprutste natuurkun
dige instrumentjes, trouw op hem hebben gewacht.
Dan trekt zijn hart echter weer naar het telegraafkantoor van
Port Huron, waar hij zijn eerste geld als telegrafist heeft verdiend.
De directeur, met wie Tom Edison woorden gehad heeft over
het uitbetalen van extradiensten, knippert even met de ogen als
hij Tom zo frank en vrij ziet binnenwandelen.
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Maar ja, de man is van het goede hout gesneden en •schudt de
hem aangeboden hand niet onhartelijk.
Tenslotte kan je niet altijd en eeuwig blijven mokken.
De andere telegrafisten begroeten Tom hartelijk.
„Ga zitten, Tom en vertel eens wat je in de afgelopien maanden
allemaal hebt uitgespookt.”
Maar Tom heeft alle reden daarover liever te zwijgen.
Hij kijkt verbaasd rond.
„Zeg eris eventjes, hebben jullie hier helemaal niets meer te
doen?” vraagt hij als hij alle telegrafisten op hun akkertje een pijp
of sigaret ziet roken.
Het oude, vertrouwde geluid van de rusteloze, driftig tikkende
morsetoestellen mist hij ook.
„Vakantie, Tom. Allemaal vakantie!” zegt er eentje lachend.
„Ik zou daar maar helemaal niet om grinniken,” mengt nu de
directeur van het telegraafkantoor zich in het gesprek. „Vakantie
is goed, als het maar geen gedwongen vakantie is, zoals deze!”
„Wat is er dan feitelijk aan het handje?” informeert Tom Edison
belangstellend.
„Door de ijsgang is de spoorbrug over de rivier bezweken en
meteen is de telegraafkabel doorgeknapt.
„Sapperjél!” roept Tom uit, „maar dat is erg!”
„Nog veel erger dan je denkt! De spoorverbinding met Samia
aan de overkant is verbroken, dus komen er ook geen brieven meer
door. De mensen nemen allemaal hun toevlucht tot de telegraaf, in
de veronderstelling, dat die nog wel zal werken. Moet je eens
kijken wat een stapels telegrammen hier op doorzending wach
ten . . .
En dat stapelt zich maar op, want uit alle delen van het land
loopt het hier binnen, omdat de mensen niet weten wat er hier aan
het handje is. De grote kantoren heb ik kunnen telegraferen, dat de
verbinding verbroken is en ik heb dringend verzocht alles tegen te
houden, wat voor de richting Samia bestemd is. Maar het geeft
je wat!”
„En hoe lang kan die toestand nu wel duren?” vraagt Tom
Edison vol belangstelling.
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„Wat mij betreft voorlopig drie maanden!” ginnegapt een der
beambten.
Maar Tom gaat niet in op dat grapje.
Hij denkt diep na.
Zuchtend klopt de directeur de as uit zijn pijp.
„Dat kan nog wel dagen lang duren,” zegt hij dan, het gesprek
weer opnemend. „Zolang er zoveel ijsgang is, kan men eenvoudig
niet met een kabel naar de overkant komen.”
Dan staart de man weer verdrietig over het kale winterland
schap.
Tom Edison zit echter in gedachten verzonken.
Hij tuurt maar naar de zolder van het vertrek, alsof hij daar
een middel zou kunnen vinden om de verbinding met het stadje
Sarnia, daar aan de overkant van de rivier, weer te herstellen.
De telegrafisten zitten elkaar mopjes te vertellen en af en toe
klinkt er een schaterlach op.
Niemand let er op de diep nadenkende Tom Edison.
„Tom, zie je ze vliegen?” informeert er dan eindelijk eentje.
Tom hoort het niet.
Maar dan roept er iemand onder luid gelach van de anderen:
„Hé Tom, ouwe dagdromer, ’t Is nog lang geen kinderenbedtijd
hoor!*’’
Dan pas komt Tom tot de werkelijkheid terug. Zonder op de
zouteloze grapjes van zijn ex-collega’s te letten, loopt hij naar de
directeur toe, die nog altijd uit het venster staat te staren.
De man schrikt even op als Tom Edison hem zo plotseling
aanspreekt:
„Mijnheer,” zegt Tom dan, „ik heb*> er eens over nagedacht hoe
zouden kunnen krijgen en nou dacht ik
we verbinding met Sarnia
!
zo . ..”
„Wat, wat, heb jij dan een oplossing?” vraagt de directeur
gretig.
„Hij wil even over de rivier vliegen, directeur, let u maar op!”
snatert een bijzonder grote grapjas ertussen door.
„Vliegen niet,” zegt Tom peinzend, maar ...”
„Zwemmen wil-ie zeker,” wordt er nu geroepen, „prachtig
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weertje en lekker water. Dat zal je opfrissen, Tommy, dan ben je
voor de eerste keer van je leven tenminste klaarwakker!”
„Houd nu eens even die vervelende monden dicht,” verzoekt de
directeur geërgerd.
Zijn hoofd staat allerminst naar grapjes, want tenslotte draagc
hij de volle verantwoordelijkheid voor het hele telegraafkantoor.
Hij is bereid elk voorstel aan te horen, als er ook maar 10% kans
van slagen in zit.
„Vooruit Tom, spreek op! Wou je misschien naar de overkant
varen of zo iets, zet dat maar meteen uit je hoofd, jongen . . .”
„Ik wil telegraferen, meneer,” zegt Tom ernstig.
„Maar jongen, denk dan toch eens na. Wat wou je telegraferen.
De kabel is toch defect, die ligt toch ergens afgeknapt onder die
ijsschotsen. Wat heb ik aan die nonsens. . .”
„Ik wil telegraferen zonder draad, meneer.”
„Haha, Tom Edison, vindt even de draadloze telegrafie uit.
Groot nieuws jongens . . . wat een mop!” grappigt een der telegra
fisten.
Anderen proberen Tom nu uit zijn tent te lokken:
„En als je dan zónder draad wilt telegraferen, waarmee dan?”
vragen ze.
„Met de stoomfluit van een locomotief!” zegt Tom kalm.
De beambten slaan met de handen op de knieën van het lachen.
Wie had ooit zo’n kostelijke humor achter die droge, dromerige
ijspegel van een Edison gezocht.
De directeur staat in tweestrijd.
Moet hij nijdig op Tom worden of . . .
„Wil je mij voor de mal houden?” vraagt hij dan bars.
Maar Tom Edison troont zijn vroegere patroon mee naar her
venster en spreekt enkele ogenblikken op gedempte toon met hem.
De telegrafisten, die nog zitten na te grijnzen, zien tot hun
verwondering, dat hun directeur eerst de wenkbrauwen optrekt en
tenslotte een paar ogen opzet als schoteltjes. . .
„Tom, als je ’t eens met een polsstok probeerde . . .!” riep er nog
eentje snel.
Dan draaide de directeur zich om en sprak:
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„U kunt die flauwe aardigheden gerust voor u houden, want
Tom Edison heeft een oplossing gevonden, zó simpel, zó eenvoudig,
dat we ons allemaal feitelijk dienden te schamen, dat we niet op
het idee zijn gekomen.”
Nu wil iedereen natuurlijk weten wat er aan ’t handje is en in
enkele korte woorden deelt de directeur Edisons simpele, maar
zeker geniale plan mede.
Dan lopen allen naar buiten om onmiddellijk de proef te nemen,
die Tom Edison heeft voorgesteld . . .
Nu moet je je wel even heel goed indenken in de tijd, waarin
Tom Edison leefde.
Voor een jongen of meisje, dat in deze tijd leeft, zou die gebroken telegraafkabel helemaal geen problemen hebben opgeleverd.
Zou er hier ergens een zeer belangrijke kabelverbinding worden
gestoord en zou, via een omweg in het kabelnet, geen directe
verbinding mogelijk zijn, och, dan schakelde men even een kortegolfzendertje in en binnen vijf minuten liep het gehele telegraafverkeer praktisch zonder veel oponthoud verder.
Maar van draadloze telegrafie, of radio telefonie had men in
Edisons tijd nog nooit gehoord. Pas veel later zou de jonge Italiaan
Marconi met zijn wonderbaarlijke uitvinding de wereld komen
verrassen.
De telegrafie in haar eenvoudigste vorm kende men.
Morsetoestellen, die punten en streepjes op een afrollende band
papier schreven en welke puntjes en streepjes letters vormden.
Maar wie was er ooit op het idee gekomen om die punten en
strepen hoorbaar te maken?
Zelfs toen de draadloze telegrafie was uitgevonden, waren de
eerste ontvangers nog verbonden met een morseschrijftoestel.
De lettertekens waren leesbaar, maar aanvankelijk niet hoorbaar.
En daarin schuilt nu juist het, voor die tijd tenminste, werkelijk
geniale van Tom Edison: De jongeman had namelijk voorgesteld
via de stoomfluit van een locomotief de punten en strepen hoor
baar over te brengen.
Edison wilde korte en lange rukken geven aan de stoomfluit van
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een losse locomotief, die zo dicht mogelijk bij de vernielde spoor
brug moest worden gereden.
Nu was ’t in die tijd met de formaliteiten ook wel een beetje
anders dan nu. Ik zie me al bij de directie van de Nederlandsche
Spoorwegen vragen: „Och meneer, zou ik even een beetje nette
locomotief van u kunnen lenen? Ik breng hem straks weer gaaf
terug; gegarandeerd zonder deuken en zo!”
In Edisons tijd deden ze nog niet veel aan formuliertjes en
kaartsysteempjes en ik heb zo het idee, dat het daarom allemaal
veel sneller ging dan nu.
In elk geval wist de directeur van het telegraafkantoor op het
station Port Huron een locomotief, compleet met machinist op de
kop te tikken en samen met Tom Edison reden ze de loc zo dicht
mogelijk bij de vernielde spoorbrug.
Vele bewoners van Sarnia waren aan de oever van de rivier
samengestroomd om van het wild-woeste schouwspel van de drijvende en botsende ijsmassa’s te genieten.
Tom Edison neemt nu de plaats van de machinist in en grijpt
met vaste hand de kruk van de stoomfluit en draait deze een halve
slag om.
Meteen klinkt een hoog bijna oorverdovend gefluit en de stoom
ontsnapt in witte wolkjes in de strakke vrieslucht.
Zou men hem daar aan de overkant horen, boven het donderend
geweld van de ijsmassa’s uit?
De directeur kijkt scherp uit.
Dan bemerkt hij enige beweging onder de mensen aan de
overkant.
„Tom, ik geloof, dat ze ons horen!” zegt hij dan.
Dan sluit Tom Edison de stoomkraan van de fluit af, maar
opent ze dan enkele keren snel achter elkaar. Nu eens lang, dan
weer kort.
Drie korte gillen, dan een korte en een lange, dan weer een
korte, een lange en een korte, een lange, een korte, twee korte, en
dan weer een korte en een lange gil.
De directeur heeft het met zijn geoefende oren maar al te goed
gehoord:
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SARNIA
heeft de stoomfluit gegild. En weer klinkt het dringend Sarnia!

Maar zou men ’t horen daar aan de overkant?
En óf ze ’t horen. Steeds meer mensen lopen naar de oever en ze
zetten hun handen aan de mond om iets te roepen.
Maar dat gaat natuurlijk volkomen verloren in het gedruis van
het hotsende, botsende ijs.
Ze horen Tom dus wel, maar ... of ze ’t ook verstaan?
Dat is nog een andere kwestie!
„Als er maar één enkele telegrafist bij is, dan maken we een
kans,” meent de directeur.
Tom Edison knikt en blijft doorseinen mec de stoomfluit:
Sarnia
Sarnia
Sarnia
De mensen blijven maar kijken en gebaren, maar niets wijst erop,
dat ze de seinen begrijpen.
,,Ik zal eens wat anders seinen,” zegt Tom dan en direct klinkt
nu in de vorm van korte en lange gillen door de lucht:
Sarnia Sarnia hoort gij mij?
Maar niets bijzonders gebeurt er aan de overkant.
De directeur loopt nu stampvoetend van koude en ongeduld in
de dikke sneeuw heen en weer. Tom moet zijn tintelende vingers
even in de mond steken, voordat hij de kruk van de stoomfluit
weer grijpt.
Aan de overkant heerst nu een bepaalde onrust. De mensen
praten blijkbaar opgewonden met elkaar.
Waarschijnlijk voelen ze wel, dat die fluitstoten iets te betekenen
hebben en dat men iets wil mededelen.
En Edison seint maar onafgebroken met de stoomfluit:
Sarnia Sarnia hoort gij mij?
Opeens dringt zich iemand door de menigte aan de overkant,
die hoog boven zijn hoofd een witte doek zwaait.
Direct haalt Edison zijn zakdoek te voorschijn en zwaait eveneens uitbundig.

i
i
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De man aan de overkant zwaait nog even terug en loopt dan
snel weg.
„Zou hij je hebben begrepen?” vraagt de directeur hevig ge
ïnteresseerd.
„Beslist!” zegt Tom Edison, vol overtuiging.
Maar ’t duurde een hele poos voordat er aan de overkant weer
enig teken van leven te bespeuren viel.
De directeur kon zijn ongeduld nauwelijks meer bedwingen en
ook Tom Edison was heel wat minder overtuigd dan een kwartier
geleden.
Om de haverklap klom hij op de locomotief om beter zicht te
hebben.
Hij tuurde en tuurde en dan werd in de verte een stoompluim
zichtbaar. Een losse locomotief kwam op volle snelheid aanrijden!
„Hoera!” riep Tom opgewonden.
„Warempel!” zei de directeur. „Tom, ik geloof, dat je gelijk
krijgt!”
De locomotief aan de overkant minderde nu snel vaart en reed
dan de laatste paar honderd meter behoedzaam, zo ver mogelijk
naar de vernielde brug toe.
Blijkbaar had die machinist evenmin veel zin in een ijskoud bad.
Dan werd er van de locomotief met een witte doek gezwaaid en
direct greep Edison de kruk van de stoomfluit en seinde:
Sarnia hoort gij mij?

i
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En dan kwam het antwoord gillend van de overkant:
]a wij horen «/
Toen greep de directeur de opgewonden Tom Edison bij de
schouders en riep:
„Kerel, jij bent de knapste telegrafist van heel Amerika!”
„Jawel,” zei Tom, „een verdraaid knappe telegrafist zonder
baantje!”
„Tom, ik beloof je, ik geef je mijn woord, dat je een mooie
betrekking zult hebben! Vandaag nog zal ik bericht sturen naar
de hoofdstad. En da£r kan je zeker van zijn!”
Toen ging hij op Tom Edisons plaats staan.
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Met de stoomfluit werden urenlang de belangrijkste telegram
men overgeseind.
Het ging moorddadig!
Elk woord werd aan de overkant begrepen en direct op papier
genoteerd.
Dat was dan de eerste keer in de geschiedenis, dat op ,het ge
hoor’ werd getelegrafeerd.
Pas veel later zou dit systeem gebruikelijk worden bij de draadloze telegrafie.
Zo werd de verbinding tussen Port Huron en Sarnia onderhou
den totdat de woedende elementen waren uitgetoornd en men een
nieuwe telegraafkabel kon spannen.
En de directeur van het telegraafkantoor heeft woord gehouden!
Binnen enkele dagen reeds kreeg Tom Edison een zeer aantrek
kelijke aanbieding uit het stadje Adrian in de staat Michigan.
En Tom Edison pakte zijn biezen weer eens en vertrok vol goede
moed naar zijn nieuwe baan . . .

II
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VIJFDE HOOFDSTUK
Een nieuwe baan, die ook alweer misloopt. Geen nood,
Tom wordt winkelier en doet meteen al een grote uit
vinding welke echter niet veel oplevert. Weer op zoek
naar een baantje, opnieuw daagt op het laatste nippertje
de redding.

Maar ook deze nieuwe baan werd geen succes, als werknemer
was de jonge Tom Edison nu eenmaal niet zo’n groot succes. Het
was hem immers onmogelijk om lange tijd op een en hetzelfde
telegraafkantoor te blijven zitten en daarbij nam zijn wetenschap
pelijke verstrooidheid eerder toe dan af.
Zo ging het al spoedig mis in het telegraafkantoor in Adrian,
waar hij overigens met de beste voornemens was begonnen, maar
het lukte eenvoudig niet. Tom Edison vond in die dagen, evenals
iedere rechtgeaarde Amerikaan, dat geld verdienen van het hoog
ste belang was. Hij wilde heel erg snel omhoog komen en wanneer
hij er maar even de lucht van kreeg, dat men elders een paar dollars
meer voor zijn prestaties zou betalen, was Tom Edison alweer
gevlogen. Nee, in bepaalde opzichten verschilde hij helemaal niet
van andere jongelui uit zijn dagen, die een plaats in de maat
schappij trachtten te veroveren! De mensen werden toen in het
algemeen nog naar hun prestaties betaald, maar dit betekende toch
vaak, dat men maar een schijntje verdiende. Daar paste Tom
Edison echter wel heilig voor op! Hoewel hij zich op zeventien
jarige leeftijd reeds met een bepaalde roem had overladcn en be
kend stond als een handig telegrafist, had hij, toen hij eenentwintig
jaar was, feitelijk nog geen vaste baan. Om eerlijk te blijven tegen
over onze hoofdfiguur in dit boek moet ik eraan toevoegen, dat het
toch niet alleen de drang naar meer geld verdienen was die Edison
zo rusteloos maakte. Hij zat er altijd maar over te peinzen hoe hij
telegraaftoestellen zou kunnen wijzigen en verbeteren. Hij behoor
de nu eenmaal niet tot die groep telegrafisten, die een opleiding
volgen, een examen afleggen en dan een vast baantje zoeken, waar
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zij in vastroesten en na veertig jaar trouwe dienst nog steeds op
diezelfde seinsleutel zitten te hameren.
Het gelukte hem in Indianapolis een instrument samen te stellen,
waarmee hij rechtstreeks telegrammen van de ene lijn op de andere
kon overbrengen. Dat spaarde een hele telegrafist uit. Maar met
andere uitvindingen had hij helemaal geen succes. Misschien stamt
uit die tijd wel Edisons gevleugeld woord: Uitvinden is niet zozeer
inspiratie als wel transpiratie. (Invention is not so much inspiration as perspiration).
Men begreep ook in deze dagen Tom Edison niet, doch vaak werd
hij door zijn collega’s een luiaard en een dagdromer genoemd. Hij
overtrad herhaaldelijk de dienstvoorschriften, bleef hele dagen van
kantoor weg om in zijn bescheiden werkplaatsje te knutselen aan
zijn grote uitvinding, het zogenaamde duplexstelsel. Wat Tom
Edison voor ogen zweefde was een telegraafsysteem, waarbij het
mogelijk zou zijn twee telegrammen tegelijk langs één draad te
verzenden en weer te ontvangen.
Hij heeft er jaren over gedaan en hij heeft het tenslotte gevonden
ook. Hij bracht het zelfs tot vier telegrammen tegelijk over één
draad. Tegenwoordig gaan er zes en dertig telegrammen plus nog
de nodige telefoongesprekkenl over één kabeltje. Maar dat neemt
niet weg, dat men voor ]Edisons uitvinding in die tijd en met de
toenmalige stand van de wetenschap en techniek diep respect moet
hebben.
Natuurlijk stond hij bij zijn chefs weinig in aanzien en na enkele
waarschuwingen, die Tom Edison volkomen in de wind sloeg,
volgde dan weer ontslag. Zo belandde hij op een goeie dag in
Louisville en daar ging het hélemaal mis. Natuurlijk hadden alle
toestellen en instrumenten op het grote telegraafkantoor allemaal
een vaste plaats en was het streng verboden om een toestel zómaar
te verplaatsen. Maar op een middag toen Tom in een der vertrek
ken dienst deed, werd de verleiding hem te sterk. Dagenlang had
hij weer over zijn duplexstelsel zitten nadenken en weer had hij
een tekening gemaakt van een schakelschema. Ja, nu moest het
eindelijk goed zijn, meende hij’
Om zich daarvan te overtuigen moest hij echter enkele toestellen
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koppelen. Er was niemand in de buurt en Tom zag zijn kans
schoon. Hij schroefde zo vlug mogelijk een paar toestellen van de
muur en van de tafel en begon draden te leggen. Hij was volkomen
in zijn werk verdiept, maar helaas een ongeluk ligt nu eenmaal in
een klein hoekje. Bij het optillen van een tafeltje wierp Tom
Edison een grote kruik, die boordevol was met zwavelzuur, onder
steboven en vóór hij het kon verhinderen was de sterk bijtende
vloeistof al door de naden van de vloer gedruppeld en terecht
gekomen in de prachtig gemeubileerde woonkamer van de direc
teur, die zich precies onder het werkvertrek bevond. Dat gaf
natuurlijk een hele opschudding! De vrouw van de directeur was
wanhopig toen zij de verwoesting in haar mooie salon aanschouw
de. Tafels, stoelen en kasten toonden grote rode uitgebeten vlekken
en in het tapijt waren gaten gebrand. Zwavelzuur is nu eenmaal
een lelijk goedje. Mevrouw rende terstond naar haar man en de
directeur had de schuldige natuurlijk in minder dan geen tijd
gevonden.
Weer kon Tom Edison zijn biezen pakken.

Om even leentjebuur te spelen bij een befaamd jeugdschrijver,
zou ik willen zeggen, dat ,Tom Edison een bijzonder kind was en
dat was hij!’
De jongeman, die door zijn chefs en collega’s eenvoudig voor lui
werd uitgekreten, deed in feite niet anders dan allerlei ideeën
uitwerken om het werk sneller te laten verlopen!
Nu ga ik een bijzonder slim en wijs ding zeggen, namelijk, dat
vrijwel alle uitvindingen uit een zucht naar gemak en luiheid wor
den geboren!
Scheren is ’s morgens een erg vervelend werkje. Je staat te
kliederen met warm water en zeep en een drijfnatte, druipende
scheerkwast en zo. Daarom hebben de mensen (en vooral de man
nen natuurlijk!) niet eerder gerust, of er moesten elektrische scheerapparaten komen.
Een was doen voor een flink gezin, knauwde vroeger menige
huisvrouw voor dagen, want daar kwam een tobbe aan te pas en
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een wasplank enzovoort. Nu gaat de hele was in een tonnetje,
stopcontact aansluiten en klaar is kees, nu ja, tenminste bijna.
Daarachter schuilt dus inderdaad een zucht naar gemak en
minder inspanning.
En aangezien Tom Edison veel moest lezen en schrijven om zijn
zucht naar wetenschappelijke kennis te bevredigen, vond hij ter
loops even een systeem uit om sneller te lezen.
Hij las bijvoorbeeld geen losse woorden, maar nam hele zinnen
tegelijk in één oogopslag in zich op. Dat heeft Tom Edison in staat
gesteld om gedurende zijn hele leven een ongelooflijk aantal boeken
te verslinden. Hij bracht het soms tot twee boeken per dag en er
zijn recorddagen van drie boeken bij geweest!
Als het romannetjes waren geweest, nu ja! Maar het betrof hier
wel degelijk wetenschappelijke boeken!
Op het schrijven had hij ook al wat gevonden. Hij vertelde eens,
dat hij zeer snel en toch duidelijk moest schrijven om zijn eigen
notities te kunnen bijhouden. Edison dacht namelijk zéér snel.
Hij ontwikkelde daarom een verticaal, stijl handschrift, dat hij
niet alleen razend snel kon neerpennen, maar dat bovendien altijd
duidelijk bleef, en dat hij tot op hoge leeftijd heeft volgehouden. Op
blz. 119, in de brief van Edison aan zijn vriend, de automagnaat
Henri Ford, komt zijn persoonlijke steil van schrijven duidelijk uit.
Hij schreef, na zijn optreden als tapijtbederver, in dit hand
schrift een briefje naar een vriend in Boston, met verzoek eens na
te gaan of er op het telegraafkantoor in Boston geen baantje als
telegrafist voor hem vrij zou zijn.
De directeur van het telegraafkantoor was zo verrast over dit
zeer bijzondere handschrift, dat hij Tom Edison direct liet over
komen.
Maar hij moest dan ook onmiddellijk komen!
Tom Edison pakte derhalve de eerste de beste trein, maar dat
werd een reis met vele hindernissen.
De trein werd namelijk overvallen door een ,blizzard\ Zo noe
men de Amerikanen een zware sneeuwstorm, die vaak orkaansterkte kan bereiken.
De trein sneeuwde helemaal in en het was uitgraven geblazen.
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Door en door verkleumd en doodop, kwam Tom Edison 24 uur
te laat in Boston aan.
Dat Tom er niet direct op zijn paasbest uitzag, kun je je denken.
„En wanneer kan je in dienst treden?” vroeg de directeur, een
zekere Mr. Millikin.
„Onmiddellijk,” zegt Tom Edison kordaat en geen vijf minuten
later zit hij al voor een morseschrijver.
Hij moet een ellenlang telegram opnemen uit New York, dat
bestemd is voor het dagblad de ,Boston Herald’. Een perstelegram
dus.
De andere telegrafisten hebben al een beetje schuins gekeken
naar hun nieuwe collega, die er wel bijzonder sjofel en ongeschoren
uitziet.
Er wordt gemompeld en gegiecheld en het plan rijpt om dat
sjofele kereltje er eens flink tussen te nemen.
Over een tweede lijn waarschuwen ze de telegrafist in New
York, dat hij even in een ijltempo moet gaan seinen.
Nu blijkt die New-Yorkse telegrafist een der bekwaamste seiners
in heel Amerika te zijn. Hij zet plotseling een vaart achter het
seinen, dat ’t niet mooi meer is.
Sneller en sneller gaat ’t.
Punten en strepen worden zo kort, dat ze bijna niet uit elkaar te
houden zijn.
Maar Tom Edison neemt op ’t gehoor op!
Zijn pen vliegt over het papier en feilloos volgt hij de tekst.
De collega’s staan nu glunderend over zijn schouder te loeren.
Dat hadden ze allerminst van dat haveloze ventje verwacht.
Ze worden nu compleet enthousiast over hem!
Tom Edison heeft zo langzamerhand doorgekregen, wat er aan
’t handje is. Als er even een kleine pauze komt tussen twee berich
ten door, schakelt hij vliegensvlug over op ,zenden’ en sleutelt naar
New York:
,Hé, old boy, probeer ’t nu eens met je andere voet! Misschien
gaat dat dan een beetje vlugger!’
Een gejuich gaat op in het vertrek en Tom wordt door vele
handen waarderend op de schouders geklopt.
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Zijn plaats als telegrafist op het kantoor te Boston was gemaakt!

Maar helaas, ook in Boston liep het weer mis!
Tijdens de nachtdienst zat Tom Edison prinsheerlijk te studeren
in zijn wetenschappelijke lectuur en om ervoor te zorgen, dat hij
geen telegram zou missen als dat zou binnenkomen, had hij een
wekkertoestelletje bedacht.
Zodra er een telegram doorkwam op een van de toestellen,
begon dat wekkertje te ratelen en kon Tom het telegram noteren.
Maar op zekere nacht was het ding in het ongerede geraakt.
Een draadje, dat de verbinding van de batterij naar het toestelletje
maakte, was losgeschoten en Tom Edison, die al slecht van gehoor
was, hoorde het toestel niet tikken.
Het was een belangrijk telegram en de uren vertraging, die
waren ontstaan, omdat Tom Edison tot de vroege morgenuren
verder zat te studeren, werden hem noodlottig.
Daar stond Tom Edison, voor de zoveelste maal weer eens op de
keien!
Met een vriend, een zekere Wilton Adams, ook al zo’n zwerversnatuur, beraamde Tom Edison nieuwe plannen.
Die Wilton Adams had gezworven in San Francisco, Peru en
Buenos Aires en was echt zo’n mannetje van twaalf ambachten en
dertien ongelukken.
Samen met deze, weinig belovende jongeman, opent Edison in
Boston een klein, bescheiden winkeltje in elektrische apparaten en
toebehoren.
Adams speelt voor winkelier en Tom Edison staat hele dagen te
prutsen in een klein werkplaatsje achter de winkel.
Vaak staat hij hele nachten door te werken, want hij heeft weer
eens een nieuw idee.
Hij is namelijk bezig aan het ontwerpen van een ,stem-opnemer’.
Hij wilde een machinetje maken, dat vlug en automatisch de
stemmen telt in het parlement en het congres. In plaats van, wanneer
hun naam wordt genoemd, ,ja’ of ,neen’ te roepen, behoefden de
afgevaardigden alleen maar een knopje naar links of rechts te
draaien en op de tafel voor de voorzitter komt dan hun stem zicht63

baar te voorschijn. Tegelijk zouden de stemmen automatisch wor
den opgeteld. Vergissingen waren dus volkomen uitgesloten.
Aan deze vinding werkte de 23-jarige Tom Edison dagen en
nachten. De reparatie-orders van de klanten liepen in het honderd.
Er kwamen klachten, Wilton Adams wist niet meer wat hij tegen
de verbolgen clientèle moest zeggen.
Maar Tom Edison werkte door.
Onverstoorbaar, zoals altijd.
Het lukt hem tenslotte een bruikbaar apparaat te vervaardigen.
Zelfs wordt hem daarop een patent verleend’
Dat was in juni 1869. Zijn eerste patent!
Vol verwachting transporteert hij zijn apparaat naar Washing
ton, de zetel van de President der Verenigde Staten, waar de
Kamers der Afgevaardigden samenkomen.
Vol vuur verdedigt Tom Edison in Washington alle voordelen
van zijn ,stem-apparaat’.
Maar de hoge heren hebben er niet de minste belangstelling voor.
Er bestaat geen behoefte aan.
En als hij dan verslagen terugreist naar Boston, neemt Tom zich
heilig voor in het vervolg alleen maar die dingen te gaan uitvin
den, waarvoor belangstelling en waar dus behoefte aan bestaat!
Dan neemt hij een bescheiden baantje aan bij de Franklin Telegraaf Maatschappij. Na afloop van zijn werk moet hij dan weer
fluks in de werkplaats van zijn w inkeltje allerlei reparaties verrichten.
Maar weer rijpt een plan bij onze Tom!
Hij gaat kleine telegraaftoestelletjes voor particulieren bouwen,
waarmede men van de ene firma naar de andere rechtstreeks mede
delingen kan overbrengen. Daarvoor bestond in een tijd, dat er nog
geen telefoontoestellen waren, zeker belangstelling!
We zien weldra Tom Edison over de hoge daken klauteren om
zijn draden te spannen.
Wat hij al niet moet bedenken om op zo’n dak te mogen klim
men!
En dan nog zo’n griezelige elektrische draad aan je huis vast
gemaakt te krijgen!
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Even iets tussen haakjes:
Ik herinner me het verhaal van een radiohandelaar, die op een
boerderij in de Haarlemmermeer ’n radiotoestel moest plaatsen. De
boerin had met angstige ogen toegezien hoe daar een dunne draad
aan twee palen werd gespannen. Ze had met wantrouwen naar het
kleine zwarte kastje gezien met een horentje er boven op, met
allerlei geheimzinnige knopjes en wijzertjes. Maar de maat was vol
toen ze de radioman een draad zag bevestigen aan de waterkraan
voor de aardleiding.
„Alles vind ik goed, als mijn man dat wil,” jammerde ze, „maar
radio in ons drinkwater! Dat gaat me te ver! Weg met die rommei!”
Dat was ongeveer in het jaar 1930. Ga na, hoe de mensen om
streeks 1870 tegenover elektriciteit stonden!
Als dc ene dag een draad was gespannen, was die meestal de
volgende dag alweer van het dak verdwenen!
Het maken van de telegraaftoestellen zelf was omslachtig en
duur en het geheel leverde maar bitter weinig op.
Ook het winkeltje floreerde niet bijzonder, Tom maalde er niet
om, dan maar geen winkel. In de voor die dagen werkelijk grote
bibliotheek van Boston, die toen al tweehonderd tachtigduizend
boeken bevatte, ontdekte Tom Edison de werken van de grote
natuurkundige Faraday.
Evenals Edison was Faraday een man, die zich geheel door eigen
kracht omhoog heeft gewerkt. Tom Edison wordt door deze
werken gegrepen en begint ze systematisch achter elkaar uit te
lezen.
Vele uren van de nacht besteedt hij aan zijn studie, en zijn gezondheid gaat zienderogen achteruit.
Het is begrijpelijk, dat Tom Edison overdag een allesbehalve
ijverige telegrafist was bij de Franklin Telegraaf Maatschappij.
Als de studie van Faraday’s werken achter de rug is, werpt
Edison zich opnieuw op het duplexstelsel voor telegrafisch verkeer.
Hij zou niet rusten voordat hij meer dan één telegram tegelijk langs
dezelfde draad zou kunnen verzenden en tegelijkertijd in tegen
overgestelde richting een bericht overbrengen.
5
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Zijn laatste spaargeld wordt besteed aan zijn vinding. En, na
tuurlijk weer veel te vroeg, zegt Tom Edison zijn baantje bij de
Franklin Telegraaf Maatschappij op en gaat naar Rochestcr cm
zijn duplextoestel op de lijn Rochester-New York te proberen.
Vol verwachting komt Tom Edison in Rochester aan. De appa
raten worden opgesteld. Zorgvuldig loopt Tom Edison nog cens
alle verbindingen na.
Ja, zo moet het kloppen!
Maar de telegrafist in New York houdt zich niet aan de af
spraak en Edison moet na een arbeid van vele weken zijn proef
nemingen staken.
Een zeer grote waarheid werd de jonge Tom Edison duidelijk:
Een dubbeltje zal het nooit of te nimmer van een kwartje winnen.
Zonder toereikende middelen, zonder een behoorlijk kapitaal ach
ter zich kan zelfs de knapste uitvinder zelden iets bereiken.
En daarom besloot Tom Edison naar New York te gaan, de
hoofdstad van het grote Amerika, waar veel geld bijeengebracht
is door handel en industrie. De Beurs van Wall Street is in die
dagen reeds een begrip van financiële macht in de gehele wereld.
Hij vertrekt met een beurs zo plat als een scheurkalender op
oudejaarsavond. Maar is ervan overtuigd, dat hij, als door en door
bekwaam telegrafist, wel spoedig een baantje zal kunnen vinden in
de wereldstad New York. Daar moeten zoveel telegraaftoestellen
staan!
Maar ’t valt Tom bitter tegen.
Ook in het land der onbegrensde mogelijkheden, zoals men
Amerika zo graag noemt, bleek ’t lang geen botertje tot de boom
te zijn.
Ja, wel een baantje als flessenspoeler of boodschappenjongen
was er te krijgen, maar als telegrafist. . . ho maar!
En zo steeg Tom Edison trap op, trap af. Hij werd afgesnauwd,
of soms helemaal niet te woord gestaan. Bovendien zag Tom
Edison er slecht verzorgd uit en dat hielp ook al niet om een goede
indruk te maken op eventuele toekomstige werkgevers.
Velen zouden de hoop hebben laten varen.
Maar Tom Edison geenszins!
66

tü.

!

Geen baantje als telegrafist, wat dan nóg! Hij was immers zeer
behoorlijk op de hoogte van elektriciteit en haar toepassingen.
Hij zou eens een kijkje gaan nemen bij dergelijke bedrijven.
Misschien lachte het fortuin hem daar toe.
Met een volkomen rustig gemoed sjouwde hij de lange Broadway af.
Hij kon niet genoeg krijgen van al het schoons, dat hem uit de
mooie etalages toelachte. Er waren prachtige hotels met honderden
kamers. Hij kwam terecht in de Chathamstreet en de East-Broadway, straten, die met elkander wedijverden in rijkdom en glans.
Maar Tom Edison was allerminst afgunstig op al dat vertoon
van macht en praal.
Hij verdiende wel graag veel geld, maar was allerminst protserig
van aard!
En Tom Edison sjokte maar door. Kilometer na kilometer. Er
scheen geen einde aan te komen.
De avond begon te vallen en nóg had Tom Edison geen baantje.
Erger nog, hij wist niet eens waar hij die avond zijn hoofd zou
kunnen neerleggen, want zijn geld was vrijwel op!
Zo scharrelde hij door East River, het stadsgedeelte ten oosten
van de Hudsonrivier. In dat centrum was vooral de groothandel
gevestigd. Het krioelde er van de grote kantoren en magazijnen.
Dan kwam hij vanzelf in Wallstreet. In deze, over de gehele
wereld bekende straat, bevinden zich de grote kantoren van de
effectenhandelaren, banken, verzekeringsmaatschappijen. Kortom,
je ruikt er gewoon het geld!
En hier wilde Tom Edison nog een laatste kans wagen.
Er brandden veel elektrische booglampen en het was niet on
mogelijk, dat deze grote banken en maatschappijen eigen telegraaf
verbindingen zouden hebben. Om die te repareren en te bedienen
zou een handig telegrafist-monteur als Tom Edison zeker te pas
komen.
Hij passeerde het schitterend mooie belastingkantoor met zijn
prachtige marmeren zuilen en het Departement van Financiën, dat
helemaal van wit marmer is opgetrokken en stapte kordaat een der
grote kantoren binnen.
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Maar verder dan een Hercules van een portier kwam Tom
Edison niet.
Onverdroten dan maar het kantoor ernaast binnengestapt. Ook
hier nul op het request. En zo ging dat maar door. Nergens iets!
Zelfs Tom Edison begon nu zo langzamerhand toch de moed te
laten zakken.
Maar dan werd zijn aandacht getrokken door een groot gebouw
aan het einde van Wallstreet. Dat scheen daar een drukbeklante
zaak te zijn!
De mensen holden maar in en uit. Iedereen scheen het even druk
te hebben.
En nu komt het wonderlijke van de zaak!
Ik heb als stelregel in mijn leven gekozen: als je iets gedaan wilt
hebben, ga dan naar iemand toe, die het druk heeft, de anderen
hebben geen tijd.
Tom Edison scheen ook al van die stelregel te profiteren!
Het was aan te nemen, dat de directeur van dit bedrijf, waar
honderden in- en uitrenden, zeker iemand zou zijn, die over heel
weinig tijd beschikte.
En tóch ontving deze man onze Tom Edison.
Het was een klein, driftig meneertje, dat maar half naar Toms
uiteenzettingen luisterde.
Maar Edison kon zijn woordje in die dagen niet al te best doen.
Ook hier was de kans spoedig verkeken.
Geen twee minuten later snauwde het driftige manneke:
„Niet nodig! Smeer’em. Ik kan niemand gebruiken zoals jij.
Hoepel op! Tijd is geld.”
Tom Edison voelde zich tot in zijn ziel gegriefd door deze on
heuse bejegening.
Hij bleef echter beleefd en wilde juist met een korte groet het
vertrek verlaten toen de directeur zijn boze bui begon af te rea
geren.
,/t Is verschrikkelijk! ’t Is een catastrofe! Daar zitten we met
ons goeie gedrag en kunnen niets uitvoeren! Ik kan de boel wel
sluiten. En jij daar . . . met je hongerlijdersgezicht wil hier nog wel
in betrekking komen! Ha, laat me niet lachen. Wat héb ik aan je?
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Wat heb ik aan de hele rommel? Sluiten kan ik de tent, sluiten . ..”
„Wat is er dan gebeurd, meneer?” vroeg Tom Edison, geschrok
ken van die felle uitval van de directeur.
„Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Oh, er is helemaal niets
gebeurd. Alleen onze koersaanwijzer, onze ,tikker’ is kapot. Maar
anders is er totaal niets gebeurd. Een ramp is het. De hele beurs
handel dreigt in eikaar te storten en onze naam is voorgoed naar
de bliksem. Maar anders is er helemaal niets gebeurd!”
„Maar meneer,” zei Tom Edison bescheiden, „iets wat kapot is
kan toch gemaakt worden! Ik heb mijn hele leven lang al kapotte
dingen gerepareerd!”
„O, wou jij dat geval even gaan repareren misschien?” scham
perde de directeur, die wel in een zeer neerslachtige bui scheen te
verkeren.
„Misschien wel, meneer. Zou ik dat toestel eens mogen zien?”
De directeur dacht even na.
Wat had hij te verliezen?
Niet, dat die sjofel geklede jongeman hem enig vertrouwen
inboezemde. Daar niet van! Maar wat kón ’t hem eigenlijk ook
schelen. De hele boel zat toch in de knoop.
„Loop maar mee,” zei hij lusteloos.
Enige minuten later stond Tom Edison tegenover het apparaat,
dat men de ,tikker’ noemt. Dit kantoor stuurde door middel van
een soort telegraafapparaat de koersen van de effecten, die aan de
Beurs werden verhandeld, door naar de effectenkantoren.
Dat was een werkje, dat snel moest gebeuren, want van de stand
der koersen hing af of winst of verlies kon worden gemaakt bij
aan- en verkopen. En het was juist bijzonder druk op de Beurs.
Toen Tom voor het toestel stond, herinnerde hij zich, dat hij er
in een krant eens een korte beschrijving van had gelezen. Maar dat
kranteverhaaltje was natuurlijk veel te onvolledig geweest dan dat
Tom Edison zich een behoorlijke indruk van het apparaat had
kunnen maken.
Er stonden verscheidene toestellen, die allemaal zwegen, want de
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storing was niet gering. Alle klerken, die de toestellen anders
bedienden, waren maar in arren moede naar huis gegaan.
Tom Edison stond in diep gepeins voor een der apparaten en
verroerde geen vin. Hij vergat zelfs om met zijn ogen te knipperen.
Zo boeide hem dit apparaat!
Maar dat was natuurlijk niets voor die driftige directeur.
Hij trok de ,dromende’ Tom Edison driftig aan de mouw en
snauwde:
„Nou, zie jij misschien kans om die rommel weer in orde te
krijgen?”
Toen schrok Tom Edison op uit zijn gepeins.
„Als u hier een beetje gereedschap bij de hand hebt, schroevedraaiers, tangen, een beetje soldeer en zo? Dan is er kans, dat het
ding binnen een paar uren weer draait.”
„Afgesproken!” riep de directeur opgetogen en rende naar beneden om gereedschap te laten halen.
Edison trok zijn jas uit en stroopte zijn hemdsmouwen op.
En dan begon hij de zaak aandachtig te bestuderen. Elk draadje,
elk verbindinkje liep hij na.
De ongeduldige directeur stoof om de haverklap de trappen op
om te vragen of Tom al een gaatje zag.
Maar hij kreeg amper antwoord.
Tom Edison ging, als iets hem eenmaal interesseerde, zó in zijn
werk op, dat hij vrijwel niet meer te benaderen was.
Hij hoorde of zag eenvoudig niets anders meer dan zijn werk.
Het gaslicht was al lang opgestoken toen de directeur hem kwam
vertellen, dat het te laat werd en dat hij het kantoor zou moeten
sluiten. Hij moest dan morgen vroeg maar weer terugkomen.
Tom Edison knikte een beetje verstrooid en bleef rustig door
werken.
„Hé, toe nou, ga nu weg, man! Ik moet de deur beneden slui
ten!” drong de directeur aan.
„Meneer,” zei Tom Edison toen kalm, „ik ga niet weg voordat
dat ding hier werkt. En goed werkt!” zei Tom Edison.
„Maar kerel, ’t is bijna nacht!”
„Goed,” zei Tom Edison, „gaat u rustig heen en sluit u de deur
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De ongeduldige directeur stoof om de haverklap de trappen op om te vragen . ..
( blz. 70).
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beneden maar af. Als u morgenochtend hier komt, is het toestel
klaar.”
Ja, dat was wat!
De directeur nam de vreemde jongeman nog eens terdege op en
weifelde.
Kon hij die vreemde snoeshaan zo maar alleen hier op zijn
kantoor laten?
Maar wat kon hij anders doen? De hele nacht hier blijven wilde
de man ook niet.
Maar aan de andere kant. ..
„Kom, ga nu mee naar beneden, dan kan je morgenochtend
vroeg weer beginnen,” probeerde de directeur nog.
Tom Edison schudde echter zo nijdig en zo beslist van neen, dat
de directeur maar eieren voor zijn geld koos en stilletjes naar
beneden ging.
Hij gaf aan de portier, die beneden in het gebouw woonde,
opdracht een oogje in het zeil te houden, omdat je toch nooit kon
weten!
Tom Edison had hem niet eens horen of zien vertrekken .. .
Ergens sloeg een torenklok twee uur in de nacht.
En op datzelfde moment ontdekte Tom Edison in !het binnenste
van het apparaat een gebroken contactveer . . .
Een half uur later werkte het toestel weer prima . . .
Maar wie nu denkt dat Tom Edison zijn vermoeide ogen rust
zou geven en desnoods op de kale vloer was gaan slapen, vergist
zich deerlijk. Het enige wat Edison deed toen de toestellen weer
prima liepen, was een stuk papier opscharrelen en een punt aan
zijn stompje potlood slijpen. Hij ontwerp die nacht een plan om de
toestellen te verbeteren en sneller hun werk te laten doen. Want
eigenlijk vond hij de toestellen, welke hij nu gerepareerd had, maar
vrij primitief knutselwerk .. .
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Tom Edison brengt de jikkerdienst’ van New York
weer op gang en is drie bladzijden verder al eigenaar van
een kleine fabriek. Een nieuw leven gaat beginnen, maar...
of ’t een gemakkelijk leventje zal worden? Een grote
gebeurtenis in Toms leven en de komst van de kleine
Edisonnetjes.
Er was maar verdraaid weinig hoop in het hart van de directeur,
toen deze de volgende morgen de trappen opstrompelde.
De man had de halve nacht wakker gelegen, door zorgen ge
plaagd.
Het was ook niet gering, want de mogelijkheid bestond, dat vele
abonnees hun abonnement op zijn ,tikkerdienst’ zouden opzeggen
en dan was hij in één slag geruïneerd.
Daar waren ze in die tijd in Amerika helemaal niet kinderachtig
in.
Hoe was hij eigenlijk zo stom geweest om die vreemde snoes
haan alleen bij die kostbare apparatuur te laten? Daar kwam
immers geen snars van terecht!
Wist hij eigenlijk wel wie die sjofele jongeman was?
Neen, dat wist hij niet, maar wél wist hij, dat hij de grootste
verrassing van zijn leven beleefde toen hij het vertek binnenstapte,
waarin hij Tom Edison de vorige avond had achtergelaten.
De jongeman zat ernstig voor zich uit te staren.
„Natuurlijk/’ zei de directeur teleurgesteld en schamper. ,,Ik
wist ’t wel. Je hebt er natuurlijk niets van terechtgebracht...”
„Wat bedoelt u eigenlijk?” informeerde Tom Edison, opge
schrokken uit zijn diep gepeins.
„Wat ik bedoel, wat ik bedoel, wat zou ik anders bedoelen dan
die verdraaide koersaanwijzer! Nu nog mooier!”
„De koersaanwijzer werkt weer. Alle toestellen zijn weer in
orde,” zei Tom Edison eenvoudig.
„Wat?” schreeuwde de directeur, bijna buiten zichzelf van
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vreugde, „wil je beweren, dat die apparaten weer werken?”
„Dat beweer ik niet alleen, ik zal het ook bewijzen, geeft u
maar op wat ik moet seinen,” sprak Tom Edison.
Direct werd een der apparaten in werking gesteld en het was,
zoals Tom Edison had gezegd: Het zaakje liep weer puik.
De directeur probeerde van alles en liep de hele zaak na.
Alle schakelingen konden weer perfect worden uitgevoerd.
„Kerel, kerel,” riep het heertje steeds weer op de tenen staand,
om Tom Edison op de schouder te kunnen kloppen, „als je eens
wist wat een plezier je me hebt gedaan! Ik dacht al, dat mijn hele
zaak naar de duvel zou zijn! Jongeman, je bent gewéldig, in één
woord!”
Maar Tom Edison lachte maar een beetje verlegen en bleek niet
helemaal in zijn sas te zijn.
„Nu sta je d’r bij of je je laatste oortje hebt versnoept,” zei de
directeur opgewekt. „Alles is nu toch weer prachtig in orde?”
„Neen,” zei Tom Edison beslist, „dat is het niet!”
„En alles werkt puik, ik heb ’t zelf gezien!” protesteerde de
directeur.
„Eigenlijk deugt dat ding helemaal niet,” hield Tom vol.
„En je hebt ’em zelf gerepareerd! Nu nóg mooier!”
Toen begon Edison geheimzinnig te glimlachen.
„LJ moet ’t me maar niet kwalijk nemen, meneer, dat ik dit alle
maal maar zo zeg. Maar toen ik dat ding vannacht had gerepa
reerd en ik me een beetje in de zaak kon verdiepen, heb ik een heel
andere koersaanwijzer uitgevonden. Die werkt niet alleen veel
sneller, maar ook veel betrouwbaarder. Hier heb ik er een schetsje
van gemaakt. Hier zijn de elektromagneten, hier is de. ..”
Tom Edison begon vol vuur zijn vinding van één nacht hard
werken aan de directeur uit te leggen.
En de kleine man luisterde met glinsterende ogen en vergat bijna
adem te halen, waardoor zijn gezicht zowat purper begon aan te
lopen.
„Kerel,” riep hij dan opgewonden, als Tom was uitgesproken,
„kerel, je hebt een goudmijn in je zak!”
Toen moest Tom Edison toch wel even glimlachen en onwille74

keurig greep hij in zijn broekzak, waarin nog precies vier onnozele
dollarcenten armetierig rinkelden . . .
De directeur, die een goed mensenkenner was, begreep Edisons
gebaar volkomen.
„Als ’t werkelijk waar is, wat je zegt,” sprak hij enthousiast,
„dan ben je binnen een jaar een rijk man. Laat dat maar eens
eventjes aan mij over!”
Voorlopig bied ik je een behoorlijk salaris, je kunt chef van deze
afdeling worden en dan zal ik zien wat ik voor je doen kan.”
Tom Edison nam het aanbod aan en de kleine directeur van de
tikkerdienst begon terstond zijn relaties te polsen om tot de stich
ting van een groot concern te komen, welke Edisons vinding op de
markt zou kunnen brengen. Helaas kwam het voorlopig nog niet
zo ver, omdat er een grote crisis ontstond in het economische leven.
Dat was op vrijdag 24 september 1968, de dag, die in de financiële
wereld bekend zou blijven als de ,Zwarte vrijdag’. Vele mensen
die zwaar hadden gespeculeerd, werden het slachtoffer en vele
zaken sloten hun deuren en helaas moest ook de trouwhartige
directeur van het tikkerbedrijf zijn personeel ontslaan. Hij had te
veel met zichzelf te doen, dan ook nog maar aan de belangen van
Edison te kunnen denken.
Daar stond Tom weer, voor de zoveelste maal, op de keien,
slechts een paar dagen had hij bedrijfsleider kunnen spelen.

Maar — het getij bleek voor Tom toch gekeerd te zijn; na een
paar weken van tobben stichtte hij met een oude kennis een klein
bedrijfje en trachtte zijn verbeterde koersaanwijzer zelf aan de
man te brengen. En nu had hij geluk!
De grote Western Union telcgraafmaatschappij, bij wie Tom
herhaaldelijk vergeefs had gesolliciteerd, hoorde bij toeval van de
vinding van Edison en zijn prestaties bij de tikkermaatschappij.
De directeur, een energieke baas natuurlijk, liet er geen gras over
groeien en al spoedig moest Tom Edison verschijnen op de ver
gadering van commissarissen van de Western Union.
En in deze kring van voorname en zeer deskundige lieden ver
klaarde Tom Edison vol vuur zijn uitvinding.
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Met verbazing en bewondering keken deze heren tegen de jeug
dige Tom Edison op.
„Jongeman,” sprak de voorzitter na afloop van de bespreking.
„Je uitvinding heeft onze volledige instemming. Daar zitten kan
sen in. Onze maatschappij zal het risico voor de exploitatie van je
uitvinding overnemen. Je wordt benoemd tot hoofd van onze
afdeling Ontwikkeling en over je salaris zullen we het zeker eens
worden. Neem je die benoeming aan?”
Tom hoorde zich in de verte ,Ja, meneer’ zeggen.
En dit was nu het ogenblik, waarop zich alles in Tom Edisons
leven begon te veranderen.
Ja, hij werd opeens zo’n belangrijke meneer, dat ik aarzel om
hem nog langer Tom te noemen!
Edison kreeg niet alleen een zeer behoorlijk salaris, maar boven
dien en dat was misschien nog wel het belangrijkste voor hem. Hij
kreeg een flinke werkplaats ter beschikking, waarin hij zijn nieuwe
koersaanwijzer door bekwame vaklieden kon laten vervaardigen.
Edison heeft later zelf verteld hoe dit onderhoud met de com
missarissen van de Western Union was verlopen.
De president had gevraagd: „Well, Mr. Edison, wij willen de
patenten van uw uitvinding wel kopen. Hoeveel moet u daarvoor
hebben?”
Edison antwoordde niet direct.
In gedachten rekende hij uit hoeveel tijd en werk er ongeveer
in deze uitvinding van één nacht had gezeten en smeet er een flinke
winst bovenop. Hij dacht aan 5.000.— dollar of daaromtrent.
Hij bekende later, dat hij met 3.000.— dollar al dubbel en
dwars tevreden zou zijn geweest. Maar hij dorst zo’n hoog bedrag
niet eens te noemen. Hij vond het bedrag zelf al buitensporig hoog!
„Zegt u ’t zelf maar, meneer de president,” zei Edison een beetje
verlegen.
De president fluisterde iets tegen zijn buurman en deze knikte
instemmend. Toen schraapte de president even zijn keel en sprak:
„Ahem, Mr. Edison, we hadden gedacht aan een bedrag van
veertig duizend dollar. Wat denkt u daarvan?”
Edison vertelde later, dat hij op dat ogenblik alleen maar ster76
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retjes zag en in de verte engeltjes op bazuintjes hoorde blazen.
Nog nóóit was hij zo dicht bij een appelflauwte geweest!
Hij kon niet anders stamelen dan:
„Dat is in orde, heren!”
En toen ging het hurry up, jongens!
Edison werkte met zijn naaste medewerkers als paarden en al
spoedig werd de werkplaats te klein.
Hij liet in Newark, een stad even buiten New York, een fabriek
neerzetten, waar hij zijn koersaanwijzers en andere instrumenten,
die hij intussen had uitgevonden in het groot vervaardigde.
Edison verdiende nu geld. Zeer veel geld zelfs.
Hij betaalde de voorschotten, die hij had gekregen, volledig
terug en spoedig was de hele fabriek, met alles wat daarin stond,
zijn eigendom geworden.
Dat kleine, driftige directeurtje van de Western Union had
volkomen gelijk gehad.
Edison had goud in zijn zak en . . . in zijn bol!
Het duurde niet lang of zijn fabriek werd alweer te klein.
Hij werkte toen al met ruim driehonderd mensen.
Van alle kanten stroomde het geld nu naar hem toe. Zijn salaris
als chef van de ontwikkelingsafdeling van de Western Union ging
gewoon door en daarnaast bracht de verkoop van de in zijn
fabriek vervaardigde instrumenten een bom geld op.
Tussen neus en lippen door vond hij nog even gauw een stencil
machine uit, waarmede je honderden afdrukken kon maken van
één model. Een enorm gemak voor de kantoren natuurlijk. Wat je
misschien nooit zult hebben verwacht: Edison is ook de uitvinder
van het z.g. paraffine-papier, dat voor het verpakken van goede
ren, die overzee werden verzonden, van onschatbare waarde bleek
te zijn. Ook alarminstallaties voor politie en brandweer kwamen
in groten getale uit Edisons fabriek in Newark.

Tussen 1870 en 1876 werden niet minder dan 122 patenten op
zijn naam ingeschreven!
En dan te bedenken, dat er brave huisvaders zijn, die niet eens
een spijker recht in een muur kunnen slaan!
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Met Christopher Sholes, die al een patent had op een eenvoudige
schrijfmachine, werkte hij een bruikbaar model uit.
Edison was in zijn beste jaren.
Er waren maatschappijen, die Edison jaarlijks een fikse som geld
betaalden, alleen maar om het recht te bezitten, het eerste bod te
mogen doen op uitvindingen, die Edison nog zou doen.
Zodra dus Edison een of ander apparaat uitvond, dat verbete
ring zou kunnen brengen bijv, in het telegraferen (en het was lang
geen uitzondering, dat Edison er twee of drie per jaar uitvond!),
dan mocht deze maatschappij dergelijke uitvindingen meestal voor
een heel behoorlijk sommetje van Edison kopen.
Het geld rolde dus binnen, maar . . . Edison gaf ook ontzettend
veel geld uit.
Denk nu heus niet, dat hij daarvoor zijn buikje rond at, of een
pracht van een huis liet inrichten, of dat hij heel mooie kostuums
kocht of zo iets. Om bij het laatste bijvoorbeeld te beginnen: het is
bekend, dat Edison er een broertje aan dood had om naar een
kleermaker te gaan. Hij liep er meestal erg slordig bij!
Op latere leeftijd had hij een secretaris, die af en toe maar eens
de kleermaker opbelde en dan zei: „Brengt u even een nieuw pak
voor Mr. Edison? U weet wel, dezelfde maat als de vorige keer en
de stof komt er niet op aan. Breng maar iets mee, maar doe het
snel, want het pak, dat Mr. Edison nu draagt, zit dik onder de
vlekken.”
Zolang Edison niet getrouwd was, gaf hij ook geen zier om zijn
huis. Wanneer hij met iets bezig was, dan zag hij er helemaal geen
been in, om zijn huis ook nog als fabriek of laboratorium in te
richten. Een paar krassen meer of minder op de meubelen, dat gaf
immers allemaal niets.
Aan lekker eten en drinken dacht Edison ook al niet, want daar
had hij eenvoudig geen tijd voor.
En tóch gaf hij veel geld uit!
Dat raadsel is al heel gauw opgelost, wanneer we zien hoeveel
apparaten en instrumenten Edison aanschafte wanneer hij iets op
het spoor was.
Daaraan alleen werden hele kapitalen besteed!
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En Edison was altijd bereid desnoods zijn laatste cent eraan te
riskeren als hij per se iets gedaan wilde hebben.
Zijn enorme krachtsinspanning inspireerde ook anderen.
Edison kon alleen mensen om zich heen dulden, die evenals hij,
bezeten en bezield waren van een idee.
Alleen enthousiasme maakt tenslotte de ,onmogelijke’ dingen
tóch nog mogelijk!
Zo ontving hij eens een order op een aantal instrumenten ter
waarde van 30.000 dollar. Dat was voor die tijd een enorme
opdracht.
En als je een beetje idee wilt hebben hoeveel dat nu wel zou zijn,
maak er dan in gedachte maar rustig 150.000 dollar van.
Dat was dus allerminst voor de poes.
De instrumenten, die Edison moest gaan leveren, waren pas door
hem ontwikkeld en feitelijk nog nooit op grote schaal gefabriceerd.
En je weet, iets, wat in het klein gaat, werkt, wanneer het in
groten getale moet worden aangemaakt, vaak helemaal niet of
slecht.
Men toog dus aan het werk, maar de eerste proeven mislukten al.
Er klopte iets niet helemaal. Die fout moest er dus eerst uit,
wilde men aan de eigenlijke fabricage beginnen.
Edison zat er al een paar dagen en nachten met zijn naaste
medewerkers over te piekeren. De boel werd in en uit elkaar
gehaald.
Niets te vinden!
Wat te doen? Een briefkaartje sturen: Meneer, het spijt ons,
maar we kunnen die instrumenten helaas niet voor u maken?
Edison zou liever zijn eigen tong hebben afgebeten!
Hij stond op en riep vijf van zijn beste medewerkers bij zich.
„Mannen,” zei Edison, „die fout moeten en zullen wij vinden.
Wie wil me helpen?”
Alle vijf knikten ze van ja.
„Kom dan mee naar boven,” stelde Edison voor, „en wij zullen
niet eerder naar beneden komen voordat wij de fout hebben
ontdekt!”
De mannen zeiden niets, maar pakten hun gereedschappen en
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gingen Edison voor naar een stil vertrekje op de bovenste ver
dieping van de fabriek, waar men bij uitzondering kwam.
Ze hebben de fout gevonden met zijn zessen.
Maar dat was precies zestig uren later!
Toen pas daalden de mannen af naar de begane grond en sliepen
36 uren achter elkaar door.
Daarna gingen ze vol frisse moed weer aan het werk!
En Edison studeerde, peinsde, cijferde en tekende van de vroege
morgen tot de late avond. Steeds nieuwe instrumenten, altijd maar
ingenieuzere apparaten.
En daarbij moest hij nog toezicht op de productie in zijn fabriek
houden.
Een werktaak voor titanen!

En toen gebeurde er iets in Edisons leven, wat wel voor een
zeer radicale verandering zorgde!
Edison was 26 jaar oud en werd als een zeer vermogend man
beschouwd, wiens inkomen vrijwel gelijkstond met dat van de
machtigste man in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, na
melijk dat van de President.
Iedereen zou ’t op hoge prijs hebben gesteld een zo beroemd man
als Edison in zijn huis te mogen ontvangen.
Maar hij had geen tijd voor bezoeken. Misschien had hij er ook,
zoals zovele mannen, helemaal geen zin in, om als een opgeprikte
aap in een overdadig gemeubileerde salon allerlei zouteloze com
plimentjes van weinig zeggende, alleen maar zeer rijke, lieden aan
te horen. Daaraan hebben vele mannen nu eenmaal een broertje
dood.
Maar toen gebeurde er plotseling iets héél bijzonders in Edisons
bewogen leven.
Op een morgen liep hij door zijn fabriek en kwam in een afdeling, waar een aantal vrouwen en meisjes druk bezig waren met
fijn montagewerk. Daarvoor zijn slanke damesvingers nu eenmaal
geschikter dan de grove worstjes van mannenvingers.
80

i i

En daar viel zijn oog heel toevallig op een eenvoudig, maar erg
lief meisje. Ze was heel simpel, maar toch netjes gekleed en Edison
werd getroffen door haar prettige, beschaafde manieren.
Vreemd, maar de jonge Edison zag de hele dag dat aardige
gezichtje voor zich.
Als hij zat te cijferen, keek dat aardige meiske hem dwars door
de getallen heen, vriendelijk aan. Terwijl hij bestudeerde hoe hij een
nóg eenvoudiger duplexschakeling voor telegraaftoestellen zou kun
nen construeren, knikte het meisje hem tussen de draadklossen en
condensatoren bemoedigend toe . . .
Om ’t maar meteen en ronduit te zeggen: Tom Edison was tot
over zijn oren verliefd!
Elke dag ging hij nu een praatje maken met het aardige meisje,
dat Mary Stillwell heette.
En geen seconde dacht Edison eraan, dat hij, zonder enige moeite
best het rijkste en mooiste meisje van heel Amerika zou kunnen
trouwen. Hij, Tom Edison, eens de sjofele treinjongen van de
,Grand Trunk Express’, nu een der rijkste mannen van Amerika,
had een eerlijke, hartelijke genegenheid voor dat eenvoudige, lieve
meisje in zijn fabriek opgevat.
Het huwelijksaanzoek ging overigens geheel in de typische
Edison-stijl. Geen gedichtenschrijverij of ander flauw gedoe. . .
Edison liet Mary Stillwell op een morgen gewoon op zijn kan
toor komen en vroeg zonder meer: „Mary Stillwell, wil je met me
trouwen?”
Het eenvoudige meisje kon haar oren niet geloven!
Zij bloosde, stamelde iets ...
„Nu, hoe denk je erover?” drong Edison, de man van snelle
beslissingen, aan.
„Mag ik erover denken? Het komt alles zo onverwachts!”
Tja, wat kón je bij Edison feitelijk anders verwachten!
„Is acht dagen bedenktijd voldoende?” informeerde Edison.
Mary Stillwell knikte instemmend en ging terug naar de fabriek.
Enkele dagen later kreeg Edison het jawoord al.
Toen duurde het niet lang meer of zij traden in het huwelijk.
Maar ook dat huwelijk ging in de vermaarde Edison-stijl!
6
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Inderdaad waren Edison en zijn aanstaande vrouw op tijd op
het stadhuis.
Dat op zichzelf was al een bijzonderheid, want er lag een berg
werk op hem te wachten, zoals gewoonlijk.
Maar toen de hamerslag was gevallen en het huwelijk tussen
Tom Edison en Mary Stillwell dus een feit was geworden, en
tientallen vrienden en bekenden het jonge paar wilden feliciteren
met de belangrijke stap, herinnerde Edison zich plotseling, dat hij
op zijn laboratorium iets had klaar staan, waar hij beslist even
naar moest kijken.
Hij zou zó terugkomen.
Het werd ’s nachts half twee!
Vrienden hadden de bruid maar naar huis gebracht toen Edison
niet tijdig kwam opdagen en ze moest menig grapje horen.
Maar Mary Stillwell lachte gelukkig en wijs.
Zij kénde haar ex-patroon en thans jonge echtgenoot maar al te
goed.
Haar hele leven is Mary Stillwell een rustige, opofferende en
verstandige vrouw geweest. Toen Edison besloot naar Menlo Park
te verhuizen om daar een aardig woonhuis en tevens een ruime
werkplaats te bouwen, liet hij ’t helemaal aan Mary Stillwell over
om het huis in te richten en te meubileren, zoals zij dat zelf wilde.
Zij kreeg volkomen de vrije hand.
En Mary Stillwell deed haar werk uitmuntend.
Zij richtte een vriendelijk, écht gezellig huis in, waar de hard
zwoegende Edison verpozing en rust kon vinden.
Dat was Mary’s mooiste levenstaak geworden: haar echtgenoot,
de over de hele wereld bekende en beroemde Edison in staat te
stellen zijn titanenwerk zonder schade voor zijn gezondheid te
verrichten.
Zij waakte over haar man als over een baby.
Zij zorgde, dat Edison op tijd zijn voedsel en .. . zijn slaap kreeg.
Altijd stond dat gezellige huis en die vriendelijke, rustige jonge
vrouw met open armen voor hem klaar.
Edison en zijn vrouw kregen eerst een dochtertje en later twee
zoontjes, die hij de wat wonderlijke namen Dash en Dot gaf.
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Dash betekent in het Engels streep en Dot is punt. Het ene
jongetje was dik, het andere jongetje mager!
Pa Edison was niet voor niets jarenlang telegrafist geweest, dat
zie je wel. Natuurlijk heetten die kinderen niet écht zo, ze hadden
zelfs heel mooie namen. De jongens heetten Thomas Alva, precies
zoals zijn beroemde vader en William Leslie. Het meisje stond in
het geboorteregister ingeschreven als Mary Estella. Veel, héél veel
heeft Edison aan zijn lieve vrouw te danken gehad. Zonder de
rustige zorgzame Mary Stillwell, die Edisons leven volkomen regel
de zonder dat hij er eigenlijk erg in had, zou Edison het nooit
hebben volbracht zo ontzaglijk veel te presteren.
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ZEVENDE HOOFDSTUK

We maken kennis met de eerste .telefoon' ter wereld
en wat Edison daarvan wist te maken. Een moderne
Baron von Münchhausen: Edison vindt de .spreekma
chine' uit. Een enorm succes, maar we zijn nog ver. héél
ver verwijderd van onze moderne pick-up!
De uitvindingen zaten in die tijd in de lucht!
Op de grote wereldtentoonstelling in Chicago in het jaar 1876
toonde Alexander Graham Bell een uitvinding, die een enorme
invloed op de mensheid zou gaan uitoefenen: de telefoon!
,Foon’ komt van het Griekse woord ,phone’ (,geluid’), ,tele’
betekent ,ver, op afstand’. Telefonie is dus ,geluid horen op af
stand’.
Men hoort wel eens beweren, dat Edison de uitvinder van de
telefoon is geweest, maar dat is beslist niet waar. Edison heeft
daarentegen wel een vinding gedaan, die de telefoon ,bruikbaar’
maakte. De werkelijke uitvinder is echter Alexander Graham Bell
geweest.
Het is met een ,uitvinding’ eigenlijk zo, dat praktisch geen
enkele uitvinder iets absoluut nieuws uitvindt. Altijd baseert hij
zich op reeds vóór hem gedane vindingen en bekende natuurwet
ten. Door nieuwe combinaties en toepassingen komt hij dan tot een
geheel nieuw geheel. Dat is op zichzelf natuurlijk al bijzonder
knap.
Dat is dan ook de reden, dat de meeste uitvinders zich verschrik
kelijk gespecialiseerd hebben op één bepaalde tak van wetenschap en
techniek. Zo sterk, dat ze er praktisch alles van weten.
Edison was feitelijk niet gespecialiseerd op één bepaalde tak der
wetenschap of techniek. Hij heeft in zijn leven meer dan 1000
patenten op zijn naam gekregen en die varieerden van brand
melders tot kunstrubber toe!
Edison was een universeel genie, zoals er misschien maar één in
honderden jaren voorkomt.
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Het is zeer de vraag of een dergelijk ,universeel’ genie in deze
tijd van verregaande specialisering nog wel óóit zal kunnen
ontstaan.
Alexander Graham Bell kwam wel uit een geheel ander nest dan
Edison!
Hij was van eerste-klas familie. In 1847 werd hij in Edinburgh
in Engeland geboren. Hij studeerde natuur- en werktuigkunde aan
de universiteit te Edinburgh en werd in 1870 professor in Canada,
Hij heeft zeer veel gedaan voor doofstommen en ontwikkelde
verschillende instrumenten, die voor de verbetering van spraaken hoororganen dienden. Zo moest hij als ’t ware wel tot een
instrument komen, dat naderhand ,telefoon’ zou heten en dat een
totale ommekeer in de verbindingen tussen mensen over de gehele
wereld teweeg zou brengen.
Je hebt natuurlijk wel eens van ,decibels’ gehoord. De ,decibel’
is afgeleid van de naam ,Bell’ (1 decibel is 1/10 bel), en dat is een
eenheid om geluidssterkten te meten (in Europa spreekt men over
het algemeen meer over een ,Neper’ als geluidseenheid).

Was Edison een ,autodidact’, dus een man, die zich zelf alles had
geleerd, Graham Bell was een gestudeerd man, die, dank zij de
welgesteldheid van zijn familie, in alle rust en comfort had kunnen
studeren.
En tóch was tenslotte een praktisch man als Thomas Alva
Edison nodig om het theoretisch knap gevonden instrument van
Bell te vervolmaken voor praktisch gebruik.
De mensen verdrongen zich voor de stand op de tentoonstelling
in Chicago, waar de Belltelefoon werd gedemonstreerd.
Geluid overbrengen langs een dun draadje van de ene naar de
andere kant van de stand . . . dat was gewoonweg toverwerk.
Boerenbedrog, meenden de eenvoudigen van geest.
Het was dan ook wel een zeer wonderlijk gedoe!
De Belltelefoon bestond uit twee houten kokertjes, een paar
decimeter lang. Beide volkomen gelijk aan elkaar. Door twee lange
koperdraden waren ze aan elkaar verbonden. Elke koker was
voorzien van een mondstuk met een kleine ronde opening, waar85

voor aan de binnenzijde een dun, ijzeren plaatje zat. De trilplaat
of ,membraan’.
De demonstratie was op zich zelf ook al heel eenvoudig.
Twee personen namen ieder een koker en gingen dan zover van
elkaar af staan als de lengte van de koperdraden toeliet.
Dan plaatste de een zijn koker voor de mond en zei iets voor de
kleine opening. De ander hield zijn koker tegen de oorschelp en
kon dan verstaan wat de ander allemaal stond te vertellen.
Dat was allemaal even eenvoudig. Toch was dit instrument de
attractie van de hele Wereldtentoonstelling van Chicago.
Men voelde, dat hier de grondslag was gelegd voor een communicatiemiddel, waarvan de ontwikkeling nog lang niet te overzien
was, maar dat, eenmaal tot perfectie gebracht, een enorme plaats
in onze samenleving zou gaan innemen.
Het is wel aardig die telefoon van Mr. Graham Bell nog eens
wat nader te bekijken. Ik heb er een schetsje van gemaakt:
EV/ZZZ/I

______ C2Z?ZSI

[
T

B

Wanneer men in de microfoon spreekt komt de trilplaat in
beweging. Hierdoor ontstaan stroomveranderingen in de keten,
gevormd door batterij B, de beide elektromagneten E en de verbindingsdraden tussen beide microfoons (die hier ook even goed
telefoons kunnen heten, want ze doen beurtelings als microfoon
en als telefoon dienst). Het gevolg is, dat dezelfde stroomverande
ringen in beide elektromagneten tegelijk optreden. Hierdoor wisselt
ook de sterkte van het magnetisme van de kernen dezer elektro
magneten overeenkomstig. Hierdoor zal het magnetisme in de
zelfde volgorde ook in de tweede microtelefoon beurtelings worden
versterkt of verzwakt en het trilplaatje afwisselend meer aantrek
ken of afstoten. Het gaat dus in dezelfde frequentie trillen als het
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trilplaatje van de microtelefoon, waarin gesproken wordt. Het
brengt dus hetzelfde geluid voort.
Het geluid was echter nog maar zeer gebrekkig. Het was inder
daad zo zacht, dat men allemaal de kiezen stijf op elkaar moest
houden, want anders hoorde men helemaal niets!
Een ander bezwaar was, dat de afstand tussen beide telefoons
maar zeer beperkt was, anders werd de inwendige weerstand van
de koperdraadleiding zo groot, dat men aan de andere kant hele
maal geen stroomveranderingen meer kreeg en men derhalve ook
niets meer hoorde’
Vanzelfsprekend bezocht Thomas Alva Edison als een der
eersten de Wereldtentoonstelling te Chicago. Onmiddellijk was hij
zwaar geïnteresseerd in Mr. Bells wonderbaarlijke uitvinding. Hij
doorzag vrijwel onmiddellijk de enorme mogelijkheden, die dit
instrument zou openen. Maar hij begreep tegelijk, dat er heel wat
aan gedokterd zou moeten worden, wilde het ding in de praktijk
bruikbaar zijn.
Direct schafte hij zich een Belltelefoon aan. Nauwelijks was het
ding in zijn werkplaats aangekomen, of hij haalde het geval gron
dig uit elkaar, zodat hij alleen nog maar een bosje draad en wat
schroeven op zijn werktafel had liggen.
En daarna begon hij te peinzen.
Ten slotte kwam Edison op een even eenvoudige als geniale
gedachte.
Het ging erom wisselstroompjes op te wekken in de leiding
tussen microfoon en telefoon. Als men nu eens een ,los’ of ’halfvast’ contact kon maken, dan had men wisselstroompjes, althans
stroompjes, die in spanning sterk varieerden.
Edison maakte nu een bakje gevuld met fijne koolkorreltjes, die
een los-vast contact maakten met een metalen trilplaatje (mem
braan).
Spreekt men nu tegen het trilplaatje, dan brengen de geluidsgolfjes die trilplaat in trilling. Dat trillende metaalplaatje maakte
afwisselend beter of slechter contact met de koolkorreltjes, want
je weet natuurlijk, dat kool (koolstof) een goede geleider is voor
elektrische stromen.
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Deze ,kool-telefoon ’ maakte het geluid opeens veel sterker en
duidelijker, zodat het gesproken woord goed hoorbaar was, ook al
was het niet muisstil in de omgeving. Zelfs maakte die kool-microtelefoon van Edison het al mogelijk op behoorlijk lange afstand
met elkaar te telefoneren! Van versterkers wist men toen natuurlijk
nog niets af!
Het verhaal gaat, dat Edison, toen hij zijn kooltelefoon wilde
proberen, hij in de microfoon voor ’t eerst, het later wereldberoem
de ,Hallo!’ riep!
Een nieuw woord was geboren.
Een woord, dat door miljoenen mensen over de gehele wereld
zou worden overgenomen en dat dagelijks miljoenen malen wordt
gebruikt in alle toonaarden en in vele talen.
Edison heeft later nog vele andere types telefoons en microfoons
uitgevonden. Steeds beter werd de geluidsoverdracht. Steeds per
fecter werd de kwaliteit van het geluid.
En als je nu eens luistert naar de televisie- of andere ,frequentiemodulatie’ uitzendingen over de radio, waarbij het sprekend lijkt,
alsof de spreker of violist vlak naast je in de kamer staat, dan zal
je onwillekeurig diep respect krijgen voor Thomas Alva Edison,
die de grote stoot tot perfecte geluidsoverdracht heeft gegeven.
Want daaruit werden later alle geperfectioneerde microfoons,
telefoons en luidsprekers tenslotte geboren.
En dat alles uitgevonden in een tijd, waarin het natuurkundig
onderzoek nog maar in de kleinste maat kinderschoenen stond!
Toch wel iets om héél diep je hoofddeksel voor af te nemen als
je dat toevallig draagt wanneer je dit leest!
Ik zei ’t zoeven al: Edison was een der weinige ,universele’
genieën, die de wereld ooit heeft voortgebracht.
Maar toch sprong hij zeker niet als een wildeman van het ene
onderwerp op ’t andere over. Er zat wel degelijk een vaste lijn in
zijn uitvindingen.
Edison verdiepte zich, als gevolg van zijn speciale studie van
microfoons en telefoons, natuurlijk zeer sterk in de leer van het

geluid.
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Wat lag er méér voor de hand, dan dat hij op ’t gebied van het
geluid ook op een zeer originele gedachte kwam?
Om deze nieuwe vinding volkomen te begrijpen, moeten wij
eerst nog even bekijken, wat men feitelijk onder geluid verstaat.
Je kent natuurlijk allemaal een stemvork, die bij zangkoren
wordt gebruikt om de juiste toon te treffen. Trouwens bij het
onderzoek van het geluid heeft de stemvork altijd een grote rol
gespeeld.
Wanneer een lichaam op de een of andere manier in trilling
wordt gebracht, dan worden de aangrenzende luchtdeeltjes aan
gestoten, die op hun beurt weer andere luchtdeeltjes aanstoten en
zo plant het geluid zich bijvoorbeeld door de lucht voort.
Wij kunnen zelfs bestuderen hoe die ,geluidsgolfjes’ eruit zien.
Daartoe heeft men bijvoorbeeld één been van een stemvork
voorzien van een stiftje met een zeer fijn puntje. Men brengt de
stemvork in trilling en schuift dan deze met gelijkmatige snelheid
langs een beroete plaat of beroet papier in een richting, loodrecht
op de trillingsrichting, zoals hieronder is geschetst.
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Je zult wel zien, dat de punt van de stemvork een zeer regel
matig gegolfde lijn in het roetlaagje beschrijft. De trillingen duren
alle even lang en de lijn geeft een beeld van de uitwijkingen van
het trillende been van de stemvork op verschillende tijdstippen.
Wij hebben de ,beweging’ van het geluid dus vastgelegd.
Edison kende dat grapje natuurlijk al lang. Maar terwijl de
natuurkundigen van toen al erg tevreden waren, dat zij het geluid
tenminste ,zichtbaar’ konden maken, had Edison een bijzonder
vermetel plan bedacht!
Hij wilde het geluid ,vastleggen’ en wel zo, dat hij dat geluid op
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elk moment, dat hem zou believen, weer voer de dag zou kunnen
halen!
Er was tot toen toe slechts één enkel voorbeeld van ,ingeblikt’
geluid, zoals wij dat tegenwoordig plegen uit te drukken.
En dat voorbeeld was nog een ontzaglijk grote leugen op de
koop toe!
Ik bedoel namelijk het verhaal van de vermaarde, maar, uit een
buitengewoon omvangrijke duim gezogen Baron von Miinchhausen
en zijn trompet.
Je kent het verhaal natuurlijk allemaal wel. Op een bijzonder
koude winterdag, toen het vroor, dat het knarste en kraakte,
probeerde onze brave Baron von Miinchhausen een vrolijk deuntje
op zijn trompet te blazen om de moed erin te houden. De baron
blies zich de wangen bol, maar ’t was zó ontzagglijk koud, dat het
geluid in de trompet bevroor! Geen toontje kwam eruit.
Maar toen de baron ’s avonds zijn trompet bij het knappende
haardvuur had opgehangen, ontdooide het bevroren deuntje en
klonk er plotseling opgewekte muziek door de kamer!
Of Edison dit beroemde, doch wel hoogst onbetrouwbare voor
beeld van ,geluidsregistratie ’ voor ogen heeft gezweefd, toen hij
zocht naar een toestel om het geluid vast te leggen en het dan op een
bepaald moment weer te kunnen reproduceren?
Ik weet ’t echt niet, maar vast staat, dat ’t Edison gelukte...
Hij noemde dit apparaat een fonograaf (phone is het Griekse
woord voor ,geluid’ en ,graphein’, het Griekse woord voor op
schrijven’, zoals wij reeds eerder hebben gezien). Een apparaat dus,
dat het geluid ,opschrijft’.
Het hele instrument zag er weer hoogst eenvoudig uit.
Het bestond in hoofdzaak uit een dikke rol of cilinder, waarop
een laagje bladtin (zilverpapier dus) was aangebracht. Voor het
midden van die rol was een trechter geplaatst. Deze rol werd in
een draaiende beweging gebracht door een paar tandraderen en
een zwaar gewicht. Hetzelfde systeem dus als bijvoorbeeld bij een
ouderwetse Friese stoeltjesklok.
Precies als bij de microfoon was in de trechter een trilplaatje
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(membraan) aangebracht, dat ging meetrillen als men in de trechter
sprak. Bij de fonograaf bestond deze trilplaat meestal uit een dun
inicaplaatje. De luchttrillingen in de trechter, die dienst deed om
het geluid op het trilplaatje te concentreren, brachten ook het
plaatje in trilling. Een aan het plaatje bevestigde stift tekende deze
trillingen op in het bladtin van de ronddraaiende rol. De figuur
tjes, die de naald in het bladtin grifte, konden zeer gecompliceerd
zijn, vooral als een aantal stemmen of muziekinstrumenten tegelijk
voor de trechter werden gebracht.
De trillingen bleven in de rol gegroefd. Liet men deze cilinder
later weer draaien en de naald de groeven in de rol volgen, dan
kwam die naald weer in dezelfde trilling als bij de ,opname’.
Het micaplaatje van de ,opnemer’ werd dan ,weergever’, met
andere woorden: het nam ook deze trillingen over en droeg deze
dan weer over op de lucht in de geluidstrechter. We krijgen dus
hetzelfde geluid, als door de opnamenaald in de walsrol werd
gegrift.
Men moet natuurlijk de rol met dezelfde snelheid afdraaien als
waarin het geluid werd opgenomen. Bij te snel afdraaien gaan alle
tonen omhoog. Bij te langzaam afdraaien krijgt zelfs de helderste
sopraan een grogstem als een ouwe (overwinterde) bootsman!
Nu moet je evenmin denken, dat ’t geluid, dat door Edisons
fonograaf werd weergegeven, ook maar in de verste verte te ver
gelijken was met het ragfijne geluid van een viool of de volle,
machtige tonen van een orgel, zoals een moderne pick-up met High
Fidelity (Hi-Fi) weergave te horen geeft!
O neen, zo ver was men nog lang niet. Ik herinner me dat
geluid nog heel goed, toen ik als kleine jongen met een van op
winding kloppend hartje naar zo’n ouderwetse Edison-fonograaf
stond te luisteren. Het geluid klonk scherp en het was precies, alsof
iedereen verschrikkelijk door zijn neus sprak.
Edison had het ontwerp voor deze fonograaf gemaakt en vertelde toen aan zijn medewerker John Kruesi, dat hij een ,spreekmachine’ wilde maken.
Bijzonder veel vertrouwen had de brave Kruesi echter in dit
experiment niet!
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Maar plichtsgetrouw volgde Kruesi toch nauwgezet de aan
wijzingen van zijn grote baas en zette het apparaat in elkaar.
Toen het instrument gereed was, riep hij Edison.
Met alle medewerkers om zich heen verzameld, draaide Edison
aan de slinger van het ruw in elkaar gezette machientje en begon
het bekende Engelse kinderversje ,Mary had a little lamb’ voor de
trechter op te zeggen.
Zijn medewerkers vonden dit buitengewoon amusant, maar toen
Edison de weergever opzette en weer aan de rol begon te draaien,
hoorde men zonder enige twijfel Edisons stem, die het rijmpje
opzegde, uit de trechter komen.
Iedereen stond stom van verbazing!
Edison zelf wel het meest, want hij verklaarde later, dat hij
altijd een beetje benauwd was van proeven, die de eerste de beste
keer al slaagden!
De hele avond tot diep in de nacht werkten Edison en zijn
medewerkers door om het instrumentje zo veel mogelijk te perfectioneren.
Ze riepen, zongen of floten in het trechtertje en trouw herhaalde
de eerste fonograaf ter wereld alles, wat hem werd toevertrouwd.
De volgende morgen pakte Edison zijn ,spreekmachine’ een
voudig in een oude krant en wandelde daarmede naar het redactiebureau van de ,Scientific American’, een bekend wetenschappelijk
tijdschrift in New York.
Zonder iets te zeggen, ontdeed Edison het apparaat van de ver
pakking en zette het pardoes op de tafel van de redacteur, Mr.
Beach.
„Wat heeft dat te betekenen? Wat is dat?” informeerde deze
heer uiterst verbaasd.
„Eén ogenblik,” verzocht Edison. „Draai hier maar eens aan!”
Dan plaatste hij het apparaat met de slinger naar Mr. Beach toe,
waarop de redacteur in arren moede maar aan het toestelletje
begon te draaien en tot zijn enorme verwondering hoorde zeggen:
„Goedemorgen. Wat denkt U van de fonograaf?”
Dat was zonder twijfel Edisons stem, die uit de trechter kwam!
„Grote genade,” bracht Mr. Beach uit, „hoe is zo iets mogelijk?”
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Maar van de eerste verbazing bekomen, kwam alles wat pers
man bij Mr. Beach was, naar boven en begon hij razend snel
notities te maken van hetgeen Edison hem over de nieuwe ,spreek
machine’ vertelde.
Snel verbreidde zich het grote nieuws van Edisons laatste uit
vinding door de wereldpers.
Edison kreeg direct een patent op zijn vinding en reeds profe
teerde hij een enorme toekomst voor de fonograaf. Men zou de
fonograaf als dicteerapparaat in handel en industrie kunnen ge
bruiken. Men zou de mooiste muziekstukken op de rol kunnen
vastleggen en zodoende de muziek toegankelijk maken voor mil
joenen mensen, in plaats van de enkele honderdduizenden, die in
staat waren concerten te bezoeken. De stemmen van grote geleer
den en staatslieden zouden kunnen worden vastgelegd en de rollen
gemakkelijk overgebracht naar andere landen. Men zou elkander
dus veel beter kunnen leren verstaan en begrijpen.
De fonograaf zou een prachtig middel worden om de volkeren
dichter bij elkaar te brengen. Vreemde talen leren zou al heel
gemakkelijk worden, want die werden in het vreemde land een
voudig op de rol gesproken en zodoende was men altijd zeker van
de juiste uitspraak en de juiste stembuiging. Je behoefde niet meer
door weer en wind naar een leraar te stappen. Die zat nu genoegelijk bij je thuis in dat wasrolletje!
Brave, beste Edison! Heel veel van je profetieën zijn inderdaad
uitgekomen, maar de mensen dichter bij elkaar gebracht heeft je
fonograaf helaas niet. Zelfs de nog veel grotere en invloedrijkere
vinding, de radio, heeft dat niet gekund. Ik zou haast zeggen,
integendeel. Wie zich van een machtig radio-zendercomplex mees
ter maakt, beheerst van zijn schrijftafel uit, de halve wereld.
Twee wereldoorlogen zijn helaas het antwoord geweest op Edi
sons oproep voor een eeuwigdurende wereldvrede.
Maar dat Edison dat alles volkomen goed en eerlijk heeft gemeend, daaraan zal zeker niemand twijfelen.
Als direct gevolg van zijn uitvinding, de fonograaf, is Edison
ook nog fabrikant geworden van ... poppen! Ja zeker, poppen,
waar kleine meisjes en heel misschien ook wel eens een paar kleine
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jongetjes stiekem mee spelen. Maar ’t waren zeer bijzondere pop
pen, die Edison fabriceerde. In het poppenlijfje werd een klein
fonograafje ingebouwd. En zodoende konden die poppen ,écht
praten’. Ze konden bijvoorbeeld een kinderversje opzeggen of iets
zingen. ,Welterusten’ zeggen, kortom alles, wat vooraf op de rol
was ,gesproken’.
Ruim tien jaar later is Edison opnieuw aan zijn meest gelief
koosde uitvinding, de fonograaf, begonnen.
Toen heeft hij de bekende grammofoonplaat uitgevonden, die
zoveel gemakkelijker, duidelijker en betrouwbaarder het geluid
opneemt en weergeeft en die ook in honderdduizenden exemplaren
tegelijk na worden geperst.
Nu er geraffineerd goede elektronische versterkers bestaan met
zorgvuldig uitgekiende balans-eindtrappen, de pick-ups een hoge
perfectie hebben bereikt en de luidsprekersystemen inderdaad
,werkelijkheids-weergave’ kunnen opbrengen, is de simpele fono
graaf, via de latere grammofoon tot een ideaal instrument uitge
groeid. De radio-omroepen over de gehele wereld zouden er niet
meer buiten kunnen’
Inderdaad heeft de grammofoon, vooral in haar huidige perfectie, ontzaglijk veel gedaan om de muziek tot de massa te
brengen.
En hoewel het bekende Duitse spreekwoord ,Böse Menschen
haben keine Lieder’, niet helemaal waar gebleken is, kan het toch
tot de zeer grote verdiensten van dat simpele wasrolletje van
Edison gerekend worden, dat muziek en muziekbegrip nu deel
achtig geworden zijn aan miljoenen mensen overal ter wereld, die
anders van dit grote genot verstoken gebleven zouden zijn.
Tien jaar heeft Edison zijn fonograaf laten bestaan, zoals deze
door hem was uitgevonden. Wel ging men in het buitenland aan
het verbeteren. De gebroeders Pathé in Frankrijk bijvoorbeeld
waren al een heel eind op weg.
Waarom Edison deze mooie uitvinding zo lang liet rusten?
Daarvoor bestond een wel zeer belangrijke reden!
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ACHTSTE HOOFDSTUK
Een vermetel plan! Telegraaftoestellen, fonografen en
telefoons naar de rommelzolder verbannen. We staan aan
de wieg van Edisons grootste uitvinding: de elektrische
gloeilamp! Maar o, o, wat een eindeloos geduld en
ijzeren doorzettingsvermogen is hiervoor nodig! Ten
slotte: een schitterende overwinning. De eerste Edison
gloeilamp brandt!
In Edisons hoofd rijpte een plan.
Een vermetel plan, dat reusachtige gevolgen zou kunnen hebben,
als ’t slaagde.
Als ’t slaagde!
Het plan, dat Edison koesterde was namelijk niet meer of
minder dan het vervaardigen van een elektrische gloeilamp!
Hoe stond het met de ontwikkeling van de elektriciteit ten tijde,
dat Edison plannen maakte voor de elektrische gloeilamp?
Men kende reeds de telegraaf, de telefoon, in haar primitiefste
vorm dan altijd, de elektrische motor, de dynamo ... en ook het
elektrische licht.
Vele natuurkundigen hadden zich hierover het hoofd reeds
gebroken.
Zij gingen van de allersimpelste vorm van Jicht’ uit, namelijk
de elektrische vonk.
Je weet natuurlijk wel, dat wanneer je de uiteinden van twee
koperdraden neemt, waardoor een elektrische stroom loopt, zodra
je ze tegen elkaar houdt en even van elkaar trekt, er een vonkje
overspringt.
Wanneer men nu aan elk uiteinde van die koperdraden een
stukje houtskool bevestigt en daaraan spitse punten slijpt en die
,koolspitsen’ even naar elkaar toebrengt en direct daarna weer iets
terugneemt, dan zal er een aantal vonkjes overspringen. De kool
zal door deze warmte-ontwikkeling gaan gloeien en tenslotte ver
branden met een schitterend wit licht.
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Zo maakte men in Edisons tijd inderdaad lampen, waarin twee
staafjes kool zodanig tegen elkaar waren geplaatst, dat ze door een
elektrische stroom gingen gloeien en een prachtig, maar zeer scherp
wit licht verspreidden.
Deze koolspitslampen, die waren voorzien van een heel appa
raat, dat ervoor moest zorgen, dat de afstand tussen de langzaam
afbrandende koolspitsen steeds gelijk bleef, want anders plofte de
lamp onmiddellijk uit, hebben zich nog vrij lang gehandhaafd.
Ik heb als jongen dergelijke koolspitslampen nog wel gekend.
Ze werden gebruikt op grote fabrieksterreinen, stadspleinen en
stationsemplacementen. Meestal waren ze voorzien van grote gla
zen ballons.
Het was een onaangenaam, oogverblindend licht, dat de melkglazen ballons maar amper konden temperen.
Eén zo’n lamp gaf echter meer licht dan een half dozijn straat
lantaarns bij elkaar.
Ondoenlijk natuurlijk om dit uiterst felle licht in huiskamers en
kantoren of fabrieken te gebruiken. Zo’n intense lichtstraling
houdt het menselijk oog niet uit.
Als verlichting voor filmapparaten in de bioscopen hebben zc
nog heel lang dienst gedaan, ook nadat de gloeilamp eenmaal door
Edison was uitgevonden.
Terwijl buiten dus de elektrische booglampen in alle felheid
straalden, zaten de mensen binnen nog bij armoedige petroleum
lampen of slecht riekende gasgloeikousjes hun ogen te bederven.
Zo stond de zaak ervoor toen Edison besloot, koste wat het koste,
een handige elektrische gloeilamp te ontwerpen, die altijd en overal
gebruikt zou kunnen worden en die ook betaalbaar zou zijn voor
iedereen.

Edison wist, dat men had getracht elektrisch licht te verkrijgen
door een sterke elektrische stroom door een dunne draad te jagen.
De draad werd dan door de grote weerstand een soort ,kacheltje’
en begon te gloeien. Maar veel licht kwam daar niet af!
Met een dunne platinadraad werd er al wat meer licht gepro
duceerd. Dat gaf in het donker tenminste al een helder licht.
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Platina is onbrandbaar en smelt niet zo gauw. Een ideale stof,
dacht men, om er een gloeilamp van te maken.
Maar als men de stroom maar even te sterk maakte om wat meer
Jicht’ te verkrijgen, dan smolt de draad toch en de ,lamp’ was
alweer onbruikbaar.
Edison ruimde nu alles wat op fonografen, telefoons en tele
graaftoestellen geleek in zijn werkplaats op en stortte zich met alle
energie, die hem eigen was, op het probleem van de elektrische
gloeilamp.
Maar hoe die er moest uitzien, daarvan had ook Thomas Alva
Edison in die dagen nog niet het flauwste idee!
Hij begon, zoals Edison altijd in dergelijke gevallen had gedaan,
met het navolgen van hem bekende natuurkundige proeven.
Niets voetstoots aannemen, eerst altijd zelf zien.
Deze vaste stelregel heeft Edison zijn hele leven lang gehuldigd.
Derhalve prutste Edison wekenlang met platinadraadjes en het
duurde lang voordat de koppige Thomas Alva wilde inzien, dat
hij naar een totaal andere stof voor zijn zo fel begeerde ,gloeidraad’
zou moeten omzien.
Edison ging ook nu weer volkomen systematisch te werk.
Geen platina dus. Wat dan wel?
Platina geeft in elk geval de grootste hoeveelheid Jicht’ af, zo
redeneerde hij. Het is evenwel niet houdbaar. Als ik nu een houd
baarder stof weet te vinden en die bedek ik met een laagje platina,
dan sla ik twee vliegen in één klap.
Grotere houdbaarheid met een maximum aan lichtgevend ver
mogen!
Van alles bedekte Edison nu met een kostbaar platina-laagje,
want platina is een zeer kostbare stof.
Van breiwol tot linnen toe.
En daar ging natuurlijk aardig geld in zitten.
Hinderde niet. Aan geld stoorde Edison zich allerminst. Hij was
iets op het spoor en dus vooruit maar! Als ’t moest dan dwars door
de muur!
Maar het lukte niet.
7
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„Dan zullen we in plaats van platina andere metalen proberen!”
sprak Edison vastberaden.
Weer weken van ingespannen zoeken en proberen.
Maar ook de metaalreeks versaagde . .
Wat nu nog?
Edison greep met taaie volharding terug op de elektrische boog
lamp.
„We weten,” zo redeneerde hij volkomen logisch, „dat kool
uitstekend gloeit en een helder wit licht verspreidt. Terug naar de
,kool’ dus!”
Ja maar, koolstof smelt wel niet, maar het verbrandt des te
beter! Daar komen we niet verder mee.
Hoe komt ’t dan dat die koolstof verbrandt?
Omdat de in de lucht aanwezige zuurstof de verbranding moge
lijk maakt en onderhoudt.
„Klopt,” zei Edison, „dan zullen we zorgen, dat er geen lucht
en dus ook geen zuurstof bij die gloeiende kool kan komen! Zonder
zuurstof kan een stof hoogstens smeulen of gloeien, maar nooit
verbranden.
Koolstof dus!
Maar welke? Steenkool, antraciet, bruinkool, houtskool, ga maar
door...
„Dan zullen wij dat gauw uitknobbelen,” zei Edison onver
vaard.
En weldra wemelde zijn werkplaats weer van allerlei kool
soorten.
Steenkool, cokes, antraciet en bruinkool vielen direct al af, want
daar kon men geen dunne draad van maken.
Want die draad moest wel ontzettend dun zijn, wilde deze gaan
gloeien en daardoor licht verspreiden.
Lampezwart dan maar proberen. Edison en zijn medewerkers
zagen eruit als nikkers en gepotlode schoorsteenvegers.
Alles onder ’t roet.
Men had enkele rijen petroleumlampen opgesteld en deze walm
den naar hartelust, zodat de glazen dik onder het roet (lampe
zwart) kwamen te zitten. Dat lampezwart werd zorgvuldig ver98

wijdere! en men had op die manier vrijwel zuivere koolstof te
pakken gekregen! Primitief, maar .. . doelmatig!
Dat roet werd samengeperst, heel en heel voorzichtig natuurlijk.
Maar een beetje stevige draad was er niet van te maken.
Tienduizenden mensen zouden het zaakje, als hopeloos, allang
in een hoek gesmeten hebben.
Echter niet Thomas Alva Edison!
Die stak er een verse sigaar bij op om er eens heel rustig over te
gaan prakkizeren en . . . „Hé, wat was dat dan?”
Hij had zeer toevallig zijn sigaar aangestoken met een opgerold
stuk papier, dat hij in de kachel in brand had gestoken.
Het verbrande papier bleek nog over de nodige stevigheid te
beschikken.
Zou men daarvan nog smalle reepjes kunnen knippen, die als
,gloeidraad’ zouden kunnen dienen?
,Papierkool!’ zou dat de oplossing kunnen brengen?
Direct was ’t weer alle hens aan dek geblazen en ging Edison
met zijn medewerkers allerlei soorten papier verbranden.
Zodra het papier was verbrand werd het uiterst voorzichtig in
kleine reepjes geknipt en in luchtledige ballonnetjes geplaatst.
De luchtpomp, die Edison ter beschikking had, was maar een
zeer primitief geval. Niet te vergelijken natuurlijk met de moderne
luchtpompen, die in de grote gloeilampenfabrieken tegenwoordig
honderden ballonnetjes per minuut tegelijk leegpompen.
Het bleek nu, dat een bepaalde papiersoort, vervaardigd uit
katoenafvallen, nog het beste resultaat gaf.
Maar dat was ook nog maar povertjes!
Toch wisten Edison en zijn mannen niet van opgeven. Met een
soort grimmige humor gaf Thomas Alva Edison commentaar op
zijn eigen mislukkingen.
Dit alleen reeds bewees, dat hij een bijzonder groot man was.
Alleen de zéér groten onder ons verstaan de kunst zichzelf in het
ootje te nemen als de zaak dreigt mis te lopen. Zij geven anderen
niet de schuld en spelen ook niet de verongelijkte martelaar.
Het gonsde van activiteit daar in die lange, pijpenla-achtige
werkplaats in Menlo-Park.
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Veertig tot vijftig mannen waren daar voortdurend bezig. Zij
sliepen niet langer dan 4 tot 6 uren per etmaal. Edison was gewend
tot diep in de nacht te werken en dan een paar minuten slaap te
pakken op een keiharde bank. Daarna ging hij frisser dan ooit
tevoren weer aan de slag.
Precies middernacht werd er gezamenlijk ,geluncht’.
Dat was dan wel het gezelligste moment van de hele ,dag’.
De mannen verzamelden zich dan rondom Edison en vertelden
allerlei sterke verhalen.
Thomas Alva liet zich dan ook niet onbetuigd en loog het hardste van allemaal. Tot grote vreugde van zijn medewerkers
overigens.
Soms ook zongen zij gezamenlijk en Edison begeleidde hen dan
met één vinger tokkelend op een orgeltje, dat ergens in een hoek
van het laboratorium stond.
En dan ging Edison weer door met papiertjes verbranden.
De financiers, die Edisons werk steunden, werden al aardig
ongeduldig.
Zij vroegen nu, steeds duidelijker en luider, om resultaten!
Maar ’t ene kooldraadje na het andere brak . . .
James Ricalton, Tom Edisons jeugdvriend, nu zelf een bekend
man op natuurkundig gebied geworden, kon een glimlach nauwe
lijks onderdrukken toen hij op een middag Edisons laboratorium
binnenstapte en daar een wel zeer zonderlinge processie zag voort
schrijden . . .
Voorop liep, behoedzaam een verkoold draadje op een schaaltje
dragend, Edisons vertrouwdste medewerker.
Hij droeg het zo ontzettend voorzichtig, alsof hij een kostbare
schat vervoerde. Op hun tenen liepen Edison en wel tien van zijn
mannen er in de ganzemars achteraan.
Ze hielden hun adem in van pure spanning.
Voorzichtig sloop James Ricalton achter deze geheimzinnige
optocht aan.
Vlak voor de deur van de glasblazerij, waar men het broze
draadje had willen insmelten in een glazen peertje, brak ’t draadje
in tweeën.
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James Ricalton hield zijn hart vast.
Hij meende, dat Edison nu wel in een stortbui van scheldwoorden zou uitbarsten. Maar niets daarvan.
„Sorry boys,” was ’t enige, wat Thomas Alva zei en met een
glimlachje van verstandhouding vroeg hij: „Och John, verbrand
jij nog even gauw wat papiertjes van die stapel daar!”
Met ijzeren volharding zette Edison zijn proeven met alle moge
lijke en onmogelijke papiersoorten voort.
Maar ’t wilde niet gelukken.
De papiervezels waren veel te los en bovendien waren ze, tijdens
de verwerking tot papier, reeds gebroken.
Dan maar weer terug naar koolstof.
Houtskool ditmaal!
Altijd de draad weer opvatten, waar je mis bent gegaan.
Houtskool gloeide en zelfs verdraaid goed.
Maar wélke houtskool dan? Van welke houtsoort?
„Dan zullen we dat eerst systematisch onderzoeken,” kondigde
Edison aan.
De stapels papier verdwenen nu uit zijn laboratorium, om plaats
te maken voor nog grotere stapels hout.
Uit alle delen van Amerika werd hout vervoerd naar MenloPark.
Maar Amerika alleen was Thomas Alva nog lang niet vol
doende!
Medewerkers werden uitgezonden naar Europa en Azië. Men
drong door tot oerwouden en de meest ontoegankelijke plaatsen om
de zeldzaamste houtsoorten te pakken te krijgen.
En alles werd in Menlo-Park uiterst nauwkeurig gesorteerd en
onderzocht.
Maar alles werd tenslotte ,verkoold’, want daarom was ’t uit
eindelijk toch begonnen.
En wat denk je, dat tenslotte nog de beste houtsoort bleek te
zijn?
Bamboe! Deze houtsoort heeft immers een rechte, taaie vezel en
is gemakkelijk in zeer dunne reepjes te snijden. Ook ddt was
namelijk zeer belangrijk.
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Nu nog uitknobbelen welke bamboejoorr de beste zou zijn voor
dit doel.
Edison zond daartoe een van zijn meest vertrouwde medewer
kers, een zekere William Movre, naar China en Japan om te gaan
kijken waar bamboe werd geteeld of in ’t wild groeide.
Nu is zo’n reis een betrekkelijk peuleschilletje. Je boekt een
plaats bij een luchtvaartmaatschappij en die zorgt dan wel, dat je,
in een goed verwarmd vliegtuig, op de plaats van bestemming
belandt.
Ook China en Japan zijn moderne landen geworden, waar ’t
reizen geen al te grote moeilijkheden oplevcrt, als je de noodzake
lijke visa op je paspoort buiten beschouwing wilt laten.
In Edisons tijd, zo omstreeks 1878, was zo’n reis echter nog een
hele onderneming en het was helemaal niet zeker, dat je zo’n
avontuur in goede gezondheid zou overleven.
Een andere medewerker, Braun genaamd, reisde naar Brazilië.
Een derde, MacGewan had wel een heel slechte baan! Hij door
kruiste de, toen nog volslagen onbekende, gebieden der Amazonerivier en keerde van zijn reis, na schermutselingen met slangen,
koortsen en gevaren van de meest uiteenlopende aard, pas na 5
maanden, maar mét nieuwe bamboe-soorten, naar Menlo-Park
terug.
Edisons vriend James Ricalton toog naar Ceylon, India en Zuid
China. Hij bleef een vol jaar weg en bracht toen meer dan
honderd, nog niet bekende, houtsoorten1 mee.
Dat grapje had intussen enkele tienduizenden dollars gekost
natuurlijk!
En het bamboe stapelde zich maar op in de werkplaatsen van
Thomas Alva Edison.
Méér dan zesduizend houtsoorten werden in deze jaren verkoold.
En Edison met zijn mannen zochten maar verder.
Totdat hij op zekere dag vond, waarnaar hij jarenlang reeds had
gezocht.
Een bruikbare ,gloeidraad’ uit koolstof.
Op de avond van de 21ste oktober van het jaar 1879 schreed
wederom een kleine processie plechtig naar de glasblazerij.
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Wéér droeg een der mannen, uiterst voorzichtig, ditmaal een
U-vormig omgebogen kooldraadje.
Om dat éne draadje te vervaardigen was het nodig geweest een
stukje hout in een metalen vorm (een zg. matrijs), vijf uren achtereen te verhitten. Nadat de matrijs dan was afgekoeld, werd het
hoefijzervormige draadje eruit gehaald.
Met ingehouden adem en op de tenen liep Edison behoedzaam
achter de man-met-het-draadje aan, naar de glasblazerij.
En ditmaal gelukte het!
Ongeschonden kwam het kooldraadje in het glazen peertje
terecht.
Het peertje werd uiterst voorzichtig leeggepompt en toen werd
de elektrische stroom ingeschakeld.
En toen zagen Edison en zijn mannen, wat zij al zo heel lang
hadden willen zien! Waarover ze al zo heel vaak hadden ge
droomd:
Het lampje brandde!
Het brandde en verspreidde een helder wit licht.
De mannen konden hun ogen niet meer van dat brandende
lampje afhouden.
Een uur, twee uren, vijf uren, tien uren . . . veertien uren achter
een brandde ’s werelds eerste elektrische gloeilamp!

/

Een nieuw tijdperk was aangebroken.
Het tijdperk van de Elektrische Verlichting!
Uit dat simpele gloeiende kooldraadje in dat primitieve lucht
ledige glazen peertje, zouden miljarden gloeilampen, neonlampen,
natriumlampen, superhogedrukkwiklampen, TL-buizen, röntgenbuizen, infraroodlampen en nog tientallen andere lampen worden
geboren.
Ook de radiobuis (die vroeger eveneens ,lamp’ werd genoemd) is
tenslotte geboren uit dit kooldraadlampje van Thomas Alva
Edison.
En tot in lengte van jaren zullen de met neonverlichting over
laden pleinen en straten in onze wereldsteden, de kunstig verlichte
etalages der warenhuizen, maar ook het kleinste elektrische peertje,
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ergens in een fietsenschuurtje op het boerenland, Edisons lof verkondigen!
Zij zijn de tastbare bewijzen van zijn onverwoestbare energie en
wilskracht geworden.
Terloops zei ik al, dat Edisons gloeilampje de stoot voor de veel
latere ontwikkeling van de radiobuis heeft gegeven.
Edison zelf heeft tijdens proeven met zijn gloeilampen een
uiterst merkwaardig verschijnsel, bij louter toeval overigens, ont
dekt. Hij zag namelijk, dat zodra hij een lamp ontstak, een magne
tisch kompas, dat dicht bij de lamp lag, een zeer kleine afwijking
ging vertonen. Schakelde hij de stroom uit, dan kwam de magneet
naald weer in de normale stand terug.
Edison dacht lang en diep over dit merkwaardige verschijnsel na
en besloot een proef te nemen.
Hij bracht, tussen de benen van een haarspeldvormige kooldraad in een luchtledige buis, een metalen plaatje aan. De gloeidraad voedde hij met gelijkstroom. Toen verbond hij de metalen
plaat via een galvanometer met de negatieve kant van de gloeidraad en keek toen op een gevoelige galvanometer wat er gebeurde.
Er gebeurde feitelijk helemaal niets. Slechts een heel kleine hoe-

De ,,O" staat bij een galva
nometer (Mill.ampèremeter)
altijd in het midden. Be
weegt zich de naald links oj
rechts van deze „O”, dan
kan men daaruit tevens de
stroomrichting bepalen.
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veelheid stroom, gaande van de gloeidraad naar de metalen plaat,
werd waargenomen.
De opstelling zag er dus als volgt uit (zie tekening op blz. 104).
Anders werd de zaak echter toen hij de metalen plaat, via een
galvanometer (of milli-ampèremeter, zoals we tegenwoordig zeg
gen), met de positieve zijde van de stroombron verbond, dus zo:
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Toen stelde Edison een stroompje van enkele milli-ampères vast!
Een verklaring hiervoor heeft Edison zelf nooit gevonden. Wel
schreef hij hierover een mededeling in een wetenschappelijk tijd
schrift. Niemand wist er toen trouwens een afdoende verklaring
voor te vinden en daarom sprak men maar van het ,Edison’-effect.
En ditzelfde artikeltje in dat wetenschappelijke tijdschrift was
voor de natuuronderzoeker Prof. O. W. Richardson later aanlei
ding om dit verschijnsel, het ,Edison’-effect, nader te gaan uit
pluizen.
Dat was in het jaar 1901. Hij vond, dat het ,Edison’-effect be
rustte op de zg. ,thermoïonische emissie’.
Dit is wel een bijzonder duur woord, dat wellicht enige nadere
toelichting zal behoeven voor jeugdige lezers.
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Prof. Richardson ontdekte namelijk, dat elk lichaam, dat ver
warmd wordt (en in ’t bijzonder metalen!) elektronen gaat uit
zenden.
Wij kunnen hier werkelijk spreken van een ,elektronen-dans’,
want de elektronen worden door het gloeiende metaallichaam
afgestoten, maar ze vallen er weer op terug. Hoe heter het metaal,
des te groter zijn de sprongen, die de elektronen maken.
Het elektron was al aangetoond in het jaar 1899 door de natuur
onderzoeker J. J. Thomson.
De ,dansende’ elektronen hangen om een langwerpige verhitte
geleider dus als een ware ,elektronen-wolk ’.

I.

Zolang er geen positief geladen plaat in de buurt komt van deze
dansende elektronen, gaat deze ,dans’ door, zolang de geleider
maar heet genoeg blijft.
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Komt er echter een positief geladen plaat in de naaste omgeving
van de elcktronenwolk, dan zien we, dat de negatief geladen
elektronen door de positief geladen plaat worden ,aangezogen’,
dus ongeveer zo:
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Het verschijnsel der ,thermoïonische emissie’ is dus niets anders
dan de natuurwet, dat een verhitte (thermo = warmte, denk maar
aan ,thermometer’, een instrument om de warmte te meten) ge
leider ,ionen’ (of wel elektrisch geladen deeltjes) uitzendt (emissie
komt van emitteren = uitzenden).
Als we dan, door middel van een positief geladen metaalplaatje,
de kans krijgen om een elektronenstroom van de gloeidraad naar
de positieve plaat te leiden, dan krijgen wij een éénzijdige of zg.
,ventielwerking’ en hebben wij dus een middel in de hand om
,gelijkrichting’ te krijgen. De Engelsen spreken over een radiobuis
nog als ,valve’, dat feitelijk ,ventiel’ betekent. Die naam is dus
volkomen juist.
Hiervan maakte de onderzoeker J. A. Fleming in 1904 dank
baar gebruik en hij construeerde de ,Flemingbuis’, een zg. ,diode’
(di = 2).
Een buis dus, waarin zich twee elektroden (een gloeidraad en
een plaat) bevonden. Diezelfde diode wordt ook nu nog in radio
toestellen als detector toegepast.
Een andere zeer belangrijke stap in de richting van de tegenwoordige radiobuis, werd in het jaar 1906 gedaan.
In dat jaar voerde de Amerikaan Dr. Lee de Forest, behalve een
plaat en een gloeidraad, nog een derde elektrode (de zg. triode,
tri = 3), namelijk een ,rooster’ in. Dit werd het werkelijke begin
van een stormachtige ontwikkeling, die de radiotechniek zou
doormaken.
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Want, behalve de verbeterde, d.w.z. meer gevoelige, detectiemethode t.o.v. de toch altijd wankele kristaldetector, wist Dr. Lee
de Forest te bereiken, dat de buis kon worden gebruikt voor het
versterken van zeer zwakke elektrische trillingen.
Daaruit zijn uiteindelijk ook weer de radio-zendbuis en de
televisie-beeldbuis voortgekomen.
Het is wel zeer verleidelijk om deze schitterende en bijna adembenemende ontwikkeling nog wat nader te bekijken, maar dat zou
ons, in dit boek althans, helaas té ver voeren.
Maar je begrijpt wel, welk een enorme invloed Thomas Alva
Edison vandaag de dag nog op ons dagelijks leven en werken heeft
en hoe ontzaglijk veel wij aan deze rusteloos werkende onderzoeker
te danken hebben.
Tot mijn grote ontsteltenis bemerk ik, dat ik al een verschrikkelijk eind vooruit ben gelopen op de ontwikkeling!
Wij moeten daarom zo snel mogelijk in gedachten teruggaan naar
Edison en zijn mannen, die veertien uren lang gefascineerd hebben
gestaard naar dat kleine, brandende lampje.
En terwijl Edison geboeid naar het resultaat van zijn vinding
keek, rijpten alweer plannen in dat altijd rusteloze brein van
Thomas Alva!
Het lampje had 14 uren gebrand. Dat moesten 14 weken, 14
maanden, ja, als ’t kon, 14 jaren worden! (In mijn ouderlijk huis
was een ganglampje, dat 29 jaren dienst heeft gedaan en ’t zou
wellicht nóg branden, wanneer een zorgeloze werkster niet.. .
nou ja, enfin, het heeft zijn geld opgebracht.)
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NEGENDE HOOFDSTUK
Een ware triomftocht begint. De eerste elektrische
centrales 'verrijzen. Elektrische treinen doen hun intrede.
Een keiharde slag treft Thomas Alva Edison. Gebogen
maar niet gebroken. Edison werkt verder. 'Nieuwe, on
gedachte successen. Vertrek uit Menlo-Park.
Edison was nu 32 jaar oud. Stel je voor: pas 32 jaar en nu reeds
zo’n geweldige wereldreputatie!
Edison besefte de geweldige toekomstmogelijkheden van de
gloeilamp volkomen, maar hij voelde, dat hij eerst de wereld zou
moeten overtuigen van deze mogelijkheden, wilde hij ’t geld bijeen
kunnen brengen voor zijn enorme plannen.
Met meer dan honderd medewerkers begon Edison in MenloPark, bij wijze van proef, een geheel elektrisch verlichtingssysteem
te installeren. Zijn gloeilampenfabriekje werkte dag en nacht om
de nodige ,peertjes’ te verschaffen.
Maar van alles moest er nog uitgevonden en vervaardigd wor
den: de dynamo (de stroomopwekker dus), moest nog belangrijk
worden verbeterd. De afgegeven spanning moest zo gelijkmatig
mogelijk zijn. Anders zou het elektrische licht gaan flikkeren en
dat is wel hoogst onaangenaam voor het oog. Je ziet dat nog wel
eens bij primitieve elektrische installaties in Zuid-Frankrijk, Spanje
en het Midden-Oosten.
Er moesten schakelaars worden gemaakt en isolatoren, lampefittingen, draden, ja feitelijk van alles, want er w£s immers nog
niets!
Dus knoopten Edison en zijn mannen honderden meters draad
aan elkaar en hingen die op aan primitieve isolatoren.
De eerste Edison-lampen zagen er heel eenvoudig uit, zie afbeel
ding op blz. 110.
Aansluitklemmetjes open en bloot maar! Ze zouden je bij de
gemeente tegenwoordig zien aankomen!
En daarbij was het stroomverbruik van die eerste kooldraadlampen ook niet om uit te poetsen.
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Maar wat gaf dat?
De lichten brandden helder in Menlo-Park en duizenden be
zoekers vergaapten zich aan die zee van licht, zoals de wereld nog
nooit had aanschouwd.
Edison had van de nacht een dag gemaakt!
Het nieuws verspreidde zich snel door de gehele wereld.
Edison was nu op ’t toppunt van zijn roem aangeland.
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En daarbij nog maar 32 jaar oud!
Tegenwoordig komen onze ingenieurs tegen die leeftijd ongeveer
van de Technische Hogescholen en moeten zij hun weg nog zoeken,
De eerste keer, dat Edison een hogeschool bezocht, was om er
een college te gaan geven . . .
Hoewel de wereld zwaar onder de indruk was van de prestaties
in Menlo-Park, was het toch helemaal niet zo eenvoudig voor
Edisons verlichtingsplannen contant geld bijeen te harken. Hele
steden, ja hele landen en werelddelen moesten verlicht worden. Ga
daar maar eens aan staan!
Edison stichtte ,The Edison Electric Illuminating Company of
New York’. In goed Nederlands zou die maatschappij dus geheten
hebben, ,de Edison Elektrische Verlichtings Maatschappij’.
De aandeelhouders weigerden echter halsstarrig om enig kapitaal
ter beschikking te stellen voor de fabricage van lampen, isolatoren,
schakelaars e.d. Men wilde alleen de aansluitingen van de huizen
financieren. Abonnementen betekenden een vast inkomen, weet
je wel!
Dat was een onverwachte tegenslag voor Thomas Alva.
Maar ook deze hindernis nam hij met glans.
Hij stichtte in verschillende steden fabriekjes voor de fabricage
van gloeilampen. Zelfs opende hij in New York een avondschool
om mensen te trainen, die straks de elektrische leidingen zouden
moeten aanleggen.
Er werd een elektrische centrale gebouwd in Pearl Street in New
York.
Edison besteedde persoonlijk veel tijd aan de bouw van dat
krachtstation. Hij vertelde later: „Ik heb alles zien maken. Elke
verbinding heb ik zelf gecontroleerd.”
Zijn uithoudingsvermogen grensde werkelijk aan het ongeloof
lijke. Op 4 september 1882 werd de stroom ingeschakeld. Behalve
elektrische stroom vervaardigde men ook nog zo’n kleine 400
lampen.
Het werd een groot succes!
De eerste elektrische stroomcentrale werkte op volle toeren.
Spoedig gevolgd door vele andere in Amerika en in Europa.
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De grote, niet meer te stuiten ovcrwinningsparade der elektrici
teit was begonnen.
En Thomas Alva Edison werkte door . . .
Treinen zouden elektrisch rijden. Waarom ook niet? Temidden
van de grootste drukte had deze energieke man nog gelegenheid
voor het ontwikkelen van het nieuwste type elektrische trein.
Achttien tot negentien uren onafgebroken werken per dag.
Edisons theorie was, dat wij mensen veel te veel tijd besteden
aan slapen.
Nu is het eigenlijk juist andersom. Het werken wordt nu min of
meer beschouwd als een onaangename onderbreking van de vrije
tijdsbesteding.
Edison schiep een bijzonder groot plezier in zijn werk.
Doch ook hem werden de tegenspoeden niet bespaard.
Een keiharde slag trof hem toen in 1884 zijn lieve vrouw Mary
Stillwell overleed.
Tien jaar lang had zij voor hem gezorgd als voor een groot kind.
Menige rimpel had zij van Thomas Alva’s voorhoofd wegge
streeld en met haar prettige glimlach zijn vele zorgen verjaagd.
Nu zweeg die vriendelijke mond, die zoveel prettige dingen had
gezegd, voor altijd.
Als een kluizenaar had Edison zovele jaren temidden van zijn
instrumenten en machines in zijn laboratorium doorgebracht. En
nooit was de tijd hem lang gevallen. Wat verveling was, wist
Edison eenvoudig niet.
En temidden van die plotselinge eenzaamheid begreep Thomas
Alva Edison wat die stille, vriendelijke vrouw al die jaren voor
hem had betekend.
Nooit had ze, ook maar met één enkel woord erop gezinspeeld,
dat het leven voor een jonge vrouw in een grote stad toch heel
wat aantrekkelijker geweest zou zijn als in dat verlaten MenloPark.
Edison was nu met zijn nog jonge kinderen alleen. Zijn moeder
was reeds vroeg gestorven en had de roem van haar grote zoon
niet meer mogen beleven.
Zijn vader woonde ver van hem vandaan.
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Zo trok een donkere, sombere wolk over Menlo-Park, dat kort
geleden nog baadde in een overvloedig licht. . .
Oprecht en vol liefde betreurde Thomas Alva zijn onvergetelijke
vrouw.
Wie kan het de grote man kwalijk nemen, dat hij de eerste dagen
lusteloos door zijn laboratoria en fabrieken slenterde?
Wat had ’t allemaal nog voor zin?
Zijn leven was immers leeg geworden.
Maar grote geesten zijn als jonge eikebomen. De stormvlagen
beuken en buigen ze tot vlak bij de grond.
Maar breken . . . nooit!
Met een bijna onblusbare ijver pakte Edison volkomen nieuwe
uitvindingen aan.
Het werd weer 18 uren en langer werken per etmaal.
Maar geen ogenblik vergat Edison, dat hij als vader zijn plichten
had tegenover zijn nog jonge kinderen, hoewel natuurlijk de op
voeding hem zwaar viel. Twee jaar na de dood van Mary kregen
zijn kinderen een nieuwe moeder in de persoon van Mina Millar.
Mina Millar was de dochter van Levis Millar, de uitvinder van
talrijke landbouwmachines en ook zij werd een zeer goede vrouw
voor Edison en een goede moeder voor zijn kinderen. Echter voelde
Edison, dat hij uit Menlo-Park weg moest. Ten eerste herinnerde
alles in deze omgeving hem te sterk aan zijn eerste vrouw en ten
tweede werd deze plaats voor Edisons veelomvattende geest te
klein. Hij moest eruit! Zijn vleugels nog wijder uitstrekken.
En zo vertrok Thomas Alva Edison met zijn gezin van MenloPark, eens het paradijs van de uitvinder.
Op een geheel andere plaats wilde Edison een geheel nieuwe en
thans reusachtig grote werkplaats stichten.
Zijn keus was gevallen op Orange, dat evenals Menlo-Park in
de Staat New Yersey, in de nabijheid van New York is gelegen.
En in die nieuwe omgeving bleek al spoedig, dat Thomas Alva
Edison zijn kruit nog niet had verschoten met zijn laatste uitvin
ding, de elektrische gloeilamp!
Uitgeput was het uitvindersgenie nog lang niet!
Als eerste nam Edison een uitvinding ter hand, die helemaal
8
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paste in de tijd, die men de Goldrush (de run op het goud!)
noemde.
De goudkoorts in Amerika was uitgebroken. Avonturiers uit de
gehele wereld waagden een kans en gingen in Amerika naar goud
delven.
Edison vond een eenvoudige goud-separator uit. Een apparaat,
dat op simpele wijze het edele metaal goud uit het erts afscheidt.
Het vond al spoedig eveneens zijn weg naar vele goudmijnen.
En toen dat eenmaal achter de rug was, nam Edison zijn eens zo
geliefde uitvinding, de fonograaf, opnieuw ter hand.
Sedert zijn pogingen om de elektrische gloeilamp uit te vinden en
daarna te vervolmaken, had Edison zich feitelijk van zijn geestes
kind, de fonograaf, niet veel meer aangetrokken.
Nu stortte hij zich weer met de hem eigen energie op dit onder
werp.
Het duurde niet lang, of de geniale uitvinder kon een aantal
zeer ingrijpende verbeteringen in zijn fonograaf aanbrengen.
Zowel opnemer als weergever werden veel gevoeliger gemaakt,
zodat nu de fijnste geluiden duidelijk konden worden vastgelegd
en weergegeven. Het ,neusgeluid’ ging al aardig verdwijnen. Men
heeft dat echter bij de gewone fonograaf nooit geheel weggekregen.
Dat was pas mogelijk bij de elektrische opname en weergave, zoals
wij die tegenwoordig kennen.
Edison zond zijn sterk verbeterde fonograaf naar de Wereld
tentoonstelling te Parijs in het jaar 1889. Ter gelegenheid van deze
grote tentoonstelling werd ook de beroemde Eiffeltoren gebouwd.
Het hoogste bouwwerk, dat de wereld toen kende.
Edisons sterk verbeterde fonograaf wekte grote bewondering in
Parijs.
De vreemdste talen moest de fonograaf daar in dat internatio
nale gezelschap opnemen en het apparaat gaf natuurlijk alles
getrouw weer.
Om het even of het nu Frans, Duits, Engels, Spaans, Deens o£
Siamees was.
Deze Wereldtentoonstelling was overigens een unieke gelegen
heid om een overzicht te krijgen van de vele uitvindingen, die

114

Edison reeds had gedaan. Er stonden namelijk modellen van vrij
wel al zijn uitvindingen op deze tentoonstelling.
In het hoofdgebouw van de tentoonstelling was een zuil van 15
meter hoogte opgericht, waaraan 20.000 elektrische gloeilampen
brandden, die in gekleurd licht de beide vlaggen van Amerika en
Frankrijk vertoonden, verbonden door de naam van Thomas Alva
Edison.
Geen wonder, dat Edison van de Franse regering de vererende
uitnodiging kreeg om naar Frankrijk over te komen.
Edison heeft aan dit verzoek voldaan.
De ontvangst in Frankrijk was overweldigend.
Als een vorst werd, de in zijn hart zo eenvoudige, Thomas Alva
Edison door de President der Franse Republiek met zijn ministers
ontvangen. De beroemdste geleerden en zeer vele hooggeplaatste
personen verdrongen zich rondom Edison om hem de hand te
drukken.
Met een hele schaar ingenieurs besteeg hij de juist gereedgekomen
Eiffeltorcn. Op 300 meter hoogte werden vurige redevoeringen
gehouden, die alle op een fonograaf werden opgenomen.
Waarschijnlijk de eerste ,vastgelegde’ reportage!
De dagen in Parijs waren voor Edison onvergetelijk.
Nooit was Edison buiten Amerika geweest. Parijs maakte een
onuitwisbare indruk op hem. Bij zijn vertrek uit Frankrijk ver
leende de President der Republiek Edison de hoogste onderschei
ding, die in Frankrijk ooit aan een vreemdeling kon worden ge
schonken, namelijk het Commandeurskruis van het Legioen van
Eer.
In aansluiting op zijn reis naar Frankrijk, bezocht Edison nog
Duitsland en Engeland. Ook daar werd de geniale uitvinder met
grote waardering ontvangen.
De beroemdste geleerden en uitvinders kwamen hun opwachting
bij hem maken.
Het werd één lange triomftocht!
Direct na zijn terugkomst in Amerika legde hij zich vol energie
toe op de voltooiing van zijn nieuwe laboratoria in Orange.
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Het was Edisons bedoeling hier het grootste laboratorium te
bouwen, zoals er geen tweede op de hele wereld te vinden zou zijn.
En hierin is Thomas Alva op voortreffelijke wijze geslaagd.
In een prachtige landstreek, temidden van bomen en terrassen
ligt een groot, langwerpig stenen gebouw, drie verdiepingen hoog.
Daaromheen liggen een viertal lagere en kleinere gebouwen.
Hier was Edisons grootste laboratorium gevestigd. Daar vonden
al zijn proefnemingen plaats en werden zijn denkbeelden door een
staf van deskundige, toegewijde medewerkers uitgewerkt.
Toch kende Thomas Alva Edison ook tegenslagen! ’t Gelukte
hem heus niet allemaal. In New Yersey had hij bijvoorbeeld heel
veel geld gestoken in een onderneming, die langs magnetische weg
metalen wilde winnen uit gesteente met laag ertsgehalte.
Negen jaar lang werd zeer veel geld in deze onderneming ge
stoken en juist begon het werk enigszins vruchten af te werpen, of
men ontdekte zeer rijke ertslagen in Minnesota. Die waren heel wat
eenvoudiger en goedkoper te ontginnen dan Edison het met zijn
toch altijd nog kostbare magnetische procédé ooit zou kunnen.
Het liep in New Jersey volkomen spaak en men boekte een
verlies van meer dan 2 miljoen dollar!
Maar Thomas Alva zat allerminst bij de pakken neer.
Zijn reusachtige machinepark richtte hij in recordtijd volledig in
op de bereiding van Portland cement. Het verlies van 2 miljoen
dollar werd toen niet alleen ingehaald, maar de onderneming
wierp later grote winsten af. Edison had zo’n echte foxterrier’s
natuur. Je kent die kleine, felle, pittige rakkers wel! Tien-, vijftig-,
honderdmaal proberen ze boven op een schutting of zo iets te
springen, maar telkens glijden ze er weer af. Totdat op een gegeven
ogenblik zo’n kleine salamander prinsheerlijk tóch lekker boven op
die schutting zit! Nooit opgeven, dóórzetten!
Dat was ook Thomas Alva’s levensmotto.
Zo zette hij zich eens tot het ontwerpen van een alkali-accumulator.
Dat wilde helemaal niet gelukken!
Maar Thomas Alva wist ook niet van ophouden!
Hij nummerde al zijn experimenten met deze nieuwe soort
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accumulator rustig van 1 tot en met 10.000. Toen het tienduizend
ste experiment nog niet de gezochte oplossing bleek op te leveren,
begon Edison weer van voren af aan bij nummer 1 en werkte,
koppig als een muilezel, door tor hij proefneming nummer 10.000
weer had bereikt. Pas na bijna 50.000 proefnemingen was de accu
mulator, zoals Edison die zich gedacht had!
Al dit werk geschiedde nu in Llewellyn Park.
Maar denk nu maar niet, dat het eenvoudig was om daar binnen
te dringen!
Edison werd onverbiddelijk streng bewaakt.
Zelfs zó sterk, dat een pas aangestelde portier in zijn noeste
ijver Edison zélf de toegang tot zijn laboratorium weigerde, omdat
hij hem niet herkende.
Het hoofdgebouw bevatte een ruime zaal, die werkelijk een
meesterstuk was van beeldhouwwerk in hout. Edisons enorme
bibliotheek is erin ondergebracht. Prachtig getimmerde kasten, van
twee verdiepingen hoog en volbeladen met boeken, staan langs de
wanden.
Langs drie zijden van de zaal loopt een galerij, zodat men ook de
bovenste boekenkasten gemakkelijk kan bereiken.
Meer dan 60.000 boeken zijn hier door Edison bijeengebracht.
Een enorme rijkdom aan kennis en wetenschap op het gebied der
natuuronderzoekingen in vele talen, ligt in deze fantastische boe
kenverzameling besloten.
Op lange tafels staan prachtige instrumenten en aan de wanden
hangen vele platen en tekeningen. In glazen vitrines liggen de
mineralen en ertsen, die uit alle werelddelen hier bijeen werden
gebracht.
Bij een breed raam in een hoek van het vertrek, helemaal ver
scholen achter planten en bloemen, staan Edisons tafel en. stoel.
Ook een heel eenvoudig rustbed, waarop Edison zich tussen zijn
werkuren voor een vluchtige maaltijd of een hazeslaapje terugtrok.
Het zag er alles wel heel doelmatig, maar zeker niet luxueus uit!
Naast de enorme bibliotheekzaal lagen Edisons voorraadschuren,
waarin alle mogelijke grondstoffen en artikelen werden opge
borgen, die Edison voor zijn onderzoekingen en proeven gebruikte.
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Er waren verder een machinekamer, een ketelhuis, een modellen
afdeling en nog een aantal vertrekken, die voor de meest uiteen
lopende doeleinden werden gebruikt.
Onderandere Edisons lievelingskamer, nummer 12. In deze
kamer voltooide hij eenmaal in 120 uren zijn verbeterde fonograaf,
die zoveel opzien in Parijs baarde op de Wereldtentoonstelling.
In de bijgebouwen waren eveneens uitgestrekte zalen met een
even enorme hoeveelheid machines en apparaten, die Edison had
uitgevonden of verbeterd.
En iedereen is de hele dag druk bezig. Timmerlieden, smeden,
elektriciens . . .
In de zalen van het hoofdgebouw zijn mensen van de meest uit
eenlopende leeftijden met proeven bezig. Het zijn geleerden, die
Edison bij zijn veelzijdig werk helpen.
Door hun kleding onderscheiden ze zich nauwelijks van de
gewone werklieden.
Kleding speelde in Edisons leven al een heel ondergeschikte rol’
Zijn medewerkers konden er, wat Edison betrof, precies zo bij
lopen als zij wilden. Thomas Alva Edison had alleen maar belang
stelling voor wat er ónder die kleding zat. Het innerlijk van zijn
mensen interesseerde hem, maar het uiterlijk helemaal niet.
Een merkwaardigheid is nog, dat Edison nooit iemand in dienst
nam, die sigaretten rookte.
Als merkwaardigheid kan ik op nevenstaande pagina een eigen
handig geschreven brief van Thomas Alva Edison afbeelden, die hij
op 26 april 1914 heeft toegezonden aan zijn grote vriend Henry
Ford, de autokoning.
Als we in deze tijd, in het begin van de eerste wereldoorlog,
de grote Thomas Alva Edison terugzien temidden van zijn naaste
medewerkers, zijn we, eerlijk gezegd, wel een beetje teleurgesteld.
Wat is er overgebleven van de veerkrachtig^ jonge man, wiens
lichaam eens in staat was dagen en nachten achtereen door te
werken?
We zien nu een oud geworden man.
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Het schadelijk bestanddeel in sigaretten is hoofdzakelijk afkomstig van het
brandende papier. De stof die daarbij gevormd wordt, heet „Acroletne .
veroorzaakt
degeneratie
Het heeft een krachtige inwerking op het zenuwstelsel en t
-------van de hersencellen, vooral bij jonge mensen.
Deze degeneratie is, anders dan bij de meeste narcotica, blijvend en niet te over
zien.
Ik neem niemand in dienst die sigaretten rookt.

Je Edison
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Gekleed, zoals gewoonlijk, in een grove werkkiel, vol met
vlekken.
Maar als wij deze man een tijdje volgen op zijn wat slofferige
tocht door de grote zaal, dan zien wij al gauw, dat, hoewel
Edisons lichaam oud is geworden, zijn geest nog zo levendig en
sprankelend is alsof hij een jaar of veertig was.
Menigmaal steekt hij zelf de handen uit de mouwen als een van
zijn medewerkers bepaalde moeilijkheden met zijn proeven onder
vindt. Zijn handen dragen duidelijk de sporen van bijtende vloei
stoffen. Wel het bewijs, dat Edison er nog lang de man niet naar is
om het werk uit handen te geven.
Vele assistenten van Edison waren toen zelf reeds zeer knappe
en bedreven geleerden op het gebied der natuurwetenschappen.
De resultaten van de Edison laboratoria, die alle nauwkeurig
werden vastgelegd, hebben een enorme bijdrage geleverd tot de
bijna duizelingwekkende ontwikkeling, die de natuurwetenschap
pen thans hebben genomen.
Als wij binnen enkele jaren wellicht onze huizen verwarmen,
onze voertuigen en machines drijven met atoomkracht, dan moeten
wij nooit vergeten, dat de grote stoot voor al deze dingen werd
gegeven door één ongelooflijk veelzijdig genie: Thomas Alva
Edison.
Zonder de kennis der elektriciteit, een onderwerp, dat Edison
boven alles heeft geïnteresseerd, zou men nooit tot de kennis van
het allerkleinste, de kernen van moleculen en atomen, zijn ge
komen!
Dat alles werd eens geboren in Edisons laboratoria in MenloPark en op de plaats, waar wij nu in gedachten staan, in Orange.
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De avond gaat vallen. Op de top van een berg is het
altijd eenzaam. Nog eenmaal schittert Edisons ster! Een
grootse daad van Mr. Henry Ford. Besluit.
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De avond gaat vallen.
Als bij toverslag worden alle zalen en vertrekken door honderden elektrische lampjes verlicht.
Ook de terreinen buiten de gebouwen baden in licht.
Thomas Alva Edison kijkt op van zijn werk en glimlacht. . .
Hij weet ’t, op dit moment worden in heel Amerika honderd
duizenden schakelaars omgedraaid.
Overal straalt nu het heldere, witte licht uit zijn lampen.
En onwillekeurig keert zijn fijnbesneden gelaat zich naar een
prachtig beeld, geheel uit wit marmer vervaardigd, half verscholen
achter een mooie, groene waaierpalm.
Dit beeld draagt in de hoog opgeheven rechterhand een elektrische gloeilamp, die een fel licht uitstraalt.
Met de voet staat dit beeld op een vergruizelde gaslamp.
Een prachtig symbool van de grote overwinning, die het elek
trische licht op het oude gaslicht heeft behaald.
De werklieden en ook Edisons assistenten maken zich gereed
naar hun woningen terug te keren.
Maar Edison is nog druk bezig met een instrument dat, koppig
als hijzelf, blijft weigeren te werken, zoals Edison zich dit heeft
voorgenomen.
Ingespannen en volkomen geconcentreerd bestudeert Edison het
halsstarrige instrument van binnen en van buiten.
Geluiden uit de buitenwereld dringen nog maar amper tot
Edison door, hij is nu bijna geheel doof geworden, maar de man
die er zelf voor zorgde, dat miljoenen mensen elkanders stemmen
over duizenden kilometers afstand konden horen, deed niets aan
zijn eigen doofheid.
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Natuurlijk zouden alle oorspecialisten over de gehele wereld het
zich tot een eer hebben gerekend om Edisons doofheid zoal niet
geheel op te heffen dan toch zeker te verminderen, maar Edison
weigerde elke geneeskundige hulp.
Hij beschouwde zijn doofheid zelfs als een zegen, omdat gesprekken en lawaai uit zijn naaste omgeving hem niet konden
afleiden.
Zo blijft Thomas Alva Edison maar doorwerken totdat ’t nacht
wordt . . .
Dan loopt hij langzaam naar huis, waar alles en iedereen reeds
urenlang in diepe rust is.
Wij zijn zo gauw geneigd onze grote mannen te verheerlijken en
te zeggen, dat alles, wat zij deden groots en stoer was. Vooral als
je nog een kleine jongen bent, wordt je dan voorgehouden hoe deze
krachtfiguren der geschiedenis een bijna onverzadigbare werkhonger hadden.
Als je groter bent geworden, ga je je afvragen, of die enorme
ijver feitelijk nog wel normaal te noemen is. Is die ontzaglijke
werklust in werkelijkheid geen vlucht voor het leven zelf geweest?
Ik weet wel, dat ’t allemaal niet erg opvoedkundig klinkt, maar
waarom zouden wij de werkelijkheid niet onder ogen durven zien?
Ook vandaag begraven grote mannen zich in het werk, omdat zij
voor heel andere dingen vluchten . . .
Men maakt zo ontzettend veel in het leven ,geslaagde’ mensen
mee, die dank zij een fantastische werklust het tot een hoge positie
brachten. Maar, daardoor zaten ze ook hun leven lang in de
zorgen en als ze je een blik in hun binnenste gunnen, dan zie je heel
vaak dat ’t daar maar een lege boel is. Heel vaak zijn grote teleur
stellingen, angsten en minderwaardigheidsgevoelens de werkelijke
drijfveer voor onze grote geesten op ’t gebied van wetenschap,
techniek en kunst geweest.
Want het is natuurlijk niet normaal, dat iemand 19 uur per
etmaal werkt, ook al is hij nóg zo dol op dat werk!
Edison, met zijn gesloten natuur, heeft het nooit laten blijken,
maar ook hem moeten deze beweegredenen niet vreemd zijn ge
weest.
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Edison loopt nu al aardig naar de tachtig en het lopen valt hem
niet mee. Hij is blij als hij zijn vorstelijk landhuis ,Glenmont’
bereikt, gelegen temidden van een prachtig park, dat gesierd is met
een ware rijkdom aan bloemen en heesters.
De eenvoudige treinjongen van de ,Grand Trunk Express’ heeft
’t wel héél ver gebracht!
Edison is nu zo langzamerhand over de top van zijn roem heen.
Zijn uitvindingen worden door anderen vervolmaakt, de toe
passingsmogelijkheden ervan door anderen uitgebreid.
Dingen als de telefoon, de fonograaf en de elektrische gloeilamp,
die de techniek meteen met een enorme ruk vooruitbrachten,
komen nu niet meer uit Edisons laboratorium.
Nog éénmaal is Thomas Alva Edisons naam op aller lippen.
En dat is op de le februari van het jaar 1927.
Thomas Alva werd toen tachtig jaar.
Niet alleen Amerika, maar, ik mag gerust zeggen, het merendeel
der beschaafde wereld, vierde deze dag met hem mee.
Weer stond de pers vol over Edison. Enorme feesten werden in
Amerika te zijner ere aangericht.
En niettegenstaande zijn hoge leeftijd woonde Edison die feesten
in vele plaatsen in Amerika persoonlijk bij.
Amsterdam vierde Edisons verjaardag met een schitterende
,Edison Lichtweek’. Het is me nog altijd een eer en een genoegen,
dat ik aan de organisatie van deze ,Lichtweek’ actief heb mogen
deelnemen.
Onvergetelijk is voor mij de aanblik van het rijk verlichte
Amsterdam, vanuit een Fokkervliegtuig van de toen nog jonge
K.L.M., die ons een avondvlucht boven de hoofdstad aanbood.
De stad straalde letterlijk van licht.
Alles ter ere van Thomas Alva Edison en diens ongetwijfeld
grootste uitvinding: de elektrische gloeilamp!
Toen is het weer een hele tijd stil geworden rondom Thomas
Alva.
Hij en zijn naaste medewerkers hielden zich in die tijd voor
namelijk bezig met het vervaardigen van kunstmatige rubber.
In plaats van het elastische plantesap te gebruiken, dat uit
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rubberbomen wordt afgetapt, wilde Edison uit andere stoffen,
langs scheikundige weg, rubber vervaardigen.
Dat is de Duitse chemici later op grandioze wijze gelukt. Edison
heeft dat helaas nooit kunnen verwezenlijken.
Het zoeken naar synthetische rubber werd niet alleen in Orange
verricht, maar ook in zijn nieuwe laboratorium in Fort Myers in
Florida.
Het heerlijke, gelijkmatige klimaat van Florida trok de oude en
nu toch heus wel eens vermoeide Thomas Alva Edison sterk aan.
En intussen volvoerde een groot bewonderaar en trouw vriend
van Edison, de zeker niet minder beroemde Mr. Henry Ford, een
plan, dat hij allang had gekoesterd.
Mr. Ford, de ongekroonde autokoning van Amerika, liet het
oude houten laboratorium van Edison te Menlo-Park met gehele
omgeving in Dearborn in de Staat Michigan, volkomen natuur
getrouw nabootsen.
Zelfs kleigrond, die in de omgeving van het laboratorium te
vinden was, werd uit New Jersey naar Dearborn overgebracht om
alles maar zo écht mogelijk te maken.
En op de 21ste oktober 1929 verzamelden President Hoover en
andere hoogwaardigheidsbekleders zich in Dearborn om Thomas
Alva Edisons gouden lichtjubileum te vieren.
En dan zien we Thomas Alva Edison terug als een wat beverige,
oude man, die met betraande ogen staart naar de hem zo eens
vertrouwde omgeving van Menlo-Park, die hier in Dearborn haarfijn nagemaakt is.
Ja, Thomas Alva glimlacht ontroerd over de getrouwheid,
waarmede men zijn laboratorium heeft herschapen, waarin hij
vijftig jaar geleden zijn eerste wankele pogingen deed om de
elektrische gloeilamp te vervaardigen.
Henry Ford begrijpt ’t volkomen en laat de oude Thomas Alva
even helemaal alleen daar bij zijn werktafel staan.
Wat moet er in Edisons hoofd zijn omgegaan in die enkele
minuten?
Wij zullen ’t nooit weten, maar zeker is, dat Edison in die paar
minuten vast meer voldoening ondervond, dan tijdens de urenlange
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redevoeringen en eerbewijzen, die de internationale radiostations,
tot in de treure, in die dagen uitzonden.
Tijdens het diner, dat na de grote huldiging volgde, werd door
Mr. Henry Ford als huldeblijk een Technologisch Instituut opge
richt, dat de naam van Thomas Alva Edison zou dragen.
Maar de werkelijke voldoening van een huldeblijk ondergaat een
werkelijk groot man, als Edison, niet tijdens redevoeringen of
andere huldebetogingen.
Die ondervindt hij pas als hij helemaal alleen staat in de om
geving, waarin hij eens zijn grootste strijd helemaal alleen heeft
gestreden.
En daarom was ’t zo goed aangevoeld van Mr. Henry Ford, dat
hij zijn grote vriend Edison op dat moment even met zichzelf
alleen had gelaten.
Want helemaal alleen strijdt de man zijn grootste en machtigste
strijd!
Waarschijnlijk heeft een traan in Edisons oog geblonken toen
hij daar alleen de strijd van zijn hele leven aan die oude werktafel
opnieuw doorleefde.
Z.H. de Paus Johannes de 23ste heeft ’t zo mooi gezegd, toen hij,
diep ontroerd, een inrichting voor ongelukkige kinderen in Rome
bezocht: „Je schreit maar tweemaal in je leven. Eén keer als je nog
erg jong bent en éénmaal als je erg oud bent.”
Waarom zou een oprechte traan de mens ontsieren? Waarom
zou je je ervoor schamen?
Zelfs een grote geest als Edison toonde zich hier als een gewoon
menselijk wezen.
En Edison werkte door . ..
Rust kende hij niet. Hij wilde niet rusten. Hij bleef aan ’t werk
tot de onverbiddelijke dood ook hem, het genie, kwam opeisen.
Thomas Alva Edison is een lang lijden bespaard gebleven, zacht
en kalm overleed hij, terwijl zijn vrouw en zijn kinderen en zijn
naaste medewerkers om zijn bed zaten.

Het was onbegrijpelijk, dat die energieke mond, die zoveel wijze
en diepgaande dingen had gesproken, nu voor eeuwig zou zwijgen.
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Het licht was uitgegaan.
Het was op de 18e oktober 1931, op zijn 84ste jaar, dat Thomas
Alva Edison ons voor altijd verliet.
Op de 52ste verjaardag van de elektrische gloeilamp werd de
grote uitvinder ter ruste gelegd.
En de President der Verenigde Staten, Mr. Hoover, verzocht de
grote Amerikaanse Natie ter ere van de ontslapene alle lichten
gedurende 1 minuut lang te doven.
En zo geschiedde ’t, dat de fel verlichte straten en pleinen, alle
miljoenen lichtreclames in Amerika, om tien uur ’s avonds op de
18e oktober 1931 werden gedoofd.
Alle elektrische treinen en trams stonden 1 minuut lang stil.
Alles ter ere van dat machtige brein, dat hen eens had geschapen.
Men heeft Edison twee dagen lang opgebaard in het laborato
rium, waarin hij zovele jaren rusteloos had gewerkt. En van de
vroege morgen tot laat in de avond defileerden duizenden mensen
eerbiedig langs het stoffelijk overschot van de grote Thomas Alva
Edison, die op zo’n ingrijpende wijze zijn stem pel op het tijdgebeuren had gezet.
Slechts in tegenwoordigheid van enkele familieleden en enkele
uitverkoren vrienden, onder deze natuurlijk ook Henry Ford, werd
Edison op zijn eigen landgoed te Orange in alle rust en eenvoud
rer aarde besteld.
President Hoover, de toenmalige President der Verenigde Staten
van Noord-Amerika, achtte het zich tot een plicht persoonlijk
aanwezig te zijn.
Een groot Amerikaan, neen, een groot wereldburger, was heen
gegaan, want Thomas Alva Edison behoorde en behoort feitelijk
nóg aan de gehele wereld!
Slechts aan enkele mensen is het gegeven geweest de mensheid
zovele weldaden te bezorgen, als dat aan Thomas Alva Edison
vergund is geweest.
Thomas Alva Edison, de grote tovenaar van Menlo-Park, is de
onsterfelijkheid ingegaan, maar duizenden dingen in onze moderne
samenleving, van de gloeilamp, de elektrische trein, de ijskast, de
radio, de platenspeler, tot de ultramoderne atoomcentrales toe,
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herinneren ons nog elk uur van de dag en nacht aan de man, wiens
onvergelijkelijke wilskracht en genie zovéél schiep, dat zijn geeste
lijke erfenis nog generaties zal kunnen bezighouden!
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