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Een avontuurlijke familie
Aan het strand van het bekende Staten Eiland, in de
staat New Jersey, landde in 1730 een kleine boot, die
de reusachtige oversteek van de Oude naar de Nieuwe
Wereld, van Europa naar Noord-Amerika, met succes
had volbracht.
Onder de opvarenden bevonden zich verscheidene
Nederlanders, van wie er een Edison heette. Deze
Edison en zijn reisgezellen waren niet voor hun
genoegen de Nederlandse bodem ontvlucht. Nee, in
hun aderen stroomde het pioniersbloed, het zwerversbloed, en ze waren vervuld van een drang om in dit
nieuwe land met zijn ongekende mogelijkheden, dit
land, waar bij wijze van spreken het goud op straat
lag, carrière te maken.
Het goud lag er echter niet op straat, zoals bereisde
lieden hen ginds in het verre Holland hadden wijsge
maakt. Wie in Amerika wilde slagen, moest wel
degelijk zijn beide handen flink uit de mouwen steken
en hard, heel hard aanpakken. De minder flinken
raakten al gauw aan lager wal, maar zij die er niet
tegenop zagen hard te werken, kwamen stap voor
stap waar ze wezen wilden.
De jonge pionier Edison stamde uit een geslacht van
harde werkers. Nauwelijks had hij in het Beloofde
Land voet aan wal gezet, of hij trok een kilometer of
wat het binnenland in, tot hij het dorpje Caldwell
bereikte. Daar stichtte hij een gezin en werkte hij zich
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langzamerhand op tot een man die algemeen aanzien
genoot.
Edison kwam niet alleen uit een geslacht van harde
werkers, maar ook uit een heel sterk en taai geslacht.
Een van zijn nakomelingen, een zekere Thomas Edi
son, bereikte de respectabele leeftijd van honderd en
vier jaar!
Deze Thomas was al een echte Amerikaan geworden,
verknocht aan het moederland, Engeland, waarvan
Noord-Amerika toen nog een kolonie was. Het was
dan ook geen wonder dat hij tijdens de Amerikaanse
revolutie dapper aan de zijde van de koningsgezinden
streed en zich bij talrijke gelegenheden onderscheidde,
evenals zijn zoon John.
Toch werden de koningsgezinden verslagen. En toen
de Republiek der Verenigde Staten van Amerika werd
uitgeroepen, nam de jonge John Edison, samen met
vele andere koningsgezinden, de wijk naar het Engels
gebleven Canada. Hij vestigde zich eerst in NieuwSchotland, maar trok later als boer met zijn ossen
span naar Ontario, waar de regering in die tijd tegen
belachelijk lage prijzen land uitdeelde aan trouwe
koningsgezinden. John Edison profiteerde hier even
eens van en kreeg een enorm stuk land toegewezen.
Toch deed hij later zijn grond weer van de hand en
verhuisde naar een klein plaatsje, Vienna, dicht aan
de noordkust van het reusachtige Eriemeer. Het was
daar, dat Johns zoon, Samuel, een leraresje van de
middelbare school leerde kennen, een zekere Nancy
Elliott, met wie hij in 1828 trouwde.
John Edison, die de zeldzame leeftijd van 102 jaar
bereikte, bleef tot aan zijn dood in Vienna, maar
Samuel en zijn vrouw keerden terug naar de Verenig
de Staten, waaruit grootvader Thomas destijds ge
vlucht was. Deze terugkeer was trouwens evenmin
vrijwillig. Want Samuel Edison bemoeide zich, behal-
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ve met zijn hotel, eveneens met de politiek en werd
een groot vereerder van William Lyon Mackenzie, die
Noord-Canada een andere regering wilde geven. Wat
Mackenzie met overleg niet wist te bereiken, probeer
de hij met geweld door te voeren. En Samuel Edison
werd de bevelhebber van zijn strijdmacht. Het resul
taat was echter bedroevend. Mackenzie moest naar de
Verenigde Staten vluchten, en Samuel Edison volgde
hem daarheen. Het werd een verschrikkelijke tocht
van meer dan 280 kilometer, die Samuel vrijwel
zonder zich rust te gunnen en zonder eten of drinken
te voet aflegde, dwars door een woeste streek, over
wild bruisende rivieren en door uitgestrekte, vrijwel
ondoordringbare pijnboomwouden. Tenslotte moest hij
een woeste, brede rivier overzwemmen om de veilige
Verenigde Staten te bereiken.
Zo kwam hij eindelijk in het stadje Milaan, op
Noordamerikaanse bodem. Zijn bezittingen in Vienna
werden door de Canadese regering verbeurd ver
klaard, zodat hij alles weer van de grond af moest
opbouwen. Samuel Edison was echter een ijzersterke
geharde kerel. Samen met zijn nog jonge vrouw
pakten ze de zaken in Milaan energiek aan, en weldra
behoorden ze weer tot de burgers met wie rekening
werd gehouden. Dat was in het jaar 1840.
Tegenwoordig betekent Milaan niet veel en is het
eigenlijk niet meer dan een onaanzienlijk dorpje in de
staat Ohio. Maar in die tijd telde het plaatsje terdege
mee. In de staat Ohio waren toen nog geen spoorwe
gen, waarmee de rijke korenoogsten van de staat naar
de grote steden in het oosten van het land konden
worden vervoerd. De staat moest het dan ook van de
rivier de Huron hebben, die uitstroomde in het
Eriemeer. Kleine schepen konden de Huron gedeel
telijk bevaren, en Milaan had het geluk aan de Huron
te liggen.
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Toch ondervond de scheepvaart nog veel moeilijkhe
den. De rivier was op sommige plaatsen, vooral in
droge tijden, erg ondiep. Ondernemende lieden waag
den er dan ook geld aan om een flink kanaal te laten
graven, dat Milaan met het meer verbond. En van dat
ogenblik af ging het plaatsje met sprongen vooruit.
Grote kooplieden vestigden zich in Milaan, er werden
goede zaken gedaan, en ook de Edisons profiteerden
van deze vooruitgang. Er werd druk gebouwd in het
zich snel uitbreidende plaatsje, en het was dus geen
wonder dat de deuren en kozijnen die Samuel Edison
ging vervaardigen en die van uitstekende kwaliteit
waren, letterlijk wegvlogen. Vaak kreeg hij zulke grote
bestellingen, dat hij verscheidene knechts in dienst
moest nemen om aan de vraag te kunnen voldoen.
In die voorspoedige tijd kregen John en Nancy
Edison een zoon. Ze noemden hem Thomas Alva, en
die tweede naam was natuurlijk niet te danken aan
de gehate Spaanse landvoogd, die hun voorouders in
de Nederlanden onderdrukt had, maar aan een vriend
van John, kapitein Alva Bradley, een man die een
heleboel schepen bezat, die hun vrachten via het
kanaal en over het meer naar het oosten voerden.
De kleine Thomas Alva groeide voorspoedig op. Toch
onderscheidde hij zich in niets van de meeste baby's,
zodat niemand kon voorzien dat dit kind eens de
wereld verbaasd zou laten staan door zijn reusachtige
uitvindingen.
Vader en moeder Edison hadden heel wat met hem te
stellen. Dat kwam voornamelijk doordat het kind alles
wilde onderzoeken. Hij had een paar scherpe ogen, en
toen hij op een goede keer een gans uit de schuur zag
komen, met een flink koppel ganzekuikens, nadat het
dier eerst enkele weken op de eieren had gezeten, kon
Thomas Alva, of Al, zoals hij al spoedig werd ge
noemd, de verleiding niet weerstaan om het ook eens
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te proberen. Zo zochten zijn vader en moeder hem de
volgende dag tevergeefs. Op hun roepen vertoonde Al
zich niet. Hij was niet in huis te vinden en toen de
ongeruste ouders eindelijk ook eens een kijkje in de
schuur gingen nemen vonden ze hun spruit daar met
een ernstig gezichtje in het stro zitten.
'Maar jongen, wat doe je daar toch?* moet moeder
Nancy uitgeroepen hebben. En toen ze hem uit het
stro trok en op zijn benen zette, zag zij tot haar
onuitsprekelijke verwondering dat hij op een aantal
kippe- en eende-eieren had gezeten.
Tot zijn zevende jaar woonde Thomas Al va met zijn
ouders te Milaan. Maar die laatste jaren waren heel
wat minder voorspoedig geweest. Het stadje raakte
lelijk in verval, en dat had het aan zichzelf te wijten.
Er zou namelijk een spoorlijn dwars door de staat
Ohio worden aangelegd, die eveneens het stadje Mi
laan zou aandoen, wanneer de burgerij zich bereid
toonde een deel van de kosten te dragen. Maar de
rijke lieden in Milaan haalden er de schouders over
op en hielden hun portemonnaie stevig dicht.
'Geen cent geven we voor die spoorbaan’, zeiden ze.
'Wij hebben ons kanaal’.
Toen de spoorlijn er toch kwam, zij het ook ver
buiten Milaan om, rukten deze rijke lieden zich van
spijt de haren uit het hoofd, want weldra bleek dat de
spoorlijn alle graantransporten opslokte. Er kwamen
van dag tot dag minder schepen door het kanaal naar
Milaan. De nijverheid liep sterk terug. Grote handela
ren trokken uit de stad weg en vestigden zich in
steden die wel aan de spoorlijn lagen. Ambachtslieden
en winkeliers, die hun beste klanten zagen vertrek
ken, konden ook geen boterham meer verdienen en
vertrokken naar betere en welvarender oorden. En zo
zag ook Samuel Edison zich gedwongen met vrouw en
kroost een goed heenkomen te zoeken. Het werd een
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lange reis, maar tenslotte vestigden ze zich in Port
Huron, aan de zuidzijde van het Huronmeer, in de
staat Michigan, juist waar de Zwarte Rivier en de
Saint-Clair Rivier samenvloeien. Hij begon daar een
graan- en houthandel. En toen Port Huron zich
binnen enkele jaren van een onaanzienlijk dorpje tot
een welvarend stadje ontwikkelde, gingen de zaken
van de Edisons ook steeds meer vooruit.
De jonge Thomas was inmiddels al zeven jaar gewor
den, zodat het tijd werd dat hij naar school ging. Nu
waren de scholen in die jaren nog niet zoals wij ze
kennen. Er werd slechts in enkele vakken les gegeven,
zoals in lezen, schrijven en rekenen. De onderwijzers
waren meestal arme mensen, die met het schrijven
van brieven voor rijke kooplieden hun schamel loon
tje moesten aanvullen. Nee, de onderwijzer stond in
die dagen niet in hoog aanzien. En het moet gezegd
worden dat onze kleine Al het bijzonder slecht met
zijn meester had getroffen. Nauwelijks was hij enkele
maanden op schooi, of de onderwijzer bekeek hem al
met een wantrouwend oog. En toen moeder Nancy
haar spruit eens uit school kwam halen en terloops
bij de meester informeerde hoe het met de vorderin
gen van haar jongen stond, kreeg ze tot haar grote
verbazing en nog grotere verontwaardiging te horen
dat de jongen te dom was om voor de duvel te
dansen!
„Het is boter aan de galg smeren,” bromde de
meester. „De jongen is beslist een beetje achterlijk.
Hij kan geen seconde stil zitten en geen ogenblik zijn
aandacht bij de lessen bepalen.”
„Dan neem ik hem maar van school af,” zei moeder
Nancy gedecideerd. „Mijn Al is juist een heel begaafd
kind, en ik zal hem zelf wel leren wat hij weten
moet.”
Ja, zulke dingen konden in die dagen gebeuren, want
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een leerplichtwet bestond er niet. Al kwam dus thuis,
en hij vond het allang best. De meester beschouwde
hij als een nare strenge man, die niets van kinderen
kon velen. En als hij toch moest leren, welnu, dan
leerde hij liever van zijn moeder, die immers lerares
was geweest en beter voor haar taak berekend was
dan die zure schoolmeester.
Aan zijn moeder heeft Al heel veel te danken gehad.
De goede vrouw werd niet moe haar jongen te
onderrichten in alles wat kinderen gewoonlijk op
school leren. Daarnaast leerde ze hem nog veel meer.
En toen Al twaalf jaar oud was, had hij al dikke en
moeilijke boeken gelezen, waarvan de onderwijzer
waarschijnlijk nooit had gehoord.
Overigens bevestigde hij moeder Nancy’s mening dat
hij helemaal niet dom was en zelfs in sommige
opzichten heel begaafd mocht worden genoemd. Hij
bezat de neiging om alle dingen te onderzoeken en uit
te pluizen, tot hij het naadje van de kous wist. Alleen
voor meetkunde toonde hij bijzonder weinig interesse.
Daarvan voelde hij later weleens spijt, want voor de
vele moeilijke berekeningen die bij verschillende van
zijn uitvindingen, die hij later zou doen, nodig waren,
moest hij volkomen op zijn vertrouwde medewerkers
steunen.
Van vader Samuel kreeg Al wekelijks een klein
zakgeld. Maar denk niet dat hij daarvoor duimdrop,
toverballen, knikkers of tollen kocht, zoals de meeste
jongens van zijn leeftijd. Nee, Al was dol op boeken.
En zijn verstandige ouders gingen van het standpunt
uit dat hij die boeken zelf verdienen moest. Dus
spaarde Al zijn schamele duiten op, tot hij het
begeerde boek kon kopen. Op deze wijze kreeg hij
eindelijk een boek over scheikunde in handen, dat hij
al lange tijd in de uitstalkast van een boekhandelaar
had zien staan. Bijna dagelijks was Al een kijkje gaan
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nemen, of het er werkelijk nog stond. Telkens en
telkens weer telde hij zijn spaarpot na. En toen het
eindelijk zover was dat hij met een kleur van opwin
ding de winkel kon verlaten, het boek netjes verpakt
onder de arm, holde hij naar huis en begon er met
schitterende ogen in te lezen.
Van dat ogenblik af ging voor de twaalfjarige een
nieuwe wereld open. Hij las van experimenten met
knalgas, over het merkwaardige vermogen van fosfor,
dat uit zichzelf ontbrandde wanneer de temperatuur
van de omringende lucht wat warm werd, over de
geheimzinnige lichte metalen kalium en natrium, die
zacht en kneedbaar waren. Wanneer zijn ouders hem
van tijd tot tijd het boek niet afgenomen hadden, zou
Al zelfs niet meer aan eten hebben gedacht.
Bij het lezen van al die merkwaardige experimenten
bekroop hem echter de lust om de proeven zelf na te
doen. Hij had een onderzoekende geest en wilde niets
geloven eer hij het met eigen ogen had aanschouwd.
Zijn zakgeld kreeg plotseling een heel andere bestem
ming. Nu spaarde hij niet meer voor boeken, maar
zag hij de hele week reikhalzend naar het ogenblik uit
waarop vader Samuel zijn oude gladgesleten beurs te
voorschijn zou trekken om hem daaruit zijn zakgeld
te geven. Daarmee spoedde hij zich dan naar de
drogist, die hem de voor zijn proeven benodigde
chemicaliën moest leveren.
Weldra had Al alle proeven genomen die het boek
vermeldde en daarnaast zelf ook al verscheidene
nutteloze experimenten gewaagd. De uitwerkingen
van deze experimenten waren meestal even verras
send als vervelend. Soms richtten ze een ware ver
woesting aan in de kelder, waarin hij zijn meer dan
tweehonderd flesjes met stoffen bewaarde. Een ande
re keer sprong het broze glaswerk uit elkaar en
bedierven de bijtende zuren zijn kleren. Zijn moeder
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dreigde hem meermalen die hele potjeskraam te
zullen opruimen, maar Al wist haar telkens weer in
een goed humeur te brengen en van haar gedaan te
krijgen dat zijn geliefde poeders, kristallen, zouten en
zuren bewaard mochten blijven. Elk potje bevatte een
keurig etiket, waarop de inhoud vermeld stond. Zon
der uitzondering bevatten deze etiketten bovendien de
mededeling, dat de inhoud 'zeer vergiftig’ was, aange
duid door een getekende doodskop met gekruiste
beenderen! Zelfs een potje doodgewoon keukenzout
was met een dergelijk afschrikkend symbool ver
sierd.
Het 'laboratorium' mocht dus blijven, maar op voor
waarde dat de potjeskraam steeds goed achter slot en
grendel gehouden zou worden, zodat geen onbevoeg
den ongelukken in de kelder konden maken. Een
tweede voorwaarde was, dat Al geen ontplofbare
stoffen zou fabriceren. Want zowel zijn vader als zijn
moeder vreesde nog eens met huis en al in de lucht te
zullen vliegen, dank zij de geheimzinnige gifmengerij
van zoonlief.
Het enige avontuur uit die dagen dat Al tot aan zijn
dood is bijgebleven, is dat van de schuur die hij op
een kwade dag in brand stak, alleen uit nieuwsgierig
heid om eens te zien, hoe een echte brand er nu wel
uitzag. De schuur brandde tot aan de grond af. En
toen de dader bekend werd, werd deze naar ouder
wetse trant in het openbaar op het marktplein ge
tuchtigd. Geen wonder dat het hem voorgoed heugde,
want de afstraffing was verre van mals!
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De kleine krantenjongen
Al gauw voelde Al Edison dat hij met zijn experimen
ten weinig zou bereiken, wanneer hij niet over veel
meer stoffen beschikte dan de drogisten in Port
Huron hem konden leveren. Vele van zijn nieuw
verworven boeken vermeldden stoffen waarvan de
drogisten nooit gehoord hadden en die hij in de grote
steden moest bestellen. Maar die stoffen verslonden
heel wat geld; veel meer geld dan hij ooit van zijn
zakcenten bijeen kon sparen. Dus vroeg Al toestem
ming om krantenjongen te mogen worden bij de
Grand Trunk spoorweg, die Port Huron met de grote
stad Detroit verbond over een afstand van tweehon
derd kilometer.
Hier ontpopte Al zich als een uitstekend zakenman een zakenman van twaalf jaar! Hij begon een groen
tenwinkeltje in Port Huron, waarin hij de groenten
verkocht, die zijn vader teelde. De zorg voor de
winkel liet Al aan een vriendje over. Een ander
vriendje mocht Als tijdschriftenwinkeltje bedienen.
Maar deze jongen bedroog hem, zodat Al weldra de
tijdschriftenkiosk sloot.
Zelf reisde hij iedere ochtend met de trein naar
Detroit. In de zeven tot tien wagons lange trein
verkocht hij zijn kranten. Kwam de trein in Detroit
aan, dan had Al vier uur de tijd voordat de trein naar
Port Hurton terugreed. Die vier uur in de grote stad
besteedde hij uiterst nuttig. Hij hoorde dat er een
openbare leeszaal was, waar iedereen gratis de ge
wenste boeken kon lezen. Vlijtig bestudeerde Al daar
de boeken die hij nog niet kende. Hij schreef de
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experimenten zorgvuldig over, schafte zich van het
verdiende geld de benodigde chemicaliën aan in de
stad en experimenteerde thuis naar hartelust. Maar
och, hij verdiende veel te weinig om al die kostbare
chemicaliën en instrumenten te kunnen kopen, die hij
nodig meende te hebben. En het was voor Al dus
dringend nodig, zijn inkomsten te vergroten. Gelukkig
had hij van zijn vader het nodige zakentalent geërfd
en bleef hij dus niet uitsluitend met kranten door de
trein leuren. In plaats daarvan sloeg hij alle soorten
koopwaren in, die zijn bedrijfskapitaaltje hem toe
stond. Moest de trein onderweg stoppen, omdat de
machine onklaar raakte - en dat gebeurde met die
ouderwetse treinen nogal eens - dan holde Al naar de
machinist en vroeg hem hoe lang het karweitje zou
duren. En als de tijd het toeliet, bezocht hij de nabij
gelegen boerderijen, waar hij boter, kaas, vruchten en
groenten kocht, die hij dan later met een kleine winst
weer aan het spoorwegpersoneel verkocht.
Na ieder station verliet Al de bagagewagen en maakte
zijn lange tocht door de coupés. Dan sleet hij, behalve
zijn kranten, ook noten, zoetigheid en andere lekker
nijen, waarmee de passagiers de verveling konden
verdrijven. En wie kocht niet graag iets van die
doortastende krantenjongen, met zijn innemende
glimlach en bescheiden manieren? Ja, over de loop
van zijn zaken had Al niet te klagen. En bovendien
was zijn bestaan vol afwisseling. Hij deed grappige,
gelukkige, maar ook ongelukkige ervaringen op. Zo
gebeurde het eens, dat hij in een coupé kwam waarin
een tweetal planters uit het zuiden met hun neger
slaaf hadden plaatsgenomen. Meteen toen ze Al zagen
binnenkomen, vroeg een van de twee op hooghartige
toon: „Wat heb je daar, jongen?”
„Noten, meneer,” antwoordde Al.
„Goed. Geef me je hele voorraad noten, jongen,” zei
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de planter, tot niet geringe blijdschap van de kleine
verkoper, die zich haastte zijn hele notenvoorraad te
overhandigen.
„Nicodemus, betaal de jongen,” gelastte de vreemde
ling zijn slaaf. De neger trok de leren tas naar zich
toe, die vol zat met klinkende munt en ritselend
bankpapier, en betaalde Al de prijs die deze noem
de.
Het valt te begrijpen dat deze zich in stilte verheugde
over zijn succesvolle verkoop. Maar tot zijn niet
geringe verbazing liet de man Nicodemus het portier
raampje openen en alle noten uit het raam gooien!
Verbijsterd keek Al toe. De overige passagiers die in
het compartiment aanwezig waren, begonnen luid
keels te lachen om de dwaze vertoning. Maar de
vreemdeling vertrok geen spier van zijn gezicht, wend
de zich tot de krantenjongen en vroeg: „Wat heb je
nog meer?”
„Kranten, meneer,” antwoordde Al dadelijk. „Maar
die moet ik even gaan halen.”
„Goed. Haal ze dan.”
Al voorzag een nieuwe voordelige handel en haastte
zich naar de bagagewagen, waar hij zijn hele voorraad
kranten onder de arm nam. Hij was gewoon, ze voor
acht cent per stuk te verkopen, maar besloot onder
weg al de rijke vreemdeling een dubbeltje te laten
betalen.
Weer kocht de zuiderling de hele voorraad, en onder
daverend gelach van de overige reizigers fladderden
de kranten een voor een door het open portierraamp
je naar buiten. Nicodemus betaalde Al en deze liet het
geld vlug in zijn zak glijden.
Hij keerde terug naar de bagagewagen en begon
koortsachtig alle oude kranten en tijdschriften bijeen
te zoeken die toch niet meer te verkopen waren. Snel
berekende hij de prijs, legde er nog een flink bedrag
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bovenop en ging weer terug naar het rijtuig waarin de
rijke vreemdelingen zaten.
Nauwelijks was hij in de coupé, of alle reizigers
begonnen te brullen van het lachen. Het was dan ook
een komisch schouwspel, de kleine Al te zien binnen
komen met een stapel tijdschriften en kranten, die
bijna zo hoog was als hij zelf en nauwelijks te torsen
viel. Maar de slimme Al trok zich van het gelach niets
aan en legde het zo aan, dat hij met zijn stapel de
vreemdelingen moest passeren.
Nauwelijks kregen de zuiderlingen hem in het oog, of
hij werd aangeroepen.
„Wat heb je daar, jongen?” klonk de vraag.
„Kranten en romans, meneer,” antwoordde Al
prompt. „De allernieuwste, prachtige, spannende ver
halen.”
„Ik wil je hele voorraad kopen, jongen. Wat kosten
ze?”
Al zette de stapel op de grond, dacht diep na en
noemde de prijs, die hij van tevoren al bepaald had.
„Uitstekend. Nicodemus, betaal die jongen.”
Begerig keek Al toe, hoe Nicodemus het zilvergeld en
het bankpapier uittelde. De oude kranten en verlopen
tijdschriften, die Al als 'nieuw' had aangeprezen,
fladderden al langs de spoorbaan, en de wanden van
het compartiment daverden van het gelach van de
reizigers.
Weer haastte Al zich naar zijn bagagewagen en sleep
te koortsachtig al zijn bezittingen bij elkaar. Alles wat
hij kon dragen, zeulde hij naar de vreemdelingen, die
elke prijs betaalden die hij vroeg. En alles ging
dezelfde weg als de kranten, de boeken en de noten.
De passagiers rolden tegen elkaar aan van het lachen.
Maar Al lachte niet. Met een ernstig gezicht borg hij
het geld weg dat voor hem zo’n grote waarde had en
ging naar zijn bagagewagen terug. Ditmaal pakte hij al
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zijn overgebleven bezittingen in zijn oude koffer, een
reusachtig bakbeest, bond er een dik touw omheen
en probeerde de koffer uit de bagagewagen te slepen.
Er was bijna geen beweging in te krijgen, maar Al
zwoegde onvermoeibaar door, tot hij eindelijk het
loodzware ding met een laatste en uiterste krachtsin
spanning in de coupé van de zuidelijke edellieden
deponeerde. Hij trok zijn jasje uit, zette zijn pet af,
deed zijn das af en legde de kledingstukken op de
koffer.
„Wat heb je daar, jongen?” De vraag klonk Al als
muziek in de oren. De passagiers gierden het uit,
zodat de tranen hen over de wangen liepen, maar Al
antwoordde ernstig: „Alles wat ik op het ogenblik te
missen heb, heren.”
„Prachtig. Wat moet je ervoor hebben?”
„Vijf dollar, meneer.”
„Nicodemus, betaal de jongen!”
En Nicodemus betaalde Al vijf dollar, terwijl de
passagiers de kledingstukken nakeken, die uit het
raam fladderden. De koffer kon er echter onmogelijk
door, zodat de vreemdelingen Nicodemus opdracht
gaven de deur van de achterste coupé te openen en
daar de koffer uit te gooien. Maar toen zat Al al op
een kist in de bagagewagen zijn geld te tellen en uit te
rekenen wat hij daar allemaal voor kon kopen. Het
was een geluksdag voor hem geweest, en van dat
ogenblik af had hij in zijn hart een warm plekje voor
alle zuidelijke edellieden.
Als verdiensten stegen snel, en toen hij zo ver was dat
hij acht dollar per dag verdiende, nam hij een jongen
van zijn eigen leeftijd in dienst. Aan die stijgende
winst was het feit dat de Amerikaanse burgeroorlog de strijd tussen de noordelijke staten, die de slavernij
wilden afschaffen, en de zuidelijke, die de slavernij
wilden handhaven - uitgebroken was, niet vreemd.
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Iedereen snakte naar nieuws over de oorlog, en de
verkoop van kranten nam sterk toe. Al wist daar
handig van te profiteren. Dank zij zijn vriendschap
met de telegrafist van het station in Detroit zag hij
kans een flinke slag te slaan. Toen hij op een goede
dag in Detroit zijn dagelijkse kwantum kranten kwam
halen, hoorde hij van de bevriende drukkers van de
’Detroiter Press’, dat de bijzonderheden van de grote
veldslag bij Shiloh bekend waren geworden. Er wer
den getallen genoemd van 25.000 doden, maar de
hoofdzaak was, dat generaal Grant het leger van de
zuidelijken verslagen had en dat de zuidelijke generaal
Johnston gesneuveld was. Al begreep dadelijk dat hij
aan zijn gewone hoeveelheid kranten niet voldoende
zou hebben. Hij peinsde echter op een middel om zijn
verkoop nog sterk te vergroten en kwam opeens op
een prachtig denkbeeld. Hij nam de telegrafist van
het station in de arm, beloofde deze een gratis
abonnement op een bekend weekblad, wanneer hij de
allervoornaamste bijzonderheden van de slag bij Shi
loh aan de tussenliggende stations wilde seinen, met
het verzoek het nieuws op het bord te schrijven
waarop de vertrekuren van de treinen stonden aange
geven. De telegrafist voldeed aan het verzoek, en Al
spoedde zich opnieuw naar de Detroiter Press. Hij
wilde duizend exemplaren van de krant hebben die
het grote nieuws bevatte, maar ... hij had geen geld
om een dergelijke aankoop ineens te bekostigen. Hij
vroeg de directie te spreken, maar werd afgesnauwd.
Hij had echter het geluk dat een van de directeuren
toevallig iets van zijn verzoek opving. En daar deze
plezier in de ondernemende krantenjongen had, liet
hij hem op krediet duizend exemplaren van de krant
geven.
Het was op het nippertje! De kranten waren nog nat
van de pers en ongevouwen. Al wist ze echter met
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behulp van een handwagen nog juist op tijd op het
station en in de bagagewagen te krijgen. Daar begon
hij dadelijk de kranten te vouwen. En toen de trein in
het eerste tussenstation stopte, stond er al een reus
achtige menigte klaar, die hem de kranten bijna uit
de handen rukte. Al verhoogde zijn prijs van vijf tot
zeven cent, om de verkoop een beetje te remmen,
want hij moest ook voor de andere stations nog een
aantal overhouden.
Op het volgende station ging het op dezelfde manier,
en weer verhoogde Al zijn prijs.
In Port Huron wachtte hem de grootste mensenmassa
op die hij ooit bijeen had gezien. Ze schreeuwden
opgewonden door elkaar. Het nieuws, dat de stations
chef op het zwarte bord had geschreven, had zich
snel door de stad verspreid, en iedereen wilde de
eerste zijn om de berichten met eigen ogen in de
krant te kunnen lezen.
Al vroeg voor die laatste kranten 25 cent per stuk, en
ze vlogen letterlijk weg. De volgende dag was hij
makkelijk in staat de drukkers te betalen, en boven
dien een zoet winstje over te houden.
Dit succes maakte hem overmoedig. Als het kranten
verkopen zo makkelijk gaat, waarom zou ik dan niet
mijn eigen krant kunnen maken? vroeg Al zich af. En
hij voegde de daad bij het woord. Van een drukkerij
nam hij een aantal oude letterkasten over, plus
andere gereedschappen en een afgedankt drukpersje.
Daarmee richtte hij in de bagagewagen zijn eigen
drukkerijtje in. Al gauw verscheen het eerste nummer
van de 'Weekly Herald’, een 'krant* ter grootte van
een paar blaadjes uit een schoolschrift, vol nieuwtjes
en grappen, die hij van de verschillende telegrafisten
langs de spoorlijn opving.
Verder bevatte het krantje alle mogelijke berichten
over de spoorwegen, speciaal de Grand Trunk-spoor-
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weg. Alles wat de vijftienjarige journalist, drukker en
krantenverkoper Thomas Alva Edison de moeite
waard leek, drukte hij in zijn krantje. En daarbij
vergat hij zeker zijn vrienden niet. Het krantje werd
spoedig populair. Binnen een paar weken had hij al
vijfhonderd vaste abonnés en verkocht hij bovendien
nog enkele honderden losse nummers. De prijs was
niet hoog, maar toch leverde het krantje hem een
vaste winst van ongeveer veertig dollar per maand
op.
Zo vermeldde hij in een van zijn nummers dat de
machinist Northrop beslist in aanmerking kwam voor
een premie, omdat hij zo’n kundig en plichtsgetrouw
beambte was. Natuurlijk was Al dik bevriend met de
machinist. Of deze de premie ooit gekregen heeft, is
niet bekend. Al had werkelijk een jongensachtig ple
zier in zijn krant. Hij schreef een scherp artikeltje
over een zekere heer Watkins, die de spoorwegmaat
schappij voor zevenenzestig dollar wilde oplichten
met een koffergeschiedenis. En voorts stelde hij zijn
abonnés in het vooruitzicht dat de krant spoedig
uitgebreid zou worden, en dat iedere abonné zijn
naam in de kolommen zou aantreffen.
Het krantje kwam ook onder de ogen van belangrijke
mensen die met de Grand Trunk reisden en een
nummertje van de sympathieke krantenjongen koch
ten. De beroemde Engelse ingenieur Stephenson uitvinder van de locomotief - kreeg een exemplaar in
handen en vond het zo aardig, dat hij het mee naar
Engeland nam, waar het wereldbekende Londense
blad 'Times' er een artikel aan wijdde.
Helaas kwam aan de uitgaaf van deze krant een
ontijdig einde, door een noodlottige gebeurtenis.
Behalve met het drukken van zijn krant hield Al zich
namelijk in de bagagewagen ook nog steeds met zijn
scheikundige proeven bezig. Tijdens een van zijn
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experimenten ging er een hevige schok door de trein,
waarbij een stukje fosfor op de grond viel en meteen
ontbrandde. Weldra stond de wagon in lichterlaaie.
De conducteur snelde te hulp, en het tweetal slaagde
erin de brand te blussen. Maar deze conducteur, een
heetgebakerde Schot, maakte zich zo kwaad, dat hij
Al een aantal stevige oorvijgen toediende en hem op
het volgende station, Mount Clemens, uit de trein
gooide, met al zijn chemische instrumenten, chemica
liën, letterkasten en drukpers. Er bleef weinig over
van Al Edisons met zoveel zorg en moeite bijeen
gebrachte schatten. En de oorvijgen waren zo hard
aangekomen, dat hij er levenslang een doofheid van
overhield.
Van experimenten in de trein was nu geen sprake
meer, en de 'Weekly Herald’ ging over de kop. Maar
gelukkig kreeg Al toestemming van zijn vader om het
restant van zijn kostbare bezittingen naar de kelder
van zijn ouderlijk huis over te brengen, al moest hij
beloven nooit meer met brandbare of explosieve
stoffen te experimenteren.
Hij had in die dagen een vriend, John Ward, die
dezelfde liefhebberij had als Al. Samen studeerden de
jongens uit leerboeken over elektriciteit, tot deze
geen geheimen meer voor hen bevatten. Al had
bovendien aardig wat praktische kennis van de tele
grafie opgedaan in het station van Mount Clemens,
waar de trein altijd een lang oponthoud had. Die
kennis kwam hem nu uitstekend van pas. Op een
goede dag besloot het tweetal hun woningen door een
telegraaflei ding te verbinden. Ze namen daartoe ge
woon ijzerdraad, dat ze van boom tot boom spanden
en met oude flessen isoleerden. Waar geen bomen
beschikbaar waren, bedienden ze zich van lange
latten en palen. Toen de leiding klaar was, stonden ze
voor het volgende probleem: Hoe moesten ze aan
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stroom komen? In die dagen kon je nog niet in een
winkel een batterij gaan kopen. De toegepaste elektri
citeit stond nog in de kinderschoenen, en alles moes
ten de jongens zelf maken. Het was hun uit eenvoudi
ge proefjes bekend dat een kattevel, mits, flink
gewreven, elektriciteit opleverde. En Al besloot van
die methode gebruik te maken. John en hij legden
beslag op twee tevreden poesjes, die echter heftig
protesteerden, toen ze met ijzerdraadjes om de poten
aan elkaar en aan de telegraaflijn verbonden werden.
Het aaien over hun velletjes konden de dieren ook
maar matig op prijs stellen, en Al zag spoedig in, dat
deze methode voor de praktijk ongeschikt was. De
poezen werden weer in vrijheid gesteld, en de jongens
begonnen een flinke batterij te vervaardigen. De
batterij leverde de benodigde stroom, en nu konden
de vrienden met elkaar telegraferen. Helaas ontbrak
het ze aan tijd om geregeld te oefenen en te experi
menteren. Al kwam 's avonds pas om halftien thuis,
en zijn vader had als vaste regel gesteld dat hij om
halftwaalf naar bed moest. Ook daarop wist hij echter
iets te vinden. Vader Edison verdiepte zich na Als
thuiskomst dadelijk in de kranten die de jongen
meebracht. Hij was een verwoed lezer en had grote
belangstelling voor het oorlogsnieuws. Op een goede
dag echter bracht Al de kranten niet mee naar huis,
maar gaf voor, ze per vergissing bij zijn vriend John
te hebben laten liggen, tot grote teleurstelling van pa,
die reikhalzend naar de laatste oorlogsberichten uit zat
te kijken.
„Daar weet ik wel iets op,” verklaarde Al. „John kan
me het nieuws wel telegraferen.”
Natuurlijk wist zijn vader wel het een en ander van
het bestaan van de telegraaflijn af, maar dat deze ook
werkelijk functioneerde en hoe dat precies in zijn
werk ging, was de goede man onbekend. Hij had er
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nooit enige belangstelling voor gehad. Maar nu was
hij opeens bijzonder geïnteresseerd.
„Hoe gaat dat dan, Al?” vroeg hij.
„Ik zal het u laten zien, vader. Gaat u maar mee naar
boven.”
Zo toog het tweetal naar Als kamertje. Al riep
telegrafisch zijn vriend op, die weldra blijk van zijn
aanwezigheid gaf. Die avond seinde John de be
langrijkste kranteberichten over, die door Al werden
opgevangen en netjes overgeschreven op een stuk
papier. En vader Edison was zo in de berichten
verdiept, dat hij vergat op de tijd te letten. Het werd
één uur in de nacht, toen Al eindelijk verklaarde dat
het nieuws uitgeput was. Van dat ogenblik af werd de
halftwaalf-regel opgeheven. Al bracht voortaan de
kranten weer mee naar huis en kreeg toestemming
om naar bed te gaan wanneer hij dat wilde.
Dat Al zich helemaal aan de problemen van de
elektriciteit en de telegrafie zou gaan wijden, was
voor een groot deel het gevolg van een toevallige
gebeurtenis, die plaatsvond kort nadat de telegraaf
verbinding tussen Johns en Als huis werd verstoord
door een koe. Het dier liep een paal omver en trok de
hele leiding aan stukken, die daarna niet meer werd
hersteld.
Het gebeurde op een morgen in augustus 1862 in
Mount Clemens, tijdens het oponthoud van de boemeltrein waarmee Al reisde. De locomotief had een
goederenwagen op het hoofdspoor gerangeerd. De
zware wagon reed vrijwel geruisloos langzaam alleen
verder. Wat de machinist niet had gezien, was Al
Edison niet ontgaan. Een eindje verderop speelde een
kind op de rails. Het hart klopte Al in de keel.
Verbijsterd staarde hij naar het rustig spelende kind,
dat zich van geen gevaar bewust was. De goederenwa
gen rolde gestaag verder. Opeens kwam Al tot zich-
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zelf. Hij holde langs de spoorbaan voort, en bad vurig
dat hij nog op tijd mocht komen. De wagen had het
kind al bijna bereikt en Al spande zich tot het uiterste
in. Hijgend bereikte hij het niets vermoedende kind,
greep het ruw bij een armpje en trok het opzij. Het
was op het laatste nippertje, want het voorste wiel
van de wagen schampte nog juist langs Als been. Was
hij een seconde later gekomen, dan zou het zware
gevaarte het kind verpletterd hebben.
Met bonzend hart en zwaar hijgend stond Al naast de
spoorbaan en trilde op zijn benen. Hij hoorde het
grind knarsen, en het volgende ogenblik stond J. U.
Mackenzie, de stationschef-telegrafist van het station
Mount Clemens, naast hem en nam het huilende kind
in zijn armen. De goede man was totaal overstuur. Hij
had Al horen schreeuwen en was naar buiten gehold.
Verstijfd van schrik en angst had de arme man
toegezien hoe Al een moedige poging deed om zijn
kind te redden. En tranen van geluk waren in zijn
ogen geschoten, toen hij zag hoe Al het jongetje nog
op het allerlaatste ogenblik voor de moordende wie
len van de wagon wist weg te trekken.
,,Ik zal je mijn leven lang dankbaar blijven, jongen,”
zei Mackenzie tegen Al, toen hij een beetje van de
schrik bekomen was. ,,Je hebt het leven van mijn
zoontje gered, en dat zal ik nooit vergeten. Het spijt
me dat ik niet voldoende geld bezit om je te belonen
zoals je dat verdient, maar wanneer je dat wilt, zal ik
je gratis opleiden tot telegrafist.”
Natuurlijk mompelde de bescheiden Al dat zijn daad
helemaal niets bijzonders was en dat iedereen dit
gedaan zou hebben in zijn plaats. Maar het aanbod
lokte hem wel aan, al zag hij niet onmiddellijk in hoe
het te verwezenlijken was.
„Als je een jongen in dienst neemt die voor jou het
traject Mount Clemens-Detroit waarneemt, kun je
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gemakkelijk vier dagen in de week hier komen,”
stelde Mackenzie voor. En zonder zich een ogenblik te
bedenken, nam Al het besluit, dadelijk naar een
plaatsvervanger uit te zien. Hij slaagde hierin betrek
kelijk gemakkelijk, en nu brak er een drukke tijd aan
voor de jonge telegrafist. Mackenzie had plezier van
zijn leerling, die zijn eigen instrumenten meebracht.
Voor de telegraafverbinding met het huis van John
Ward had hij in een geweermakerij in Detroit zelf zijn
seinsleutels en andere benodigdheden vervaardigd, en
die kwamen hem nu uitstekend van pas.
Weldra had Al alles onder de knie wat een spoorwegtelegrafist hoorde te weten en te kennen, en na vier
maanden moest Mackenzie bekennen dat hij Al niets
meer kon leren.
Al bedankte zijn leermeester dus van harte en zocht
naar een middel om zijn pas verworven kennis in de
praktijk toe te passen. Dat bracht hem op het denk
beeld, een eigen telegraaflijn te openen, ten behoeve
van de burgers en zakenlieden van Port Huron.
Weliswaar was er een officieel telegraafkantoor in het
stadje aanwezig, maar Al meende dat een tweede
telegraafkantoor zeker reden van bestaan zou hebben.
Hij stelde zich dus in verbinding met de drogist, met
wie hij dik bevriend was en die hem aan de meeste
chemicaliën voor zijn scheikundige proeven had gehol
pen. De drogist, zelf een ondernemend man, had er
wel oren naar en meende dat het niet schadelijk voor
het aanzien van zijn zaak zou zijn, wanneer hij er een
telegraafkantoortje bij hield. Al toog onmiddellijk aan
het werk. Hij legde zelf een lijn aan, die de drogisterij
met het station verbond, en ging in het 'kantoortje',
zoals hij het door de drogist beschikbaar gestelde
zijvertrekje noemde, zitten wachten op de klanten, die
nu wel in drommen zouden komen opdagen, naar hij
meende.
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Dat liep echter tegen. De eerste drie dagen kwam er
niemand een telegram aanbieden. Op de vierde dag
verscheen er één klant met een zakelijk telegram,
maar de beide daarop volgende dagen was het weer
met de klandizie gedaan. Dat bracht Al tot het besef
dat een tweede telegraafkantoor in Port Huron geen
reden van bestaan had, en dat het officiële kantoor, dat
in de winkel van de juwelier Walker was onderge
bracht, ruimschoots in de behoeften van de zakenlie
den voorzag. Spoedig daarop sloot hij het telegraaf
kantoor in de drogisterij, en korte tijd later werd hij
als telegrafist in het officiële telegraafkantoor aange
steld. Hij deed het graag en richtte een slaapkamertje
in het kantoor in, zodat hij voor dringende nachttelegrammen altijd bereikbaar kon zijn. Hij was daardoor
in de gelegenheid zich ’s nachts te bekwamen in het
uitwerken en bijhouden van de nieuwsberichten, die
als ’perstelegrammen’ bekend stonden en die vooral
in de vroege ochtenduren zeer druk over een van de
draden werden geseind. Iedere telegrafist in die dagen
stelde er een eer in ’perstelegrammen vlot te kunnen
opnemen en uitwerken.
Door zijn drukke nachtarbeid als telegrafist kwamen
zijn proeven wel een beetje in het gedrang, maar daar
vond Al spoedig iets op. Hij experimenteerde overdag
en bekommerde zich niet al te erg om de meestal
oninteressante telegrammen, die hij overdag moest
seinen. En zo kon het gebeuren dat een dringend
telegram vaak uren bleef liggen, omdat de jonge Al zo
verdiept was in zijn proefnemingen, dat hij eenvoudig
zijn plicht vergat.
Toch was Walker wel tevreden over hem en had hij er
plezier in, de jongen in de kelder gade te slaan,
wanneer hij met een wirwar van draden en instrumen
ten bezig was het een of andere denkbeeld, dat bij
hem was opgekomen, uit te werken en de praktische
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bruikbaarheid ervan te onderzoeken. Bevredigde de
uitkomst van zo’n vaak heel ingewikkelde proefne
ming hem niet, dan zag hij er niet tegenop om alles
wat hij voor het nemen van de proef had gebruikt,
eenvoudig weg te gooien en zich met volle energie op
een nieuw idee te werpen, dat inmiddels in zijn
voortdurend werkzame brein was gerijpt.
Hij bezat echter ook een gezonde eerzucht, en het
stille telegraaf kantoortje van Port Huron begon hem
al spoedig te vervelen. Hij kon er niets meer leren en
deed zijn best om een aanstelling op een groter en
belangrijker kantoor te krijgen. Dat lukte hem, en zo
vertrok hij op een goede dag naar Stratford Junction
in de Canadese staat Ontario, het land waar zijn
voorouders gewoond hadden en dat zijn vader hals
over kop had moeten verlaten. Als onaangename
herinnering nam hij het mislukken van zijn krantje de
’Paul Pry’ mee. Hij had dit krantje samen met een
vriend - een aankomend verslaggever - opgezet, en de
inhoud bestond grotendeels uit allerlei onzin en
schimpscheuten op verscheidene burgers van Port
Huron. Geen wonder dat het blaadje in een kwade
reuk kwam te staan. Het was echter afgelopen, toen
een van de ingezetenen, die bijzonder gebelgd was
over een artikeltje waarin hij in een kwaad daglicht
werd gesteld, de overmoedige jonge uitgever ’s
avonds in het donker opwachtte en zonder pardon in
het ijskoude water van de rivier de Saint Clair
smeet.
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3
Uit Canada gevlucht

Het was aan Mackenzie’s bemiddeling te danken dat
Al Edison het baantje van nachttelegrafist bij de
Grand Trunk-spoorwegmaatschappij in Canada kreeg,
en onze jonge onderzoeker was er erg mee in zijn
schik. Hij was op dat ogenblik zestien jaar oud en al
een volleerd telegrafist. Tot dusver hadden zijn vele
honderden proefnemingen nog tot niets geleid. Wel
had hij er heel wat van geleerd. Van vele proeven
stond het mislukken al bij voorbaat vast. En als
Edison er de boeken nauwkeurig op had nageslagen,
zou hij het ook wel geweten hebben. Maar al studeer
de de jonge Edison gretig, toch was hij geen echte
boekenwurm. Hij wilde alles zelf ondervinden, zelf
ervaren. Daardoor begreep hij beter waarom een
proef niet lukte, doordat hij nu de feiten eenvoudig
constateerde. Toch zou hij in Stratford zijn eerste
uitvinding doen, al kostte die uitvinding hem ook zijn
betrekking. Dat gebeurde zo: de telegrafisten waren
verplicht, ieder uur een bepaald signaal uit te zenden.
Een soort controlesignaal dus, om te bewijzen dat ze
op hun post waren. Nu had Al dienst van 's avonds
zeven tot 's morgens zeven. Dit betekende dat hij
overdag zou moeten slapen en maar enkele uren tijd
voor proefnemingen overhield. Zoals echter te begrij
pen valt, beviel hem dat niet en hij piekerde dus op
een middel om ondanks het regelmatige controlesig
naal, dat als signaal nummer 6 bekend stond, toch ’s
nachts enkele uren te kunnen slapen. Daartoe had hij
een toestel nodig dat ieder uur automatisch de seinsleutel bediende. Lang peinsde hij erover, tot hij op het
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denkbeeld kwam, een klok in te schakelen. In het
telegraafkantoor hing een flinke slingerklok. En Al
had niet voor niets in zijn vrije uren in Port Huron en
Mount Clemens de horlogemakerskunst afgekeken!
Hij stelde een ingenieus rad samen, dat hij door
middel van enkele draden met de klok en de seinsleutel verbond. En ieder uur, wanneer de klok sloeg,
kwam het rad in beweging: het zette de seinsleutel in
werking, en precies op tijd bereikte het signaal zes de
hoofdpost. Voor de districtsleidei' had het er dus de
schijn van dat telegrafist Edison van Stratford Junction een zeer nauwgezet en plichtsgetrouw beambte
was. Niemand kon dan ook vermoeden dat deze
zelfde Edison rustig op één oor lag te dromen, terwijl
de klok zijn werk waarnam.
Edison voelde zich er heel gelukkig bij. Die uren slaap
in de nacht stelden hem in staat, overdag wat minder
te slapen en meer tijd aan zijn geliefkoosde experi
menten te besteden.
Het spreekt wel vanzelf dat dit bedrog niet ongestraft
kon doorgaan en op een kwade dag moest uitkomen.
Dat gebeurde ook al vrij spoedig. De districtsleider
kwam namelijk tot de merkwaardige conclusie dat
Stratford Junction, kort nadat het ’t signaal 6 had
uitgezonden, niet antwoordde op een dringend treintelegram. Onmiddellijk ging men op onderzoek uit
en... vond de telegrafist slapend naast het ingenieu
ze, bedrieglijke apparaat. Weliswaar werd Edisons
uitvinding bewonderd en later ook in het groot
toegepast, maar het kwam hem op een scherpe
berisping van zijn meerderen te staan, die hem
duidelijk aan het verstand brachten dat een slapende
telegrafist voor de spoorwegmaatschappij van nul en
gener waarde was.
Edison was nu eenmaal te rusteloos van natuur om
het in een vaste dienstbetrekking lang te kunnen
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uithouden. Zelfs al was hij op zijn post, dan nog
zwierf zijn geest vaak oneindig ver weg en hield zich
bezig met problemen die niets met zijn taak te maken
hadden. Men noemde hem een verstrooide jongen, die
zijn aandacht niet bij zijn werk had, en daar was veel
van waar.
Toch had Edison zijn ontslag te wijten aan een
ongelukkige samenloop van omstandigheden, waar hij
zelf geen schuld aan had. Op een nacht ontving hij
een telegram, waarin hem gelast werd de goederen
trein die binnen enkele minuten het station zou
passeren, vast te houden. Edison telegrafeerde onmid
dellijk terug dat hij dit doen zou, holde naar buiten en
ging de seinwachter zoeken. Hij kon de man niet zo
gauw vinden, en toen hij hem eindelijk had, daverde
de trein al voorbij, voordat de seinwachter het stop
sein kon geven.
Edison rende terug naar zijn telegraaf en riep het
volgende station op, maar vernam daar dat men juist
een goederentrein in tegengestelde richting had laten
vertrekken.
Dat was een gevaarlijke situatie. Twee treinen, die in
de nacht met grote snelheid elkaar tegemoet reden,
en niemand die een ramp kon voorkomen! Ja, toch!
Edison bedacht dat dicht bij het station nog een
tussenstation lag, aan een knooppunt van spoorwe
gen. Wanneer hij de dagtelegrafist die daar sliep, nog
op tijd kon bereiken, bestond er een kansje dat een
vreselijke ramp voorkomen kon worden.
Weer holde Edison blootshoofds in de koude winter
nacht naar buiten. De maan was schuilgegaan achter
de wolken, maar de spoorrails glansden mat en waren
duidelijk te onderscheiden. Voort jakkerde Al, langs
de donkere spoorbaan. Tot hij hals over kop in een
kuil viel, de spoordijk af rolde en in een ondiepe
greppel bewusteloos bleef liggen.
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Toen hij eindelijk bij kennis kwam en hinkend het
telegraafkantoor bereikte, hoorde hij tot zijn grote
opluchting dat door de tegenwoordigheid van geest
van de beide machinisten een ongeluk was voorko
men. Beiden hadden bijtijds de uit de andere richting
naderende trein opgemerkt en hun treinen op nau
welijks enkele meters van elkaar tot stilstand ge
bracht!
Niettemin werd Edison naar Toronto ontboden, waar
hem geen mals onthaal wachtte. De directeur verweet
hem grove nalatigheid en dreigde zelfs hem aan de
politie te zullen overleveren, zodat hij in de gevange
nis over zijn zonden zou kunnen nadenken. Op dat
ogenblik kwamen er enige heren de directeurskamer
binnen, en tijdens het hierop volgende gesprek zag Al
zijn kans schoon om stilletjes het vertrek te verlaten.
Hij holde regelrecht naar het goederenemplacement
en... had geluk! Er stond juist een trein klaar om
naar Sarnia te vertrekken, en de machinist was nog
een oude kennis van Edison, die hij eens in zijn
krantje de ’Weekly Herald’ met een prijzend artikel
tje had verblijd. De machinist stond hem toe, in een
van de bagagewagens mee te reizen naar Sarnia. Daar
nam hij de veerboot naar Port Huron. En hij durfde
pas weer vrij adem te halen, toen hij veilig voet op de
bodem van Michigan zette. Net als vele jaren tevoren
zijn vader, was ook Al uit Canada gevlucht!
In die winter, die buitengewoon streng was, verniel
den de ijsschotsen in de rivier de telegraafkabels.
Daarmee was de verbinding met de stad Sarnia
verbroken. Het was totaal onmogelijk om over het
kruiende ijs de overkant te bereiken. Edison wist er
echter raad op en liet een locomotief tot dicht aan de
rivieroever rijden. Met de stoomfluit begon hij nu
morsetekens naar de overkant te seinen, net zo lang
tot men hem in Sarnia begreep en op dezelfde wijze
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ging antwoorden. Zo lang de rivier onbevaarbaar
bleef en dus ook de kabels niet gerepareerd konden
worden, handhaafde men deze noodtelegraaf, waar
mee Edison in zijn geboorteplaats alle eer inlegde.
Toch was Edison niet van plan om de rest van zijn
leven in Port Huron te slijten. Hij was nog jong en
onervaren, en daar de burgeroorlog nog in onvermin
derde hevigheid voortduurde en duizenden telegrafis
ten aan het front dienst deden, bestond er in de
burgermaatschappij een voortdurend tekort aan be
kwame telegrafisten. Zo nam Al op een goede dag zijn
koffertje op, stapte in een goederentrein en liet zich
naar de grote steden in het oosten brengen. Van dat
ogenblik af werd hij een reizend telegrafist. Nergens
bleef hij lang, maar overal leerde hij iets, overal blonk
hij uit. Overal mocht men hem graag, en toch ... zag
men hem overal ook weer graag vertrekken. Zijn
collega’s vreesden zijn uitzonderlijke talent, waarmee
hij hen in de schaduw stelde. En zijn meerderen
stelden zich liever tevreden met minder begaafde
telegrafisten, die tenminste geen experimenten uit
haalden.
Het was voor Edison een geluk dat hij zo’n sterk en
kerngezond lichaam bezat, want hij gunde zichzelf
zelden rust. Hij sliep veel minder dan de meeste
jongelui van zijn leeftijd en buitte ieder vrij ogenblik
uit om zijn kennis te vergroten. Overal waar hij
opdook, maakte hij dat er over hem gesproken werd.
Men had respect voor zijn geweldige capaciteiten.
Niemand kon zo snel telegrammen opnemen als Edi
son. Men maakte dankbaar gebruik van zijn kleine
uitvindingen en van de verbeteringen die hij in het
telegraafsysteem aanbracht. En daar hij onder alle
omstandigheden dezelfde eerlijke en bescheiden jon
geman bleef maakte hij ook veel vrienden.
Het beroep van telegrafist was in die dagen tamelijk
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nieuw. De telegraaf bestond pas kort en was nog
verre van volmaakt. Dat de telegraaf een reusachtige
toekomst tegemoet ging, was iedereen echter dui
delijk. Talloze jonge en vooruitstrevende mannen pro
beerden dan ook als telegrafist carrière te maken. Als
ze echter de vereiste routine opgedaan en een aanstel
ling bemachtigd hadden, brak er een moeilijke perio
de van hard en langdurig werken aan. De telegraafbu
reaus waren meestal ondergebracht in oude, vervallen
woningen, waarin de telegrafisten tevens sliepen en
de maaltijden gebruikten. Het telegraaflokaal bevatte
zelden meer dan een aantal tafels, waarop de instru
menten stonden, een paar olielampen voor de verlich
ting en een aantal stoelen voor de dienstdoende
telegrafisten. In een ander vertrek waren de elektri
sche batterijen ondergebracht, die de stroom voor het
telegraafnet moesten leveren en over het algemeen
slecht verzorgd werden. De batterijen, die veelal met
zwavelzuur gevuld waren, verspreidden een on
draaglijke stank, en niet zelden beten de scherpe
zuren de vloeren stuk. De slaapvertrekken vormden
meestal een schitterend jachtveld voor insektenverzamelaars. In de stromatrassen huisden alle soorten
luizen, vlooien en ander ongedierte dat de wereld
bevolkte, zodat de arme telegrafisten ruimschoots hun
deel kregen. Bovendien waren de maaltijden bijzonder
slecht, waardoor het leven lang geen pretje was. Geen
wonder dat Edison er al gauw uitzag als een schooier.
Vooral omdat hij geen cent voor zijn kleding over
had. Eens kocht hij een nieuw pak, omdat het oude
volkomen versleten en door bijtende zuren uit de
batterijen vernield was. Het pak was nog geen twee
dagen oud, toen bij een proef een flesje zwavelzuur
omviel, dat de broek grondig bedierf. „Waarom heb
ik ook dertig dollar voor een pak uitgegeven,” zuchtte
Al. „Ik had mijn geld beter kunnen besteden.”
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Was het een wonder dat men hem overal waar hij
verscheen voor een dom boertje aanzag? Maar van
die mening kwam men wel terug, wanneer men
Edison eenmaal aan het werk had gezien.
In Cincinnati werkte hij lange tijd als telegrafist,
opzichter, en manusje-van-alles. Daar leerde hij Wil
ton F. Adams, meestal Milt Adams genoemd, kennen,
met wie hij dadelijk bevriend raakte en ook lang
bevriend bleef. Het opnemen en uitwerken van pers
telegrammen werd zijn lievelingswerk, en niemand
die het in snelheid van hem won. Ook in Indianapolis,
waar hij later heen trok, vestigde hij spoedig de
aandacht op zich. Maar uiteindelijk belandde hij toch,
dank zij de voorspraak van zijn vriend Milt Adams, in
Boston, na eerst onderweg nog te zijn ingesneeuwd.
Die aankomst in Boston vergat hij later nooit meer.
Hij was veel te dun gekleed, in een tot op de draad
versleten zomerpakje. Daarbij droeg hij een soort
cowboyhoed, die in de oostelijke steden dadelijk de
lachlust opwekte. Geen wonder dus, dat zijn entree in
het telegraafbureau heel wat hilariteit veroorzaakte.
De aanwezige telegrafisten staken de koppen bij el
kaar. Zij zouden dat boertje van buiten weleens een
fijne poets spelen. Dus zetten ze hem aan de tafel, die
in verbinding stond met New York en waar de
persberichten voor een van de grootste kranten uit
Boston ontvangen werden. De seiner in New York
had de reputatie 'snel als de bliksem’ te zijn, en hij
deed die reputatie alle eer aan. Hij seinde zijn
persberichten in zo’n hels tempo, dat geen telegrafist
hem had kunnen bijhouden, of hij moest... Edison
heten! Want wat Als nieuwe collega’s in Boston niet
wisten, was dat dit vreemd uitziende 'boerenjochie' een
eigen systeem van snelschrift had uitgedacht, waar
mee hij de grootste snelheden kon bijhouden.
Toen de New Yorkse seiner merkte dat de nieuweling
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al zijn telegrammen foutloos opnam, probeerde hij
deze een poets te bakken door de tekst van de
telegrammen door elkaar te gooien en de woorden in
verkeerde volgorde door te geven. Ook die opzet
faalde, en voor de verbaasde ogen van zijn collega’s
tekende Edison rustig glimlachend de juiste tekst van
de telegrammen op.
Toen de seiner in New York zijn vingers lam getikt
had en een ogenblikje adem moest scheppen, maakte
Edison van de gelegenheid gebruik om terug te
seinen: 'Jongeman, als je moe bent, gebruik dan een
poosje je andere voet!'
Hoe de seiner op deze belediging reageerde, heeft
niemand ooit opgetekend, maar het feit dat Edison
diens seinen spottend zo langzaam noemde dat het
scheen alsof de seiner zijn tenen in plaats van zijn
vingers gebruikte, maakte op zijn collega’s zo’n diepe
indruk, dat niemand het nog waagde hem om zijn
ui terlijk te bespotten.
Voor Edison was het prettig te weten dat ook zijn
vriend Adams er werkte, en weldra zaten ze in
dezelfde dagploeg. Op een goede dag kreeg de direc
teur het verzoek van de directrice van een meisjes
kostschool, of het mogelijk was een telegraafdemonstratie voor de kinderen te geven in de aula van het
schoolgebouw.
De directeur zag er geen bezwaar in en vond dat
Edison en Adams de aangewezen telegrafisten waren
om deze demonstratieles te geven, aangezien ze bei
den uitstekende telegrafisten waren en bovendien veel
kennis van de technische installatie bezaten. Voor de
beide vrienden betekende het een welkom uitstapje.
Ze namen een flinke klos draad, een paar seinsleutels
en ontvangers, benevens de benodigde batterijen mee,
trokken een oud werkpakje aan, om niet hun goede
kleren met de scherpe zuren te bederven, en trokken
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naar de school. De directrice ontving hen vriendelijk
en bracht ze naar de aula. Daar stelden ze op een
tafeltje midden in de zaal de seinsleutel en de
batterijen op. Vervolgens legden ze hun leidingen naar
de lessenaar, waar de ontvanger geplaatst werd. Milt
Adams nam aan het tafeltje plaats en Edison posteer
de zich achter de lessenaar. De directrice kwam eens
kijken hoe ver ze met het werk gevorderd waren, en
Edison vertelde haar dat ze gereed waren om de
kinderen in de geheimen van de telegrafie in te
wijden.
Even later ging de deur opnieuw open, en de beide
helden hadden van schaamte in de grond willen
zakken. Want de 'kinderen' bleken keurig geklede en
gekapte jongemeisjes te zijn, van wie de jongste al
zeventien lentes telde!
Met het schaamrood op de kaken staarden de beide
telegrafisten naar het gezelschap, en geen van beiden
wist een woord uit te brengen. Wanneer men hen
geloven mag, hebben ze samen de situatie toch nog
gered.
Adams beweerde later dat hij duidelijk Edisons verle
genheid zag en daarom maar gauw het woord nam.
En Edison beweerde achteraf dat Adams bloosde tot
onder zijn boord en dat hij daarom maar gauw zei:
'Kijk, dames, hier hebben we nu een telegraaftoestel
opgesteld. Dat werkt op de volgende manier .. .'
Toch hebben we zo het idee dat de 'kinderen’ die
middag wel het grootste plezier zullen hebben gehad
om de verlegenheid van die twee sjofel geklede
telegrafisten en van hun gestotterde uitleggingen niet
al te veel zullen hebben opgestoken.
Ieder vrij ogenblik bracht Al met zijn vriend Milt
Adams in de grote stad door, snuffelend in uitdragers
winkels, in tweedehands boekwinkels en in de grote
openbare bibliotheek. Zo ontdekte Al op een goede
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dag de volledige werken van de beroemde natuurkun
dige Faraday. Terstond sleepte hij de hele stapel mee
naar het bureau. En toen hij diep in de nacht
eindelijk vrij was, nam hij de stapel boeken onder
beide armen en haastte zich door de verlaten straten
van de slapende stad naar zijn kamer, die hij met Milt
Adams deelde.
Een waakzame politieagent zag hem gaan en riep
hem aan, in de vaste veronderstelling met een dief te
doen te hebben. Al hoorde hem niet. Waarschijnlijk
speelde zijn doofheid hem parten, mogelijk ook was
hij te diep in gedachten verzonken om op de geluiden
te letten. Hij hoorde zelfs het schieten niet. En pas
toen de kogels hem om de oren floten, drong het tot
hem door dat er iets bijzonders aan de hand moest
zijn. De agent had zijn reusachtige dienstpistool ge
trokken en op de vermeende dief leeggevuurd. Toen
Al bleef staan en de agent zijn boeken toonde, draaide
deze zich met een snauw om. Later vertelde Al dat de
man woedend was geweest omdat hij zich zo’n slecht
schutter had getoond!
Het was voor Al Edison jammer dat zijn vriend Milt
korte tijd later ontslagen werd. Weliswaar bleef deze
voorlopig nog in de stad wonen en genoot hij gastvrij
heid op Als kamer, maar korte tijd later zei hij toch:
„Al, ik heb zestig cent en ga naar San Francisco om
daar eens rond te kijken!”
Edison deed geen poging het hem uit het hoofd te
praten. Hij wist maar al te goed dat Milt van nature
een avonturier was en dat geen macht ter wereld in
staat zou zijn, hem van zijn plan af te brengen. Hoe
zijn vriend zich echter voorstelde met zestig cent de
Verenigde Staten in de volle breedte over te steken,
was hem een raadsel. Niettemin kreeg hij later be
richt dat Milt het hem werkelijk gelapt had en zelfs
kans had gezien een baantje in San Francisco te
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vinden. Maar ook daar hield Adams het niet lang uit.
Hij trok met een vriend naar Peru en bereisde
vervolgens de hele wereld. Hier verkocht hij aspirines,
daar leurde hij met tijdschriften. Hij richtte een
krantenbedrijf op, begon een warenhuis en legde er
telkens weer het bijltje bij neer om het met iets
anders te gaan proberen.
Edison echter werkte gestadig door. Hij was bevriend
geraakt met een elektro-technicus, een zekere Charles
Williams, die een uitstekend ingerichte werkplaats
bezat. Van deze leerde Al heel wat praktische hand
grepen, die hem in zijn latere leven goed van pas
kwamen. Het was inmiddels al 1869 geworden, en
sedert een poosje werkte Al aan een uitvinding
waarvan hij zich veel voorstelde. Hij was toevallig
eens aanwezig geweest op een vergadering van tele
grafisten, waarheen een collega hem had meege
troond. Tijdens de vergadering moest er gestemd
worden over een nieuwe voorzitter. Er waren drie
kandidaten, en alle aanwezigen kregen een stembrief
je in te vullen. Deze stembriefjes werden verzameld
en een voor een geopend. De voorzitter riep de namen
af en de secretaris noteerde de namen weer in een
boek. Er ging met deze verkiezing heel wat kostbare
tijd verloren. En Edison, die gewend was geen minuut
ongebruikt te laten voorbijgaan, besteedde de
wachttijd nuttig door een snellere en doeltreffende
methode uit te denken. Hoeveel tijd gaat er verloren
met stemmen, bedacht hij. En er wordt zoveel ge
stemd op de wereld. Denk alleen maar eens aan de
vele vergaderingen van de regeringen in alle landen
van de wereld, aan de vergaderingen van het bestuur
van steden en provincies! En overal wordt gestemd.
Soms werd in het Congres, de regering van de
Verenigde Staten, op één dag wel over tien of twaalf
verschillende wetsontwerpen gestemd. En iedere
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stemming kost tijd. Heel veel tijd zelfs. Daar moest
iets op te vinden zijn. En Edison vond er iets op. Hij
wilde de mensheid een dienst bewijzen. De met
stemmen verloren tijd kon nuttig besteed worden aan
andere problemen, meende hij. Diezelfde avond nog
begon hij zijn plan uit te werken. Hij werkte de gehele
nacht door en besteedde er in de daarop volgende
weken al zijn vrije tijd aan. Het resultaat was, Edisons
eerste echte uitvinding, zijn eerste patent. Want Edi
son had al geleerd dat hij op een uitvinding dadelijk
patent moest aanvragen, zodat anderen zijn vinding
niet konden stelen en namaken en de vruchten van
zijn werk konden plukken.
Het patent werd verleend, en Edison stuurde, dolge
lukkig, zijn elektrische stemopnemer naar de Ameri
kaanse regering. Het was een eenvoudig en niet
kostbaar instrument, dat voor de voorzitter op tafel
werd geplaatst. Naast iedere stoel in de vergaderzaal
hoefde slechts een eenvoudig handeltje te worden
aangebracht, dat door middel van een draad met het
toestel verbonden kon worden. Ieder die aan de
stemming moest deelnemen, hoefde alleen maar het
handeltje naar rechts of naar links over te halen, al
naar gelang hij voor of tegen het onderwerp was,
waarover gestemd moest worden. De resultaten kon
den op het toestel onmiddellijk worden afgelezen.
Zelfs bevatte het toestel een inrichting die nauwkeu
rig aangaf hoeveel leden voor en hoeveel tegen had
den gestemd. Op deze manier hoefde een verkiezing
nauwelijks een minuut tijd te vergen, kortom een
schitterende uitvinding.
Ja, Al Edison voelde zich gelukkig en was ervan
overtuigd de mensheid een grote dienst te hebben
bewezen. Aan het geld dat hij er misschien mee zou
verdienen, dacht hij niet eens. Hij was helemaal niet
verzot op geld, maar bezield van de sterke drang om
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zichzelf in dienst van de mensheid te stellen en met
gebruikmaking van de elektriciteit dingen uit te vin
den waarmee zijn medemensen heel erg gebaat zou
den zijn.
Dit eerste patent werd echter tegelijkertijd Al Edisons
eerste grote teleurstelling. Hij reisde op zijn eigen
kosten naar Washington om voor de senaatscommis
sie zijn uitvinding te demonstreren, en ... kreeg te
horen dat zijn toestel inderdaad uitstekend was, maar
toch geen ingang zou kunnen vinden. En de reden liet
zich gemakkelijk raden. Edisons toestel immers gaf
altijd de zuivere uitslag van een gehouden verkiezing
te lezen.
En daar waren de heren regeerders in die dagen niet
mee gediend, want op deze wijze werd hun de
mogelijkheid ontnomen om met het tellen van de
stemmen een beetje in hun voordeel te knoeien.
Boos en teleurgesteld reisde Edison naar Boston
terug. Hij had weer iets geleerd. En hij nam zich vast
voor, in het vervolg niet meer aan een uitvinding te
werken, voordat hij zich ervan had overtuigd dat er
werkelijk behoefte bestond aan het toestel dat hij
wilde uitvinden.
Zoals te begrijpen valt, had de elektrische stemopnemer hem geruïneerd. Zijn laatste spaarduiten waren
aan het toestel en het patent besteed, en nu stond hij
weer met lege handen en moest hij helemaal opnieuw
beginnen. Al was er echter de jongeman niet naar om
bij de pakken neer te gaan zitten. Hij zette zich over
de teleurstelling heen en begon met onverminderde
ijver te werken. Zijn lust tot experimenteren was nog
lang niet vergaan. En in de elektricien Williams vond
hij een trouwe bondgenoot. Zo kregen ze op een
goede dag ook een bereidingswijze voor nitro-glycerine in handen, toen al een van de gevaarlijkste spring
stoffen.
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Nieuwsgierigheid dreef hem ertoe, een kleine hoeveel
heid van het explosieve goedje te maken. Het resul
taat was echter verbijsterend. Het experiment lukte
zo goed, dat het gevolg een oorverdovende knal was,
die een groot gedeelte van de stad op stelten zette. En
nog dagen later sprak men in Boston over de geheim
zinnige witte olifant, die Al Edison en zijn vriend
Williams stilletjes verborgen hielden. Voorzichtig ge
worden door de ervaring, verzamelden ze de rest van
het gevaarlijke goedje in een lege bierfles en lieten
deze ’s morgens vroeg, in het donker, voorzichtig in
het riool glijden, waarmee opnieuw een experiment aan
z’n einde kwam.
De noodzaak om geld te verdienen voor nieuwe
experimenten liet zich echter heel sterk voelen. En zo
ging Al ertoe over om een eigen werkplaatsje in te
richten. De telegraaf had weliswaar een reusachtige
vlucht genomen, maar was beslist nog onvoldoende
om aan de eisen des tijds het hoofd te bieden. Sedert
Morse, de uitvinder van de telegraaf, zijn eerste
leiding tussen Baltimore en Washington had aange
legd, was er in het systeem weinig veranderd. Over
één draad kon slechts één telegram tegelijk worden
verzonden, in één richting. Het gevolg daarvan was
dan ook dat de grote steden veel op reusachtige
spinnewebben geleken. In alle straten stonden hoge
telegraafmasten, die een ingewikkelde wirwar van
draden torsten. Wanneer er een leiding brak, zaten de
technici van de telegraafondernemingen met de han
den in het haar en stonden voor de reuzentaak om
het gigantische spinneweb te ontwarren. Edison was
ervan overtuigd dat het mogelijk moest zijn, over
dezelfde draad in beide richtingen te seinen. Hij
experimenteerde er vrolijk op los en zocht naar de
oplossing van dit probleem. Maar er was nog iets
anders dat hem tegelijkertijd bezighield. De vele han42

delsondernemingen en bankinstellingen hadden be
hoefte aan eigen communicatiemiddelen. En zo legde
Al zich erop toe, een telegraaftoestel te vervaardigen,
dat met drukletters schreef, in plaats van met punten
en strepen. In zijn werkplaatsje begon hij in zijn vrije
tijd eigen telegraaftoestellen te construeren. Het resul
taat was zeer bevredigend, en de kopers meldden zich
al spoedig. Nu braken voor Al en zijn makker opwin
dende maanden aan. Grote firma’s, die een eigen
telegraaflijn wensten om met andere firma’s te wor
den verbonden, deden bestellingen, en zo moest het
ondernemend tweetal zelf de concurrerende leidin
gen aanleggen naast die van de onderneming waarbij
ze in dienst waren. Daartoe drongen ze onder allerlei
voorwendsels de woningen van particulieren binnen,
klommen en klauterden als volleerde geveltoeristen
over de daken en maakten met levensgevaar de lei
dingen vast.
Op deze wijze kwam er weer een aardig bedrag in Als
lege portemonnaie, en dit geld gebruikte hij om aan
zijn andere uitvinding, het duplextoestel, dat in beide
richtingen tegelijk kon werken, te construeren.
Eindelijk slaagde hij erin. Zijn uitvinding betekende
een revolutie op het gebied van de telegrafie, maar de
wereld was ondankbaar. Al Edison kreeg toestem
ming om zijn duplextoestel te demonstreren op de lijn
Rochester-New York. Hij had zoveel vertrouwen in
zijn uitvinding, dat hij al zijn spaargeld opnam om een
model van het toestel te kunnen vervaardigen. Hij
nam ontslag bij de maatschappij waarbij hij in dienst
was en reisde naar Rochester. Daar wachtte hem
echter een nieuwe teleurstelling. De telegrafist in New
York begreep hem verkeerd. De demonstratie misluk
te en Edison kon met lege handen vertrekken. Weer
bezat hij geen cent, en het ergste was dat hij nu ook
geen betrekking meer had. Hij moest van verder
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experimenteren afzien, maar had alweer een belang
rijk ding geleerd, namelijk dat een uitvinder nooit
succes zal behalen wanneer zijn geldmiddelen ontoe
reikend zijn.
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4

In de wereldstad New York

Daar stond Thomas Alva Edison op straat, berooid en
werkloos, maar met het vaste voornemen, zich in de
toekomst voor alle ondervonden teleurstellingen scha
deloos te stellen. Hij wist echter nog niet hoe hij de
koe bij de horens moest vatten. Wel begreep hij dat
zijn toekomst in New York lag, de stad die als een
reuzenpaddestoel uit de grond omhoogschoot en heel
veel beloften inhield. In New York was geld, macht,
rijkdom, en daar zou een jonge telegrafist, met een
praktische kijk op de mogelijkheden van de elektrici
teit en de nodige handigheid, vooruit kunnen komen.
Edison moest vooruit. Hij had geld nodig, en dat
waarlijk niet alleen voor zijn experimenten en uitvin
dingen. Want toen hij eindelijk in New York aan
kwam, bemerkte hij dat geld ook voor andere dingen
nuttig is. Voor het kopen van eten bijvoorbeeld. Hij
kwam de stad binnen zonder ook maar één losse cent
in de zakken van zijn tot op de draad versleten
kleren. Daarbij had hij honger en dorst en kende hij
geen mens in de wereldstad.
Honger en dorst begonnen hem werkelijk te kwellen.
En toen hij langs een grote theehandel kwam, waar
juist een theeproever aan het werk was, kon hij niet
nalaten naar binnen te stappen en zich voor een
fijnproever uit te geven. De man doorzag hem echter
en overhandigde hem lachend een kop thee. Dat was
Edisons eerste ontbijt in New York. Hij knapte van de
geurige thee werkelijk zo ver op, dat zijn hersens weer
normaal begonnen te werken. En hij herinnerde zich
opeens de naam van een vroegere collega uit Cincin45

nati, die naar New York verhuisd was. Hij sloeg er
een adresboek op na in een van de koffiehuizen bij de
haven en vond het adres. De waard mopperde, toen
hij merkte dat de sjofele jongen, die naar een adres
boek had gevraagd, niets bestelde, maar zonder beta
len de zaak verliet. Daar trok Al zich echter niets van
aan. Hij doorkruiste de stad tot zijn voeten er pijn van
deden en vond eindelijk de oude makker, die op een
armoedig zolderkamertje woonde.
„Kun jij me aan een baantje helpen, Reg?” vroeg
Edison, die dadelijk met de deur in huis viel. Het
antwoord was een nieuwe teleurstelling. Reg glimlach
te droevig en zei: „Ik had jou het zelfde willen
vragen. Al. Sedert eergisteren ben ik zonder werk. De
maatschappij waar ik voor werkte, moest bezuinigen
en heeft me op straat gezet. Maar als ik je met een
dollar een plezier kan doen, hoef je het maar te
zeggen. Wij telegrafisten uit de burgeroorlog laten
elkaar immers nooit in de steek.”
Ze haalden samen herinneringen op aan die verwarde
tijd in Cincinnati, en toen ze afscheid namen, bezat Al
een dollar. Hij hield de munt stevig in zijn hand
geklemd en de hand in zijn broekzak, uit angst zijn
rijkdom te zullen verliezen. En intussen peinsde hij
erover, hoe hij zo voordelig mogelijk zijn maal kon
doen, om toch nog iets van zijn dollar over te houden.
Hij sloeg een straat in, waarin een heleboel eethuizen
en cafés waren, en snoof behaaglijke geuren op. Al
viel bijna flauw van de honger, maar hij hield zijn
verstand bijeen en koos tenslotte een goedkoop zaak
je uit, waar hij een paar appelbollen en een kop
koffie bestelde. De appelbollen waren nog warm en
vers, en Al smulde zoals hij nog nooit tevoren had
gesmuld. Tenslotte borg hij het resterende kleingeld
zorgvuldig weg en ging de stad verkennen. Natuurlijk
begaf hij zich het eerst naar het kantoor van de
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machtige telegraafmaatschappij, de Western Union.
Daar vernam hij echter dat er geen betrekking vrij
was en men aan telegrafisten geen gebrek had. Maar
men plaatste zijn naam op een wachtlijst, met de
belofte hem een boodschap te sturen zodra hij aan de
beurt was.
Gelukkig waren er meer oude bekenden in New York,
en een van hen, die Edison toevallig op straat
ontmoette, nam de jongeman mee naar de Gold
Reporting Company, die was ondergebracht in het
beursgebouw in Wall Street, de straat die tegenwoor
dig nog het financiële centrum van de Verenigde
Staten is.
De Gold Reporting Company bezat een eigen telegraafapparatuur, en de oude makker loodste Edison
stilletjes mee naar de batterijenkamer, waar hij voor
lopig een gratis onderdak vond.
Drie dagen lang wachtte Al op een boodschap van de
Western Union, de maatschappij waar hij gesollici
teerd had naar een betrekking. Maar de boodschap
kwam niet en Als centen smolten weg als sneeuw
voor de zon.
Weer was Edison platzak, en hij dacht er al over om
de oude makker te vragen, hem nog een dollar te
lenen. Maar de gebeurtenissen in de stad en in het
kantoor van de Gold Reporting Company eisten zijn
aandacht op. Het was in de jaren na de grote
burgeroorlog, die zowel de noordelijke als de zuide
lijke staten schatten gelds had gekost. Het land had
grote schulden gemaakt. De regering had dan ook al
het geld ingehouden en was overgegaan tot het
uitgeven van papieren geld. Wij zijn daar tegenwoor
dig helemaal aan gewend, maar in die dagen was
bankpapier iets nieuws en men had er niet veel
vertrouwen in. Dat wantrouwen was trouwens wel
gerechtvaardigd, want de staat drukte veel meer
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bankpapier dan ze werkelijk aan geld bezat. Weldra
gaf men in de steden als New York en Boston voor
een echte gouden dollar dertig tot veertig cent meer
dan voor een papieren. De vraag naar goud steeg
aanzienlijk.
Iedereen wilde zijn bezit zo veilig mogelijk beleggen,
en wat was er veiliger dan goud? Het was dan ook
geen wonder dat de goudprijzen snel stegen. En
daaraan dankte de onderneming waar Edison
gastvrijheid in de batterijenkamer ondervond, haar
bestaan. Want voor de makelaars in goud en andere
beursspeculanten was het van groot belang, voortdu
rend op de hoogte te blijven van de goudprijzen, die
vaak van uur tot uur veranderden.
Dr. Law, de directeur van de Gold Reporting Company, had een elektrisch toestel uitgevonden waarmee
hij alle aangesloten makelaars langs elektrische weg
de juiste koers van het goud kon aangeven. Hij was
op dat idee gekomen, doordat hij op de beurs had
rondgekeken en gezien had hoe het daar toeging. Alle
makelaarskantoren hadden loopjongens in dienst,
die niets anders deden dan hard heen en weer hollen
tussen de beurs en het kantoor, om telkens de
koersveranderingen te kunnen doorgeven. Dat was
een leger van drie-, vierhonderd jongens, die telkens
het beursgebouw bestormden en zich dan weer vlie
gensvlug door de straten van de stad verspreidden,
elk naar zijn kantoor. En hoeveel fouten werden er
niet gemaakt! Hoe vaak gebeurde het niet dat een
jongen de verkeerde koers opgaf, waardoor zijn maat
schappij een enorm verlies leed.
Met het toestel van dr. Law kon iedere aangeslotene
op zijn eigen kantoor ieder ogenblik van de dag de
laatste koers aflezen. Een pijl op een wijzerplaat vol
getallen wees steeds de nieuwste prijs van het goud
aan. Al die toestellen waren verbonden met het
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hoofdtoestel van de Gold Reporting Company in het
beursgebouw, en dr. Law deed goede zaken.
Nu was Al Edison er de man niet naar om kalmpjes
te gaan zitten wachten tot men hem een baantje
kwam aanbieden. Hij besteedde zijn tijd in de batte
rijenkamer uiterst nuttig, door de machines van dr.
Law nauwkeurig te bestuderen en in gedachten aller
lei kleine verbeteringen uit te denken.
Die kennis kwam hem plotseling uitstekend van pas,
en was er de oorzaak van dat voor Edison weer een
welvarender levensperiode aanbrak. Het was namelijk
zo, dat kort tevoren, in augustus van het jaar 1869,
een paar gewetenloze goudspeculanten het land onvei
lig maakten. Zij kochten al het goud op dat men hun
aanbood, en waren dus de oorzaak van de snel
stijgende goudprijzen. De gevolgen waren voor vele
geldbezitters ontzettend. Het papiergeld daalde hoe
langer hoe meer in waarde, en velen waren de
wanhoop nabij. In New York heerste de grootste
opwinding. Dag en nacht zagen de straten zwart van
de mensen. Vooral in de omgeving van het beursge
bouw kon men over de hoofden van de samengepakte
menigte wandelen.
De goudkoers veranderde van uur tot uur, van kwar
tier tot kwartier, ja zelfs van minuut tot minuut.
Steeds hoger ging het. Hier werd 155.— geboden,
ginds 160.— en een ander bood zowaar al 165.—. Het
was voor de loopjongens niet meer bij te houden. En
zelfs de ’goudindicator’ van dr. Law had moeite om
de snelle steiging te verwerken. Er werd in het
kantoor met man en macht gewerkt. Midden in deze
overstelpende drukte gebeurde er echter iets waar
niemand op had gerekend. De machinerie raakte
defect. Er klonk een luid geknars, en enkele minuten
later werd het kantoor bestormd door een paar
honderd loopjongens, uitgestuurd door de woedende
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makelaars, die handenwringend naar hun ’goudindicator’ stonden te kijken, die hardnekkig weigerde de
juiste koers aan te geven. De loopjongens keerden
onverrichterzake naar hun kantoren terug en bericht
ten dat de machines stuk waren. Ten einde raad
holden de makelaars en speculanten zelf naar de
beurs. Iedereen was even zenuwachtig en gespannen.
Men deed dr. Law de heftigste verwijten en beschul
digde hem ervan, de machine opzettelijk te hebben
vernield, om van de verwarring te kunnen profiteren.
Dat bracht zelfs dr. Law geheel buiten zichzelf. Zijn
ondergeschikten waren koortsachtig bezig de machi
nerieën te onderzoeken, zonder de fout echter te
kunnen vinden. Dr. Law ging zich er persoonlijk mee
bemoeien, maar zijn handen beefden zo, dat hij zijn
pogingen even snel weer opgaf. Het publiek buiten
begon zich te roeren en te dreigen het gebouw te
zullen bestormen en alles kort en klein te slaan. Al
had nog nooit zo’n opgewonden mensenmassa aan
schouwd. Hij had echter niets te winnen of te verlie
zen en bewaarde zijn kalmte. Toen het rumoer het
kookpunt bereikte en dr. Law handenwringend om
zijn machine heen liep, waagde Edison het, te
voorschijn te komen. Dr. Law keek vreemd op, toen
hij de slecht geklede en ondervoede jongeman zag, die
beweerde dat hij wellicht wist waar de fout zat en
deze kon herstellen. Onder andere omstandigheden
zou de directeur hem waarschijnlijk zonder pardon op
straat hebben gezet, maar nu hij ten einde raad was,
wist hij slechts te stamelen: „Meen je dat werkelijk,
jongeman? Kun jij mijn machines weer op gang
brengen? Doe het dan onmiddellijk. Vlug, vlug!”
Nu gaf Al blijk dat hij zijn tijd goed besteed had. Met
grote kennis van zaken controleerde hij de ontwrichte
machines. Het doodzenuwachtige personeel, dat meer
bedierf dan goed maakte, verdreef hij met een snauw,
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en weldra had hij het euvel ontdekt. Ergens was een
contactveer losgeschoten en tussen twee tandwielen
bekneld geraakt. Edison verwijderde de veer, zodat de
wielen weer vrij konden draaien. Hij bracht een
nieuwe veer aan op de plaats van de oude, en de zaak
was weer gezond. Enkele minuten later zwermde de
hele technische staf van de maatschappij uit, om bij
alle abonnés de indicatoren opnieuw af te stellen.
Twee uur later liep alles op rolletjes en had iedereen
weer de juiste koers.
De heer Law had in angstige spanning Edisons mani
pulaties gevolgd en een grote bewondering voor deze
doortastende en handige jongeman opgevat, die zich
telegrafist noemde, maar bovendien een uitstekend
elektrotechnicus bleek te zijn. Hij was Al maar al te
dankbaar, dat deze hem uit zijn penibele situatie had
gered en bood hem een betrekking aan als bedrijfslei
der, tegen een salaris van driehonderd dollar per
maand, een ongekende rijkdom voor Edison. Lang
heeft hij er echter geen plezier van gehad, want
enkele dagen later nam de regering maatregelen. Het
was op vrijdag de 24e september 1869, de dag die als
de 'zwarte vrijdag’ bekend staat. De regering verkocht
het grootste deel van haar goudvoorraad, en een
geweldige paniek was er het gevolg van. Een bekend
zakenman, die zich plotseling geruïneerd zag, kreeg
een aanval van razernij en moest door vijf stevige
kerels in bedwang gehouden worden. Tientallen ande
ren raakten het hoofd kwijt en ontsloegen hun hele
personeel. Lieden die een dag tevoren nog schatrijk
geweest waren, zagen zich plotseling tot de bedelstaf
gebracht. Slechts enkelen, die zo verstandig waren
geweest zich uit de gevaarlijke zaken terug te trekken
en zich tevreden hadden gesteld met een flinke winst,
overleefden de reusachtige paniek. Op Edison maakte
het echter niet de minste indruk, en hij verzuchtte
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tegen zijn collega's: „Wat een geluk dat wij maar
arme sloebers zijn. Nu hebben wij niets te verlie
zen."
De paniek had nog andere gevolgen. De Gold Reporting Company staakte haar bedrijf en verenigde zich
met een andere maatschappij, die eveneens op de
beurs werkzaam was. Edison verliet de dienst en
begon met een vriend, Franklin L. Pope, samen een
klein bedrijfje, dat zich voornamelijk toelegde op de
vervaardiging van koersaanwijzers en dergelijke. Ook
legden ze particuliere telegraafleidingen aan. Deze
onderneming was echter evenmin een lang leven
beschoren. Edison hield er al spoedig mee op, toen
bleek dat hij alle werk alleen moest opknappen en
zijn compagnons mooi weer speelden van het door
hem verdiende geld. In die tussentijd hadden Edison
en Pope nog een nieuwe koersaanwijzer uitgevonden,
speciaal voor het aangeven van goudkoersen en hoofd
zakelijk bestemd voor bankiers en beursmakelaars.
Maar ze sloten zich uiteindelijk aan bij de Goud- en
Beurs Telegraaf Maatschappij, en kort daarop werd
deze opgeslokt door de machtige Western Union, die
inmiddels een nieuwe president-directeur had gekre
gen, een zekere Marshall Lefferts, die onmiddellijk
bemerkte met een uitzonderlijk talent te doen te
hebben, toen hij kennis had gemaakt met Al Edison.
„Kun je onze tegenwoordige koersaanwijzers nog
verbeteren, jongeman?" vroeg hij hem. En toen Edi
son als zijn mening te kennen gaf, dat dit zeker
mogelijk moest zijn, verschafte hij de jonge uitvinder
de middelen om rustig te kunnen werken.
Edison gebruikte zijn tijd goed. En dit is misschien
wel de voornaamste reden van zijn fabelachtige suc
cessen als uitvinder geweest. Hij liet nooit een minuut
ongebruikt voorbijgaan. Altijd vonden zijn bezige han
den en zijn werkzame geest wel iets te doen, een
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probleempje op te lossen. En zo kon het dan ook
geen verwondering baren, dat hij er al spoedig in
slaagde, talloze verbeteringen in de bestaande machi
nerieën aan te brengen. Al zijn uitvindingen werden
dadelijk door de directeur naar het patentbureau
gestuurd om te worden ingeschreven, zodat hij voor
namaak gevrijwaard was. Zo kwam Edison uitein
delijk tot de constructie van een automatische koersindicator, die vrijwel feilloos werkte en ruime toe
passing vond.
Met dat alles was de maatschappij waarvoor Edison
werkte, de Western Union, natuurlijk zeer gediend.
Op een goede dag werd Edison dan ook op het privékantoor van de heer Lefferts ontboden. Daar vond hij
alle kopstukken van de telegraafmaatschappij om een
grote tafel verzameld. Al voelde zich in zijn armzalige
kleren werkelijk een beetje verlegen tussen al deze
machtige mannen. Maar hij hield het hoofd koel, want
hij begreep dat dit de dag was waarop hij zijn succes
moest uitbuiten.
„Wij zijn u grote dank verschuldigd, Mr. Edison/*
sprak de directeur-generaal. „U hebt ons een onschat
bare dienst bewezen, en daarom vraag ik u: hoeveel
is de Western Union u schuldig voor uw uitvindin
gen?”
Het bleef een ogenblik heel stil in het grote, schitte
rend ingerichte vertrek. Al Edison was op deze vraag
voorbereid. Hij had de vraag al verwacht sedert het
ogenblik waarop hij zekerheid had dat zijn uitvindin
gen werkelijk hun praktisch nut bewezen hadden. En
bij zichzelf had hij al een ruwe kostenberekening
gemaakt. Hij wist dat zijn werk eigenlijk vijfduizend
dollar waard was, maar was zo geschrokken van dit
in zijn ogen reusachtige bedrag, dat hij besloten had
maar drieduizend dollar te vragen, wat hij toch ook al
als een fantastisch vermogen beschouwde. Nu het er
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echter om ging, in het bijzijn van zoveel machtige
mannen zijn prijs te noemen, durfde hij ook met
drieduizend dollar niet voor de dag te komen, uit
vrees dat men het veel te hoog zou vinden.
„Ik ... ik ... ahum . .." stotterde Edison verlegen en
raffelde toen verder af: „Ik laat het liever aan u over,
meneer, de prijs te bepalen/*
De heer Lefferts wisselde een blik van verstandhou
ding met zijn mededirecteuren. Toen zei hij gedeci
deerd: „Neemt u met veertigduizend dollar genoe
gen?"
Al Edison vertrouwde zijn oren niet en durfde nau
welijks te antwoorden, uit vrees het bedrag door zijn
doofheid niet goed te hebben verstaan. Daarom knik
te hij maar eens en moest van zenuwachtigheid een
prop wegslikken, die hem het spreken belette. Hij
trilde op zijn benen en voelde hoe al het bloed uit zijn
gezicht wegtrok. Gespannen zag hij toe, hoe de directeur-generaal zijn zetel weer innam en een cheque
begon uit te schrijven. Weliswaar was Edisons gehoor
onbetrouwbaar, maar zijn ogen waren scherp en
lieten hem nooit in de steek. Hij zag de pen over het
gladde papier glijden. En daar schreef de directeur in
de geldkolom een vier met. .. vier nullen erachter!
Hij had het goed verstaan. Veertigduizend dollar
betaalde de Western Union hem voor zijn uitvindin
gen. Hij, Al Edison, de krantenjongen van Port Huron, de telegrafist van Cincinnati, die nooit meer dan
duizend dollar had bezeten en dat nog pas na jaren
lang ijverig sparen en die volkomen berooid en
werkloos naar New York was gekomen, kreeg een
cheque van veertigduizend dollar. Het leek een onbe
staanbaar sprookje. Maar het was geen sprookje. Met
trillende handen nam hij de cheque in ontvangst. Zijn
lippen prevelden een woord van dank, maar zijn
stembanden weigerden dienst, zodat hij zwijgend en
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met een paar onhandige buigingen afscheid nam. Pas
toen hij op straat liep, durfde hij weer vrijuit adem te
halen. Zijn bloed begon sneller te stromen, tot zijn
gezicht gloeide van opwinding. Op de hoek van een
drukke straat bleef hij staan en haalde de cheque nog
eens te voorschijn. Hij duizelde van het reusachtige
bedrag. Maar tegelijkertijd overviel hem de angst dat
de cheque vals was. Het was eenvoudig onbestaan
baar, dat iemand hem zoveel geld betaalde voor een
paar van zulke simpele uitvindinkjes. Natuurlijk had
den die machtige heren hem bij de neus genomen. Ze
hadden zich willen vermaken met de verlegenheid van
dat onnozele boerenjochie, dat zo dom was om te
geloven dat hij heus veertigduizend dollar kreeg. Het
koude zweet brak hem uit, en met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid wist hij opeens dat dit
de waarheid was en hij er lelijk ingelopen was. Een
doffe woede steeg in hem omhoog. Maar dan bedaar
de hij weer.
,,Ik moet eerst naar de bank,” prevelde hij in zichzelf.
„Pas als de bank me vertelt dat de cheque waardeloos
is, mag ik dit geloven. En dan zal ik ... zal ik ...”
Weer laaide zijn drift op, terwijl hij erover piekerde
op welke wijze hij de machtige mannen van de
Western Union, die hem zijn uitvindingen afhandig
hadden gemaakt en hem tot dank blij gemaakt had
den met een dode mus, te pakken zou nemen.
Daar stond hij opeens voor het bankgebouw. Hij
durfde nauwelijks naar binnen en was er rotsvast van
overtuigd dat de beambte achter het loket in een
daverende lachbui zou uitbarsten, zodra hij zijn waar
deloze cheque overhandigde.
Er stond iemand voor het loket, en Edison wachtte
vol zenuwachtig ongeduld zijn beurt af. Het harde
papier van de cheque knisterde tussen zijn nerveus
wriemelende vingers.
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„Wie volgt!” riep de beambte, toen de bezoeker
vertrok en Edison stapte naar voren. Zwijgend, maar
met bonzend hart legde hij zijn cheque op de toon
bank en bestudeerde in spanning het gezicht van de
beambte.
Deze keek over zijn bril heen naar Edison op. „Wilt u
het hele bedrag opnemen, meneer?” vroeg hij.
„Zie je wel, dat dacht ik al!” schreeuwde Al, die de
beambte verkeerd verstond. Hij griste de cheque naar
zich toe en holde het bankgebouw uit. Bijna had hij
een toevallig voorbijkomende bedelaar zijn kostbare
cheque in de handen gedrukt, maar het stuitte hem
tegen de borst, een ander blij te maken met een
waardeloos vodje papier. „Zo iets kan alleen een
directeur-generaal zich ten opzichte van een prutsuitvindertje veroorloven,” gromde hij in zichzelf.
„Maar ik zal ze wel krijgen!”
Ziedend van woede vloog hij het kantoor van de
directeur-generaal weer binnen, wapperde met de
cheque onder de neus van de allerhoogste en zei
kortaf: „Ik kan die grappenmakerij van u niet op
prijs stellen. Hier hebt u uw waardeloos vodje papier
terug!”
De heer Lefferts keek niet weinig verbaasd. Dan
beduidde hij Edison dat deze de loketbeambte ver
keerd verstaan moest hebben en dat de cheque in het
bijzijn van de beambte ondertekend moest worden.
Hij gaf Edison een boekhouder van het kantoor mee,
en ze begaven zich opnieuw naar het bankgebouw.
Hoewel tamelijk ontnuchterd, was Al toch nog niet
van zijn wantrouwen genezen. Maar toen hij het
waardevolle document eenmaal had ondertekend en
een kleur van verlegenheid kreeg, omdat de beambte
zich over zijn onhandigheid vermaakte, begon het
toch tot hem door te dringen dat dit stuk werkelijk
waarde had. En hij prees zich gelukkig, het in zijn
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drift niet aan de bedelaar te hebben geschonken, die
er wellicht beter raad mee had geweten.
De bankbediende was een grapjas. Hij betaalde Edi
son diens veertigduizend dollar in louter kleine biljet
jes uit, zodat deze niet wist, waar hij al dat geld
moest bergen. Hij maakte er rolletjes van, die weldra
al zijn zakken vulden. De overblijvende biljetten stak
hij tussen zijn overhemd, in zijn sokken en schoenen,
pakte de rest in een oude krant en haastte zich met
zijn schat naar huis.
Maar toen hij eenmaal buiten kwam, overviel hem de
angst te zullen worden beroofd. Hij spiedde naar alle
kanten, verbeeldde zich dat struikrovers hem achter
volgden, durfde nauwelijks een zijstraat te passeren
en vloog eindelijk doodop van angst en spanning zijn
huis binnen, waar hij zich in zijn kamer opsloot en de
hele nacht over zijn bankpapier waakte.
Moe, hongerig en overspannen sleepte hij de volgende
morgen zijn geld weer mee naar het kantoor van de
Western Union, tot groot vermaak van Mr. Lefferts.
Deze gaf Edison de raad het geld bij de bank te
beleggen. Hij kon dan steeds het benodigde opvragen
en zou van het overige regelmatig rente ontvangen.
En zo betrad Edison voor de derde maal binnen
vierentwintig uur het bankgebouw en bracht het geld
terug, om het op een eigen rekening te storten. Toen
hij buiten kwam, merkte hij pas, dat hij rammelde van
de honger. Sinds hij het geld in zijn bezit had
gekregen, had hij niet meer gegeten!
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Een eigen fabriek in bedrijf gesteld
Een maand lang liep Edison met allerlei plannen
rond en brak zich er het hoofd over, op welke wijze
hij zijn veertigduizend dollar het best kon besteden.
Tientallen malen had hij met een stompje potlood op
de achterkant van een enveloppe zitten becijferen of
zijn geld toereikend was om een eigen fabriekje op te
zetten. En eindelijk waagde hij het erop. In Ward
Street, te Newark, een plaats in de buurt van New
York, stond een groot huis van drie verdiepingen
leeg, en het leek Edison geschikt om er een bedrijf in
op te zetten. Hij kocht materialen, machines, gereed
schappen en chemicaliën. Dan huurde hij zijn mede
werkers en arbeiders en stelde hun vreemde vragen,
die wellicht nooit een werkgever aan zijn arbeiders
gesteld heeft. Hij vroeg een monteur die zich kwam
aanmelden, of de man kon lachen. Deze, een zure Ier,
keek verbaasd op en antwoordde kortaf dat hij zich
nooit tijd gunde om te lachen.
„Maar ik ken mijn vak,” voegde hij eraan toe.
„Dat laatste waardeer ik,” antwoordde Edison. „Maar
ik neem je toch niet in dienst. In mijn bedrijf moet
een prettige stemming heersen, waarvan de sfeer niet
bedorven wordt doordat er een monteur rondloopt
die zo zuur kijkt als jij doet.”
De man kon gaan en een goedlachse Schot nam diens
plaats in. Dit typeert Edisons karakter. Zijn arbeiders
hadden het lang niet gemakkelijk bij hem. Er werd
hard en langdurig gewerkt in het fabriekje aan Ward
Street, harder misschien dan in andere soortgelijke
fabrieken. En toch kwam nooit een van de arbeiders
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in verzet. Het was alsof de patroon zelf zijn mensen
inspireerde. Voor dag en dauw was hij al aan het
werk. En wanneer de laatste arbeider allang naar
huis was, kon men in het laboratorium op de eerste
verdieping nog het gele licht van een olielamp naar
buiten zien schijnen, ten teken dat daar de meester
nog in zijn proefnemingen verdiept was.
Het was nog in andere opzichten een merkwaardige
fabriek. Er was slechts één werkplaats in die voor de
fabricage bestemd was. Daar werden Edisons koersaanwijzers, telegraafzenders, seinsleutels en andere
elektrische installaties vervaardigd. Deze moesten het
bedrijf gaande houden, en ervoor zorgen dat er
telkens weer geld binnenkwam. De rest van het
bedrijf was geheel ingesteld op het vinden van betere
methoden, nieuwe werktuigen, onbekende mogelijkhe
den.
De Western Union was een van Edisons beste afne
mers, en hij deed goede zaken met zijn vroegere
directeur, de heer Lefferts. Maar de leveranties liepen
niet altijd even vlot van stapel. Meermalen gebeurde
het dat een levering niet naar de zin was van de
koper en er nacht en dag gewerkt moest worden om
de fouten of gebreken te herstellen. Dan werd er geen
wanklank gehoord, maar was iedereen van zijn taak
vervuld en werkte met opgewektheid, tot het werk
kant en klaar was.
Edison zelf hield zich met talloze problemen bezig. Zo
kreeg hij in Newark eens bezoek van een zekere heer
Remington, die uit een geslacht van geweermakers
stamde, maar met zijn tijd mee wilde gaan. Het was
nu eenmaal het tijdperk van de 'automaat'. Het hele
leven werd geautomatiseerd. En Remington had zich
zelf tot taak gesteld, de mensheid een dienst te
bewijzen door een machine uit te vinden die snel en
duidelijk schreef. Hij was al zo ver, dat hij een

59

schrijfmachine klaar had, maar deze vertoonde nog
allerlei kleine gebreken. En daar de naam Edison in
uitvinderskringen een uitstekende naam begon te
krijgen, leek het de ondernemende Remington aanbevelenswaardig, deze onderzoeker te raadplegen. Hij
arbeidde enige tijd samen met Edison in diens fa
briek, en het resultaat was een handige machine, die
werkelijk zeer duidelijk schrift leverde en snel te
bedienen was. Weliswaar had deze schrijfmachine niet
de mogelijkheden van onze tegenwoordige machines,
maar voor die tijd was het toch al een heel bijzonder
resultaat.
Dankbaar nam Remington dan ook afscheid van
Edison en reisde terug naar zijn woonplaats, om de
machine in grote aantallen te gaan vervaardigen en
in de handel te brengen.
Edison werkte inmiddels rusteloos verder aan de
verbetering van de telegraaf. Nog steeds overspande
een reusachtig spinneweb van telegraafdraden alle
staten van Noord-Amerika en kon men in de steden
de gevels van de huizen nauwelijks meer tussen de
gigantische bundels draden door onderscheiden. Wat
kostten al deze leidingen een kapitalen! Geen wonder
dat het telegraferen een dure liefhebberij bleef.
Edison had met zijn duplextoestel al een grote vereen
voudiging tot stand gebracht. Dat stelde de maat
schappijen immers in staat om over dezelfde lijn
gelijktijdig twee telegrammen in tegengestelde richting
te seinen.
Zo moet het ook mogelijk zijn om twee telegrammen
tegelijk in dezelfde, richting te seinen, redeneerde
Edison. Als ik zo ver ben, kan ik dus over dezelfde
draad vier telegrammen tegelijk verzenden, namelijk
twee in de ene en twee in de andere richting.
Dagen en nachten piekerde hij erover. Hij had zich
een dik boek aangeschaft, waarin hij alle proeven
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noteerde, die naar zijn mening genomen moesten
worden, om tot het gestelde doel te geraken. Het
werden meer dan tweeduizend proeven. Hij verdeelde
ze over zijn verschillende medewerkers, die er niet
veel van begrepen. Ze hadden echter geleerd nergens
naar te vragen, maar eenvoudig te doen wat van hen
werd verlangd. De uitkomsten van de proeven werden
weer in het boek genoteerd, maar het doel werd niet
bereikt.
„Het moet kunnen/* hield Al Edison vol. „En ik zal
het vinden. Het is natuurlijk zo eenvoudig als het ei
van Columbus, maar men moet eerst op het denk
beeld komen!"
Rusteloos werkte hij voort aan dit idee, waarvan hij
geheel bezeten was. En midden in deze beslommerin
gen bracht een van zijn medewerkers hem in herinne
ring dat er een aanmaning van het belastingkantoor
was gekomen. Wanneer hij die dag niet zijn achterstal
lige belasting betaalde, zou deze voor straf met twaalf
en een half procent verhoogd worden. Het biljet lag al
veertien dagen op zijn werktafel, maar hij had zich
geen tijd gegund het te lezen. Nu spoedde hij zich met
het geld en de belastingbrief naar het kantoor van de
ontvanger. Het bleek echter, dat er meer mensen
waren, die met betalen tot de laatste dag hadden
gewacht. Een grote menigte stond voor het loket en
Edison nam zijn plaats in de rij in. Iemand probeerde
een gesprek met hem aan te knopen, maar zag
ervanaf, toen hij geen antwoord kreeg. In werkelijk
heid hoorde Edison de man niet eens, zo verdiept was
hij alweer in de problemen van zijn viervoudige
telegraaf. Hij liet de hele reeks proefnemingen nog
eens aan zijn geestesoog voorbijgaan en schoof gedul
dig telkens een plaats in de rij op, tot hij eindelijk zelf
voor het loket stond en de loketbeambte hem vroeg
wat hij kwam doen.
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Stomverbaasd keek Edison de man aan en probeerde
zich tevergeefs te herinneren hoe hij voor dit loket
was terechtgekomen. In gedachten was hij nog druk
met batterijen, spoelen en leidingen in de weer.
„Waar wacht u dan op, wanneer u niet weet wat u
komt doen?” snauwde de ambtenaar hem toe. „Hoe is
uw naam?”
„Ik... ik... ik weet het niet,” bracht Al er met
moeite uit. Hij kon zich zelfs zijn eigen naam op dat
ogenblik met geen mogelijkheid herinneren.
De ambtenaar meende met een gek te doen te
hebben, en zo dachten de overige belastingbetalers er
eveneens over. Beschaamd sloop Edison het kantoor
uit. Toen hij op de fabriek achter zijn werktafel
plaatsnam, herinnerde hij zich pas waarom hij naar
het belastingkantoor was gegaan. Maar toen was het
sluitingsuur al verstreken en bleef hem niets anders
over dan de boete te betalen.
Eindelijk, na weken van ingespannen werken, vond
Edison het principe van zijn viervoudige telegraaf, die
hij de quadruplex noemde. Het ging er nu nog slechts
om, het toestel te construeren. Verheugd riep hij zijn
medewerkers bijeen en deelde hun mee: „Ik heb de
quadruplex uitgevonden. Niemand gaat naar huis
voordat we de machine geconstrueerd hebben. Voor
uit, mannen, aan de slag. We zullen de wereld
versteld doen staan.”
Koortsachtig werd er die dag gewerkt, en ook gedu
rende de nacht verliet niemand de fabriek. Zestig uur
aan een stuk werkte ieder voor wat hij waard was.
Een van de jongens uit het bedrijf werd eropuit
gestuurd om brood en koffie voor de mannen te
halen, en de maaltijden werden tussen het werk door
genuttigd. Iedereen was met een heilige ijver bezield,
en het resultaat was een machine die het werkelijk
deed.
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Edison vroeg patent aan op zijn uitvinding en ver
kocht het patent weer aan de Western Union, die het
systeem onmiddellijk in toepassing bracht op haar
lijnen.
Inmiddels had Edison alweer iets anders onder han
den genomen. Een zekere Wheatson had enkele jaren
tevoren een nieuw telegraafsysteem uitgedacht, een
machinetelegraaf, die echter in de praktijk niet vol
daan had. Toch zag Edison in dat het idee uitstekend
te verwezenlijken was, mits het grondig werd verbe
terd. Het kwam hierop neer, dat een telegram van
tevoren werd klaargemaakt op een strook papier, die
een laag paraffine bevatte. Met een scherpe griffel
werd een morsetelegram in de paraffine gekrast,
waardoor gaten in het papier ontstonden, de bekende
punten en strepen van het morsealfabet. Wanneer
men een dergelijke van tevoren bewerkte strook over
een trommel liet lopen, onderbraken de punten en
strepen het elektrische contact, waardoor aan de
andere kant van de draad dezelfde punten en strepen
werden opgetekend. Het voordeel van deze machine
telegraaf was, dat men de stroken met grote snelheid
door de machines kon draaien en de telegrammen
veel minder tijd kostten dan wanneer een telegrafist
de seinsleutel moest bedienen. Op deze wijze konden
over één draad veel meer telegrammen worden uitge
zonden, wat voor de telegraafmaatschappijen een
enorme besparing betekende. Edison verbeterde het
toestel van Wheatson zodanig, dat hij bij een proefne
ming op de lijn Washington-New York duizend woor
den per minuut kon overbrengen.
Nog later bereikte hij op de lijn Washington-New
York zelfs een snelheid van zevenduizend woorden
per minuut, waarbij hij de morsetekens echter door
drukletters had vervangen.
Al deze proefnemingen en uitvindingen maakten Al
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Edison tot een beroemd man. Hij kreeg zelfs een
uitnodiging om in Engeland zijn automatische tele
graaf te komen demonstreren. Hij reisde erheen,
maar had een ellendige overtocht. Het was stormach
tig weer, en het notedopje waarmee hij de reis
maakte, was een speelbal der golven. Een van de
passagiers kreeg zelfs een dodelijk ongeluk, toen hij
bij een onverwachte duikeling van het schip met zijn
hoofd tegen een ijzeren trap sloeg en zijn schedel brak.
Alle passagiers waren zeeziek, maar Edison had er geen
last van. Zelf verklaarde hij later lachend dat hij het te
druk had gehad met de mogelijkheden te overdenken
om een acht- of zestienvoudige telegraaf te construeren,
zodat de bewegingen van het schip geen invloed op hem
konden hebben.
De onaangename zeereis was overigens een voorteken
van de onpleizierige onderneming. Zodra Edison de
uitrusting zag waarmee hij zijn demonstratie zou
moeten houden, kreeg hij het gevoel dat de demon
stratie zelf de Engelsen weinig interesseerde, maar
dat men graag zijn systeem wilde afkijken. Niettemin
slaagde hij erin, nog net op tijd een aantal goede
batterijen op de kop te tikken, waardoor zijn demon
stratie op de lijn Londen-Liverpool toch nog lukte, tot
niet geringe verbazing van de Engelsen. Ze waren
onmiddellijk overtuigd van het nuttig effect van de
automatische telegraaf en namen Edisons systeem
vrijwel klakkeloos over. Heel Engeland telegrafeerde
automatisch, maar Edison was alweer terug in zijn
vaderland en werkte vol ijver aan zijn achtvoudige
telegraaf, zonder te mokken over zijn verloren tijd in
Engeland, of over het feit dat de Engelsen hem geen
cent hadden betaald!
Het lukte hem werkelijk om ook de achtvoudige
telegraaf uit te vinden. Er was in die tussentijd echter
iets gebeurd dat hem de lust ontnam om nog langer

64

aan de vervolmaking van de telegraaf te werken.
Voor het patent van zijn quadruplex had de Western
Union hem slechts het peuleschilletje van 5.000 dollar
betaald. Daarover was Edison hevig gebelgd. Zelf had
hij met voortdurend geldgebrek te kampen. Zijn fa
briekje wierp door de vele experimenten en als gevolg
daarvan slechts geringe produktie, geen winsten af,
maar verslond integendeel handen vol geld. Edison
kwam in contact met de directeur van een concurre
rende maatschappij, Jay Gould, dezelfde die eertijds
in samenwerking met een andere goudspeculant de
paniek van 'zwarte vrijdag' op zijn geweten had.
Gould was een onaangenaam mens, die geen ziertje
belangstelling voor de telegraaf had, maar alleen op
geld belust was. Hij betaalde Edison dertigduizend
dollar voor diens aandelen in zijn quadruplexpatent,
in de hoop op deze wijze ook macht over de Western
Union te krijgen. Gould was een geslepen financier.
De miljoenen, die hij met zijn speculaties verdiend
had, gebruikte hij om telefoon- en spoorwegmaat
schappijen op te kopen. Geen wonder dat hij een
begerig oog op de machtige Western Union had laten
vallen. Door verschillende aankopen had hij de be
schikking gekregen over de meeste patenten van
Edison, maar deze leerde al gauw dat de hebzuchtige
financier niet van plan was zijn contracten na te
komen en dat de vooruitgang en verbetering van de
telegraaf hem volmaakt onverschillig liet. Hoofdzaak
voor Gould was het verdienen van geld. Veel geld.
Steeds meer geld.
Toen het Gould dan ook lukte, dank zij een reeks
minder fraaie praktijken, invloed te krijgen op de
Western Union, stond het voor Edison vast dat hij zijn
energie beter aan andere problemen kon besteden en
er verstandiger aan deed, zijn handen van de telegraaf
af te trekken.
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Toch kon hij deze niet dadelijk laten schieten. De
multiplex was nog steeds een ideaal voor hem en hij
wilde niet rusten voor het hem gelukt was, een groot
aantal telegrammen over één draad tegelijk te verzen
den. Daartoe sloeg hij geheel andere wegen in dan hij
tot dusver had bewandeld en maakte gebruik van de
merkwaardige eigenschappen van het geluid. Het was
allang bekend dat wanneer men een van twee stem
vorken, die hetzelfde geluid voortbrengen, aanslaat,
de ander onmiddellijk begint mee te klinken. Edison
paste deze eenvoudige eigenschap toe, door de gelui
den van zestien verschillende stemvorken langs elek
trische weg over te brengen. En zie .. . aan de andere
kant van de lange leiding, waar eveneens zestien
stemvorken opgesteld stonden, begon iedere vork met
zijn gelijkgestemde vork mee te klinken. De rest was
heel eenvoudig . . . voor wie maar op het idee kwam!
Weldra zond Edison zestien telegrammen tegelijk over
één draad uit, en iedere stemvork pikte het geluid op
dat bij hem paste en gaf het in punten en strepen
weer. De multiplex, of liever gezegd ’fonoplex’, was
geboren! Hoe dicht Edison met deze vinding bij de
uitvinding van de telefoon was, begreep hij later pas!
Wanneer hij de stemvorken vervangen had door een
trommelvliesje, een trillend membraan, zou zijn roem
nog groter zijn geweest. En het is niet uitgesloten dat
de uitvinders van de telefoon hun uitvinding te
danken hebben aan Edisons fonoplex telegraaf.
Inmiddels was Orton, die de opvolger van Lefferts als
president-generaal van de Western Union was, in een
ingewikkeld proces geraakt met de multimiljonair
Gould over het stelen van patenten. Daarbij had
Gould een heel sterk wapen in handen. Hij was
namelijk eigenaar van het patent van een zekere Page,
die de magnetische telegraaf had uitgevonden.
Edison had een hartgrondige afkeer van de goudspe-
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culant, en daar hij aan de Western Union aangename
herinneringen bewaarde (de 40.000 dollar van Lefferts
hadden hem immers in staat gesteld zijn eigen fabriek
op te richten) besloot Edison de nieuwe directeur
tegemoet te komen.
„Ik zal proberen de elektromagneet uit te schakelen,
meneer Orton,” beloofde hij. „Dan staat Gould
schaakmat.”
Hij ging onmiddellijk aan het werk. Gedurende een
hele dag snuffelde hij in de vijf dikke boeken, waarin
hij alle proeven had opgetekend die hij in de loop der
jaren had genomen of had laten nemen. En daarbij
stuitte hij op een klein proefje, dat in het vergeetboek
was geraakt, maar nu opeens zijn belangstelling trok.
Het toonde de merkwaardige eigenschappen van ge
woon schrijf krijt aan, wanneer dit bevochtigd was
met een zekere chemische stof en vervolgens aan
elektrische stroom werd blootgesteld. Zolang de
stroom ingeschakeld bleef, bezat het krijt heel andere
eigenschappen. Sloot men de stroom af dan werd het
weer gewoon krijt.
„Gevonden!” riep Edison verheugd uit en begon
koortsachtig te werken. Enkele dagen later had hij
het reusachtige probleem opgelost. De elektromagneet
was uitgeschakeld, en daarmee stond Gould werkelijk
schaakmat, want de verheugde directeur van de
Western Union begon Edisons uitvinding onmiddellijk
toe te passen, en de waarde van Pages patent, dat
Gould voor zo’n hoge prijs had gekocht, was opeens
tot nul komma nul gedaald!
Zelden had Edison zo’n pleizier van een uitvinding
beleefd als juist van deze, nu hij de gehate woekeraar
zo’n fijne hak had kunnen zetten. Maar ook nu weer
besefte Edison niet hoe dicht hij bij de uitvinding van
de ... microfoon was. Dat zou hij pas later merken,
toen een Engelse professor, Hughes, de eer van de
67

uitvinding van de microfoon voor zich opeiste,
waarbij hij niets anders deed dan een andere toepas
sing geven aan een uitvinding die Edison had ge
daan.
Precies zoals zoveel jaren geleden werd Edison op
nieuw in de directeurskamer van de Western Union
ontboden. Nu was hij echter geen verlegen en bevende
knaap meer, maar een man die wist wat hij waard
was. Weer moest hij de gelukwensen van de directeurgeneraal in ontvangst nemen, en weer verzocht deze
hem het bedrag te noemen dat hij voor zijn uitvinding
verlangde.
Edison glimlachte bescheiden. „Noemt u het maar,
Mr. Orton,” antwoordde hij. En dat was zijn geluk,
want hij had zichzelf in gedachten al met 25.000 dollar
tevreden gesteld, en Orton bood hem 100.000!
„Akkoord,” zei Edison tevreden. Maar toen het che
queboek te voorschijn kwam, zei hij vlug: „Wacht u
een ogenblik, meneer Orton. Ik wilde er graag een
voorwaarde aan verbinden. Wanneer ik het hele
bedrag ineens opneem, steek ik het toch weer in
uitvindingen. Geeft u mij liever gedurende de duur
van het patent een vast bedrag per jaar. Het patent
heeft een duur van zeventien jaar. Wanneer u mij per
jaar 6.000 dollar uitbetaalt, ben ik tevreden.”
De directeur schudde het hoofd over zoveel onerva
renheid en rekende snel uit dat Edison, wanneer hij
zijn 100.000 dollar verstandig belegde, alleen al aan
rente jaarlijks het gevraagde bedrag zou kunnen
opstrijken. Wat waren uitvinders toch onpraktische
lieden! Maar wanneer Edison dit verlangde, kon hij
zijn zin krijgen. Het bespaarde de Western Union
precies 100.000 dollar.
Enkele weken later trad de grote uitvinder plotseling
in het huwelijk. Het was voor al zijn vrienden en
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medewerkers een verrassing, want men had nooit
opgemerkt dat hij omgang met een meisje had.
Overigens had hij er wel de leeftijd voor. Edison was
zesentwintig jaar oud en dat hij zich tot dusver niet
aan de liefde had gewaagd, was eenvoudig te verkla
ren: hij had er geen tijd voor gehad. Toen hij echter
op een dag door zijn fabriek liep en toevallig een van
zijn arbeidsters bezig zag, werd zijn oog getroffen
door haar gracieuze bewegingen en door de heldere,
klare blik van haar donkere ogen.
Edison was een gedecideerd man, die nooit lang
talmde met zijn besluiten. De lieftallige Mary Stillwell,
zoals de kleine arbeidster heette, had zijn hart gesto
len. Waarom dus lang gewacht? Hij stapte op haar
toe, legde vriendelijk een hand op haar schouder,
keek haar aan en vroeg haar zijn vrouw te worden.
Mary hoefde evenmin lang na te denken. En daar ze
wel begreep hoe zeer de jeugdige uitvinder een vrouw
nodig had om regelmaat in zijn leven te brengen en te
voorkomen dat hij zichzelf verwaarloosde ter wille
van zijn proefnemingen, drong ze eropaan, spoedig te
trouwen.
Ze werden een gelukkig paar. Al gauw kregen ze een
dochtertje, dat ze Marion Estella doopten. En kort
daarop kreeg Marion twee broertjes, Thomas Alva en
William Leslie, die de bijnamen 'Punt' en 'Streep'
kregen, ontleend aan het Morsealfabet. De kleine Tom
was namelijk een dik, rond kereltje, terwijl William
broodmager, hoewel kerngezond, bleef.
Nog drie jaar woonde Edison in Newark. Maar van
rust was geen sprake meer. De roem van Edison
verspreidde zich snel. Hij werd dagelijks geplaagd
door lastige bezoekers, voornamelijk fabrikanten en
ondernemers, die hem wilden raadplegen over verbe
teringen aan de door hen gefabriceerde werktuigen.
Ook journalisten lieten hem niet met rust. En al was
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Edison vriendelijk van aard en kon hij het moeilijk
over zijn hart verkrijgen om belangstellenden onvrien
delijk te behandelen of buiten de deur te laten staan,
toch hinderden deze bezoeken hem heel erg.
„Al die kletspraatjes kosten me een zee van tijd, die
ik nuttiger zou kunnen gebruiken/* klaagde hij tegen
zijn vrouw. En een andere keer sprak hij erover, zijn
fabriek van de hand te doen en ergens op een
afgelegen plaats een groot laboratorium op te richten,
waar hij zich geheel aan zijn uitvindingen kon wijden,
zonder ook nog toezicht te moeten houden op een
produktieafdeling en als zakenman te moeten optre
den bij de verkoop van zijn instrumenten.
Dit laatste verlangen was eigenlijk een sedert zijn
jongensjaren gekoesterd ideaal. Edison had altijd
graag een eigen laboratorium willen bezitten. En met
weemoed dacht hij vaak terug aan de dagen in Port
Huron, toen hij nog in zijn geliefde kelder de proeven
nam die hij in een chemisch handboekje beschreven
had gevonden. Aan zijn rijdende laboratorium in de
bagagewagen van de Grand Trunk dacht hij maar
liever niet terug. Zijn voortdurend toenemende doof
heid herinnerde hem nog dagelijks aan de onaangena
me afloop van deze studieperiode!
Er rezen echter moeilijkheden in zijn bedrijf. Vaak
was Edison met enige tientallen proefnemingen te
gelijk bezig. De produktie moest daar natuurlijk onder
lijden. Bovendien bezat hij wel uitstekend geschoold
personeel en vakbekwame arbeiders, maar het ont
brak hem aan wetenschappelijk gevormde medewer
kers, die hij over een voorgenomen proef kon raadple
gen. Hij miste de nodige steun, en begreep dat een
fabriek iets anders was dan een laboratorium. Zes
jaar na de oprichting van het bedrijf in Newark
verkocht hij de fabriek en ging op zoek naar een
geschikt laboratorium, dat aan vele eisen moest vol70

doen, waarvan wel de voornaamste was, dat het
afgelegen lag en moeilijk te bereiken was. Hij slaagde
erin, beslag te leggen op een flink stuk grond bij
Menlo Park, ongeveer veertig kilometer van de stad
New York verwijderd. Daar bouwde Edison zijn labo
ratorium, dat alle technische hulpmiddelen bevatte
waarover men in die dagen beschikte.
Edison leefde sterk mee met de bouw van zijn
droompaleis. Zijn ogen straalden als die van een
schooljongen na een gewonnen voetbalmatch. Iedere
dag trok hij naar Menlo Park en beende over het
bouwterrein, gaf hier een aanwijzing, maande daar
een opzichter tot spoed aan en kon zijn ongeduld
nauwelijks bedwingen. Maar de bouw vorderde ge
staag, en eindelijk brak de grote dag aan waarop het
nieuwe laboratorium voor het eerst in gebruik kon
worden genomen.
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Een eigen laboratorium
Inmiddels had Edison een staf van medewerkers om
zich heen verzameld, allen mannen die bereid waren
zich geheel naar zijn wil te schikken en hun leven in
dienst van de wetenschap te stellen. Hier kon Edison
zich ten volle ontplooien. In zijn eigen reusachtige
laboratorium, zou hij ongestoord kunnen werken,
zonder te worden lastig gevallen met spoedorders van
ongeduldige klanten, met afgekeurde zendingen, vaste
werktijden van zijn personeel en financiële beslomme
ringen. Zes jaar lang had zijn fabriek in Newark
gedraaid. Er was een behoorlijke winst gemaakt,
maar de proefnemingen hadden daar het grootste
deel van verslonden. En wat er nog van de winst over
was, werd opgeslokt door de bouwkosten van het
laboratorium van Menlo Park.
In de loop van het gedenkwaardige jaar 1876 verhuis
de Edison met zijn gezin naar Menlo Park. Een van
zijn voornaamste medewerkers was John Kruesi, een
Zwitserse constructeur en instrumentmaker, die vrij
wel alle toestellen die Edison voor zijn proefnemin
gen nodig meende te hebben, construeerde. Ludwig
Böhm blonk niet alleen uit in kennis van luchtpom
pen en de glasblaaskunst, maar ook als zanger. Dan
was er nog John Ott, die evenals John Kruesi ook al
in Newark tot Edisons staf behoorde en een zeer fijn
technicus was. Ook hij trok vol geestdrift mee naar
Menlo Park, evenals de chef-machinist Carman. Maar
Edisons meest vertrouwde raadsman en medewerker
was toch wel de Engelsman Charles Batchelor, die
chef van het laboratorium werd.
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Menlo Park was niet meer dan een gehucht van
enkele armoedige huizen, die aan de spoorlijn lagen.
Er was een koud en winderig perron, waar eens per
dag een boemeltrein stopte, wat op zichzelf al een
waarborg betekende dat men in de toekomst weinig
door bezoekers geplaagd zou worden. Daar bekom
merde niemand zich echter om. Men leefde gelukkig
en tevreden met elkaar.
De bouw van het laboratorium had ruim 100.000
dollar verslonden. In een speciaal ketelhuis was een
zware stoommachine ondergebracht, die voor de be
nodigde energie zorg moest dragen.
In hetzelfde jaar dat Edison naar Menlo Park trok,
was echter al eerder een belangrijke gebeurtenis te
noteren geweest, zij het ook van heel andere aard.
Een zekere Alexander Graham Bell, een professor in
de natuurkunde, had bij het patentbureau in New
York een uitvinding aangegeven, die voorzag in het
langs telegrafische weg overbrengen van geluiden.
Maar het patentbureau stond voor een uiterst
moeilijk dilemma, want op dezelfde dag, de 14e
februari 1876, was eveneens een patent-aanvrage bin
nengekomen van een zekere Elisha Gray, betreffen
de.. . het langs telegrafische weg overbrengen van
geluiden!
Daar zaten de heren van het patentbureau met de
handen in het haar. Twee uitvinders die dezelfde
uitvinding gedaan hadden en deze op dezelfde dag
wilden laten patenteren. Zo iets was nog nooit voorge
komen. Aan wie van beiden moest men het patent
verlenen? Het was duidelijk dat met deze uitvinding
een fortuin te verdienen was, en men kon toch
bezwaarlijk beide uitvinders tevreden stellen.
Er werd op het patentbureau dagenlang geconfereerd,
zonder dat men tot een oplossing kwam. De uitvin
ders, die in spanning op de uitslag wachtten, werden
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met de dag zenuwachtiger en gejaagder. Totdat iemand
op het nuchtere denkbeeld kwam, het personeel, dat
de binnengekomen post behandelde, sorteerde en
inschreef, aan een verhoor te onderwerpen. Men sloeg
er de boeken op na en wat bleek? Professor Bell was
met zijn hakken over de sloot gekomen. Zijn aanvraag
was twee uur eerder ingeboekt dan die van de heer
Gray. Die twee uren kostten laatstgenoemde een
vermogen, want Bell kreeg het zo vurig begeerde
patent en mocht zijn toestellen ongehinderd produce
ren en in de handel brengen.
Natuurlijk was Bell de hemel te rijk met zijn patent,
zoals te begrijpen valt. De uitvinding had een slordig
kapitaaltje verslonden, en toen Graham Bell zijn
patentaanvrage indiende, had hij zijn laatste geld
verbruikt. Gedurende de spannende weken, waarin
over zijn aanvrage beslist moest worden, had de arme
professor al een paar maal geprobeerd een aandeel in
het patent te verkopen, om aan geld te komen. Zelfs
had hij een beambte van het patentbureau tien
procent van de winst beloofd, wanneer deze hem
honderd dollar wilde verstrekken. Maar de beambte
had het niet aangedurfd, uit vrees dat Gray het
patent zou krijgen, in welk geval hij naar zijn honderd
dollar kon fluiten. Had de man een beetje meer
moed bezeten, dan zou hij zonder enige twijfel schatrijk
zijn geworden.
Geen wonder dat deze beambte zich later van spijt de
haren uit het hoofd rukte!
Met het patent eenmaal veilig in zijn zak, was
professor Bell echter voorgoed uit de zorgen. Van alle
kanten boden de geldschieters zich aan, en al heel
spoedig werd de Bell Telefoon Maatschappij opge
richt, die onmiddellijk in Amerika en in Engeland
haar werkzaamheden begon en telefoonleidingen aan
legde.
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Natuurlijk trok de telefoon ook Edisons aandacht. Hij
begreep onmiddellijk, dat Bells uitvinding in feite zijn
verbeterde fonoplex was, zijn geluidstelegraaf, die met
een trillend membraan werkte, in plaats van met
stemvorken. Bells telefoon was echter verre van
volmaakt. Het telefoneren was slechts over korte
afstanden mogelijk. Zodra de leiding wat langer werd,
kon men hoogstens een afgrijselijk geknars en geknet
ter in de hoorn opvangen.
Niet alleen Edison koesterde belangstelling voor de
nieuwe uitvinding, maar ook de heer Orton, directeurgeneraal van de Western Union, die in de telefoon een
gevaarlijke concurrent voor de telegraaf zag. Weer liet
de heer Orton Edison bij zich roepen.
„Kunt u die telefoon van Bell zodanig verbeteren dat
de uitvinding praktische waarde heeft?” vroeg hij
Edison, in wiens kunde Orton een onbegrensd ver
trouwen had. En hij voegde eraan toe: „Zoals het ding
nu is, is het absoluut onbruikbaar. Aardig speelgoed
voor rijke lieden, die zich met een nieuwigheidje
vermaken willen om hun vrienden te overtroeven,
maar geen toestel dat de wereld zal veroveren. Ziet u,
meneer Edison, wanneer wij erin slagen een instru
ment te vervaardigen dat ons in staat stelt om over
de afstanden waarover wij telegraferen met elkaar te
kunnen spreken, dan neem ik mijn hoed af voor de
telefoon.”
Edison glimlachte. „Het gaat om het principe, meneer
Orton,” sprak hij. „Het principe is er. De verbetering
is een kwestie van tijd.” Hij vertrok naar Menlo Park
en ging aan het werk.
Weldra gonsde het laboratorium van het leven. Allen
waren door de telefoonkoorts besmet. Dag en nacht
brandde er licht in het gebouw, en de weinige
inwoners van het gehucht spraken fluisterend en vol
ontzag over de 'Grote Tovenaar’, die met zijn staf
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bezig was een uitvinding te doen om de wereld uit
zijn voegen te lichten.
Met rood omrande ogen werkte men veertig uur aan
één stuk. Niemand mocht het laboratorium verlaten
voordat de uitvinding geslaagd was. Het was in die tijd
dat Edison voor het eerst het ’middernachtmaal’
instelde voor zijn medewerkers. Klokslag twaalf uur
verzamelde hij al zijn mannen aan een lange tafel en
liet allerlei spijzen aanrukken. Daar werd met smaak
gegeten en gedronken, en de kwinkslagen waren niet
van de lucht. Ludwig Böhm sprong op een stoel en
zette een vrolijk lied uit zijn geboorteland in, John Ott
schudde de grappen uit zijn mouw, John Kruesi
goochelde met borden en messen, en toen de vrolijk
heid haar hoogtepunt bereikte, deelde Edison sigaren
uit. Zo bleef het gezelschap nog een poosje als goede
vrienden bijeen. Maar nauwelijks waren de sigaren in
rook opgegaan, of de werkkoorts kreeg de mannen
weer te pakken, en ieder haastte zich zijn arbeid weer
te hervatten.
Het resultaat was echter verrassend. Niet voor niets
hadden Edison en zijn medewerkers alle krachten
ingespannen. Toen Edison met zijn nieuwe zendappa
raat bij de heer Orton kwam, was deze hoogst verrast.
Want helder en duidelijk klonk de stem van de
spreker uit de hoorn, dank zij de koolmicrofoon, die
vele malen beter was dan het zendinstrument van
Bell.
Nu was het er Edison niet om te doen, Bell diens
uitvinding te betwisten of hem concurrentie aan te
doen. Daarvoor was hij een te eerlijk man. Hij was in
geen enkel opzicht naijverig en gunde ieder zijn
succes. Maar in feite heeft Edison de grote stoot aan
de ontwikkeling van de telefoon gegeven.
De Western Union nam onmiddellijk Edisons patenten
tegen goede betaling over en ging er eveneens toe over,
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telefoonleidingen aan te leggen. Edison had met een
lijn tussen Menlo Park en New York aangetoond dat
zijn telefoon ook over grote afstanden duidelijk ver
staanbaar bleef. En de maatschappij deed er goede
zaken mee. Ook in Engeland vond Edisons telefoon
ingang, en weldra waren de processen niet van de
lucht. De Bell Telefoon Maatschappij nam Edisons
koolmicrofoon over, de Edison Telefoon Maatschappij
nam de ontvanger van Bell over, en zo hadden beide
partijen elkaar niets te verwijten. De scherpe concur
rentie en de geld verslindende processen verhinder
den echter een rustige ontwikkeling van de nieuwe
uitvinding. Na heftige strijd besloten de Western
Union en de Bell Telefoon Maatschappij een compro
mis aan te gaan, waarbij eerstgenoemde zich bereid
verklaarde, geheel van de telefoon af te zien en zich
uitsluitend tot de telegraaf te bepalen en de Bellmannen zich verplichtten de Western Union jaarlijks
door een grote som geld schadeloos te stellen.
Op het laatste ogenblik ontving Edison echter een
telegram uit Engeland, waar zijn vertegenwoordiger
van de Edison Telefoon Maatschappij hem berichtte
dat de Bell-mensen ongunstige voorwaarden voor de
fusie hadden gesteld, omdat zij zich sterk voelden in
het besef dat zij met hun Bell-ontvanger heel wat in
de melk te brokkelen hadden.
'Houd de besprekingen nog een week slepende!'
seinde Edison zijn vertegenwoordiger terug. En nog
diezelfde dag toog hij aan het werk om Bells ontvan
ger buiten gevecht te stellen. Het sportieve element in
deze wetenschappelijke titanenstrijd tegen Bell trok
Edison aan. De telefoon hield hem in een ijzeren
greep gevangen. Hij had zichzelf een week tijd toege
meten om een nieuwe ontvanger voor zijn telefoon te
construeren, zonder Bells patent te schenden. En hij
slaagde erin. Zijn vertegenwoordiger in Engeland
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brak de besprekingen met de Bell Maatschappij af en
wachtte vol ongeduld op bericht van de grote uitvin
der. En dat bericht kwam. Het kwam als een donder
slag uit heldere hemel. Een schip bracht twintig
telefoonontvangers van nog nooit vertoonde construc
tie naar een Engelse haven. En toen deze aangesloten
werden op het bestaande telefoonnet van de Edison
Telefoon, sprak heel Engeland erover. De ontvanger
bleek een wonderinstrument te zijn. Wanneer men in
de microfoon enkele woorden fluisterde, schreeuwde
de ontvanger ze heel oneerbiedig uit, zodat de toe
hoorders van schrik hun oren dichtstopten. De
demonstraties trokken hele drommen nieuwsgierigen.
De vrouw van de beroemde Engelse minister Gladstone, die de Edison Telefoon ook eens wilde beproeven
en in de proefstudio in de microfoon fluisterde: 'Ben
ik een man of een vrouw?’ veroorzaakte grote vrolijk
heid, toen de bulderstem van de tegenspreker haar
uit de ontvanger toedonderde: 'Een man!’
De Bell telefoon was verslagen, en weldra kwamen
beide maatschappijen nu tot een akkoord. Voortaan
werden alleen nog telefoontoestellen gebouwd met de
microfoon van Edison en de ontvanger van Bell, die
goedkoper was en makkelijker te hanteren dan de
lawaai producerende luidspreker van Edison.
De 'Tovenaar van Menlo Park’ had intussen de smaak
beet gekregen van zijn geluidsproeven. Hij was ge
woon om voor alle werkstukken die hij zijn medewer
kers in het laboratorium opdroeg, van tevoren de
prijs vast te stellen die hij ervoor betaalde. Kreeg een
van de constructeurs een toestel te vervaardigen, dan
kon hij er zeker van zijn dat de chef met potlood op
de werktekening de prijs had geschreven. Werkte de
constructeur hard, dan was het vaak gauw verdiend,
maar een enkele maal viel het tegen. Meestal verhoog
de Edison dan de prijs, wanneer hij tot de erkenning
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kwam, het werkstuk te laag te hebben aangeslagen.
Zo kreeg John Kruesi op een goede dag, nadat Edison
weer lange tijd zonder slaap in afzondering had
doorgebracht, een wonderlijke werktekening van de
meester. Hij bekeek de tekening van alle kanten,
maar bevroedde in geen enkel opzicht wat er de
bedoeling van kon zijn. Wel las hij een potloodkrabbel
op de kant in Edisons duidelijke handschrift. 'Acht
tien dollar’ was de prijs.
John Kruesi toog aan het werk. Hij werkte snel en
nauwkeurig, maar zijn geest hield zich voortdurend
met de vraag bezig, wat de bedoeling van het toestel
kon zijn. Tenslotte werd zijn nieuwsgierigheid hem
toch de baas. Hij verliet zijn werktafel en zocht de
chef op.
„En Kruesi, ben je er al mee bezig?” vroeg Edison
hem lachend.
„Dat ben ik. En de prijs is ook wel in orde, chef.
Maar..
„Nu, wat wilde je vragen?” drong Edison aan.
„Tja, eh, ziet u, het is misschien onbescheiden van
mij, maar, eh ...”
Nu lachte Edison hardop. „Aha, ik begrijp je, John! Je
wilt natuurlijk weten wat het is, niet waar?” Hij liet
zijn stem dalen tot een fluistertoon. „Een spreekma
chine, John. Je zult versteld staan.”
„Een spreekmachine?” herhaalde John Kruesi ongelo
vig. „Gelooft u dat deze machine zal kunnen spre
ken?”
„Met de menselijke stem, ja. En zingen ook,” lachte
Edison.
„Ónmogelijk!” riep de constructeur uit. „Totaal onmo
gelijk, chef! Nee, u probeert me iets wijs te maken.”
„Ik hoop het je te kunnen laten zien. Of liever gezegd:
horen!” hield Edison vol.
John Kruesi ging weer aan het werk, in zichzelf
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lachend om het naïeve denkbeeld van zijn meester.
Een machine die kon spreken? Je kon even goed
proberen de zon te laten stilstaan of de maan niet te
laten opkomen.
Nee, John had zijn chef wel heel wat wonderen zien
verrichten, maar alles had zijn grenzen. Dat dit malle
werktuigje, dat daar onder zijn handen gereedkwam,
in staat zou zijn met een menselijke stem te spreken,
leek hem zo absurd, dat hij er inwendig om moest
lachen.
„Waar ben jij mee bezig, John?” hoorde hij opeens de
stem van Carman, de machinist, achter zijn rug.
„Och, de baas heeft de een of andere gekke inval
gekregen. Hij verbeeldt zich dat deze machine zal
spreken. Maar je kunt even goed proberen een mus
als een haan te laten kraaien.”
„Zegt de baas dat dit ding zal spreken?” vroeg
Carman geïnteresseerd.
„En zingen ook, bromde John Kruesi. „Maar ik zeg
je dat het gekheid is.”
„Je hebt gelijk, John,” gaf Carman toe. Hij was een
uitstekend machinist, maar een eenvoudige ziel, die
niet in wonderen geloofde, alvorens hij ze zelf had
aanschouwd. Hij liep verder door de fabriek en bleef
even praten met John Ott.
„Kruesi maakt een spreekmachine voor de baas,”
vertrouwde hij deze toe. „Nou vraag ik je, loopt de
wereld niet op zijn eindje, als verstandige mensen
zulke malle fratsen gaan uithalen?”
„Ik heb wel gekkere dingen beleefd,” kaatste John
Ott terug. „Als de baas denkt, dat die machine zal
spreken, geloof het dan maar, Carman.”
„Dus jij gelooft het wel, John?” vroeg Carman ver
baasd.
„Natuurlijk geloof ik het,” knikte John ernstig.
Carman begon daverend te lachen. Hij sloeg John Ott
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baldadig op de schouder en riep luidkeels uit: „Nou,
als dat ding spreekt, krijg jij van mij een kistje beste
sigaren, ouwe jongen. Van een dubbeltje het stuk en
met een gouden bandje!”
„Je zult er spijt van hebben, Carman,” glimlachte Ott.
„Maar ik zal de sigarebandjes voor je kinderen
bewaren, dan hebben die er tenminste nog plezier
van.”
Brullend van het lachen liep Carman naar zijn machineloods en begon de cilinders van de zware stoomma
chine zorgvuldig te oliën.
De volgende dag kwam het model gereed. John
Kruesi bracht het eigenhandig bij de baas, en de
meeste anderen lieten hun werk in de steek, nieuws
gierig als ze waren naar het resultaat.
Edison bekeek het werkstuk van alle kanten en
mompelde goedkeurend. Het denkbeeld dat dit een
voudige instrument in staat zou zijn de menselijke
stem na te bootsen, leek inderdaad krankzinnig. Het
was immers niets anders dan een lange stang, met
een slinger aan het eind.
De stang was door een cilindervormige trommel
gestoken, die door de slinger in draaiende beweging
kon worden gebracht. Boven de trommel was een
soort mondstuk aangebracht, waarin een trommel
vliesje gespannen was, dat tegen een naaldje drukte.
En eenzelfde instrumentje bevond zich aan de achter
kant van de trommel.
„Nou, ik ben benieuwd,” zei Carman, die zijn geliefde
stoommachine een ogenblik in de steek had gelaten
om van het schouwspel getuige te kunnen zijn. Böhm
begon zachtjes te lachen en gaf John Kruesi een
knipoogje van verstandhouding. Alleen John Ott hield
geen oog van het wonderlijke instrument af en zag
gespannen toe, hoe zijn jeugdige patroon een dun
blad stanniol om de cilinder heen wikkelde. Hij stelde
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het naaldje zodanig af, dat het juist op het stanniol
drukte en draaide snel aan de slinger. Het naaldje
trok een keurige spiraalvormige groef in de stanniol.
Plotseling begon Edison, met de mond vlak voor het
trommelvliesje, het versje 'Marietje had een lamme
tje’ op te zeggen.
„Ha, ha, ha!” lachte John Kruesi, en Carman kneep
John Ott stilletjes in diens bovenarm. „Daar gaan je
sigaren, manneke,” fluisterde hij. „Ze gaan je neus
voorbij!”
„Sssst!” waarschuwde Edison. „Nu zullen we zien of
het toestel werkelijk werkt. Kijk, ik draai de cilinder
terug. Nu plaats ik het andere naaldje precies in de
groef...” Weldra begon hij snel te draaien. Alle
aanwezigen luisterden stil en gespannen. Onduidelijk,
maar toch verstaanbaar, herhaalde het instrument de
schokkende avonturen van Marietje en haar lamme
tje. Carman verbleekte van schrik. Het leek de goede
man tovenarij toe. John Kruesi staarde met ogen als
theeschoteltjes naar het toestel, dat hij zelf gefabri
ceerd had, zonder te kunnen geloven dat het dergelij
ke betoverende eigenschappen zou bezitten. Böhm
keek alsof hij het in Keulen hoorde donderen, maar
John Ott sprong een gat in de lucht en stootte een
soort indianengehuil uit van vreugde. Edison zelf
stond er hoofdschuddend bij. „Hij doet het, boys. Ik
had het nooit gedacht,” mompelde hij.
De 'boys' kwamen nu pas goed los. Carman kreunde:
„Verloren. Dat kost me een kistje sigaren!”
„Met bandjes,” lachte Ott overmoedig. Maar John
Kruesi haastte zich een nieuw vel stanniol om de
trommel te wikkelen. „Het moet er steviger omheen,
chef,” mompelde hij. „Er mag geen oneffenheidje in
zitten.”
Nu moesten ze het allemaal proberen. Iedereen sprak
een paar woorden in het trechtertje. En bij het
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afdraaien herhaalde de machine het gesprokene met
dezelfde stembuiging.
„Willen jullie wel geloven dat ik nog nooit van mijn
leven zo verrast ben geweest als vandaag?’* vertrouw
de Edison zijn medewerkers toe. „Ik ben altijd een
beetje bang, als ik een nieuwe uitvinding voor het
eerst probeer, maar deze gaat al mijn verwachtingen
te boven.”
Zoals gewoonlijk gaf hij ook nu zijn uitvinding da
delijk een naam. De spreekmachine werd ’fonograaf’
genoemd en als zodanig gepatenteerd.
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De fonograaf is uitgevonden
De volgende morgen stapte Edison met een pakketje
onder de arm het redactiekantoor van de 'Scientific
American’ binnen en vroeg de redacteur F. C. Beach
te spreken. Deze werkte zich juist door een rijstebrij
berg van wetenschappelijke artikelen heen, maar leg
de het werk onmiddellijk neer toen hij de naam van
de bekende uitvinder hoorde.
Had Edison naar hem gevraagd? Dat moest wel iets
bijzonders zijn! Hartelijk begroette hij de grote man
en bood hem een stoel aan. Glimlachend nam Edison
plaats en zette zijn pakje op de schrijftafel. De
redacteur kon er zijn ogen niet van afhouden, en
weldra klonk zijn vraag: „Wat hebt u meege
bracht?”
„Dat zal ik u laten zien,” zei Edison geheimzinnig.
„Maar houdt u zich goed aan uw stoel vast!”
Nieuwsgierig keek de journalist toe, hoe Edison zijn
fonograaf uitpakte. De redacteur, die in zijn weten
schappelijk blad al vele vreemdsoortige toestellen
besproken had, kon zich niet herinneren ooit iets
dergelijks te hebben aanschouwd.
„Geen elektrisch apparaat, hè?” merkte hij op. „Ik zie
geen draden en ook geen batterij, of er moet er een in
die trommel zitten.”
„De trommel is leeg,” verzekerde Edison de man.
Deze schudde het hoofd. Hij ontdekte de slinger en
kon de verleiding niet weerstaan, er eens aan te
draaien.
’Marietje had een lammetje ..klonk het opeens luid
en duidelijk uit het trechtertje boven de trommel.
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Van schrik liet de journalist de slinger los, en
onmiddellijk zweeg het toestel.
„Goeie genade!” schreeuwde Beach, die plotseling zo
wit zag als een doek. Wantrouwend keek hij naar
Edison, die zijn lachen niet kon bewaren. „Draai nog
eens verder,” verzocht Edison hem. De journalist
gehoorzaamde.
„Goedemorgen. Hoe bevalt mijn fonograaf u?” sprak
het toestel met Edisons stem.
„Reusachtig!” schreeuwde de journalist, die de schrik
nu te boven was. „Een schitterende uitvinding, me
neer Edison! Ik feliciteer u van harte.”
„Probeer het zelf ook maar eens,” nodigde Edison
zijn gastheer bescheiden uit. „U moet snel draaien en
tegelijkertijd luid in dit mondstuk spreken.”
„De fonograaf is het grootste wonder dezer eeuw,” zei
de journalist hoffelijk. En tot zijn vreugde herhaalde
het instrument zijn woorden heel duidelijk. Geestdrif
tig riep Beach een aantal van zijn collega’s erbij. En
iedereen wilde het proberen.
„Onzin!” schreeuwde een bediende, die toevallig bin
nen kwam lopen. „Laat je niet voor de gek houden.
Het is doodgewoon buikspreken, en anders niet.”
Deze woorden brachten anderen aan het twijfelen,
maar de meerderheid was toch wel overtuigd. Het
werd voortdurend drukker in het redactiekantoor.
Nieuwsgierige collega’s van andere kranten stormden
het vertrek binnen. Niemand wilde iets van deze
unieke demonstratie missen. Twee uur lang vertoonde
Edison zijn kunsten.
Toen vertrok hij opgewekt, zich met moeite een weg
banend door de samengestroomde menigte, die het
lokaal tot in de uiterste hoeken vulde.
Van dat ogenblik af begon een ware triomftocht. De
uitnodigingen om demonstraties te komen geven,
stroomden van alle kanten binnen. De president van
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de Verenigde Staten stuurde een telegram vanuit
Washington, en Edison reisde naar de hoofdstad,
waar de president zelf een paar zinnen in het toestel
sprak en weer afdraaide. Midden in de nacht kwam
zelfs de vrouw van de president met haar vriendinnen
nog kijken. Ze had het gerucht gehoord terwijl ze al in
bed lag en zich snel weer aangekleed om getuige te
kunnen zijn van de wonderbaarlijke eigenschappen
van de fonograaf.
„Het is goed dat u niet een paar honderd jaar eerder
geleefd hebt, Mr. Edison/' lachte de president. „Dan
had men u vast en zeker op de brandstapel ter dood
gebracht wegens tovenarij.”
Geen enkele uitvinding van Edison was ooit zo popu
lair geworden als deze fonograaf. Alle kranten
wijdden er ellenlange artikelen aan, en de journalisten
gingen zich te buiten aan de meest dwaze gissingen
omtrent het principe waarop de weergave van het
geluid berustte. Slechts enkelen hadden begrepen dat
het fijne naaldje de trillingen van het membraantje,
veroorzaakt door de menselijke stem, nauwkeurig in
de weke stanniol optekent. Een sterke trilling veroor
zaakt een diepere groef dan een zwakkere. Wanneer
dan later het naaldje snel langs dezelfde groeve
getrokken wordt, begint het membraantje opnieuw te
trillen en geeft het geluid nauwkeurig weer. Ook van
deze uitvinding geldt dus, dat ze zo eenvoudig is als
het ei van Columbus. Men moet er echter maar
opkomen!
De Pennsylvanische Spoorweg Maatschappij legde ex
tra treinen in, die in Menlo Park stopten, en duizen
den reizigers maakten van deze gelegenheid gebruik
om een bezoek aan Edisons laboratorium te brengen,
teneinde een demonstratie van de fonograaf te kun
nen bijwonen. Ondanks de lange kranteartikelen lie
ten vele mensen zich niet zo gemakkelijk overtuigen.
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Velen waren er zeker van dat Edison maar een grapje
maakte en de geleerde wereld bij de neus wilde
nemen. Natuurlijk hield hij in een aangrenzend ver
trek een buikspreker verborgen, redeneerden deze
ongelovige Thomassen. Toch waren het werkelijk geen
onnozele halzen, die zo dachten. Onder hen was zelfs
bisschop John H. Vincent, van de methodisten kerk.
Deze bezocht Edison in Menlo Park en bekeek de
fonograaf met een wantrouwend oog.
„Dit is dus het beroemde spreektoestel, niet waar?”
zei hij. „Welnu, ik wil het graag eens proberen, als u het
goed vindt.”
Edison, die persoonlijk bij de demonstratie tegen
woordig was, wees de eerwaarde heer hoe hij hande
len moest, en de bisschop hanteerde de slinger, terwijl
hij een vloedgolf van moeilijke bijbelse namen in snel
tempo afratelde.
Zegevierend keek hij Edison aan, alsof hij zeggen
wilde: 'Dat had je niet gedacht, hè? Laat die buikspre
ker van jou dit kunststukje nu maar eens herha
len*.
Tot zijn grote verbazing repeteerde de fonograaf
echter natuurgetrouw en even snel het hele rijtje
namen.
„Nu ben ik toch werkelijk overtuigd!” riep de bis
schop verrast uit. „Zo snel kan in de Verenigde
Staten alleen ik die namen afratelen.”
Van Edisons bezoek aan Washington, waar hij drie
dagen lang demonstraties had gehouden voor hoogge
plaatste regeringspersonen, gaat ook nog het verhaal
dat hij voorgesteld werd aan senator Cockling. Tenge
volge van zijn doofheid verstond Edison de naam
echter niet, en daar hij de senator blijkbaar ook niet
herkende, sprak hij in zijn fonograaf het onschuldige
zinnetje, uit een even onschuldig gedichtje: 'Er was
eens een meisje met een lokje’.
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Het gevolg was een onderdrukt gegiechel van de
dames, en een duidelijk hoorbaar gegrinnik van de
aanwezige heren. Want senator Cockling had een
reusachtige lok op het voorhoofd hangen, die door de
karikatuurtekenaars gretig werd gebruikt om hem
sterk overdreven af te beelden, tot grote verontwaar
diging van de senator, die zeer lichtgeraakt was,
en. . . bijzonder ijdel. Edison heeft waarschijnlijk
nooit begrepen waarom de man hem zo abrupt en
boos de rug toekeerde. Hij had nu eenmaal andere din
gen aan zijn hoofd.
Korte tijd later werd de verbeterde fonograaf, voor
zien van een reusachtige hoorn, die het geluid ver
sterkte, door Siegmund Bergmann in de handel ge
bracht. Bergmann had samen met John Kruesi in de
fabriek van Newark aan dezelfde werktafel gestaan
en zich toen al een heel begaafd constructeur ge
toond. Edison had hem geholpen een eigen bedrijfje
op te zetten en gaf Bergmann graag de gelegenheid
om met de fonograaf goede zaken te doen.
Zelf liet hij de fonograaf schieten, hoewel dit instru
ment nog verre van volmaakt was. Er wachtte hem
echter ander en belangrijker werk. Sedert enige jaren
hield Edison zich er al mee bezig, een nieuwe licht
bron uit te vinden. De verlichting met olielampen was
nog steeds erg gebrekkig, en niemand kon dit beter
weten dan Edison, die gedurende vele doorwaakte
nachten het slechte licht verwenst had, dat zijn ogen
deed tranen van inspanning en hem verlangend naar
het aanbreken van de dag deed uitzien. Hij begreep
heel goed dat met de telefoon en de telegraaf de
mogelijkheden van de elektriciteit nog lang niet uitge
put waren. Het moest mogelijk zijn, op een of andere
wijze een helder en stralend licht langs elektrische
weg op te wekken. Maar hoe? Daarover brak de
Tovenaar van Menlo Park, zoals hij nu allerwegen
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genoemd werd, zich het hoofd. Tweemaal al had hij
zich ernstig met het onderwerp beziggehouden. De
eerste keer werd hij onderbroken door het verlangen
van de heer Orton naar een volmaakte microfoon
voor de telefoon van Bell, en de tweede keer had hij
zichzelf onderbroken, doordat zijn proefnemingen met
de telefoon hem als vanzelf op de fonograaf hadden
gebracht. Het was hoogst merkwaardig dat Edison
zijn lievelingsuitvinding zo plotseling de rug toekeer
de, om zich aan het elektrisch licht te wijden. Zelf
heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken dat
de fonograaf zijn hart en ziel bezat. Een week nadat
hij het instrument voor het eerst gedemonstreerd
had, schreef hij al een artikel in een groot Ameri
kaans dagblad, waarin hij nauwkeurig alle mogelijkhe
den opsomde die de fonograaf bood. Een teken dus,
dat hij dit alles tevoren al uiterst zorgvuldig had
overdacht.
En de populariteit van de fonograaf nam hand over
hand toe. Bekende zangers en zangeressen lieten hun
stem vastleggen op het geduldige stanniol. Poppenfa
brikanten verdienden kapitalen door sprekende pop
pen in de handel te brengen. Een telefoonmaat
schappij in San Francisco benutte een uitvinding van
Edison, die het gevolg was van de fonograaf, namelijk
de telefonograaf. Wanneer een abonné iemand opbel
de die in gesprek was, hoefde de telefonist de abonné
niet deze boodschap over te brengen, maar klonk het
automatisch: 'Het nummer is in gesprek. Belt u nog
eens op'. In een andere vorm gebruiken wij deze uitvin
ding nu nog.
Men schafte dit apparaat echter weer af, toen een
temperamentvolle abonné, die al enige malen tever
geefs had opgebeld, zo woedend werd, dat hij de
machine toesnauwde: „Idioot! Kun je niets anders
zeggen dan 'nummer in gesprek. Bel straks weer op?'
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Als je me dat nog één keer lapt, kom ik naar het
telefoonkantoor en schiet je voor je raap!’*
De goede man verkeerde in de vaste veronderstelling,
dat de een of andere telefonist hem telkens weer deze
woorden in het oor toeterde.
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De uitvinding van het elektrisch licht
Veel mensen menen dat Edison de uitvinder is van
het elektrisch licht. Maar dat is een dwaling. Het
elektrisch licht was al in de tijd van Napoleon
bekend. Een Engelsman, Sir Humphrey Davis, komt
de eer toe, voor het eerst langs elektrische weg een
helder lichtschijnsel te hebben opgewekt. Het was
het zogenaamde booglicht, dat ontstond wanneer men
aan de beide polen van een batterij een stuk houtskool
bevestigde. Bracht men de houtskoolpolen met elkaar
in aanraking en scheidde men ze weer een eindje, dan
ontstond tussen de beide stukken houtskool een witte
vlam, in de vorm van een boog. Maar dit licht was
uiteraard niet geschikt om als huisverlichting dienst
te doen. De enige toenmalig bekende stroombron was
de batterij. En het licht verslond zoveel stroom, dat er
kapitalen mee gemoeid zouden zijn, wanneer men dit
licht langdurig zou willen toepassen. Bovendien ver
brandden de houtskoolpolen heel snel.
De beroemde natuurkundige Faraday bracht de elek
triciteitsleer een geweldig eind vooruit, door zijn
ontdekking van het principe van de elektromagneet.
Op deze elektromagneet berustten ook de eerste
telegraafleidingen. En tegenwoordig doet de magneet
nog dienst in de autodynamo’s.
De ontdekking van de dynamo was de derde be
langrijke stap in de richting van de elektrische huis
verlichting. Deze leverde namelijk veel goedkopere
stroom dan de batterijen en leende zich dus beter
voor proefnemingen. Van dat ogenblik af zochten alle
belangrijke uitvinders naar het zozeer begeerde elek91

trische licht. De ontwikkeling van de booglamp ging
met sprongen vooruit.
De dynamo was een uitvinding van William Wallace,
die eigenaar was van een aantal kopermijnen in de
staat Connecticut. Deze industrieel had een stok
paardje: de uitvinding van het elektrische licht. Hij
werkte gedurig aan de verbetering van zijn dynamo
en nam uitgebreide proeven met allerlei soorten
booglampen. Natuurlijk kwam hij ook met Edison in
contact. De Tovenaar van Menlo bracht zijn collegauitvinder persoonlijk een bezoek en nam diens dyna
mo’s en booglampen in ogenschouw. Beiden koester
den grote bewondering voor elkaar, en Edison gaf
graag toe dat de uitvinding van de dynamo een
gebeurtenis van de eerste rang was.
„Toch heb ik het gevoel dat u met uw booglampen op
de verkeerde weg bent, Mr. Wallace,” zei Edison. „Ik
geloof dat ik u op den duur kan kloppen, wat de
uitvinding van het elektrisch licht betreft. Deze boog
lampen geven weliswaar een verblindend licht, maar
zijn niet geschikt voor kamerverlichting. En in fabrie
ken zijn ze te gevaarlijk. Ik ben trouwens van mening
dat ze ook veel te duur zijn voor regelmatig gebruik.
Ik ben van plan in een andere richting te gaan
zoeken.”
Dat deed hij in Menlo Park. Zijn geest was fris, dank
zij een ongestoorde vakantie, die hij in 1878 genoten
had, de eerste vakantie sedert tien jaar! In juli van
dat jaar vond namelijk een totale zonsverduistering
plaats, en Edison nam deel aan een expeditie naar
Rawlins, in de staat Wyoming, waar de geleerden
vanuit de sterrenwacht de zonsverduistering wilden
observeren. Een van deze geleerden, professor George
F. Barker, was een vriend van Edison en nodigde de
uitvinder uit, zich bij de expeditie aan te sluiten.
Oorspronkelijk had Edison er weinig oren naar. Zijn
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fonograaf nam hem zodanig in beslag, dat hij zich
geen tijd voor vakantie gunde. Maar de mogelijkheid
om tijdens de zonsverduistering zijn tasimeter, een
instrument dat de sterkte van een warmtebron regi
streerde, op de proef te stellen, lokte hem aan, en zo
vertrok Edison met de wetenschappelijke staf van
professor Barker naar Wyoming. Het werd een schit
terende reis, waar Edison in zijn latere leven altijd
met vreugde aan terugdacht. Zijn tasimeter bewees
een deugdelijk en bruikbaar instrument te zijn. Bo
vendien had professor Barker een gevoelige snaar bij
de uitvinder aangeraakt. Nu Edison vele maanden
ontspanning had genoten en zijn gedachten verzet
had, betekende de fonograaf niet meer zo veel voor
hem, als voordat hij Menlo Park verliet. 'Probeer het
elektrische licht uit te vinden, Edison’, had professor
Barker hem aangeraden. 'Daar ligt nog een reusachtig
arbeidsveld braak’.
Edison had maar eens geknikt en was op een ander
onderwerp overgegaan. De woorden van professor
Barker bleven echter in hem naklinken. En toen hij
fris en uitgerust in Menlo Park terugkwam, kon hij
niet langer weerstand bieden aan die innerlijke stem.
Hij zette zich onmiddellijk aan de arbeid. Weer
kwamen de laboratoriumboeken te voorschijn. Het
waren in totaal al 200 delen, met te zamen ruim 40.000
bladzijden. Daarin stonden ze nu, al die proeven en
proefjes, die in het oude laboratorium te Newark en
in het nieuwe van Menlo Park tot stand waren
gebracht. Vele duizenden proeven, waarvan er slechts
enkele tot resultaten hadden geleid. Maar die resulta
ten mochten er dan ook wezen!
O, wat hunkerde deze oersterke, levenslustige man
ernaar om in diezelfde boeken te kunnen schrijven:
'Het is volbracht. Heden heb ik het elektrische licht
uitgevonden, dat voor alle doeleinden bruikbaar is’.
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Zijn staf van personeel was inmiddels uitgegroeid tot
meer dan vijftig man, en nog kwam hij vele handen te
kort om alle proeven uit te voeren en voor te
bereiden, die nodig waren om tot dit verheven doel te
geraken. Dagen en nachten bracht Edison in zijn labora
torium door. Alleen John Kruesi, Charles Batchelor
(die men in de wandeling ’Edisons handen’ noemde)
en Edison zelf bezaten een eigen woning, naast het
laboratorium. De overige medewerkers woonden in
een groot pension. Van allen eiste Edison echter dat
ze al hun beschikbare tijd in het laboratorium zouden
doorbrengen.
'De mensen slapen veel te veel’, placht hij te zeggen.
'Hoeveel kostbare tijd gaat er niet met slapen verlo
ren’. Hij vergat daarbij dat niet alle mensen over zo’n
ijzeren corpus beschikten als hij zelf bezat. Edison
kon het met heel weinig slaap stellen. Daardoor kon
hij zich niet voorstellen dat anderen zeven of acht uur
slaap per etmaal nodig hadden om fit te blijven. Vier
tot zes uur slaap stond hij zijn mensen toe. Maar dan
ook geen kwartier meer! Wie aan de beurt was om te
slapen, kreeg daartoe een boodschap. En niemand
dacht er over om langer dan de toegemeten tijd onder
de wol te blijven. Edison zelf was vaak zesendertig
uur of langer in touw. Soms, wanneer hij aan de
oplossing van een ingewikkeld probleem werkte, ging
hij languit op een van de lange tafels in het laborato
rium liggen. Een paar boeken gebruikte hij als hoofd
kussen, en na enkele uren van een verkwikkende
slaap te hebben genoten op dit naar onze smaak wel
een beetje harde bed, stond hij op, om volkomen
uitgerust zijn werk te hervatten.
Zijn medewerkers waren voor het merendeel jonge,
sterke kerels, die juist de universiteit verlaten hadden
en bezield waren met het verlangen snel carrière te
maken. Ze waren vurig en vol geestdrift en koester-
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den een diepe verering voor hun grote meester, wiens
opgewekte humeur, eerlijke karakter en ongeëvenaar
de energie hen telkens weer tot grotere inspanningen
aanzette.
Edison had er slag van met mensen om te gaan. Hij
was geen bullebak, maar was tegenover iedereen even
vriendelijk en voorkomend. En toch vlogen zijn mede
werkers voor hem. Ze zouden zelfs dwars door een
brandend bos gelopen zijn, wanneer hij het hun had
bevolen.
Natuurlijk waren er wel uitzonderingen. Eens gebeur
de het dat een nieuweling, een pas afgestudeerde
elektrotechnicus, zich diep beledigd voelde toen hem
een karweitje werd opgedragen dat hij beneden zijn
waardigheid achtte.
Het voorval kwam al heel gauw Edison ter ore, die
dadelijk zijn eigen werk liet liggen en de jongeman
opzocht.
„Kijkt u nu eens, meneer, wat men mij wil laten
doen!” riep de nieuweling boos uit. „Dit is toch geen
werk voor mij?”
Edison bekeek het werkstuk en schudde zijn hoofd.
„Nee, inderdaad, dit is minderwaardig werk. Het spijt
me dat ik u, die zo’n uitmuntend elektrotechnicus
bent, dit smerige werkje heb laten opdragen. Geef het
mij maar, dan zal ik het zelf doen.”
Beschaamd ging de nieuweling aan het werk. Hij had
zijn les geleerd en werd een van Edisons trouwste
helpers.
Bergen werk werden er in het 'Toverhuis' van Menlo
Park verzet. Iedere nacht brandde in alle vertrekken
het gasoline-gaslicht. Een enkele maal ruisten lieflijke
orgeltonen door de ruime werkplaats, wanneer Edi
son voor een ogenblik de regelmaat van zijn arbeid
onderbrak om een paar eenvoudige liederen te spelen
op het fraaie orgel, dat hem geschonken was door een
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dochter van president Roosevelt. (De eerste president
Roosevelt wel te verstaan, een oom van de tweede
Roosevelt, die tijdens de tweede Wereldoorlog presi
dent van de Verenigde Staten was.)
Professor Barker liet zich niet onbetuigd. Meerdere
malen bracht hij een bezoek aan Menlo Park. En
daarbij stak hij niet onder stoelen of banken, hoe
verheugd hij was dat Edison werkelijk zijn raad had
opgevolgd en aan de vervolmaking van het elektrische
licht werkte.
„Ik heb de booglamp de rug toegedraaid en andere
wegen ingeslagen,” vertrouwde Edison hem toe. „Ik
zoek naar een gloeilamp, die een zacht en mild licht
uitstraalt, hetzelfde intieme licht als het gaslicht. En
ik zal niet rusten eer ik het gevonden heb.”
Edison wist dus wel heel precies wat hij wilde. De
booglamp was een onpraktisch ding, dat veel lawaai
maakte, een verblindend schijnsel verspreidde, dat
schadelijk voor de ogen was en veel zuurstof aan het
vertrek, waarin het stond opgesteld, onttrok. Het
gaslicht was werkelijk mild, maar ook dit was niet
volmaakt. Het brandgevaar was niet denkbeeldig. Het
licht flikkerde vaak, en het onttrok eveneens veel
zuurstof aan de kamer, waardoor het schadelijk voor
de gezondheid was.
Dertien maanden werd er ononderbroken gewerkt in
Menlo Park. Het aantal medewerkers groeide aan tot
meer dan honderd. Drieduizend verschillende theo
rieën werden geprobeerd. Tweeduizend negenhonderd
en achtennegentig vergeefse proeven en ... twee suc
cesvolle!
„Ik ging steeds volgens een bepaalde theorie te
werk,” vertelde Edison later. „Bleek deze niet tot het
gewenste resultaat te voeren, dan verwierp ik haar
weer en werkte een volgende theorie uit, net zo lang
tot ik mijn doel had bereikt. Veertigduizend dollar
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verslonden deze proeven, maar toen heerste er ook
een feeststemming in Menlo Park. Want de eerste
gloeilamp had gedurende enkele seconden het onvol
prezen elektrische licht uitgestraald.
Wat was daar allemaal aan voorafgegaan? Och, ei
genlijk niets bijzonders. Edison had zijn ogen goed de
kost gegeven. Hij had de booglamp grondig bestu
deerd, en vaak opgemerkt dat na het doven van de
lamp de beide koolspitsen op een eigenaardige ma
nier gloeiden en daarbij een helder schijnsel ver
spreidden. Dat had hem op het denkbeeld gebracht,
te trachten van dit gloeilicht gebruik te maken. Maar
daartoe moest hij eerst een stroomverdeler construe
ren, die de veel te sterke stroom van de dynamo in
talloze zwakkere stromen verdeelde, zodat niet de
gloeidraad binnen het tiende deel van een seconde
door de geweldige hitte verpulverde. Het was een
reusachtig probleem, maar Edison loste het op. Daar
mee was hij er echter nog niet. De koolstofdraad, die
als gloeidraad dienst moest doen, brandde nog te snel
weg, doordat de lucht en daardoor ook de zuurstof
vrije toegang had. Dat bracht Edison op het denk
beeld de gloeidraad in een luchtledige ruimte op te
sluiten. Deze ruimte moest dan van glas zijn, wilde het
licht van de gloeiende draad niet verloren gaan.
Proeven van andere vorsers op het gebied van het
elektrische licht hielpen hem soms een stukje op
streek. Maar het zoeken naar de oplossing was een
ondankbare en teleurstellende taak. Na een halfjaar
begonnen verscheidene medewerkers aan het welsla
gen van de onderneming te wanhopen. Na negen
maanden had vrijwel niemand in het laboratorium
nog vertrouwen in het eindresultaat. Maar Edison zelf
verloor zijn opgewektheid niet en hield halsstarrig
vol. John Kruesi en Charles Batchelor weken niet van
zijn zijde en assisteerden hem trouw bij al zijn
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proeven. Beiden waren ervan overtuigd dat deze
reusachtige krachtsinspanning slagen moest. Het ging
er maar om, een stof te vinden die zeer hoge
temperaturen kon verdragen zonder te smelten of te
verpulveren, en die bovendien een grote weerstand
had, d.w.z. het vermogen bezat, de elektrische stroom
slechts met moeite door te laten. Maar hoe aan een
dergelijke stof te komen?
Koolstof was zeer geschikt gebleken. Maar hoeveel
soorten koolstof bestonden er niet! Gewoon houts
kool beantwoordde niet aan de eisen. Dus liet Edison
in zijn laboratorium alles verkolen wat hij in handen
kreeg. Hij verkoolde paktouw, in teer gedrenkt pa
pier, kokosnoothaar, kokosbast, kurk, hengelsnoer,
celluloid, katoen, alle mogelijke soorten hout, ja, tot
zelfs haren uit de rode baard van Mackenzie, de
stationstelegrafist van Mount Clements, toe!
Geen enkele van deze koolstofpreparaten schonk ech
ter bevrediging. Iedereen beijverde zich nu om een
geschikte stof te vinden. Een krullenjongen kwam
met een koehoorn aandragen. De koehoorn werd
verkoold, maar afgekeurd. Een andere bracht een
vioolsnaar van kattedarm mee, een derde sleepte een
slangevel naar het laboratorium, John Ott tikte een
stukje krokodilleleer op de kop, en Carman, de
machinist, offerde een kam van schildpad op.
De resultaten bleven echter beneden de verwachtin
gen. Het beste voldeed nog doodgewoon katoenen
naaigaren, vooraf met teer geprepareerd en onder
hoge druk verkoold. Het was moeilijk materiaal,
telkens weer brak het broze kooldraadje, nog voordat
men het op zijn deugdelijkheid kon beproeven.
Ludwig Böhm had al een menigte glasballonnetjes
geblazen. Het gloeidraadje hoefde er slechts in ge
monteerd, het ballonnetje leeggepompt en afgesloten
te worden, en de gloeilamp zou klaar zijn.
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Uren en uren waren Batchelor en Edison op de 21ste
oktober van het jaar 1879 bezig met het verkolen van
naaigaren. Telkens weer namen ze een nieuw draadje,
legden het in een U-vormige bocht en verkoolden het.
Na negen uur slaagden ze erin, het draadje heel te
houden. Edison slaakte een zucht van verlichting.
„Voorzichtig!” waarschuwde hij zijn assistent. „We
zullen het dadelijk naar Ludwig Böhm brengen.”
Het draadje woog minder dan een stofje en lag in de
handpalm van Batchelor. Hij dekte het met de andere
hand zorgvuldig toe en liep ermee door het laborato
rium, op de voet gevolgd door Edison.
Het leek wel alsof ze een uiterst kostbare schat
vervoerden.
Voordat ze echter de glasblazerij bereikten, brak het
draadje. Een ogenblik keken chef en assistent elkaar
verslagen aan.
„Terug!” zei Edison en slaagde er zelfs in nog te
glimlachen, ,ƒ,We geven het niet op, Batchelor. Het
moet lukken.”
Drie uur later, het was inmiddels al avond geworden,
lukte het hun opnieuw een draadje heel te houden.
Ditmaal bereikte het veilig de glasblazerij. Maar nu
viel er een schroevedraaier op, en daar was het tere
gloeidraadje niet tegen bestand.
Edison zette de tanden op elkaar. Batchelor werd
bleek maar zei geen woord. Weer gingen ze aan het
werk. En nog voor middernacht bleef er voor de
derde keer een draadje heel. Ditmaal namen ze geen
enkel risico, maar legden het in een metalen trommel
op een laagje watten en droegen het zo naar de
glasblazerij.
Ludwig Böhm genoot niet voor niets de reputatie een
uiterst bekwaam glasblazer en een ongeëvenaard ken
ner van luchtpompen te zijn. Hij monteerde het
draadje in een van zijn ballonnetjes, zette de lucht-
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pomp erop, pompte het leeg en smolt het ballonnetje
dicht.
Met ingehouden adem hadden Edison en Batchelor
toegekeken. Weer was er een gloeilamp gereedgeko
men. Zou deze nu eindelijk het zo vurig begeerde licht
geven? Het was moeilijk vooruit te voorspellen. Al
tientallen malen had Böhm gloeilampjes gefabriceerd,
maar geen van de vele lampjes had langer dan een
onderdeel van een seconde gebrand. Zodra het als
een ster in de nacht aanflonkerde, was het telkens uit
elkaar gesprongen.
Toch koesterde iedereen van dit laatste lampje
opeens grote verwachtingen. Voorvoelden al die wer
kers in het grote laboratorium dat er iets heel
bijzonders ging gebeuren? Waar kwamen ze opeens
vandaan, al die nieuwsgierige monteurs, elektrotech
nici, bankwerkers, koperslagers, horlogemakers, krul
lenjongens, stokers en machinisten? Daar stond Carman met zijn donkere krullebol warempel ook al met
een nieuwsgierig gezicht in de deuropening. En was
het John Otts slaapbeurt niet? Wat deed hij dan hier
in de glasblazerij, waar hij toch niets te maken had?
Ongemerkt waren ze allen binnengekomen. Ludwig
Böhm neuriede een vrolijk wijsje, terwijl hij de laatste
hand aan het onnozele lampje legde. Veertig paar
ogen volgden gespannen zijn bewegingen, toen hij op
een klein trapje klom en het lampje aan de elektri
sche draad bevestigde. Daar zweefde het nu, tussen
hemel en aarde. Het wiegelde zachtjes heen en weer,
toen Böhm het losliet en van het trapje sprong.
Hij keek heel even naar Edison, en deze knikte
nauwelijks merkbaar. De grote uitvinder was nu toch
ook wel een beetje nerveus. Zou het werkelijk luk
ken? Dat was een brandende vraag, die snel beant
woord moest worden.
„Schakel de dynamo in! beval Batchelor. Ergens in
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het laboratorium klonk een zwak gezoem. Met inge
houden adem staarden allen naar het nu doodstil
hangende ballonnetje. Edison deed een stapje naar
voren. Met een plotseling en beheerst gebaar haalde
hij een handeltje over. En op hetzelfde ogenblik
begon het lampje te branden.
Het brandde een volle seconde, toen nog een en nog
een... Het brandde een hele minuut, twee, drie
minuten ... Toen pas kwamen de tongen los. Edison
straalde van geluk. Batchelor wiste zich het zweet van
het voorhoofd en staarde naar het gloeilampje, tot
zijn ogen er pijn van deden. Opgewonden kreten
klonken door de werkplaatsen. De geweldige span
ning van dertien maanden teleurstellende, schier wan
hopige arbeid, ontlaadde zich plotseling in een inten
se vreugde.
„Dat is het, zei Edison zachtjes. „De elektrische
gloeilamp bestaat nu werkelijk. Is het geen heerlijk
licht? Zo zacht en mild en toch zo helder als de dag.
Licht zonder geruis en zonder stank. Licht zonder
vlam en zonder gevaar. Geen lucifers nodig om het te
ontsteken, weinig hitte. Het bederft de lucht niet en
flikkert niet. Het is goedkoper dan de goedkoopste
olie, goedkoper dan gas, het . .. het is volmaakt
licht!"
Edison had in twintig uur niet geslapen. Maar hij ging
niet naar bed zo lang de lamp brandde.
Veertig uur aan een stuk hield het broze gloeidraadje
het vol, veertig uur lang straalde de lamp een helder
en vriendelijk licht uit. Toen viel het gloeidraadje
uiteen. Het had zijn best gedaan.
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De gloeilamp nog niet ideaal
Nu het principe juist was gebleken, laaiden de ijver
en werklust opnieuw op in het laboratorium. De
grootste twijfelaars waren nu opeens bekeerd. Ieder
een was er vol van. Maar Edison zag heel goed in
dat zijn gloeilamp nog verre van volmaakt was. De
levensduur van de lamp was nog veel te kort, en
bovendien leende de gloeidraad zich niet voor fabrica
ge. Er moest een andere, levenskrachtiger gloeidraad
gevonden worden, een taaie, sterke vezel, die bij het
verkolen niet uiteenviel. Weer leefde de verkolingskoorts in volle hevigheid op. Welke plantaardige stof
versloeg het katoen?
Het jaar 1880 was een bijzonder vruchtbaar jaar voor
Edison. Niet minder dan zestig patenten werden
aangevraagd, waarvan zeven voor stroomverdelers,
zes voor dynamo’s, en tweeëndertig voor gloeilam
pen. In hetzelfde jaar werd in New York ook de
Edison Elektrisch Licht Maatschappij opgericht. Dank
zij de uitstekende eigenschappen van verkoold bam
boe was de fabricage op grote schaal van gloeilampen
mogelijk gebleken. De commissarissen van de opge
richte nieuwe maatschappij hadden echter nog niet zo
heel veel vertrouwen in de nieuwe uitvinding. Ze
wilden eerst weleens iets zien van Edisons krachtstation en van zijn lampen, voordat ze hun geld in de
onderneming staken. Zo reisden ze per extra trein
naar Menlo Park, waar ze ’s avonds in de duisternis
arriveerden. Edison bereidde hun een grootse ont
vangst. Vierhonderd en vijfentwintig gloeilampen ver
spreidden in het laboratorium een zee van licht. Geen
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wonder dat de heren hun ogen uitkeken. Een journa
list, die toevallig ook getuige van de feestverlichting
was, raakte er zo van onder de indruk, dat hij een
reusachtig artikel schreef, dat in de grootste krant
van New York een hele pagina besloeg. De directeur
van de krant, die de volgende morgen het artikel
onder de ogen kreeg, raakte er eveneens van over
stuur, zodat hij onmiddellijk de hoofdredacteur op
zocht en in wanhoop uitschreeuwde: ,,Hoe zit dit? Wie
heeft deze baarlijke nonsens verzonnen? Elektrisch
licht, dat weldra het ideale gaslicht zal verdringen?
Wie heeft ooit zulke onzin gehoord? De hele wereld
zal ons uitlachen!"
Of de hoofdredacteur nu al beweerde dat het hele
maal geen nonsens was, maar het meest opzienbaren
de nieuws, dat de kranten ooit gebracht hadden, de
directeur bleef bij zijn mening. „Denkt u zich eens in
wat onze lezers ervan zullen zeggen!" schreeuwde hij
buiten zichzelf. „Men zal dit voor godslastering hou
den. Men zal zeggen dat Edison de schepping wil
verbeteren. Nogmaals: wie heeft dit schandelijke stuk
geschreven?"
„Fox," antwoordde de hoofdredacteur.
„Dan wens ik Fox onmiddellijk bij mij te zien verschij
nen." En met die woorden beende de doldriftige
krantenbezitter naar zijn privé-kantoor.
Fox was een van de begaafdste journalisten in die
dagen, die talloze gevaarlijke expedities had meege
maakt en in de krantekolommen beschreven. Hij
stond bij zijn directeur en hoofdredacteur bijzonder in
de gunst en verwachtte een felicitatie, dat hij het
eerst het grote nieuws van de geboorte van de
elektrische gloeilamp aan de wereld verkondigd had.
In plaats daarvan werd hij echter zonder pardon op
straat gezet. Deze middeleeuwse directeur zal echter
wel spoedig spijt van zijn voorbarig besluit hebben
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gekregen. Want ook andere kranten begonnen waar
derende artikelen over Edisons wonderlamp te publi
ceren.
Weer legde de Pennsylvanische Spoorweg Maatschap
pij extra treinen in naar Menlo Park, waar drom
men nieuwsgierigen zich in de avonduren vergaapten
aan de honderden lampjes, die het gebouw van
Edison van binnen en van buiten verlichtten. Geluk
kig voor hem opende Edison Elektrisch Licht Maat
schappij kort daarop een hoofdkantoor in New York,
dat eveneens een eigen krachtstation kreeg en dezelf
de verlichting als het laboratorium van Menlo Park.
Het bleef lange tijd de grootste bezienswaardigheid
van New York, die meer belangstelling trok dan de
wereldtentoonstelling.
De vezeljacht was nu pas goed ontbrand. Binnen een
tijdsverloop van enkele maanden had Edison ruim
drieduizend stoffen aan een verkolingsproef onder
worpen. Geen enkele stof kon echter de eigenschap
pen van bamboevezels evenaren, of zelfs maar bena
deren. Langs een van de lange wanden in het labora
torium waren alle stoffen uitgestald die Edison maar
te pakken kon krijgen. Hij beroemde zich erop, een
complete verzameling stoffen te bezitten. Maar een
Hongaarse elektro-ingenieur, die de Tovenaar van
Menlo Park bezocht, hielp Edison uit de droom.
„Bezit u werkelijk alle stoffen die op de wereld
bekend zijn?” vroeg de Hongaar hem met een fijn
glimlachje. En toen Edison antwoordde dat hij dit
inderdaad van mening was, zuchtte de Hongaar:
„Gelukkig, eindelijk zal ik er dan toch in slagen hier
in de Verenigde Staten wat paprika op de kop te
tikken.”
„Paprika?” herhaalde Edison onthutst, ,Die stof ken
ik niet.”
De Hongaar trok een heel teleurgesteld gezicht. „Och,
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meent u dat werkelijk? Welnu, dan is uw verzameling
toch niet volledig. Iedere Hongaarse huismoeder zal u
aan paprika kunnen helpen. Zij gebruikt deze Hon
gaarse peper namelijk in vrijwel alle maaltijden. Het
geeft er een bijzondere smaak aan."
Edison gaf lachend toe dat hij verslagen was. Drie
weken later stond tussen de duizenden potjes in het
laboratorium een klein, onopvallend flesje. Het etiket
vermeldde dat de inhoud paprika was, regelrecht uit
Boedapest geïmporteerd!
„De bamboevezel is honderd procent beter dan naai
garen," merkte Edison korte tijd later tegen Batchelor
op. „Maar er moet nog een betere vezel zijn. We
zullen de hele aardbol afspeuren, tot we de beste
vezel gevonden hebben."
Hij hield woord. Tien jaar lang speurden geleerden en
avonturiers ieder plekje van de aarde af, op zoek
naar nieuwe vezels. Een grap die maar eventjes
100.000 dollar verslond.
William Moore vertrok in de zomer van 1880 naar
China en Japan om bamboesoorten te verzamelen. In
december reisde de bekende plantkundige John C.
Bramer naar Para in Brazilië. Hij maakte een avon
tuurlijke reis en drong door in gebieden die nog
nimmer door een blanke betreden waren. Hij keerde
terug met tientallen nieuwe houtsoorten, maar geen
enkele overtrof de bamboevezel.
Edison vernam van een scheepskapitein dat het ei
land Cuba rijk aan bamboe moest zijn. Hij speurde
onder zijn personeel naar een geschikte medewerker
om Cuba te gaan verkennen, en zijn oog viel op
Segredor.
Segredor was een pas afgestudeerde elektrotechnicus,
een bekwaam en vlijtig werker, die echter één groot
gebrek had: hij had weinig gevoel voor humor en kon
volstrekt niet tegen plagen. Natuurlijk werd hij daar105

door juist het mikpunt van talrijke gemoedelijke en
goedbedoelde plagerijen.
Segredor ontstak daarover telkens weer in woede, en
eenmaal schreeuwde hij in zijn drift: „Nu is het uit!
Wie mij nog eens probeert te treiteren, zal ik naar de
andere wereld helpen!”
Een daverend gelach was het antwoord. Een collega
van Segredor nam de uitdaging aan en maakte een
plagende opmerking. Segredor werd krijtwit en holde
naar buiten. Iedereen verwachtte dat hij na enkele
minuten wel bekoeld zou zijn en weer gewoon aan het
werk zou gaan.
Maar plotseling riep een van de arbeiders uit: „Pas
op, daar komt hij aan, met een geweer!”
Binnen drie tellen had iedereen het laboratorium
verlaten. In paniek vluchtten de arbeiders, technici,
ingenieurs en constructeurs naar buiten, waar ze zich
verstopten achter de stapels houtblokken, die naast
het ketelhuis opgeslagen lagen. Slechts één technicus
bezat de moed om rustig in het laboratorium te
blijven en Segredor op te wachten. Wat er daar
binnen precies gebeurde, heeft nooit iemand verno
men. Maar toen de anderen na een kwartiertje voor
zichtig eens poolshoogte gingen nemen, bleek Segre
dor rustig aan het werk te zijn, evenals de moedige
technicus. Het geweer was in geen velden of wegen te
bekennen. Beschaamd ging ieder weer aan zijn werk.
Maar met de plagerij was het voorgoed gedaan.
Edison riep Segredor bij zich. „Ik heb iemand nodig
die voor mij naar Cuba reist om bamboesoorten te
verzamelen,” sprak hij. „Heb je er zin in?”
„Nou en of!” riep Segredor verheugd uit, en zag al
een heerlijke vakantiereis naar het onvolprezen Cuba
in het verschiet.
„Vertrek dan zo spoedig mogelijk, verzamel wat je
verzamelen kunt en kom terug zo vlug je kunt.”
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Segredor vertrok. Hij bereikte veilig Havana, maar
werd de dag na aankomst al ziek en stierf binnen een
week aan de gevaarlijke en gevreesde gele koorts.
Zodra het bericht van Segredors overlijden in Menlo
Park bekend werd, meldden zich een half dozijn
geestdriftige vrijwilligers bij Edison aan. Deze betreur
de het verlies van Segredor zeer en voelde zich in
zekere mate verantwoordelijk voor diens dood.
„Nee/’ antwoordde hij kort en duidelijk. „Ik heb
gehoord dat op Cuba alleen minderwaardige bamboe
soorten groeien, ’t Is niet meer nodig, er nog heen te
gaan.”
Wel liet hij dwergpalmen in Florida en bamboe op
Jamaica verzamelen. C. F. Hanington bereisde Uru
guay, Argentinië, Paraguay en het uiterste zuiden van
Brazilië, maar de meest fantastische reis maakte wel
Frank McGowan, die naar de wildernissen van Peru,
Ecuador en Columbia gezonden was. Wegen waren er
niet in deze landen, die een onmetelijke oppervlakte
hadden. De eenzame blanke reiziger stond aan talloze
gevaren bloot. De oerwouden wemelden van verscheu
rende dieren, giftige slangen, gevaarlijke insekten en
vijandelijke Indianenstammen. Eenmaal werd hij
midden in de wildernis door zijn inlandse gidsen in de
steek gelaten. Achtennegentig dagen zwierf hij moe
derziel alleen rond, levend van eetbare wortels en
vruchten. Gedurende al die dagen droeg hij dezelfde
kleren, die weldra aan flarden om zijn lijf hingen.
Tweemaal deed de gele koorts een aanval op hem,
maar McGowan had een ijzersterk gestel en sloeg de
aanvallen af. Hij slaagde erin de kust te bereiken en
keerde naar New York terug, beladen met vreemd
soortige gewassen en houtsoorten. Zijn terugkeer
vierde hij met een aantal goede vrienden in New
York. Ze dineerden in een van de beste restaurants,
en aan het eind van de avond nam Frank McGowan
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in de deuropening hartelijk afscheid van het gezel
schap. Dit was tevens het laatste wat men ooit van
hem hoorde. Frank McGowan verdween, en niemand
heeft ooit het raadsel kunnen oplossen waar hij zo
plotseling gebleven was.
Inmiddels had Edison uit Japan een bamboesoort
ontvangen, die de beste was van alle soorten die hij
tot dusver in handen had gekregen. Daarom besloot
hij opnieuw een man naar het verre oosten te zenden
om te verzamelen. Weer diende zich een vrijwilliger
aan. James Ricalton, de rector van een lyceum te
Maplewood, in de staat New Jersey, genoot bekend
heid als wereldreiziger. Uitgeleide gedaan door alle
leerlingen van het lyceum, stapte hij te Maplewood in
de trein naar New York.
Daar nam hij een boot naar Engeland. Van Engeland
ging de reis via Ceylon naar India. Achtereenvolgens
werden Burma, Japan, de Filippijnen en de Indische
Archipel bezocht, en op de kop af een jaar na zijn
vertrek, stapte de rector op het tochtige perron van
Maplewood uit de trein die hem huiswaarts had
gebracht, hartelijk toegejuicht door al zijn leerlin
gen.
Hij bracht een nieuwe bamboesoort van Ceylon mee,
een reuzenbamboe, die ruim honderd meter hoog
werd en een doorsnee had van een halve meter. Het
was dan ook een teleurstelling voor de rector, toen hij
vernam dat Edison geen bamboe meer nodig had,
omdat deze inmiddels een cellulosedraad had gevon
den, die alle bamboesoorten met stukken sloeg.
„En mijn reuzenbamboe was nog wel honderd pro
cent beter dan andere bamboesoorten/’ klaagde Rical
ton.
Ja, de elektrische lamp ging met sprongen vooruit.
Vooral de ontdekking van de zware metalen beteken
de een niet geringe stap in de richting van de
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volmaaktheid. Edison ging tantal toepassen, en
kort daarop wolfraam. Vooral het laatste metaal
leende zich bij uitstek voor de vervaardiging van
duurzame gloeidraden met hoge weerstand. De veld
slag was gewonnen. De gloeilamp vond overal toepas
sing en begon het gaslicht langzaam maar zeker te
verdringen.
Toch was Edison nog niet tevreden. En eens, toen hij
een gezelschap in zijn laboratorium rondleidde, maak
te hij de opmerking: „Ik zie heel goed in dat ook de
gloeilamp nog niet het ideale licht is. Weliswaar
brandt deze zonder vlam, maar de lamp geeft nog
altijd warmte af. Kijk naar de lichtkever. Dat is de
ideale verlichting. Koud licht. Maar we kunnen nu
eenmaal moeilijk onze huiskamers met lichtkevers
verlichten. En reusachtige lichtkevers als straatver
lichting lijken me ook ondenkbaar, afgezien van de
akelige groen-gele kleur, die deze diertjes uitstralen.
Voorlopig moeten we ons dus maar met de gloeilamp
tevreden stellen.” En ... heden ten dage stellen wij
ons daar nog tevreden mee!
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Het elektrisch licht wint de strijd
Het wonderjaar 1880 was voorbij en 1881 deed zijn
intrede. De gloeilamp 'lag nog in de luiers’, maar was
de eerste kinderziekten al te boven en beloofde op te
groeien tot een 'gezonde kleuter’. De ontwikkeling
ging de ongeduldige Edison echter lang niet snel
genoeg. Hij had verwacht dat de wereld zijn uitvin
ding met gejuich zou begroeten en kwam tot de
ontdekking dat men weliswaar grote belangstelling
aan de dag legde, maar overigens weinig deed om de
toepassing van het nieuwe licht te stimuleren.
'Wacht’, zei Edison, 'men is er nog huiverig van. We
zullen de mensen een beetje helpen. Ze moeten er nog
aan wennen. Welnu, laten wij ze de kans geven, eraan
te wennen’.
Van die dag af werd er koortsachtig gewerkt aan een
reusachtig plan. Edison had het oog laten vallen op
een stadsdeel van New York, ten zuiden van Wall
Street, het beroemde financiële centrum. Zijn mede
werkers verkenden de buurt, drongen met allerhande
smoesjes de huizen binnen, noteerden alle gegevens
betreffende de aanleg van gaslicht in de huizen,
brachten het hele buizennet van de gaslichtmaatschappij in kaart en becijferden de hoeveelheid elek
trische kabel, die nodig zou zijn om deze wijk geheel
van elektrisch licht te voorzien. Het was een stout
plan, maar het viel te betwijfelen of het voor verwe
zenlijking vatbaar was. Waar wilde Edison de geweldi
ge elektrische energie vandaan halen, die nodig was
voor zijn reuzenonderneming? Met de toenmaals be
kende dynamo’s zou hij weinig kunnen uitrichten.
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Geen nood! Niet voor niets had hij de bijnaam
gekregen van de 'Tovenaar van Menlo Park’.
Nu zijn plannen eenmaal op papier stonden, zou hij ze
ook uitvoeren. Hij wist nu precies waar zijn voedingskabels moesten komen. Ondergronds zou hij zijn
leidingen leggen en daarmee een einde maken aan de
afschuwelijke bovengrondse leidingen van de telefoonen telegraafmaatschappijen. Maar er kwam nog veel
meer voor kijken. Schakelkasten, stoppen, fittings,
schakelaars, zekeringen ... Edison had ze allemaal in
zijn laboratorium geconstrueerd. Maar een laboratori
um was geen fabriek. Menlo Park kon onmogelijk in
de enorme behoefte aan materialen voorzien. En een
industrie, die deze dingen vervaardigde, bestond er
niet. De Edison Elektrisch Licht Maatschappij wilde
wel de gloeilampjes verkopen, maar voelde er niets
voor, ze te produceren. Andere fabrikanten wilden
liever eerst eens de kat uit de boom kijken, voordat
ze hun goede geld eraan waagden.
'Dan doen we het zelf’, zei Edison en vestigde in
Menlo Park een fabriek voor de vervaardiging van
gloeilampen. Om aan het benodigde geld te komen,
gaf hij kleine aandeeltjes uit, die door zijn medewer
kers grif gekocht werden. Maar hoe moest het met de
verkoop?
Edison deed de Elektrisch Licht Maatschappij een
voorstel. Het patent had een levensduur van zeventien
jaar. Welnu, hij verplichtte zich om zijn lampen te
leveren tegen een kostprijs van veertig dollarcent per
stuk, een belachelijk lage prijs voor die tijd, toen één
lampje hem al op 1,25 dollar kwam te staan. De
Elektrisch Licht Maatschappij moest hem daarvoor
gedurende deze zeventien jaar de alleenverkoop toe
staan. Ze lachten in hun vuistje om die malle uitvin
der, die zo’n slecht zakenman bleek te zijn.
Edison ging aan het werk. Het eerste jaar kostten de
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lampjes hem zelf 1,10 dollar, en hij verloor een groot
bedrag. Gedurende het tweede jaar daalde de
kostprijs, dank zijn verbeterde produktiemethoden, tot
70 cent, maar de verkoop steeg enorm, zodat zijn
verlies nog veel groter werd.
Edison hield echter grimmig vol. Gedurende het
derde jaar van het contract daalde de kostprijs tot 50
dollarcent, maar de vraag naar lampen was zo sterk
gestegen, dat zijn verlies nauwelijks te dragen viel. In
het vierde jaar daalde de kostprijs echter tot 37
dollarcent, drie centen minder dan de leveringsprijs.
In dat jaar overvleugelde de verkoop die van alle
voorgaande jaren tienvoudig. En aan het eind van het
jaar had Edison niet alleen alle verliezen goedge
maakt, maar zelfs nog een stevige winst geboekt, tot
vreugde van zijn aandeelhouders, die een aardig
dividend opstreken.
Toen hadden de grote fabrikanten opeens de grootste
belangstelling voor de gloeilampenindustrie. Edison
had bewezen dat er wel iets mee te verdienen viel, en
weldra kwamen de aanbiedingen los. Hij verkocht de
hele onderneming aan de nieuw opgerichte Edison
Verlichtings Maatschappij voor de ronde som van één
miljoen dollar.
Inmiddels had Edison ook al een elektrische apparatenfabriek opgericht. Opgericht is misschien geen
juiste uitdrukking, want vele jaren eerder had Edison
al een van zijn vroegere 'boys' uit Newark, Sigismund
Bergmann, het kapitaal voorgeschoten voor een klein
fabriekje. Dat fabriekje werd nu een grote fabriek,
die weldra enige duizenden arbeiders in dienst had en
Edison aan de benodigde stekkers, stopcontacten,
schakelaars, zekeringen, fittings en schakelkasten
hielp. Dit alles was echter nog niet voldoende. Zo lang
de krachtbron ontbrak, die een gehele stadswijk van
stroom kon voorzien, beschouwde Edison zijn werk
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Ii
als vruchteloos. Hij richtte dan ook zijn energie op dit
enorme vraagstuk en experimenteerde naar hartelust
in zijn pas verworven machinekamer, die in een oud
en vervallen pand in Goerck Street was onderge
bracht. Hier bracht hij vele weken door tussen zijn
dynamo’s, zoekend naar een oplossing voor het
vraagstuk, waarvan zijn welslagen volkomen afhan
kelijk was.
Inmiddels werkte John Kruesi aan de benodigde
kabels. Hij had daartoe de beschikking gekregen over
een fabriekje, waarvan hij zelf aan het hoofd stond.
Nu, de trouwe John Kruesi had wel verdiend direc
teur te worden van een van Edisons nevenbedrijven.
Wie levert me een stoommachine die ik rechtstreeks
aan een dynamo kan koppelen? vroeg Edison zich
steeds meer af.
Hij liet bekwame constructeurs van stoommachines
komen en stelde hen voor de vraag of het mogelijk
was een stoommachine te bouwen die een kracht van
150 pk kon ontwikkelen, bij een toerental van om
streeks 700 in de minuut.
Er ging een luid gelach op.
„Wilt u gaan vliegen, Mr. Edison?” vroeg een van de
constructeurs vrolijk. „U verlangt het onmogelijke.
Met zo’n machine zou heel New York in de lucht
vliegen.”
„Het moet mogelijk zijn,” hield Edison vol. ,Als u het
niet doet, zal ik er zelf aan moeten beginnen.”
Toen stapte een bejaarde man naar voren, die zijn
gehele leven tussen stoommachines had gesleten en
nauwkeurig de mogelijkheden kende.
„Het kan,” zei hij eenvoudig, tot stomme verbazing
van de anderen. „Maar het zal een dure geschiedenis
worden.”
Nu, op geld keek Edison niet. Hij verschafte de man
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alle middelen om zijn machine in gereedheid te
brengen, en werkelijk, het gelukte.
De machine kwam gereed en werd naar Goerck Street
overgebracht. Ze begon te draaien met daverend
geweld. Toen zij driehonderd toeren maakte, trilden
de wanden van het oude gebouw. Bij vierhonderd
hijgde de machine als een versleten karrepaard. Bij
zeshonderd schudde het gebouw op zijn grondvesten,
en bij zevenhonderd vreesde iedereen dat het dak
naar beneden zou komen en zocht een veilig heenko
men.
De constructeur glimlachte echter en Edison drukte
hem zwijgend de hand. Ze brachten het toerental
terug op driehonderd en vijftig, en nu waagden de
'boys*, die zich uit vrees onder tafels en in kasten
verstopt hadden, het te voorschijn te komen. De
machine werd luidkeels bewonderd. Maar nu stond
Edison voor de taak er een dynamo bij te fabriceren.
Ook dit lukte echter al spoedig en enkele maanden
later was hij al zo ver, dat hij een nog krachtiger
dynamo ontworpen had.
Toch waren dit alles nog maar proeven. Het werkelij
ke doel was nog niet bereikt, het fantastische plan
naderde langzaam zijn verwezenlijking. Het voorjaar
gleed voorbij, en de zomer van 1881 brak aan; de
zomer waarin in Parijs de grote elektriciteitstentoonstelling zou worden gehouden.
Van deze tentoonstelling stelde Edison zich veel voor.
Hier immers had hij een unieke gelegenheid om de
mensheid te tonen waartoe het elektrische licht in
staat was. Hij had er zijn machines al voor klaar,
maar hij wilde zo volmaakt mogelijk op de tentoon
stelling verschijnen, en er was een nieuwe machine in
aanbouw die nog veel betere resultaten beloofde. Er
werd met man en macht aan gewerkt, en precies op
tijd kwam het werkstuk klaar, een gigantische machi-
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ne van 175 pk, gekoppeld aan de zwaarste Jumbodynamo, in totaal een vrachtje van maar eventjes
zevenentwintig ton!
Een dag voordat de verscheping naar Europa plaats
moest vinden, draaide de geweldenaar proef in
Goerck Street. Tien uur achtereen draaide hij op zijn
hoogste toerental. Toen vloog met donderend geweld
een reusachtige drijfstang door de machinehal, door
boorde een muur, sloeg door een houten vloer en
kwam terecht in een kelder.
Wonder boven wonder raakte er niemand bij gewond,
maar de kans om de machine naar Europa te krijgen,
leek verkeken.
Edison nam echter snel zijn maatregelen. In een
nabijgelegen machinefabriek werd inderhaast een
nieuwe drijfstang besteld. En de volgende morgen, zes
uur voor het vertrek van het schip, kwam deze
gereed. De drijfstang werd gemonteerd, de machine
op gang gebracht, en weer draaide het machtige
gevaarte het vereiste toerental.
Twee uur lang liet Edison de machine draaien. Over
vier uur zou de boot vertrekken. Het leek een
krankzinnig idee, dit kolossale monster van 27.000
kilogram op tijd aan boord te krijgen. Maar de
Tovenaar van Menlo Park had zijn maatregelen geno
men. Nauwelijks was het daverend geweld verstomd,
of alle beschikbare 'boys' stormden erop los met
sleutels en tangen. Ieder had zijn instructie en wist
wat hem te doen stond. Binnen een uur lag de hele
machine in onderdelen uit elkaar. Snel werd alles op
gereedstaande wagens geladen. De zweep ging over de
paarden, een wagen met alarmbellen ratelde vooruit
om ruim baan te maken, en daar ging het in optocht
naar de haven. Precies op tijd werd de machine aan
boord gehesen, tot grote opluchting van allen die er
getuige van waren of eraan hadden meegewerkt.
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De wereldtentoonstelling te Parijs werd een ongekend
succes voor Edison. Talloze gouden medailles en
erediploma's vielen de uitvinder ten deel, en het
organiserend comité schreef hem een brief waarin het
zich verontschuldigde voor het feit dat men hem niet
meer medailles had geschonken. Dit was echter hun
hele voorraad . ..
Kort daarop legde Edison beslag op twee grote
panden in de binnenstad van New York. Daar werd
de eerste grote krachtcentrale in ondergebracht. Reus
achtige Jumbo's werden opgesteld, dynamo’s van
uitzonderlijke capaciteit en afmetingen, zo genoemd
naar de populaire olifant van het circus van Barnum
& Baily, die in die dagen een ongekende populariteit
genoot)
Nu was het grote ogenblik aangebroken waarop het
elektrisch licht zijn triomftocht kon beginnen. Edison
en zijn mannen moesten echter alles zelf doen. Zelf
moesten ze hun kabels leggen, het graafwerk verrich
ten, de leidingen in huizen en gebouwen aanbrengen.
Maar het werk vorderde gestaag. Edison streefde
ernaar, nog in de loop van de winter 1881-82 zijn
eerste installaties klaar te hebben. In de winter
immers had het elektrische licht het grootste effect,
wanneer al in de namiddag de duisternis inviel.
Zo gauw ging het echter niet. De winter werd een van
de strengste uit de Amerikaanse geschiedenis, en
onder die omstandigheden viel er aan graven niet te
denken. Wekenlang bleven de straten opengebroken
liggen. Maar toen eindelijk de dooi inviel, kon het
werk voortgang vinden. Toch duurde het nog tot de
herfst van 1882 eer de laatste leiding gelegd, de
laatste zekering aangebracht was. Op de 4e septem
ber, 's middags om 3 uur, begonnen de Jumbo’s hun
werk. Op hetzelfde ogenblik flitste de elektrische
stroom door kabels en draden. In de huizen begonnen
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de lampjes flauw te flikkeren, en al een kwartier
later, toen de Jumbo’s hun vereiste toerental hadden
bereikt, verspreidden duizenden gloeilampjes hun mil
de, weldadig rustige licht. Het wonder was volbracht.
De zegetocht van de gloeilamp was begonnen.
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Een 'onschuldig spelletje
Goerck Street was echter niet het eerste krachtstation. Al op 12 januari 1882 begon de eerste krachtcen
trale van de Edison Electriciteits Maatschappij te
Londen voor het eerst te draaien! Johnson, de direc
teur van deze Engelse onderneming, was een onderne
mend man, die zich vast had voorgenomen in Enge
land een weg te banen voor de elektrische gloeilamp.
In die dagen had Londen nog gasverlichting, en het
bekende Holborne viaduct werd ’s avonds verlicht
door een reeks monsterachtige booglampen op hoge
masten. Maar in de straten brandden de bekende
gaslantaarns, die iedere avond door de lantaarnopste
ker met een brandende fakkel aan een lange stok
werden aangestoken.
Die gaslantaarns moeten verdwijnen, had Johnson
zich voorgenomen. Wanneer de mensen eerst maar
eens de resultaten van de gloeilamp gezien hebben,
zullen ze vanzelf wel tot het elektrische licht bekeerd
worden. Hij vroeg aan het stadsbestuur om langs het
hele Holborne viaduct naast de gasverlichting ook
elektrische verlichting te mogen aanbrengen.
'Het is voor uw eigen risico’, lachten de bestuurders
van Londen. ’Maar het lijkt ons een onschuldig
spelletje. Ga dus gerust uw gang'.
En Johnson ging zijn gang. Hij had een klein krachtstation gebouwd in een oud huis aan het Holborne
viaduct. En nu begon hij naast iedere gaslantaarn ook
een elektrische gloeilamp aan te brengen van 36 kaars
sterkte. Weldra brandde de verlichting helder, en
iedereen was verrast. Dit resultaat had niemand
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durven verwachten, en de Edison gloeilamp werd met
één slag populair. Kort daarop kreeg Johnson de
uitnodiging om eens met het kerkbestuur van de City
Temple te komen praten. Daar klaagde men over de
slechte gasverlichting in de kerk, die bovendien de
atmosfeer in de kerk bedierf en veel te veel warmte
uitstraalde.
Johnson liet er geen gras over groeien en voorzag de
kerk van elektrisch licht. Het resultaat was verbluf
fend. De kranten roemden de schitterende verlichting
van de kerk en prezen de kerkbestuurders om hun
vooruitstrevendheid.
Geen enkele mogelijkheid om reclame voor de gloei
lamp te maken, liet Johnson onbenut. Het beroemde
Crystal Palace te Londen was het grote centrum van
de uitgaande wereld. Daar werden beroemde concer
ten gegeven, en Johnson peinsde over een middel om
het elektrische licht onder de aandacht van de duizen
den bezoekers van Crystal Palace te brengen. Hij
legde een leiding aan, bracht in letters van gloeilamp
jes de naam Edison boven het prachtige orgel aan, en
de eerste lichtreclame was geboren.
Aarzelend en moeizaam kwam de gloeilamp tot ont
plooiing. Op 3 december 1882 voedde de centrale van
Goerck Street 4.400 lampen in Pearl Street. In het
voorjaar van 1884 was dit aantal gegroeid tot 11.000.
De stroom hiervoor werd opgewekt door elf Jumbo’s.
De eerste krant die tot de aanschaffing van elektrisch
licht overging, was de New York Herald. Het eerste
schip dat met elektrisch licht aan boord uitvoer, was
de 'Albatros’, een onderzoekingsvaartuig van het Ame
rikaanse visserijonderzoek, dat in 1883 met het nieu
we licht in zee ging.
Toch nam de elektrische verlichting niet zo’n snelle
vlucht als Edison verwacht had. En dat was geen
wonder. Er waren in de voorafgaande jaren talloze
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maatschappijen en maatschappijtjes opgericht, die de
booglamp exploiteerden. Deze waren vanzelfsprekend
erg bang voor de snelle ontwikkeling van de gloei
lamp. Het was immers te voorzien dat de booglamp
volledig verdrongen zou worden. De directeuren van
deze maatschappijen trachtten dan ook met alle ge
weld afbreuk te doen aan de gloeilamp. Daarbij
vonden ze niet geringe steun bij de gasmaatschap
pijen, die hun rijk aan het wankelen gebracht zagen.
Deze gasmaatschappijen waren reusachtige lichamen
met miljoenenkapitalen. Alle grote en middelgrote
steden waren voorzien van gaslicht, dat gevoed werd
door een gigantisch onderaards buizennet. Ontzaglijke
geldsommen waren gemoeid met deze gasleidingen,
die in alle woonhuizen, gebouwen en fabrieken door
drongen. En het viel dus te begrijpen dat de grote
magnaten de ontwikkeling van het elektrisch licht
met lede ogen gadesloegen. Zij beseften dat hun rijk
aan het wankelen was gebracht. De elektrische ka
bels, die naast de gasbuizen onder het plaveisel van
de straten doorliepen, waren verraderlijk als giftige
slangen. Ze dreigden de gasbuizen te verlammen,
zoals een slang zijn prooi verlamt. Wat deden de
fabrikanten van het lichtgas al niet om zich te
handhaven tegenover het triomfantelijk op rukkende
leger van gloeilampjes.
'Laat uw huis met een gasleiding installeren!’ verkon
digden ze in alle toonaarden. En in reusachtige
advertenties in de dagbladen somden ze alle voorde
len op die zo'n gasaansluiting bood.
Gas voor verwarming van uw huizen!
Gas voor verlichting!
Kookt op gas!
Tja, dat waren mogelijkheden waar het elektrisch
licht niet tegenop kon. Koken op een gloeilampje?
's Winters de kamer verwarmen met een gloeilamp? Er
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viel niet aan te denken. En al moest de grote massa
toegeven dat het elektrisch licht grote voordelen bood
en zeker beter was dan het gaslicht, toch liet men
zich door de andere mogelijkheden van het gas
verlokken.
'Elektrisch licht stinkt niet!’ lachte Edison. 'Het flik
kert niet, zoals het gas. U kunt erbij lezen en schrijven
zonder uw ogen te bederven. Het brandt zonder vlam
en is dus minder gevaarlijk. Weg met de lucifers! Het
bederft de lucht in uw vertrekken niet. Het suist niet,
maar brandt geruisloos’.
Tja, dat waren van die onmiskenbare voordelen waar
tegen de gasmaatschappijen niets in konden brengen.
Gelukkig werd de concurrentiestrijd niet overal zo
heftig gevoerd. In New York was men zo verstandig
om de koppen bij elkaar te steken en een gezamenlij
ke exploitatie van gas en elektriciteit ter hand te
nemen. Elektriciteit voor verlichting, gas voor verwar
ming en kookdoeleinden, waarom zouden de twee
machtige hulpmiddelen der moderne wereld niet sa
mengaan?
En de samenwerking wierp vruchten af. De elektri
sche gloeilamp vond zijn weg naar de woonkamers
van de New Yorkers. En het gasverbruik in New York
nam... toe! De reclamecampagne, die de burgers
aanspoorde om hun huizen met gas te verwarmen en
op gas te koken, had resultaten afgeworpen.
Deze concurrentiestrijd was echter niet Edisons groot
ste zorg. Hij was ervan overtuigd dat de grote
voordelen van de elektrische gloeilamp boven die van
het gaslicht op den duur de doorslag zouden geven
ten gunste van zijn troetelkind. Veel lastiger was het
echter om zich de patentdieven en namakers van het
lijf te houden. Talloze fabrikanten legden zich even
eens op de vervaardiging van gloeilampen toe. Elek
trische verlichtingsmaatschappijen en maatschappij-
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tjes verrezen als paddestoelen uit de grond. Op allerlei
slinkse manieren trachtten zij Edisons patent te ont
duiken. Sommigen beriepen zich op oude patenten,
die bij nader onderzoek echter waardeloos bleken.
Het werd een vermoeiende en afmattende strijd.
Proces op proces volgde. Edison streed op alle
fronten tegelijk, maar het was moeilijk om alle ont
duikingen de kop in te drukken. Zijn patent had een
geldigheidsduur van zeventien jaar. Veertien jaar lang
vocht hij als een leeuw tegen de oneerlijke concurren
tie. De vele honderden processen verslonden kapita
len; de patentdiefstallen veroorzaakten een schade
van miljoenen en miljoenen. Eindelijk zegevierde
Edison over zijn slinkse concurrenten. Maar toen
restten hem nog slechts drie jaar om de schade in te
halen. Zodra het patent afliep, zou de gloeilamp
gemeengoed geworden zijn en iedere fabrikant de
vrijheid hebben de lamp te vervaardigen. In deze drie
jaar stelde Edison zich echter ruimschoots schadeloos
voor alle geleden verliezen.
Ondanks de vele zakelijke beslommeringen zat de
uitvinder echter niet stil. Geld en het verdienen van
geld, liet hem volkomen onverschillig. Hij beschouwde
het slechts als een noodzakelijk kwaad, een middel
om zijn doel te bereiken. En daarin stemde hij
overeen met de meeste uitvinders en beroemde con
structeurs, zoals bijvoorbeeld de ’autokoning’ Henry
Ford.
Met de elektrische gloeilamp was het aantal mogelijk
heden van de elektriciteit geenszins uitgeput, besefte
hij. Toch maakte hij een korte depressie door. De
oorzaak daarvan was het ontijdig sterven van zijn
vrouw, de kleine en bescheiden Mary Edison-Stillwell,
de vroegere arbeidster in zijn fabriek te Newark.
Edison hield zielsveel van haar, en hij, die in zijn
leven zo weinig werkelijk verdriet had gekend, ging
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nu onder een diep leed gebukt. Hij zou echter de
ware Al Edison niet zijn, wanneer hij zich niet in
korte tijd van de zware schok herstelde. Hij was
alleen wat stiller en geslotener geworden, maar voor
zijn 'boys' bleef hij dezelfde vriendelijke 'baas' die hij
altijd was geweest. Zijn altijd werkzame geest hield
zich weer met de problemen van het dagelijks leven
bezig, en wel voornamelijk met het omvangrijke
vraagstuk op welke wijze men de elektriciteit nog
meer tot een zegen der mensheid kon maken.
Hij overwoog zorgvuldig alle mogelijkheden, maar er
was één mogelijkheid die nooit bij hem opkwam,
namelijk hoe men de elektriciteit kon benutten om . . .
een mens te doden.
Met dit vraagstuk hielden in de Verenigde Staten de
rechters zich bezig. De doodstraf was in Amerika nog
altijd van kracht, hoewel deze in vele Europese landen
allang was afgeschaft. Er was echter een stroming in
de Nieuwe Wereld, die de voltrekking van de dood
straf door middel van ophanging onmenselijk en
barbaars vond. Deze methode was uit de tijd, meende
men. Een moderne maatschappij moest zijn misdadi
gers, die het recht op het leven verspeeld hadden, op
een menselijke, moderne wijze ter dood brengen. En
zo kreeg Edison op zekere dag de vraag voorgelegd of
het mogelijk was een mens snel en pijnloos door
middel van elektrische stroom te doden.
'Zeker, die mogelijkheid bestaat’, gaf Edison toe.
Maar hij weigerde om zelf een werktuig daartoe te
construeren.
Korte tijd later deed de 'elektrische stoel’ zijn intrede.
En toen een berucht misdadiger, die tot de doodstraf
veroordeeld was, als eerste slachtoffer door middel
van de elektrische stoel ter dood gebracht zou wor
den, kreeg Edison een uitnodiging om de voltrekking
van het vonnis bij te wonen. De 'Tovenaar van Menlo
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Park’ bedankte echter voor deze twijfelachtige en
lugubere eer. Hij bleef liever in zijn laboratorium
knutselen aan zijn werktuigen, die erop gericht wa
ren, het leven van de mens te veraangenamen.
Daartoe behoorde onder andere ook de elektrische
trein. Tijdens de Berlijnse wereldtentoonstelling had
de Duitse constructeur Siemens al een primitieve
elektrische trein gedemonstreerd, maar Edison sloeg
een andere weg in. Hij vond een elektrische locomo
biel uit, legde een cirkelvormige spoorbaan om Menlo
Park en nam zijn eerste proeven. De locomobiel
dartelde over de rails als een speels jong hondje. De
twee of drie met linnen overhuifde 'rijtuigen' schud
den en slingerden dat het een aard had. Of dit aan de
speelse invallen van de locomobiel lag, of aan de
onverzorgde wijze waarop de rails gelegd waren, valt
moeilijk te controleren. Het was echter een feit, dat
een ritje met Edisons eerste elektrische trein een
waagstuk was, waaraan lieden met een zwak zenuw
gestel zich maar liever niet moesten wagen! Huppe
lend en brommend draaide het treintje om de laboratoriumgebouwen heen, maar het genoot een ongeken
de populariteit. Sedert de eerste successen van de
gloeilamp was de wereld er opeens van overtuigd, dat
de elektriciteit de wereld zou veroveren en alle andere
krachten, de stoomkracht incluis, op den duur zou
verdringen. Fantasierijke ondernemers zagen in de
elektrische trein onmiddellijk een mogelijkheid om de
grote spoorwegmaatschappijen concurrentie aan te
doen. Ze reisden naar Menlo Park en lieten zich in
Edisons speelgoedtreintje rondrijden, tot groot ver
maak van de uitvinder en diens 'boys', die zich kostelijk
amuseerden met de capriolen van de locomobiel en de
angst van de passagiers.
Toch duurde het niet lang of de Edison Elektrische
Spoorweg Maatschappij werd opgericht. Na een korte
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strijd met de vertegenwoordiger van Siemens, deed
het Amerikaanse patentbureau uitspraak ten voordele
van Edison. De ondernemers van deze noviteit op
spoorweggebied feliciteerden elkaar en zichzelf en
trokken naar Menlo Park om met Edison tot een
akkoord te komen. Ze waren vol lof over de trein en
gaven natuurlijk ook de wens te kennen, er eens een
rit mee te maken.
'Zeker, heel goed’, glimlachte Edison. John Kruesi
fungeerde als machinist. De passagiers, Edison in
cluis, stapten in, en het treintje begon te rijden.
Ofschoon het nauwelijks twaalf kilometer per uur
reed, slingerde het toch zo vervaarlijk in de veel te
scherpe bochten, dat enkele passagiers wit van schrik
zagen en bij iedere onverwachte stoot een kreet van
angst uitstootten.
Het had er veel van weg alsof de trein voelde hoe
belangrijk dit ogenblik was, want hij danste en hup
pelde er vrolijker dan ooit op los. Wie zich niet stevig
vasthield, werd zonder pardon van de harde zitban
ken gesmeten. Plotseling gebeurde dat wat anderen al
zo vaak voorspeld hadden. De overmoedige locomo
biel belandde bij een van zijn dartele sprongen naast
de rails. Alle wagens ontspoorden en kantelden om.
De reizigers vlogen door de schok uit de rijtuigen en
belandden op handen en voeten in de modder. John
Kruesi werd van de locomobiel geslingerd en viel met
zijn gezicht in het slijk. Hij krabbelde echter welge
moed overeind, veegde met zijn mouw de modder van
zijn gezicht, liep naar Edison toe en hijgde buiten
adem: „Heus, chef, het is een pracht uitvinding.
En ... volmaakt veilig!"
Hoe de passagiers op deze woorden reageerden, staat
nergens in de annalen van Menlo Park opgetekend,
maar we kunnen ons voorstellen dat de kritiek niet
mals geweest zal zijn!
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In 1886 trad Edison onverwachts voor de tweede
maal in het huwelijk, en wel met de rijzige, donkere
Mina Miller, de dochter van Lewis Miller, met wie
Edison al vele jaren eerder kennis had gemaakt, toen
deze samen met bisschop Vincent naar Menlo Park
reisde om de wonderlijke 'spreekmachine' in ogen
schouw te nemen en op de proef te stellen. Mina
Miller woonde nog ruim een jaar in het huis, waar
Edison zoveel gelukkige jaren met zijn eerste vrouw
en kinderen had doorgemaakt. Maar in 1887 werd
Menlo Park hem toch te benauwd. Het laboratorium
voldeed niet meer aan de eisen. Het was veel te klein
geworden. Geen nood: de staat New Jersey stelde een
prachtig stuk grond beschikbaar te West-Orange, in
het onvergelijkelijk mooie Llewellyn Park. Weldra
verrezen daar de vijf nieuwe laboratoriumgebouwen,
met hun ruime machinehallen, chemische werkloka
len en constructiewerkplaatsen. Een enorme biblio
theek, die in Menlo Park wegens ruimtegebrek nooit
een behoorlijke plaats had kunnen vinden, werd nu in
een aparte inrichting ondergebracht en omvatte al
meer dan 50.000 wetenschappelijke boeken, die Edi
son zich in de loop der jaren had aangeschaft. De
verzameling stoffen was uitgegroeid tot zo’n ruimteverslindende hoeveelheid, dat er een speciale galerij
voor moest worden gebouwd. Maar van alle hallen,
zalen en vertrekken was er maar één waarin Edison
zich volmaakt thuisvoelde. Het was een kleine ka
mer, die op de deur een emaille bordje met het cijfer
12 droeg. Hier stonden alleen een werktafel, een stoel
en een kleine draaibank, maar het vertrek lag heerlijk
rustig en Edison sleet er vele uren per dag.
Na alle experimenten met het elektrisch licht keerde
hij als vanzelf weer tot zijn oude liefde terug: de
fonograaf. Jaren geleden had hij de fonograaf de rug
toegedraaid, zoals een verwend kind een stuk speel126

goed, waarmee het zich niet meer kan amuseren, in
een hoek laat liggen.
Weliswaar waren Edisons beweegredenen van heel
andere aard geweest en had hij voor de fonograaf
altijd een warm plekje in zijn hart bewaard, maar een
feit is het toch, dat hij zijn lievelingsinstrument al die
tijd niet meer had bekeken.
Hij vond het toestel precies zo terug als het was toen
hij er zijn handen van af trok. O, uiterlijk was er wel
iets aan veranderd. Het toestel had een prachtige
hoorn gekregen. Het was in keurig gepolitoerde notehouten kastjes ondergebracht. De uitvoering van de
Edison fonograaf, zoals deze in de handel werd
gebracht, liet niets te wensen over, maar het systeem
was onveranderd.
Liefkozend bekeek Edison zijn fonograaf. Het was
alsof hij het instrument opeens met andere ogen zag,
nu hij het zo lang niet meer in handen had gehad. Het
ding had tekortkomingen. Het kon veel beter zijn. Het
geluid klonk nog te geknepen, en. . . kortom, er
haperde iets aan. En Edison zou Edison niet zijn
geweest, wanneer hij zich niet onmiddellijk verdiept
had in de mogelijkheden die tot verbetering konden
leiden. Vijf dagen en vijf nachten werkte hij aan één
stuk door. Tenslotte stond niet voor niets het duide
lijke bord bij het toegangshek van het laboratoriacomplex: 'Het werk van de heer Edison dwingt hem, ieder
persoonlijk onderhoud van de hand te wijzen*.
Niemand waagde het, de grote meester bij zijn werk
te storen. Kende deze man dan geen uitputting?
Overviel hem niet die lome vermoeidheid, die bij
gebrek aan slaap zo spoedig optreedt? Was hij een
voudig een machine, die automatisch bleef doorlopen
zo lang men hem maar op tijd van brandstof voor
zag?
Aan brandstof was overigens geen gebrek. Daarvoor
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zorgde mevrouw Edison-Miller wel, die hem op tijd
zijn natje en droogje bracht. Weliswaar moest ze hem
dwingen zijn bord dadelijk leeg te eten, zijn kopje
onmiddellijk uit te drinken, want de ervaring had
haar geleerd dat bord en kopje onaangeroerd tot de
volgende maaltijd zouden blijven staan, wanneer zij er
niet op toezag. Wanneer Edison aan een uitvinding
werkte, bestond er eenvoudig niets anders voor hem
en gunde hij zich geen tijd om op de hem omringende
wereld te letten.
Honderd twintig uur werken aan een stuk! Wie deed
het hem na? Maar de verbeterde fonograaf was
geboren. De machine Edison was weer de mens
Edison geworden. De wonderbaarlijke inspiratie ein
digde op hetzelfde ogenblik waarop het gestelde doel
bereikt was. Hij kon weer lachen en praten, weer
belangstelling tonen voor de spelletjes van zijn kinde
ren, voor hun schoolrapporten en geschaafde knieën.
Maar de reactie bleef niet uit. Na honderdtwintig uur
werk volgde zesendertig uur slaap. Nu echter niet op
een harde onderzoektafel in zijn laboratorium en met
een paar boeken als hoofdkussen, maar in een rustige
slaapkamer, op een zacht bed, ver verwijderd van de
storende geluiden van de fabrieken en laboratoria.
Edisons huis in West-Orange was een prachtige villa,
’Glenmont’ geheten, die midden in een vorstelijk park
lag en drie verdiepingen hoog in oude Engelse stijl
was opgetrokken. Weldra stond het huis in WestOrange bekend als 'Koningin Anna’, hoewel nooit
iemand de oorsprong van deze eigenaardige bijnaam
begreep.
Ook in zijn particuliere woonhuis had Edison echter
een klein laboratorium laten inrichten, met een draai
bank en een tamelijk volledige chemische uitrusting.
Daarvoor had zijn tactvolle vrouw gezorgd, die op
geen andere wijze kans zag, haar heer gemaal van tijd

128

tot tijd naar de echtelijke woning te lokken.
Inmiddels verwekte Edisons elektrische trein sensatie
op de wereldtentoonstelling te Chicago in 1888. Het was
een trein van hetzelfde type als Siemens al enige jaren
eerder tijdens de Berlijnse wereldtentoonstelling gede
monstreerd had. Gedurende de dertien dagen die de ten
toonstelling duurde, vervoerde dit miniatuurlijntje rond
om het tentoonstellingsterrein meer dan 29.000 passa
giers. En ofschoon deze lijn dus maar een kort bestaan
had, was de elektrische trein toch bijzonder populair. De
volksmond had hem 'De Rechter’ gedoopt, waarschijn
lijk omdat een oom van Edisons compagnon in de Edison-Field Elektrische Spoorweg Maatschappij, de heer
Field, een bekend rechter was.
Kort daarop bracht Edison een bezoek aan Atlantic
City, waar een heel belangrijk congres werd gehouden
betreffende de elektrische tractie. Hier ontmoette
Edison voor het eerst een jonge autoconstructeur, die
aan een verbrandingsmotor werkte en zich om raad
tot de grote uitvinder wendde.
Edison voelde zich onmiddellijk tot de jongere man
aangetrokken en nam deze mee naar een rustig
hoekje.
„Mag ik de schetsen van uw idee eens bekijken?”
vroeg hij, en de jongeman toonde ze hem vol geestdrift.
Het was een kleine viertactmotor.
„Vindt u het dwaas van mij, om bij de hoge vlucht die
de elektriciteit in deze jaren neemt, aan een verbran
dingsmotor te werken?” vroeg de constructeur. „Ieder
een verklaart me voor gek.”
Edison bestudeerde de tekeningen aandachtig. Toen
reikte hij de wilskrachtige jongeman de hand. „Uw
idee is zeker niet dwaas,” sprak hij. „En ik raad u ten
sterkste aan, op de ingeslagen weg voort te gaan.
Tenslotte is de elektriciteit niet zo veelzijdig dat ze
alle andere krachtbronnen uitsluit. Ik voorspel uw

129

verbrandingsmotor een grote toekomst.”
Verheugd borg de jongeman zijn tekeningen weg. „Ik
dank u voor uw raad,” zei hij, terwijl hij Edison de
hand reikte. „Ik zal zeker mijn plannen doorzet
ten.”
Deze bescheiden en slanke jongeman zette zijn ideeën
ook werkelijk door en werd een van de beroemdste
industriëlen die de wereld ooit heeft gekend en wiens
naam zich over de gehele wereld verspreidde. Hij
heette Henry Ford.
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De cinematograaf uitgevonden
Ofschoon Edison, toen hij zijn laboratoria te WestOrange in bezit nam, pas veertig jaar oud was en dus
in de kracht van zijn leven, noemden de 'boys' hem
onder elkaar steeds 'de Ouwe’. Edison wist dit wel en
glimlachte erom. ’Oud?’ placht hij te zeggen. 'Mijn
grootvader was oud, maar ik ben nog jong’.
Wat hield de Ouwe bezig in zijn laboratorium? Zijn
verbeterde fonograaf werd al in de handel gebracht,
en voor zover men wist, werkte hij er ook niet meer
aan. En toch moest er iets bijzonders zijn dat zijn
speciale aandacht had en waarop hij zijn gedachten
volledig concentreerde.
’lk zoek naar een ding dat voor het oog is, wat de
fonograaf voor het oor is’, antwoordde Edison la
chend, wanneer men hem naar zijn plannen vroeg. En
eindelijk werd het de ’boys’ duidelijk. De Ouwe hield
zich met de fotografie bezig. Dat was een interessant
terrein!
Een van de eerste uiterlijke kenmerken van deze
nieuwe activiteit van de Ouwe was het verrijzen van
een wonderlijk bouwsel tussen al die strenge laboratoriumgebouwen. Wat het precies was, kon niemand
van de inwoners van West-Orange zeggen. Het was
een gedrochtelijk huis zonder vensters, zo zwart als
de nacht geschilderd en met een dak dat als een
venster kon worden opengeklapt. Het had nog meer
wonderlijke eigenschappen. Het kon namelijk draaien,
dank zij het feit dat het hele bouwsel op een reusach
tige draaischijf stond.
Weldra bemerkten de West-Orangisten, dat het bouw-
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sel niet zo maar willekeurig draaide. Nee, het draaide
nauwkeurig met de zon mee. De gissingen waren
talrijk. De gangbaarste mening was dat Edison een
soort sterrewacht had gebouwd om de zon te kunnen
observeren. Hoe het echter ook zij, dat wonderlijke
gedrocht moest een naam hebben. En daar wist de
volksmond wel raad op. Wanneer iemand van de
'Zwarte Maria’ sprak, wist iedereen wat hij bedoel
de.
Edison wist weer precies wat hij wilde. Was de
fonograaf bij machte de menselijke stem weer te
geven, zijn nieuwe apparaat moest hem in staat
stellen de menselijke bewegingen uit te beelden. Zelfs
ging hij in zijn dromen al verder en zag hij al een
mogelijkheid in het verschiet om beide te combineren
en de mens in zijn doen en laten uit te beelden, met
alle geluiden erbij! Was dat niet wat wij tegenwoordig
als iets heel gewoons beschouwen... de sprekende
film?
Maar van filmen had men in die dagen nog geen
flauwe notie. De fotografie had weliswaar al een lange
ontwikkelingsgang achter de rug, maar bewegende
beelden waren er niet. O, er was wel naarstig naar
gezocht. En men had ook wel enkele kleine ontdek
kingen gedaan op dit punt, maar het was allemaal
nog kinderspel.
Edison wierp zich met ontembare energie op dit
nieuwe vraagstuk. Hij las en bestudeerde alles wat tot
dusver over de fotografie geschreven was, tot hij het
hele vraagstuk onder de knie had. Dat het menselijk
oog bedrieglijk is, had hij als kind al opgemerkt. Ons
oog vertoont allerlei gebreken. Edison dacht aan zijn
prille kinderjaren terug, in Port Huron. Hoe vaak had
hij niet naar het spelletje van het bewegende rode
puntje van een brandende sigaar gestaard, wanneer
hij 's avonds in het schemerdonker met zijn vader in
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de gezellige woonkamer zat. Wanneer zijn vader dan
de sigaar snel een cirkel liet beschrijven, leek het een
ogenblik alsof er een vurige kring in de kamer
geschreven stond. Dat had Als geest lange tijd bezigge
houden, tot hij er de betekenis van begreep. Het beeld
van de gloeiende punt bleef nog een ogenblik op het
netvlies van het oog achter, wanneer het voorwerp
alweer een andere stand had aangenomen. Die lichten
de cirkel was niets anders dan een ononderbroken rij
van beelden, die het netvlies niet zo snel kon verwer
ken. In plaats van één rode punt, die snel in een
kring bewoog, kon het gebrekkige menselijke oog
slechts een cirkel zien, die stilstond.
Voorts had Al weer iets geleerd, toen hij als kleuter
een boekje had gekregen ter grootte van een lucifer
doosje. Op iedere bladzijde stond een plaatje. Op
bladzij één zag men een dame afgebeeld, die een
paraplu droeg. Sloeg men de bladzij om, dan zag men
het zelfde plaatje, maar bij een nauwkeurige vergelij
king bleek dat er enkele heel kleine verschillen
waren. De rechterarm van de dame bevond zich een
streepje verder van het lichaam af. De paraplu leek
iets dikker getekend te zijn. Ieder volgend plaatje
week weer iets van het vorige af, maar zo weinig, dat
het oog nauwelijks het verschil kon ontdekken. Kwam
men echter aan het laatste plaatje, dan bleek dit toch
totaal verschillend te zijn van het eerste. De dame
droeg de paraplu boven het hoofd en had zich een
kwart slag omgedraaid.
Het kunstje was nu, de duim op de snede van het
boekje te plaatsen en de bladzijden snel van voren
naar achteren te laten omslaan, door het kaft sterk
om te buigen. Met ritselend geluid bladerde men dan
het hele boekje door, en .. . o, wonder, het oog zag
niet honderd verschillende stilstaande plaatjes, maar
één bewegend beeld van een dame, die het hoofd
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ophief, bedenkelijk naar de lucht keek, haar paraplu
opstak en zich omdraaide, om haar wandeling voort
te zetten.
Urenlang had Al er als kind mee gespeeld en het vol
trots aan alle buurkinderen getoond. Nu hij de 'Ouwe'
was en talloze uitvindingen had gedaan die de wereld
in verbazing gebracht hadden, glimlachte hij om dit
speelgoed, maar . . . het bracht hem op een idee. Het
moest mogelijk zijn, snel achtereen een reeks fotogra
fische opnamen van bijvoorbeeld een vioolspeler te
maken, waarbij ieder volgend beeld het onderdeel van
een beweging weergaf. Wanneer het dan mogelijk
was, deze beelden in snel tempo te vertonen, dan
moest het de indruk wekken alsof men geen reeks
beelden, maar één bewegend beeld waarnam.
In Frankrijk waren al eerder proeven op dit gebied
genomen. Zo had een zekere Marey een zeer snel
werkende fotografische plaat uitgevonden, die een
duidelijk beeld opleverde wanneer hij een duizendste
deel van een seconde belicht werd. Hij maakte de
eerste momentopname en bereikte een aardig resul
taat door snel achtereen een serie momentopnamen
te maken van een bewegend voorwerp.
Maar ook in de Verenigde Staten was al iemand
werkzaam geweest op het gebied van het fotografisch
vastleggen van een beweging. Het was een zekere
Edward Muybridge, die met zijn vriend Leland Stanford in Californië een weddenschap had afgesloten.
De laatste beweerde namelijk dat een dravend paard
telkens een ogenblik alle voeten van de grond had en
dus zwevend over het veld ging. Muybridge beweerde
daarentegen dat de voorvoeten de grond al raakten,
eer de achtervoeten de bodem verlaten hadden. Om
dit vraagstuk op te lossen, bezochten ze de renbaan,
legden zich beiden plat op de grond en staarden naar
de voorbij dravende renpaarden. De beweging van de
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paardevoeten was echter zo snel, dat het menselijk
oog te kort schoot om waar te nemen wie gelijk had.
Dat bracht Muybridge op het denkbeeld de foto te
hulp in te roepen. Hij fotografeerde dravende paar
den en maakte momentopnamen van een vijfhonderd
ste seconde. Het moment was echter telkens verkeerd
gekozen. Toen besloot hij de knoop door te hakken en
een definitieve oplossing te vinden. Hij plaatste een
hele rij fotocamera’s naast elkaar, spande met tussen
ruimten van een halve meter draden dwars over de
renbaan, die aan de sluiters van de camera’s beves
tigd waren. Dan liet hij een paard over de baan
draven. Telkens wanneer het dier een van de draden
verbrak, klikte de sluiter van de camera waarmee hij
verbonden was. Zo ontstond een hele serie moment
opnamen, die nauwkeurig de bewegingen van het
paard in beweging bracht en glashelder aantoonde
dat een dravend paard inderdaad telkens een ondeel
baar ogenblikje vrij door de lucht zweefde.
Men fotografeerde in die tijd echter nog met grote
glasplaten. Dat maakte het onmogelijk, de beelden zo
snel na elkaar te vertonen, dat ze voor het menselijk
oog tot één bewegend beeld samenvloeiden.
Al deze proeven brachten Edison echter op de goede
weg. Hij redeneerde aldus: 'Wanneer ik een groot
aantal beelden van een bepaalde beweging, bijvoorbeeld van een gewichtheffer die een halter omhoogdrukt, op een lange strook lichtgevoelige stof kan
vastleggen en deze dan snel achtereen op een scherm
kan vertonen, met een zo korte onderbreking tussen
de beeldjes dat het menselijk oog deze onderbrekin
gen niet kan waarnemen, dan heb ik mijn doel bereikt
en zal het voor de toeschouwer de indruk wekken
alsof hij werkelijk één bewegend beeld ziet.
De techniek kwam hem hier te hulp, toen een Ameri
kaanse maatschappij lichtgevoelig doorzichtig cellu135

loid ging vervaardigen. Edison liet een dergelijke
strook aan beide zijden perforeren en begon een
toestel te construeren waarin een reeks beelden op
enkele meters celluloid snel door een smalle gleuf
getrokken werd, en wel zodanig dat de lens van de
projector telkens gedurende een zeer kort ogenblik
gesloten werd, wanneer het ene beeld voor het vol
gende plaats moest maken en een even kort ogenblik
geopend bleef, wanneer het volgende beeld zich voor
de lens bevond. Inderdaad bleek de snelle opeenvol
ging van de beelden, evenmin als de gloeiende punt
van de snel rondgedraaide sigaar in het duister, voor
het oog waarneembaar te zijn. Op het projectie
scherm verscheen duidelijk het beeld van de atleet,
die zich bukte, de halter greep en deze met inspan
ning van alle krachten omhoogdrukte. Een prachtig
gezicht.
Edison was over deze uitvinding, die hij de cinematograaf noemde, verrukt. Natuurlijk geschiedde deze
ontwikkeling niet zo snel als in deze regels beschre
ven wordt. In werkelijkheid was het een moeizaam
proces, vol mislukkingen, verkeerde theorieën en
teleurstellende uitkomsten, maar stap voor stap be
reikte Edison toch zijn doel. Hij was met deze cinematograaf even kinderlijk blij als destijds met zijn fono
graaf en al bleef de camera, evenals de projector, nog
een hele reeks onvolkomenheden vertonen, met recht
mag toch gezegd worden dat Edison de grote stoot
aan de ontwikkeling van de filmtechniek heeft gege
ven. De Zwarte Maria was in feite de eerste - zij het
ook primitieve - filmstudio ter wereld.
Het projecteren van het filmbeeld op het doek, de
eigenlijke bioscoop dus, was een zaak, waar Edison
zich weinig mee bemoeide. Hij stelde zich ermee
tevreden, zijn filmpjes af te draaien in een soort
kijkkastje, dat hij de cinetoscoop’ noemde. Het na-
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deel hiervan was natuurlijk, dat maar één persoon
tegelijk kon kijken.
Wat filmde Edison in die dagen? Och, het waren geen
drama’s of blijspelen van groot formaat, met artiesten
van naam.
In het begin zorgden de 'boys' van Edison wel voor
het nodige theater. Ze hielden onderling worstel
wedstrijden, haalden allerlei acrobatische toeren uit,
liepen op hun handen en hielden als schooljongens
'ruitergevechten'. Toch trok de cinetoscoop heel wat
bezoekers, zodat de Zwarte Maria geen uur van de
dag leeg stond, maar steeds met drommen belangstel
lenden gevuld was.
Naarmate de belangstelling echter groeide, werden
ook filmpjes opgenomen van hoger gehalte. De be
roemde zwaargewichtbokser, de wereldkampioen Jim
Corbett, werd uitgenodigd om voor de film op te
treden. Een reusachtige neger uit Newark meldde
zich als tegenstander. Deze neger was door zijn zwarte
vrienden in Newark tot een bokser van wereldfor
maat opgeblazen. Hij kwam vol zelfbewustzijn naar
West-Orange, maar hoorde in de trein dat Jim Corbett
juist de vorige avond een sterke tegenstander in de
eerste ronde al knock-out had geslagen. Toen hij dan
ook eindelijk in de Zwarte Maria tegenover de wereld
kampioen kwam te staan, kreeg de angst hem te
pakken. En nog voordat Corbett ook maar een vuist
uitstak, sloeg onze heldhaftige neger in zijn volle
lengte tegen de planken.
Kort daarop had Edison meer succes, toen de wereld
beroemde Spaanse danseres Carmencita, die juist in
New York avond aan avond voor stampvolle zalen
optrad, haar belangstelling toonde en zich in de
Zwarte Maria liet vereeuwigen. Zo werd zij de eerste
filmster ter wereld.
Overigens was Edison waarlijk niet de enige die zich
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met de filmontwikkeling bezighield. In Frankrijk
werkten de zeer kundige gebroeders Lumière, die
eveneens hun steentje aan de ontwikkeling van de
filmindustrie hebben bijgedragen. De cinetoscoop
maakte een ware zegetocht door de wereld, maar het
verlangen naar een op het doek geprojecteerde film,
een soort bewegende toverlantaarn dus, werd steeds
krachtiger.
Heel jammer en teleurstellend was het dan ook voor
Edison, toen hij moest ervaren hoe een van zijn
trouwste medewerkers hem bedroog, door de resulta
ten die Edison behaald had in zijn Zwarte Maria en
die strikt geheim waren, aan concurrenten bekend te
maken, teneinde een flinke winst te kunnen opstrij
ken. Deze 'boy', Dickson geheten, bezweek voor de
verleiding, ook al omdat hij door de ongedwongen
omgang van Edison met diens 'boys' alle gevoel voor
afstand verloren had. Tegenover zijn nieuwe vrienden
snoefde hij dat de uitvinding van de filmcamera
eigenlijk zijn werk was geweest en niet dat van
Edison. Geen wonder dat hun wegen zich uiteindelijk
scheidden. Maar het is voor Edison een heel bittere
pil geweest.
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13
Besluit

Nog was het genie Edison niet aan het einde van zijn
reeks uitvindingen. Het laboratorium in Llewellyn
Park was tenslotte ook geen eeuwig leven beschoren.
En na zijn teleurstellende ervaringen in de cinemato
grafie, wierp hij zich vol energie op andere proble
men. Zo vestigde hij een nieuwe industrie voor het
verwerken van ijzererts. Hij kocht rijke ertsmijnen op,
en zo ontstond in de staat New Jersey een reuzen
bedrijf. Weldra werkten er honderden arbeiders. Een
nieuw stadje kwam snel tot ontwikkeling en men
noemde het... Edison! Na enkele jaren kon hij
echter aan de concurrentie niet meer het hoofd
bieden. En weldra was het met de stad Edison
gedaan. De grote uitvinder had zich alweer op een
ander probleem geworpen: cement. Hij vestigde een
reusachtige cementindustrie, die weldra op vier na de
grootste industrie van de Verenigde Staten was. Daar
na keerde hij echter weer naar de elektriciteit te
rug.
Al lang bestond er behoefte aan een betere accumula
tor. Welnu, Edison nam het probleem onderhanden
en - natuurlijk - slaagde hij erin, het gewenste resul
taat te bereiken. De Edison-accu versloeg alle bestaan
de accu’s met stukken. Toch was ze niet voldoende
om een elektrische auto tot leven te brengen. Voor
auto’s bleek de verbrandingsmotor, die door Henry
Fords voortdurende proefnemingen zo’n reusachtig
snelle ontwikkeling had doorgemaakt, de aangewezen
drijfkracht.
Inmiddels deden de jaren zich gelden. Edison begon
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werkelijk de 'Ouwe' te worden. Zijn sluike haar, dat
gedurende zijn hele leven zelden ordentelijk gekapt
was geweest, vergrijsde, en zijn gezicht werd gerim
peld. Maar zijn energie was nog steeds ontembaar.
Daarvan getuigde wel het feit dat hij zich op hoge
leeftijd, toen hij vrijwel absoluut doof was geworden,
tot een muziekkenner ontwikkelde van de eerste
rang. Daartoe maakte hij gebruik van een lange hoorn
- een eigen constructie - die hij steeds bij zich droeg.
Ook gedurende de eerste Wereldoorlog bleef Edison
actief. En al was hij een zeer vredelievend mens, zijn
vaderlandsliefde dreef hem er toch toe, zijn genie in
dienst van de Verenigde Staten te stellen. Hij bracht
verbeteringen aan de duikboot aan en gaf ook op
andere gebieden van de oorlogvoering en oorlogsproduktie veel waardevolle en nuttige wenken.
Thomas Alva Edison hield de familietraditie in ere
door een hoge leeftijd te bereiken. Op 84-jarige leeftijd
stierf hij te West-Orange, in de schaduw van zijn
laboratoria. Zo ooit van een mens gezegd kan worden
dat zijn leven een zegen voor de mensheid is geweest,
dan geldt deze uitspraak toch zeker voor de kleine
krantenjongen van de Grand Trunk, die zich tot de
Tovenaar van Menlo Park ontwikkelde.
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