
De wetenschap op het tooneel
.

Voor een hollen spiegel van matige grootte, die in een passende

lijst is gezet, evenals bij gewone spiegels, bevinden zich twee

spits toeloopende koolstaafjes, die door middel van draden met

de polen eener sterke galvanische batterij verbonden zijn. De

onderste koolstaaf wordt vastgehouden door een dunne ijzeren staaf,

die in diervoege beweegbaar is, dat zij, dubbel knievormig omgebo-

De ijverige instrumentmaker DUBOSCQ, te Parijs, heeft getracht den

bliksem en den regenboog op het tooneel na te bootsen. Zooals

bekend is, kan men den donder met behulp van een chineschen gong

en eene veerkrachtige blikken plaat op eene vrij misleidende wijze

nabootsen. Wat daarentegen den bliksem betreft, die toch ook bij

den donder behoort, zoo is er eene goede verbeelding toe noodig om

hem uit het brandende colophonium of lycopodium te herkennen.

Hij verschijnt reeds iets natuurlijker, als men in het gordijn, dat op

den achtergrond is, eene spleet maakt, die zigzagsgewijze loopt en

welke men dan van achter voor een oogenblik sterk verlicht.

Door DUBOSCQ is nu evenwel een toestel vervaardigd, met behulp

van welken men het plotselinge lichten en verdwijnen der bliksem-

stralen op eene voortreffelijke wijze kan nabootsen. Een verwijderd

weerlicht, bij hetwelk het spoor van den bliksem aan den hemel

niet wordt verlangd, laat zich geheel bedriegelijk daarstellen, en het

is te verwachten, dat, door den toestel eenigzins te wijzigen, ook de

zigzag-loopende stralen van den bliksem, natuurlijker dan zulks tot

hiertoe heeft plaats gegrepen, zullen kunnen teruggegeven worden.

De toestel van DUBOSCQ werd voor het eerst gebruikt te Parijs, in

een feeënstuk getiteld: «De Waarheid op reis.” Daarin komt een

tooverspiegel voor, uit welken plotseling een brandend licht naar

voren straalt, zonder dat men daarvan de oorzaak bemerkt.
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gen, door de lijst van den spiegel gaat en achter dezen in eene

aldaar bevestigde elektro-magnetische spiraal dringt, die in den

galvanischen stroom, welke naar de kolen voert, is ingelascht.

Zooals bekend is, ontwikkelt zich de galvanische lichtboog alleen

dan, wanneer de koolspitsen zich op een bepaalden kleinen afstand

van elkander bevinden. Deze afstand wordt door den toestel zelven

geregeld. Aan de lijst van den spiegel is eene inrigting aangebragt,

die, even als bij den telegraaf-toestel, door den persoon, die den

spiegel vasthoudt, gemakkelijk door eene drukking met den vinger

kan worden bestuurd.

Een der pooldraden van eene sterke galvanische batterij van

40—80 BDNSENSche elementen is met den drager der vast staande

koolspits, do andere met het geïsoleerde aanrakingsstuk der zoo even

genoemde inrigting vast verbonden. Van den sleutel, die door eene

veer op genoegzamen afstand gehouden wordt, gaat een draad eerst

naar de electro-magnetischo spiraal en van daar naar den drager der

andere koolspits. Zoodra door het nederdrukken de stroom gesloten

is, begint de werkzaamheid der genoemde spiraal. Zij trekt het

ijzeren staafje, dat tegenover hare opening staat, naar binnen, de

onderste kool wordt daardoor een weinig weggetrokken en van de

bovenste verwijderd, en er vormt zich daardoor dadelijk een schitte-

rende elektrische lichtboog, om het oogenblik daarna weder uitge-

doofd te worden, zoodra de vinger ophoudt te drukken.

Bij zwakke verlichting zijn de geleidingsdraden, de koolspitsen, enz.

ter naauwernood zigtbaar; bij het overspringen van den lichtboog

verdwijnen zij geheel door den glans van het door den hollen spiegel

teruggekaatste licht. Wordt de toestel achter het tooneel geplaatst

en gerigt tegen het bovenste gedeelte van den achtergrond, (waarbij

nten nog gebruik kan maken van een eenigzins anders gevormden

spiegel, die meer aan het licht de gelegenheid geeft om zich te ver-

spreiden)
,

dan wordt daardoor het weerlicht uitstekend nagebootst.
Om den eigenlijken bliksem voor te stellen, kan men het licht achter

eene draaijende blikken schijf plaatsen, waarin spleten op zulk eene

wijze zijn aangebragt, dat zij bij het draaijcn der schijf den indruk

van zigzagsgewijs schietende bliksemstralen te weeg brengen. Welligt
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zou het nog verkieslijken zijn, op verschillende hoogte, verscheidene

zulke toestellen op vaste voetstukken te plaatsen, en wel zoodanig,

dat de lijnen, die hen verbinden, juist een verlengden zigzagstraal

vormen. De afzonderlijke toestellen zouden moeten kunnen draaijen en

zoo ingerigt zijn, dat de voortgebragte lichtbundel bij het draaijen

juist tot aan den daarop volgenden toestel reikt. Alsdan kan men

een commutator, een draaijende schijf met niet geleidenden rand, aan-

brengen ,
welker leidende as voortdurend in verbinding staat met de

eene pool der batterij; van de as gaat een enkele metalen strook naar

den omtrek. De bovenste kolen van alle de tooverspiegols staan met

de andere pool der batterij bestendig in geleidende verbinding, terwijl

die der onderste kolen van elkander geïsoleerd in een aantal veeren

uitloopen ,
die slepen over den geïsoleerden rand der commutalor-schijf.

Draait men nu deze schijf snel om hare as, zoo gaat de smalle ge-

leidende streep der schijf kort na elkander door onder de poolveeren

der verschillende tooverspiegels. Daardoor wordt vooreerst de stroom

van den eersten tooverspiegel gesloten, het licht vlamt op, dooft

dadelyk weder uit, en in het volgend oogenblik ontvlamt do tweede,

derde en vierde toestel, enz. Door middel van eene verbinding met

raderen zou het mogelijk zijn ,
gelijktijdig met de draaijing der com-

mutator-schijf, de tooverspiegels na elkander om hunne as te doen

draaijen. Het zou welligt nog beter zijn, wanneer men deze draaijing

alleen liet volbrengen door de holle spiegels, die zich achter den

galvanischen lichtgrond bevinden.

In de beroemde opera tMozes” van rossini komt onder meerdere

tooneelwonderen ook een regenboog voor, wier natuurlijke daarstelling

aan de tooneelmachinisten tot heden toe bijna onoverkoombare

zwarigheden opleverde. Eerst werd op den achtergrond een regen-

boog gesteld, vervaardigd uit streepen geolied en verschillend gekleurd

papier, die dan aan elkander gevoegd en door eene rij olielampen

verlicht werden. Daarna werden deze laatsten vervangen door clec-

trisch licht, dat evenwel niet toereikend was om eene zoo grootc

oppervlakte gelijkmatig te verlichten
, terwijl men eindelijk den regen-

boog eerst dan eenigermate verlicht te voorschijn liet treden, als op
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het tooneel zelf eene vrij diepe duisternis heerschte. Dit is evenwel

in de natuur eene meteorologische onmogelijkheid, daar er in de

schemering ,
als de zon verdwenen is, geen regenboog kan ontstaan.

Duboscq heeft thans den volgenden vernuftigen toestel vervaardigd,

bij welken men gebruik maakt van de natuurlijke kleuren van den

regenboog, die door verstrooijing van het licht in een glazen prisma

ontstaan. Op een vooruitstekend voetstuk en wel op deszelfs achterste

vlakte
, is, op eene hoogte van omstreeks 15 voet, de regcnboog-toestcl

bevestigd. Deze is evenwel besloten in een omhulsel, dat van binnen

zwart gemaakt is, zoodat geen licht soms bij toeval naar buiten kan

uitstralen. In het binnenste dezer ruimte, in het brandpunt van een

hollen spiegel, bevinden zich de koolspitsen, die later den elektrischen

lichtboog zullen doen overspringen. De aldus voortgebragte paralelle

stralenbundel gaat eerst door eene boogvormige spleet in eenblikken

scherm, waardoor de buiging van het beeld des regenboogs wordt

voorbereid en valt dan op eene biconvexe (vergrootende) lens met

zeer korten brandpuntsafstand, waardoor de kromming van het beeld

vermeerderd en aan den boog eene grootere uitgebreidheid gegeven

wordt. Eindelijk gaan de lichtstralen door een horizontaal liggend

driehoekig prisma van geheel kleurloos sterk brekend flintglas. De

dwarse doorsnede van het prisma is niet een gelijkzijdige, maar een

gelijkbeenige driehoek, en de spitse hoek van dezen moet naar boven

gerigt zijn
, opdat de ontstane regenboog de kleuren in de natuurlijke

opvolging, het rood van boven, het violet van onderen, vertoone. Dooi-

den geheelen toestel te draaijen, kan men den verkregen regenboog

of als een geheel horizontale boog èf meer of minder hellende doen

aanschouwen. Zelfs als het tooneel volkomen verlicht is, verschijnt
de boog helder en met do schoonste natuurlijke kleuren. ( Cosmos

,

I8G4
, no. 10).


