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inrigtingen werking deronderzeeschetelegraafkabels
;

DOOR

F.G. Groneman
.

Ieder bewonderaar van het menschelijk vernuft smaakt telkens een

vernieuwd genot, wanneer hij met de een of andere schoone uitvin-

ding kennis maakt. Hij, die voor de eerste maal in zijn leven eene

door stoom gedreven fabriek binnentreedt, is verbaasd over de reus-

achtige ijzermassa’s, die zich hier als met onverstoorbarenernst en met

de grootste gelijkmatigheid bewegen. Hij moet de reuzenkrachten be-

wonderen, die hier ontwikkeld worden en zoowel den zwaarsten als den

ligtsten arbeid op hetzelfde oogenblik verrigten. Elders wordt zijn geest

verrukt door eene reeks van werktuigen, die, elk een onderdeelvan den

arbeid volbrengende, gezamentlijk uit de ruwe grondstof volkomen af-

gewerkte voorwerpen vervaardigen, die b. v. de geheel ruwe boomwol

tot fijne draden spinnen, waarvan elk uit eenige dunnere draadjes be-

staat, of die vuile en ruwe lompen tot het zuiverste en witste papier

v erwerken, bij al hetwelk de hand van den mensch slechts dient om de

stof van het
eene werktuig naar het andere over te brengen; of het is

een enkel werktuig, dat, eenmaal aan den gang gebragt, zonder opzigt
zijne taak afwerkt met eene voor de menschelijke hand onnavolgbare juist-
heid. Honderde malen heeft iemand in een spoortrein gezeten, maar
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Wat is de oorzaak der opgetogenheid, waarin de opmerkzame be-

schouwer van al deze dingen geraakt? Dikwijls is zij gelegen in het

nieuwe, het ongewone, dat zij voor hem hebben; dikwijls, en dan is

de oorzaak van meer dogclijken aard, in het grootsehe dier dingen, dat

hem do grootheid van ’smcnschcn geest doet zien, of in hunne doelma-

tigheid en eenvoud, waarin hij do schranderheid van den uitvindermoet

erkennen. Soms ook ziet hij door cene uitvinding iets bereikt, wat hij

tot nog toe voor onbereikbaar hield.

Maar hoezeer do enkele aanschouwing eencr schoone uitvinding in

staat is onze bewondering op te wekken, nimmer zal men hare waarde

geheel kunnen begrijpen zonder hare geschiedenis te kennen. Men

klimt dan op tot haar kiem, waarin zij meestal nog een zeer ruwen en

gebrekkigen vorm heeft. (Men denkc slechts aan de boekdrukkunst in

hare kindsheid, aan de eerste vuurwapenen en uurwerken). In het

bezit daarvan kwam men meest altijd door ecuo gelukkige gedachte of

door een toeval. Dikwijls gebeurde het, dat do jeugdige uitvinding

voor geheel onnut werd uitgekreten (men derrke aan do uitvinding van

den stoom als beweegkracht), en dat men eerst na jaren waehtens op

nog zal het hem verrukken (stichten durf ik zeggen), wanneer de

zware locomotief, onder het uitstooten van zijn magtigen adem van

stoom, zich langzaam begint te bewegen, de logge reeks van wagens

achter zich slepende. Wie deinst er niet terug, wanneer hij een

spoortrein in volle vaart langs zich heen ziet snellen, voor zóóveel snel-

heid, aan zulke zware ligchamen medegedeeld?

Op eene andere plaats vertoont zich het menschelijk vernuft in werk-

tuigen, die waarnemingen doen en opteekenen. Beschouw het werk-

tuig, dat, met eene naauwkeurigheid, die door geen waarnemer kan be-

reikt worden, de rigting en de kracht van den wind voor ieder oogenblik

aanwijst en opteekent, zoodat men met één oogopslag alle veranderingen

daarin kan overzien. Elders staat een werktuig, dat door eene hoogst

eenvoudige, maar daarom des te bewonderenswaardiger inrigting aan-

wijst, hoeveel regen er bij elke rigting van den wind in het bijzon-

der gevallen is. Men hoort alle dagen spreken van den elektrischen

telegraaf. Men raakt er aan gewoon om berigten te lezen van gebeur-

tenissen, die voor weinige uren op groote afstanden zijn voorgevallen;

maar wie erkent niet gaarne, dat de elektrische telegraaf in de hoog-ste mate onze bewondering verdient?
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haar begon voort tc bouwen
,

om weldrahaar ontzaggelijk nut algemeen

in te zien. Maar ook dikwijls ging het beter.

De ontwikkeling ccner uitvinding geschiedt nu vooral op do twee vol-

gende wijzen. Men stelt zich de vraag: hoe kan deze uitvinding wor-

den dienstbaar gemaakt aan de stoffelijke belangen der maatschappij ,

welk nut kan men uit haar trekken? Of wel, men wil het een of

ander nuttige doel bereiken, en vraagt nu, hoe men do uitvinding daar-

toe wijzigen moet. Zoo wordt eene uitvinding telkens gewijzigd, ver-

eenvoudigd en haar nut uitgebreid. Van den eersten aard is b. v.,

dat men,, ccns in het bezit van don stoom als beweegkracht, inzag,

dat
men door stoom fabrieken kou doen werken, zware lasten kon

ophijsehen, stoombooten en spoortreinen kon doen voortgaan. Yan het

tweede dient do vraag tot voorbeeld: hoe zal men, tor besparing van

kosten, het best den stoom vervangen door verwarmde dampkrings-

lucht ? of ook: hoe moet men een luchtschip inrigten om het, onaf-

hankelijk van den wind, in allo rigtingen naar willekeur te kunnen

doen voortgaan en het zoodoende tot een geregeld middel van vervoer

te maken?

Maar de geschiedenis cencr sohoone uitvinding doet ons nog de groote

bezwaren kennen on de tegenkanting van de zijde van bevooroordeelde

menschen
, waartegen zij in hare ontwikkeling te strijden had; zij leert

ons den reusachtigen moed kennen, dien hare voorstanders uoodig had-

den om haar tot dien trap van volmaking te brengen, waarop zij nu

onze bewondering opwekt. Daarbij ziet men de verschillende trappen
van ontwikkeling, waarop die uitvinding te eeniger tijd heeft gestaan,

°n eerst dan kan men hare tegenwoordige waarde geheel schatten. Het

18 alsof men stap voor stap een berg beklimt: de beste wijze om een

mdruk van zijne hoogte te krijgen.
In de volgende bladen vinden do lezers van hot Album der Natuur

eene schets van do ontwikkeling der telegrafie, eene uitvinding, die

tegenwoordig op eene bewonderenswaardige hoogte staat. De schets is

echter
verre van voltooid. Slechts in grove trokken zijn de voornaam-

cte partijen aangegeven; zeer veel wat op zich zelf uiterst merkwaardig

mag genoemd worden, is niet vermeld, om de eenvoudige reden, dat

het niet in mijn plan lag dit te doen. Ik wilde namelijk in die

sc’hots vooral doen uitkomen, wat tot de uitvinding der onderzee-
Sch° telegrafie geleid heeft, om vervolgens de ontwikkeling er van

1*
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verder na te gaan. Het is daarbij noodzakelijk over de inrigting

on de werking der ondcrzecsche telegraafkabels te spreken. Ten slotte

zullen wij de vraag zooveel mogelijk beantwoorden, wat er van de

onderzeesebe telegrafie te wachten is. Wij zullen met het begin be-

ginnen.

telegrafieOnder *) verstaat men in het algemeen de kunst om zijne

gedachten of zijn wil met groote snelheid aan ver verwijderde perso-

nen te doen kennen. Alle middelen, waarmede men dit doel bereikt,

zijn werktuigen der telegrafie. In dezen zin genomen is de telegrafie

ccne uitvinding van zeer ouden datum. Een paar voorbeelden zullen

dit doen zien.

Men vindt in de Ilias van Homerus beschreven, hoe; de Grieken

bij do belegering van Troje, dus omstreeks 12 eeuwen vóór den aan-

vang van onze jaartelling, gebruik maakten van seinvuren, waarmede

zij bevelen gaven aan in het veld verspreide legerbenden. Aeschylus,

die ongeveer 500 jaar vóór Chr. leefde, geeft in een zijner treurspe-

len het prachtige verhaal, hoe Klytemncstra, gemalin van Agamem-

non, den aanvoerder der Grieken bij genoemde belegering, langs tele-

graflschen weg onderligt werd van de inneming van Troje. /ij deelde

deze vreugdetijding in haar paleis mede, en toen haar gevraagd werd,

op welk ccne wijze zij dit heugelijke nieuws vernomen had, verhaalde

zij dat op den berg Ida bij Troje een vuurbaak werd ontstoken, die

van Lemnos af kon gezien worden, en het toeken was, dat Troje in de

handen der Argiven was gevallen; dat do wachter op het eiland Lem-

nos niet, draalde met hot ontsteken van een dergelijk seinvuur; dat de

wachter van Athos (op het vaste land van Europa), de derde in de

rij, daarop die van don wachttoren van Maketis en zoo de een na

den ander terstond hunne vuren deden ontvlammen, en dat op deze

wijze de boodschap met grooten spoed tot haar was gekomen.*

Genoeg is dit om aan te toonen, dat de telegrafie, in ruiven vorm
,

zeer vroeg bekend was. /ij is echter in dien vorm tot heden toe in

gebruik , zoo o. a. bij deroodhuiden. Wanneer men vooraf weet, wat het

') Van rijXf (lede, van verre) en ypatpu ( grafo , ik schrijf)
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seinvuur beteekent, dan is zulk ecno telegrafie in vele gevallen vol-

doende. Men vindt haar dan ook, hoewel gewijzigd cn vereenvou-

digd
,

b. v. bij den Hollandsehen spoorweg in gebruik: langs den weg

zijn van afstand tot afstand seinpalen geplaatst. Om nu gedurende den

avond de aankomst van een trein b. v. te Rotterdam van daar naar

Leiden te berigten, hijscht de wachter bij den seinpaal te Rotterdam

daaraan een aangestoken lantaarn op. I)c volgende wachters doen dit

ook de een na den ander, en zoo wordt die aankomst in weinige

minuten te Leiden vernomen.

Er zijn behalve hot vuur nog vele andere middelen, waarmede men

op ecno even ruwe manier, hoewel voor het doel volkomen geschikt,

telegraferen kan. Het zijn alle hoorbare of zigtbare tcckcncn. Elke

torenklok telegrafeert aan den omtrek door hare slagen, wolk uur van

den dag het is. Elk signaal met de trompet telegrafeert aan een ge-

heel regiment de bevelen van zijn kommandant. Een opgcheschcn vlag

of eenige tegelijk doen de bevelen van den admiraal aan zijn on-

dergeschikten kennen. Cylinders, bollen cn kegels, op verschillende

wijzen geplaatst, verkondigen op de zeeplaatsen de nadering van

een storm cn andere gewigtige tijdingen. Rog één voorbeeld. ‘Wan-

neer des winters onze rivieren door ijsgang of door hoog water voor-

do dijken, en dus ook voor de omliggende streken gevaarlijk wor-

den , dan wordt de zoogenoemde buitengewone rivicr-corrcspondentic

georganiseerd. Deze telegrafeert door kanonschoten. Elk getal schoten

heelt ccnc bepaalde botockcnis, (zoo als het ovcrloopen of doorbreken

van een dijk, het losgaan van het ijs), die te voren aan alle bedreigde

Plaatsen wordt bekend gemaakt. Breekt er b. v. te Emmerik een

zekere dijk door, die de Zutphensche graafschap voor hoog water moet

bewaren, dan lost men aldaar 13 kanonschoten. Deze worden, zoodra

Z1
J gehoord zijn, te 'Westervoort, te Doesburg cn elders herhaald; cn

daar do gcheele omtrek weet wat 13 schoten beduiden, zoo is in wei-

nig tijds iedereen voor het naderende onheil gewaarschuwd.

Cfcmakkelijk kan men deze voorbeelden met vele dergclijke vermeer-

deren. Al deze wijzen van telegraferen zijn echter ruw cn ongeschikt
'001 meer dan het medcdcelen van vooraf aangekondigde gebeurtenis-
sen oi van weinige verschillende bevelen. Er is slechts één middel,
dat volkomen geschikt is voor de telegrafie; dit middel is de elcktri-

citeit, die voor de eigenlijke telegrafie tegenwoordig uitsluitend gebe-
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zigd wordt. Een ander middel is dc zoogenoemde optische telegraaf,
niet bestaande nit een der reeds opgenoemdo middelen, maar uit een

eigenaardigen toestel, die later zal beschreven worden, waarmede men

cenc grooto verscheidenheid van teekons kan vormen, die tot seinen

dienen.

Do telegrafie is al zeer lang in haar eersten staat van ontwikkeling

gebleven. Zagen wij wat dc Grieken er al van kenden, nu reeds

8000 jaren geleden, in het midden van do voorgaande eeuw had men

het er nog niet verder in gebragt. Eerst na dien tijd deed zij een

paar schreden voorwaarts. De eerste in 1774, toen iesage, oen

Eranschman, te Genève wonende, zijn clcktrischcn telegraaf uitvond.

Lesage’s telegraaf was echter zeer gebrekkig en zoude onbruikbaar

zijn, wanneer men hem over een grooten afstand wilde doen werken.

Hij was als volgt ingcrigt: een ijzerdraad loopt van do plaats van

waar geseind wordt naar de plaats waarheen dit geschiedt. Aldaar

is nabij zijn uiteinde een vlierpithallctje aan een dun draadje opge-

hangen. "Wanneer nu deze draad wordt aangeraakt met een geëlek-

triseerd voorwerp, dan verspreidt zich de elektriciteit over den gebeden

draad cn doet terstond het aan zijn uiteinde hangende vlierpitballetje

heen cn weer slingeren. Nu is er niet één, maar er zijn 24 zulke

ijzerdraden naast elkaar geplaatst, die de beide plaatsen verbinden: ieder

vlierpitballetje geeft een zekere letter te kennen. Wil men nu seinen,

dan raakt men voor een a den eersten draad aan, voor een h den twee-

den
,

enz.

Lesage’s telegraaf is niets meer dan eene historische merkwaardigheid,

die het eerst bewees, dat de wrijvings-clektriciteit een veel rijker middel

voor dc telegrafie was dan alle andere, waarover men toon beschikken

kon. Men kende in die dagen reeds een groot aantal verschijnselen cn

eigenschappen der elektriciteit, evenwel niet dan van do wrrjvings-elek-

triciteit, terwijl het galvanismc cn de inductie-verschrjnselen ten ccncn-

male onbekend waren.

Do elektro-telegrafie blijft nu rusten tot het begin der 19'lc eeuw. In-

tusschen vinden de Eranschc gebroeders chappe nog op jeugdigen leef-

tijd een telegraaf uit, die niet met elektriciteit werkte, maar een

optische telegraaf was cn bestemd om do eerste te zijn van ccne gchcelc
reeks van uitvindingen op hot gebied der optische telegrafie; weldra

zoude deze zulk ecu hoog standpunt innemen, dat men niet zoude gc-
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dacht hebben, dat zij er ooit weer van verdreven zoude worden. Die

uitvinding had plaats in 1793. 'Wij zullen hier een overzigt geven

van de inrigting en werking van den telegraaf chappe
,

als de grond-

slag van alle latere optische telegrafie. Ne-

venstaande figuur is eene schematische af-

beelding van genoemden telegraaf: a h is

een houten mast, die hoven het dak van

het gebouw, dat tot kantoor dient, uit-

stcckt: deze gehouwen zijn zóó geplaatst,

dat zij op grooten afstand kunnen gezien

worden; c d is een dwarsbalk, die om

zijn middelpunt a kan draaijen in een ver-

tikaal vlak. Aan zijn uiteinden c en d zijn

twee houten vleugels vastgemaakt, die op

zich zelf om die punten kunnen rondgedraaid

worden. Do balk o d wordt nu slechts in 4

standen gebruikt: horizontaal, vertikaal en schuin naar do regter- of

naar de linkerzijde, onder een hoek van 45° mot den horizon. Ieder

der twee vleugels wordt in 8 standen gebruikt, vertikaal, horizontaal

en onder hoeken van 45°, zoodat men aan den geheelen toestel dien-

tengevolge 256 duidelijk te onderscheiden standen kan geven. Men had

nu voor elke letter twee standen noodig, gelijk straks zal blijken, en

had buitendien
aan enkele standen bepaalde betcckcnisscn gegeven;

enkele worden niet gebruikt, omdat men gevaar liep van ze met

elkaar te verwarren.

Hoe werd nu mot dezen telegraaf gewerkt? Yan afstand tot afstand

waren in do lijn zulke toestellen geplaatst. Yan elk hunner kon men

de twee naastbijliggende zien. Laten wij drie opeenvolgende A, B en

L noemen. Het telegram wordt in de rigting van A naar C ver-

zonden. Wij bevinden ons op B en zien naar A. In het kantoor is

een kleine telegraaf gemaakt, wiens doelen aan do overeenkomstige
doelen van den toestel hoven op het dak bevestigd zijn, en alles is
zoo ingcugt, dat de bovenste toestel steeds den stand aanneemt, dien
mui aan den kleinen toestel in het kantoor geeft. A brengt zijn toe-
'Nl in beweging on plaatst hem in een stand, waarbij do hoofdbalk

schuin staat. Bij zulk een stand worden altijd do letters gemaakt,
e wachter

op B neemt dien stand door zijn telcskoop waar en maakt

Telegraaf CHAPPE: a b hou-
ten mast; c d houten dwarsbalk ,
bewegelijk om het punt a ; c e
en d ƒ houten vleugels, bewe-

gelijk om de punten c en d.
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dien met zijn toestel oogenblikkelijk na. Do wachter van A, wanneer

hij ziet, dat B zijn sein goed heeft overgenomen, draait nu zijn toestel'

zóó
,

dat er niets in verandert, maar dat de balk c d een loodregten

stand heeft; dit is het toeken, waaraan B ziet, dat hij goed geseind

heeft. B ziet nu naar C, of deze het tecken van hom goed heeft

overgenomen. Indien dit zoo is, dan brengt ook B zijn toestel mot

den hoofdbalk in een vertikalen stand, waaraan C bespeurt, dat hij

het teckcn, dat B hem gaf, goed heeft nagemaakt. A heeft inmiddels

een tweede sein gereed gemaakt, en zoo volgt het oen op het andere.

Zoo ziet men, dat voor elke letter twee teckens noodig zijn, maar dat

men tevens voor grove fouten gewaarborgd is.

Ileeds in 1795 werd er in Engeland een telegraaf ingevoerd, anders

ingcrigt dan die van chappe, maar toch naar hetzelfde gronddenk-

beeld.

In Frankrijk werd chappe’s telegraaf algemeen ingevoerd. Ook over

Duitschland en ons vaderland verspreidde hij zich, hoewel hier cn daar

belangrijk gewijzigd. In Rusland bedacht men ccno andere variatie op

het thema van chappe. In Pruissen word zelfs nog in 1832 een derge-

lijko optische telegraaf ingevoerd. Zoolang duurde de bloeitijd der opti-

sche telegrafie. In dat koningrijk word de telegraafdienst georganiseerd

met zooveel zorg, dat het zelfs den lof wegdroeg van Amerikaansche

schrijvers. Hot is niet lang geleden, dat in ons land de optische te-

legraaf nog werkte. Vele lozers van het Album zullen zich dien nog

zeer goed herinneren.

Do optische telegrafie had hare gebreken ook. Een dezer was b. v.,

dat men, ondanks allo pogingen om de toestellen door lantaarns te

verlichten, geenc inrigting kon bedenken, die den telegraaf des nachts

bruikbaar maakte. Een ander was, dat b. v. cene regenbui, tusschen

twee kantoren vallende, of mist de toestellen onzigtbaar maakte voor

elkaar,, on dus do dienst stoorde.

Intusschen begon men zich meer en meer toe te leggen op do natuur-

kundige wetenschappen. Waren zij gedurende eeuwen slechts door

sterrewigchclaars en alchemisten beoefend geworden, Copeknicus en

galileï hadden haar op don voorgrond geplaatst en mot cn na hen

telde men voortdurend meer mannen, priesters der wetenschap, wier

werk de onmisbare grondslag is van onze hcdendaagsche kennis. In

het jaar 1789 of 1790 deed galvani de gewigtige en zoo bekende
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ontdekking van het galvanisme *), eigenlijk niets dan elektriciteit,

maar op eeno andere wijze dan door wrijving opgewekt. Tien jaren
later vond volta een toestel uit, waardoor men gemakkelijk een lang

aanhoudenden stroom van „galvanische elektriciteit” koude opwekken,

on welke toestel naar den uitvinder en om zijne gedaante Yoltasche

kolom werd genoemd.

Wij hebben van nu aan tot 1820 gceno nieuwe ontdekkingen, die

voor de telegrafie van zulk een groot nut waren. Maar mot de twee

genoemde kon men toch reeds veel betere telegrafen zamonstellcn,

dan die van lesage. Werkelijk zijn er genoeg bekend uit dien tijd,

om het gezegde te staven. Die van sommering wordt algemeen voor

een der beste gehouden.

Op het station, vanwaar geseind werd (A), was een houten bank ge-

plaatst
,

voorzien met 24 van elkander geïsoleerde koperen plaatjes.
Van ieder der plaatjes liep een met zijde omsponnen metalen draad

naar beneden; alle 24 draden kwamen hier bijeen en waren tot een

kabel
zamengedraaid, doch allen goed door de zijde van elkaar geïso-

leerd. Op bet andoro station (B) kwamen do 24 draden uit in een glazen
hak, waar zij verbonden waren aan 24 gouden stiften, die op den

bodem van don bak regtop stonden. Deze bak was met een mengsel
van "’atcr en zwavelzuur gevuld, dat de elektriciteit geleidt. Op het

station A stond een Yolta’scbe kolom, waaraan twee lange draden

Waren (pooldraden), waar de stroom doorheen liep. Wanneer men nu

een dier pooldraden mot do eerste koperen plaat verbond en den anderen

met
een andere plaat, b. v. de 10de, dan ging de stroom van de

kolom door den pooldraad naar de eerste plaat; van deze, door haar

metalen geleidraad, naar bet station B, waar hij door de eerste stift

overging in do geleidende vloeistof. Hij ging nu weder in do 10de

stift occr en van deze door den kabel weder naar A, waar bij van de
WcIg koperen plaat door den anderen pooldraad weder in do Yoltasche
0 ° m 'Wkwam. Tengevolge van den stroom vertoonden zich nu aan

eeisto en tiende stift gasbolletjes. Ieder der stiften kwam overeen

een letter of woord; zoodoende kon men nu op het station B

) Zie Album der Natuur 1858, pag. 315.
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verschillende letters te kennen geven, door op A slechts de pooldraden

met do overeenkomstige koperen plaatjes te verbinden.

Met het jaar 1820 brak ■weer een gelukkig tijdperk voor de beoefe-

ning der natuurkunde aan. Oersted ontdekte toen, dat een galvanische

stroom
, langs oen bewegelijke magneetnaald loopende die in rust is, deze

naald van haar oorspronkclijken stand doet afwijken, en dat de naald

even lang blijft afwijken als de stroom aanhoudt. Dit middel was veel

beter voor de telegrafie dan hot afwijken van een vlieipitballetje of het

verschijnen van gasbelletjes, dat lesage en sommering hadden aangewend.

Kort daarna ontdekte arago
,

dat men door middel van een galvani-

schen stroom week ijzer magnetisch kan maken. Heeft men een week-

ijzeren staaf, windt men daarom een met zijde omsponnen koperdraad,

spiraalsgewijze, altijd in dezelfde rigting; laat men nu door die

spiraal een galvanischen stroom gaan, dan wordt do staaf terstond zeer

sterk magnetisch en kan nu ijzeren voorwerpen aantrekken; houdt de

stroom weer op, dan verdwijnt het magnetisme uit de staaf on val-

len de voorwerpen er weer af.

De straks genoemde Yoltasche kolom geeft een stroom, die ccnigen

tijd aanhoudt, maar dan begint te verzwakken om weldra te zwak voor

het gebruik te worden. De toestel moet nu geheel schoon gemaakt

worden en weer ineen gezet om er een nieuwen stroom uit te krij-

gen. Dit ongciicf werd geheel vermeden door de uitvindingen van

Daniël
,

buksen
,

grove en vele andere natuurkundigen, bestaande in

toestellen, zoogenoemde constante galvanische batterij en, waarmede men

een sterken stroom verkrijgt, die ten minste cenige dagen achtereen

kan gebruikt worden.

Met deze en nog vele andere hulpmiddelen, die wij niet zullen

noemen, verrijkt, kon de elcktro-telografic weder vele vorderingen ma-

ken. Zoo worden er dan ook na 1830 verscheidene telegrafen uitgevonden
,

met toepassing van do ontdekkingen van oehsted en arago. Wij gaan

deze echter met stilzwijgen voorbij ,
daar geen harcr aan de vcrcischten

voldeed om algemeen ingevoerd te kunnen worden. De optische tele-

grafie bleef nog de heersohende. In 1834 echter vonden gauss en weder

te Göttingcn den eersten elektrischcn telegraaf uit, die beter mot den

optischen telegraaf kon wedijveren. Zij stelden ccnc telegraaf-verbinding

zamen, die over de huizen en straten dier stad heenliep, echter alleen

met het doel om proeven te nemen. Hun draad was 15,000 voet lang.
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Sieinheil vervaardigde in 1837 tc Munohen een nog beteren telegraaf,
die geschikt was om op groote schaal to worden gebruikt.

Tot heden toe hadden de meeste telegrafen nog een groot aantal

gelciddraden noodig tusschcn iedere twee stations. Eeeds was doornieuwere

uitvindingen dit aantal tot op 2 verminderd. Men seinde h.v. door den

oenen draad naar het verwijderde station, en do stroom kwam door don

anderen terug. Steiniieil ontdekte echter, dat men den tweeden draad

kon weglaten, mits men don stroom op het verwijderde station in de

aarde afleidde, en de batterij op het kantoor met hare vrije pool ook

aan do aarde door een geleiddraad' verbond.

De telegrafen uit die dagen, en de vele, die er na dien tijd uit-

gei ouden zijn, zijn zoo uitcenloopcnd van inrigting en zoo groot in

aantal, dat wij er liever geen de voorkeur schenken ter beschrijving,
maa;- ons slechts zullen bepalen tot het aanduiden van enkele hoofd-

trekken in hunne zamcnstelling.

Dij sommigen ligt de proef van oeestbd ten grondslag. In den

telegraaftoestel zijn twee magneetnaalden opgehangen, bewegelijk om

CCUc as
> Die door haar middelpunt loopt. Om iedere naald loopt een

geleiddraad. Laat men nu don stroom in zekere rigting door een dier

gelciddraden
gaan, dan wijkt de naald in ccnc bepaalde rigting af. Keert

mon rigting van den stroom om, dan wijkt de naald ook naar de

andere zijde af. Men heeft nu een alfabet ingerigt als volgt: wijkt
dc legtsche naald naar de regterzijdo ééns af, dan is dit een a. Yoor

< c linkei naald
een h; twee afwijkingen van dc regtsche naar do reg-

terzijde, en gelijktijdig een van do linkscho naar dc linkerzijde bedui-
den b.v. een m, enz.

Dij een anderen telegraaf is een elektromagneet: zoodra deze mag-
netisch wordt, trekt hij een stuk weck ijzer aan, dat daardoor een

hefboom opligt; een getand rad, in den toestel geplaatst, springt daar-
loor één tand verder. Wordt do ijzeren hoef weder magnetisch, dan
prin„t het rad wéér een tand verder. Aan do ccnc zijde zijn op dit

J t ' (n a^s °P eeu wijzerplaat, de letters en leesteekens geschilderd,
•in dc zc, letters is er slechts één door ccne opening in dc kastvan don
CSt°l an Duiten zigtbaar; dc telegrafist weet altijd, welke letter er

1

°P (,ning staat. Hij doet nu door eenige achtereenvolgende
oomon het rad eenige tanden verspringen, tot er een begeerde letter
oi staat, dan brengt hij er dc tweede voor en gaat zoo voort.
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Bij andere, zoogenoemde schrijftelegrafcn, zooals die van mokse
,

brengt de elektromagneet een hefboom in beweging, die aan een zijner

einden een potlood of stift draagt, dat een zigtbarcu indruk op het

papier kan maken. Het papier wordt door een uurwerk langs het

potlood heen getrokken. Zoo lang de stroom aanhoudt drukt het

potlood tegen het papier en wordt hierop een streep gevormd. Huurt

do stroom slechts een oogenblik, dan ontstaat er een zeer korte streep

of wel een punt. Men gebruikt nu slechts punten en strepen van

zekere lengte. Één punt beduidt b.v. de letter c
,

één streep de letter

n, één punt en één streep weer wat anders. Het is op deze wijze,

dat men hier de woorden spelt. Alleen willen wij nog vermelden, dat

het oor een veel zekerder werktuig is voor don telegraaf, dan het papier.

Op vele Amerikaanschc lijnen hoort een telegrafist aan het tikken van

den toestel, welke letters geseind worden. Bekend is het, dat er vele
•

bedreven telegrafisten zijn, die dit uit gewoonte ook kunnen bij den

gewonen schrijftclcgraaf van jioese. Wij zullen onze beschouwing der

hcdcndaagsche telegrafen niet verder voortzetten. Uit het medege-

deelde blijkt reeds genoeg, hoe uitccnloopcnd en doeltreffend zij

zijn.

Be uitbreiding der spoorwegen maakte de behoefte aan telegrafen zeer-

groot. Men was reeds in het bezit van geschikte middelen om de

geleiddradcn langs de wegen voort te leiden. In 1838 werd de eerste

elektrische telegraafdienst in Engeland geopend. In 1844 werd de eerste

telegraaflijn in Frankrijk voltooid en in Amerika in dat zelfde jaar.

De eerste van Parijs naar Rouen langs den spoorweg: de tweede tus-

schen Washington en Baltimorc/ Yan nu af aan breidde zich het

dradennet over beide werelddcelen met eiken dag uit. Overal werden

maatschappijen voor den aanleg en het exploiteren van telegrafen ge-

vormd , of het gouvernement nam die taak op zich. De optische tele-

grafie werd spoedig van haren troon gestooten en tot weinig oogmerken

nog Rechts gebezigd. Eerst maakte alleen het gouvernement van den

telegraaf gebruik; maar weldra werden do kantoren voor iedereen opcu-

gesteld, en men kun zeggen, dat, evenals bij het toenemen der reisge-

legenheden ook het aantal reizigers toeneemt, zoo ook de behoefte om

te telegraferen even snel, zoo niet sneller aangroeide, dan de gelegen-

heid daartoe. Do telegrafie staat nu reeds op een hoog standpunt.

Tallooze bezwaren heeft zij overwonnen, talloozc moeij olijke vraag-
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stukken heeft zij moeten oplossen, maar ook veelzijdig is het nut, dat

zij aan de maatschappij bewijst. Talloos zijn ook de namen van hen,

die zich op het gebied der elektrotelegrafle verdienstelijk hebben ge-

maakt. In de eerste plaats mogen daaronder genoemd worden gauss

en weder
, steinheil

,
MORSE in Amerika, wheatsione

,
bain en, van

onze landgenooten, de te vroeg gestorven voeselman de heer.

Een gewigtig punt bij den elektro-telegraaf is de geleiddraad en de

wijze, waarop deze langs de spoor- en andere wegen of door al-

lerlei bebouwde en onbebouwde streken voortloopt, en in menig bij-
zonder geval kostte hot groote moeite on veel overleg om een geleid-

draad tusschen twee plaatsen uit te spannen. Deze moeijelijkheid wordt

van een bijzonderen aard, wanneer een telegraaflijn op haar weg water

ontmoet. Langen tijd bleef do kunst onbekend om den galvanischcn
stroom dwars door breede rivieren, zeearmen of zeeën een geïsoleerden

weg te banen: en toch had men daaraan eene groote behoefte. Men

bedenke slechts b. v., dat Engeland en het vaste land van Europa
,

ieder
voor zich, reeds door een geheel dradonnet bedekt waren, maar

dat men van het eene naar het andere nog niet kon telegraferen!
Engeland

was een geheelen dag in het Europesohc nieuws ten achteren,

waarbij nog de bijzonderheid komt, dat juist Engeland, door zijn gc-

wigt in de politiek on den handel, zoo zeer aan eene snelle correspon-
dentie met het vaste land behoefte heeft. Men heeft echter die kunst

trapsgewijze gevonden.

Eeist was het slechts noodzakelijk om de draden over rivieren te

spannen. Het middel was spoedig gevonden. "Was de rivier niet. zeer

biw.d, dan koos men twee palen, die wat langer dan do gewone

waren, plantte deze aan de beide oevers cn spande er den draad

tusschen. anneer do rivier door schepen met hooge masten werd

be\aion, ot wanneer zij zeer breed was, dan waren zulke palen ceh-

ti i om oldoende. Men vond daarvoor uit om do palen door hooge
masten te vervangen, zamengesteld als do masten der zeeschepen uit

' (1 scEiHende stengen, die door dwarshouten en sterke touwen stevig
in den grond werden bevestigd. Men plaatste deze masten zoo moge-
Ejk op hoogten. In Europa zijn zij dikwijls gebruikt; maar vooral
m uiciika, waar de vele breede rivieren dikwijls de telegraafdraden
dm pas afsneden. Men rigtte er aldaar in 1850 kort na elkander een

zestal \ an de grootste soort op, voorzien van alle voorzorgen; er wa-
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ren er van 300 Eng. voeten hoog. Een enkele zware stormwind was

echter voldoende om allen als riethalmen te doen hrcken: men had

„leergeld” betaald. Het was gebleken, dat dit middel voor do rivier-

overgangen te broos was.

In Europa was intusschcn eene andere uitvinding gedaan, die een

geschikt middel voor de rivier-overgangen aan do hand gaf.

Men vond, dat do over palen door de lucht loopendo draden te

veel aan ongelukken waren blootgesteld en niet minder aan kwaad-

willigheid. Een boomtak, tussohen de draden gewaaid en vochtig van

den regen, was genoeg om do dienst te storen; een stormwind doet de

palen vallen, desgelijks. Het was zelfs voorgekomen, dut de bliksem

zijn weg langs den draad nam en zoo 'in de kantoren kwam, zoowel

gevaarlijk voor de beambten als voor de toestellen. Men sloeg ecu

anderen weg in om al deze onheilen te voorkomen. Haar eene uitvin-

ding van den Pruissischen ingenieur Siemens, bedekte men do metaal-

draden met gutta-percha, welke stof kort te voren, in 1843, in Europa

was ingevoerd. De aldus geïsoleerde draden werden nevens elkander

in houten kokers of looden of ijzeren huizen besloten en deze

werden daarop ccnige voeten diep in den grond begraven ‘). Zulke

draden meende men ook wel te kunnen gebruiken bij rivieren. In

Amerika poogde o. a. de kolonel shaffneu hen daarvoor te gebruiken.

Nadat hij zich eerst overtuigd had, dat de gutta-percha do draden ge-

noegzaam isoleerde, legde hij een daarmede omgeven draad dwars door

een ondiep water. De uitkomst was gunstig. Hij beproefde zulk een

draad daarop bij de rivier do Mississippi; maar het bleek, dat de gutta-

percha spoedig door het in den stroom mecgevocrde zand werd afge-

schuurd en dus de isolering verbroken werd. Hij trachtte de gutta-

percha hiertegen bestand te maken, door haar mot touw te omwinden,

dat met teer en hars doortrokken was. Maar nog was de stroom te

magtig: weldra werd ook deze draad onbruikbaar. Daarop kwam hij

op
de' gedachte om het touwwerk wederom door een harnas van ijzer-

draden te omgeven; en nu was do draad of de kabel tegen den stroom

bestand. Aldus geschiedde do uitvinding dor kabels in Amerika. Wie

') Ondanks al do nadoelen van over palen loopendo draden verkiest men zo echter

boven de onderaardsche. Slechts in sommige Engelsche lijnen bestaan deze laatste

nog, die men overigens in do straten der steden en in tunnels nog gebruikt
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in Europa hot eerst zulke kabels uitgevonden heeft, is mij niet be-

kend. Zeker is het, dat de Engelsche natuurkundige wheatstone reeds

111 1840 de mogelijkheid beweerde van do ondcrzeescho telegrafie. In

1845 had hij met den ingenieur cooke ceno verbindtenis tot het ver-

vaardigen en leggen van zulk een kabel aangegaan. Hoewel de kabel

uog in dat jaar gereed was, kwam er van het verdere plan niets. In

1849 deed do ingenieur walker de eerste grooto proef, die bewees wat

"heaistone beweerd had. Walker liet namelijk een met gutta-percha
bekleedèn draad, wiens cenc uiteinde aan een telegraafstation was ver-

bonden, door een stoomboot een oiudwogs in zee dompelen. Do proef
bad plaats buiten de haven van Eolkstonc aan het Engelsche kanaal.

Walker was aan boord van de boot. Daar bevonden zich ook de noodigc
toestellen om te seinen. Zijn correspondent was in Londen. ïocn de

gehcele draad op den bodem van het water rustte, seinde walker naar

Londen. Terstond daarop kreeg hij antwoord, en nu werden er nog
tenigo seinen met groot gemak gewisseld.

IVi deze uitkomst duurde het niet lang, of do beide kusten van het

anaal waren door den eersten telegraafkabel verbonden. In den zo-

nun \an 1850 pon van par ijs naar Londen telegraferen. Ha dien
lij‘1 zijn er in bijna alle Europcsche zeeën telegraafkabels gelegd; en

terwijl men steeds andere vormen aan do kabels gaf en hunne werking
meei en mee» leerde kennen, maar ook dewijl men met de eischen
' an een goeden kabel

meer en meer bekend raakte, zoo kon men zich

spoedig in een groot aantal goed werkende onderzeesche telegraafver-
bindingen verheugen.

"°
>

‘k'-t wij mot den vorm en de inrigting der kabels

■
fi

Tr W01(*en
' oul’ dat wij verder gaan, zullen wij nevenstaande

°° 1 m
°en geien en verklaren. Zij zijn alle geteekend naar stukken

van do kabels, die zij moeten voorstellen.

1 is do in
ons rijk gebruikt wordende rivicrkabel. is een

* baad, waardoor do stroom gaat. Deze is omgeven door een laag
gu a pueha (J) ;

die met de meeste voorzorgen is tocbercid, zoodat zij
ne water den toegang tot den koperdraad geheel belet. Deze gutta-

,1.' ' a * S ° door
0011 ünt {»), en liierom heen is ceno beklce-

stofl

' Ul

;°?WCrk geplaatst
>

dat met hars en allerlei dergelijke

« ™
"T°““ "■ " het “ » « wrtpr te bo.

• eze laag vertoont de indrukken der ijzerdraden, die de
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buitenste laag vormen («), on die aap den

kabel sterkte en duurzaamheid verleenen. In

fig. 2 ziet men de doorsnede van dezen kabel,

en daarin de verschillende reeds opgenoemde

lagen.

Fig. 3 en 4 heb-

ben betrekking

op den kabel van

Scheveningen

naar Engeland.

Zij stellen liet

strand- of kust-

gedeelte van dien

kabel voor. Het

bestaat uit zes

enkele kabels,

nagenoeg van de-

zelfde inrigting

als fig. 1
,

die

om een kern van

touwwerk heen

gewonden zijn.
Het duidelijkste

is dit in de door-

snede fig. 3 te

zien. Verder in

zee loopcu de ka-

bels afzonderlijk
voort. Later zul-

len wij zien, waar-

om deze inrigting

aan de kabels ge-

geven wordt.

Fig. ö is do

doorsnede van

den kabel van

Batavia naar Sin-

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 2.

Rivierkabel bij den rijkste-
legraaf in gebruik. —Natuur-

lijke grootte; a koperen ge-

leiddraad; b gutta-perchalaag;
c daarom gewonden lint; d

laag van touwwerk met pik
en hars doortrokken; e be-

kleeding met 10 ijzerdraden.

Fig. 4.

Stuk van den kabel van Sche-

veningennaar Engeland. Kust-

gedeelte. ½ nat. grootte.
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1865.
2

gapore. De gclciddraad bestaat hier uit 7 afzonderlijke

koperdraden, die als een touw zijn zamengedraaid.

Daardoor heeft de gclciddraad cenc grootere buigzaam-

heid en tevens een grooteren omvang, waardoor zijn gelci-

dingsvermogen ook grooter is. De omkleeding bestaat

uit 18 ijzerdraden.

Do twee volgende figuren 6 en

7 zijn afbeeldingen van den trans-

atlantisohcn kabel, die gelegen

heeft van Engeland naar Ame-

rika
,

en waarover wij latermeer

zullen mcdodcelcn. Even als in

fig. 1 zijn do lagen van den kabel

. trapsgewijze afgesneden, zoo dat

zij duidelijker te zien zijn; a.

is een touw uit 7 dunne koper-
bestaande; h. is de gutta-percha, die den

o eiddiaad
omsluit; c. do laag van geteerd touw-

en d. de ijzeren buitenbeklocding. Deze be-

.

touwen, ieder uit 7 dunne ijzerdraden
aande. In do doorsnede fig. G kan men de

iggmg van deze ijzerdraden nog beter zien.

zoude stellig te lang duren
,

wilden wij over

f onderzeesebe kabels spreken, die in Europa en
‘aar buiten gelegd zijn. Wij zullen slechts do
volgende vermelden.

Engeland is door onderscheiden kabels met Frank-

njC ’ liels' ie ’
ons vaderland, Duitsehland en Dene-

marken verbonden. Ook tusschen Engeland en Ierland
611 de Kanaal-eilandcn liggen zulke kabels. Van
ven cabel naar Gibraltar was sprake sints langen

\ ‘ In do 0ostzee Eggen verscheiden kabels tus-
sehon belangrijke steden

aan en nabij haar gelegen.
“ 1 ° Mldddlandsohc zee zijn op verschillende tijden
a e ® g0l0gd

’
clio Erankiijk met Corsica, Sardinië

aerbinden, of die eilanden met Italië

* icilië. Ook door do Adriatisohe zee loopen

Fig. 5. Door-
snede van den ka-
bel Batavia-Singa-
Pore ; nat, grootte.

Fig. 6. Doorsnede
van den Transatlan-
tischen kabel; nat
grootte.

Fig. 7. Stuk van den

Transatlantischen kabel ;
nat. gr.; a. 7 koperdra-
den, tezamen gedraaid
en dienende tot geleider;
b. gutta-percha beklee-
ding; c. bedekking van

geteerdtouw; d. 18ijzeren
touwen, ieder 7 draads,

vormende de buitenste
laag.
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kabels. Yan verschillende punten loepen er naar Malta, maar de po-

gingen om er van daar een naar Alexandrië te leggen zijn tot heden

vergccfsch geweest. Ook in do zeeën tusschen Griekenland, Turkije en

Klcin-Azië heeft men vele kabels gelegd. Tijdens den Krim-oorlog leg-

den de Franschen er een door de Zwarte zee.

Terwijl wij voor deze verbindingen nog verwijzen naar de aan het

slot toegevoegde opmerkingen, gaan wij nu over tot do geschiedenis van

twee hoofdlijnen, die van Europa naar Amerika en naar Oost-Indië loopen.

In 1850 werd in Engeland ccne maatschappij opgorigt met het doel

een telegraafkabel van Engeland naar Amerika te leggen. Wij hebben

reeds gezien, welken vorm men aan den kabel besloot te geven. Het

is die van fig. 6 en 7. Een ander zeer gewigtig punt was de rigting,

volgens welke de kabel zou gelegd worden.

Men stelde aanvankelijk voor, dat de kabel zoude uitgaan van hot

noordelijkste gedeelte van Schotland naar do Faroër. Vandaar zoude

een tweede gedeelte naar Groenland (kaap Farewell) loopen. Yan

Groenland zoude het derde deel van den kabel dwars door straat Davis

naar Labrador gelegd worden.

Men vond het echter beter deze rigting niet te volgen. Wel zoude

men het voordeel hebben, dat de kabel uit verscheiden korte gedeelten

bestond (het langste stuk was C00 Eng. mijlen lang), en dat de groot-

ste diepte slechts 1400 vademen was; maar de gletschers, die aan

de Groenlandschc kusten in zee afdalcn, drijvende ijsbergen en sterke

zeestroomingen om de zuidspits van Groenland heengaande werden ge-

vaarlijk genoeg geacht om deze rigting te verwerpen.

Men besloot den kabel te leggen bijna in ceno regte lijn van Yalen-

tia, in het westelijkste deel van Ierland gelegen, naar Newfoundlaud.

Do bekende Amorikaansche zeeofficier maujby gaf het gunstigste ver-

slag omtrent deze rigting. De bodem der zee bestond, zooals de bij

de peilingen opgebragte stoffen leerden, uit eene groote verzameling

Ingcschondcn kiczclpantsors van diatomeën. De hieruit bestaande laag

zoude een rustbed zijn, zóó geschikt voor den kabel als men slechts

wenschen kon, want, daar de kiezelpantsers niet gebroken waren,

zoo mogt men veronderstellen, dat op deze diepten geen stroomingen

aanwezig waren, die den kabel nadeel zouden kunnen toebrengen ').

') Men zie Album der Natuur, 1857.
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Do grootste diepte bedroog 2100 vademen, de lengte van den gebeden
weg bedroeg nagenoeg 2000 Eng. mijlen.

De lengte van den kabel werd gesteld op 2500 Eng. mijlen. Het

Engelsche gouvernement gaf de Agamemnon, cene oorlogstoomboot, bet

Amerikaansohe de Magara, eveneens een oorlogschip. De schepen
werden ieder met een helft des kabels bevracht. Men verbond nu den

kabel aan den telegraaf te Yalentia, zoodat men van de schepen uit

met die plaats steeds kon telegraferen. Het spreekt van zelf, dat

men de noodige toestellen mede aan boord nam om steeds naar den

toestand van den kabel onderzoek te kunnen doen.

Op den 7den Aug. 1857 vertrokken do schepen van Valentia. Toen

echter do Niagara 335 mijlen van den kabel gelegd had, brak deze,

waarschijnlijk door oen ongeluk aan den rcmtoostel, waarmede do snel-
heid \an het uitvieren van den kabel geregeld werd.

Bijna oen jaar later waren do schepen tot een nieuwen togt gereed.
Vooraf had men cenigc proeven genomen om zich van de ver-

.' toestellen te verzekeren. Ook had men besloten, ten

einde het werk in korten tijd te volbrengen, dat de schepen eerst
oen pnnt midden tusschen Ierland en Newfoundland zouden ste-

nen. Aldaar aangekomen werden de beide helften des kabels te

cn gevoegd (2Gsten Junij 1858), en nu begon men van beide
artui

ö
en tegelijk den kabel uit te vieren. De Agamemnon stoomde

aar Valentia, de Niagara zette koers naar Newfoundland. Aan boord
an beide schepen waren de noodige toestellen om door don gehcelcn

e te telegraferen, en ook om do gebreken, die daarin mogton ko-

,

len, ** onderzoeken. Men had echter nog geen 5 mijlen laten zin-

en, of de kabel brak. De schepen keerden naarhun rendez-vous
(

— j terug
- i . 15. en 33° 18' lengte) en met nieuwen moed begon men cene

''de
echter niet gelukkiger afliep, daar, toen er 40

J cn f4 1cgd waren, de stroom ophield. Op den 28sten Julij kwamen

w' ,

C^U^)0n *Cn erc^en nralc bijeen; den 29stcn werden de tweededen
3r te zamen gevoegd en van dit oogenblik af werkte de kabel
, totd.it de Niagara in Trinity Bay, de Agamemnon te Yaleutia op

den 5dcn Aug. 1858 aankwam.
Don 12den Aug. en volgende dagen werden do eerste depêches tus-

voq

11 '
EU1 °Pa °n A ‘morika gewisseld, en de glansrijke uitslag van zoo-

modti on kosten, de vrucht van zooveel denken cn durven werd
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mot rcgt in allo dagbladen den volko verkondigd cn door ieder ge-

roemd. Den 16dcn Aug. werd op Newfoundland de volgende depêche

zonder fout ontvangen: „Directeuren van Atlantische telegraafmaat-

schappij, Groot-Brittannië, aan directeuren in Amerika. Europa en

Amerika zijn door oen telegraaf verbonden. Eerc zij God in de hoogte;

wede op aarde, in de menschen een welbehagen.” Newfoundland

antwoordde aan Yalcntia: „Directeuren, — Alles in orde.” —

Intusschen lag do depêche der koningin voor Amerika reeds te wach-

ten op verzending; de kabel weigerde somtijds te werken, hetgeen aan

stroomen
,
in verband met magnetische stroomen in de aardschorsch

,
werd

toegcschrcven. Men besteedde voor het oversoinen dier depêche, de

zoogenoemde „Quoen’s Message, met alle oponthoud 14j- uur.

Zij behelsde ongeveer het volgende: „De koningin verlangt den

president geluk te wenschcn met de gelukkige voltooijing van dit groote

internationale werk, waarin de koningin het grootste belang stelt.

De koningin is overtuigd, dat de president met haar ten zeerste zal

hopen, dat de elektrische kabel, die Engeland nu met de Yereenigde

Staten verbindt, als oen nieuwe band zal zijn tusschcn do twee natiën,

wier vriendschap op gemeenschappelijk belang cn wcderzijdschc achting

is gevestigd. De koningin vindt het zeer aangenaam zoo regtstreeks

met den president te kunnen sproken cn hare boste wenschcn voor-

den bloei der Yereenigde Staten te kunnen vernieuwen.”

liet spreekt van zelf, dat na eenigen tijd do president op dezen

gelukwensch even hoffelijk antwoordde, waarbij hij voorstelde, dat de

kabel, te midden van alle (eventuele) vijandelijkheden, „neutraal”

zoude blijven. Ook werden nog vele andere telegrammen gewisseld,

het eene met meer gemak dan het andere, die wij echter met stil-

zwijgen voorbijgaan.

Wij zijn opzettelijk hiermede zoo uitvoerig geweest, omdat er velen

aan twijfelen, of do transatlantische kabel wel ooit van Engeland tot

Amerika gewerkt heeft.

Do copie van hot geheele dagboek, tijdens de werking des kabels te Va-

lentia cn te Newfoundland gehouden , ligt voor ons, cn het zoude slechts

de moeite van het overschrijven kosten om allo lezers van het Album

der Natuur den naauwkeurigen inhoud mede te deelen van alle depêches

tusschcn die twee plaatsen gewisseld, zoowel de verschillende nieuws-

tijdingen als de seinen, als; niet verstaan, sein sneller, kunt gij
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lozen, enz., die tusschen de telegrafisten gewisseld werden, die na-

tuurlijk niet terstond op do hoogte waren om goed en vlug met den

transatlantische!! kabel te werken.

Do verdere geschiedenis van dezen kahcl kan in weinig woorden ver-

haald worden.

Het seinen door den kabel ging niet altijd even goed; dikwijls kon

men de aankomende seinen niet begrijpen. Men schijnt echter geen

vermoeden gehad te hebben, dat het seinen weldra geheel zoude op-

houden, althans den Sisten Aug. maakte men toebereidselen om de lijn
''oor het publiek open te stellen. Plotseling hielden echter dien dag alle

seinen op leesbaar te zijn, en na dien tijd weigerde de kabel alle werking.

Het spreekt van zelf, dat men zoo goed mogelijk onderzocht, wat

do reden van deze onverhoopte gebeurtenis was. Dit onderzoek, geleid
door don ingenieur henly

, leerde, dat do kabel waarschijnlijk een

gebrek in de isolatie had, op eenigen afstand van Yalcntia, en

hot is treurig genoeg, dat men de schuld daarvan geeft aan eene

to achtclooze behandeling van don kabel gedurende den tijd dat hij,
toleed voor do inscheping, aan wal opgeschoten lag. Men heeft
ln getracht den kabel op te vissohen. Maar men bragt slechts

oemgo stukken weer boven, zoodat de eigenlijke kabel nog altijd
°P den bodem der

zee rust. Hoe treurig het verlies van al die dui-

zende ponden sterling ook zijn moge, de opgedane ondervinding en do

zckciheid, dat men op zulk een grooten afstand door do zee hoen

telegraferen kan, is voorzeker meer waard.
Lono tweede verbinding is die van Europa met Oost-Indië. Op ver-

schillende wijzen is of wordt deze verbinding beproefd').
Don tal an overlandlijnen verbinden do verschillende Europesche

taton mot do havens dor Middellandsche zee. Door deze zee loopen

_ nuK'hu
gelegd worden, b. v. van Toulon, Spczzia en

nist o!ci het eiland Malta naar Alexandrië, of van Konstantinopel
Skutari in Klein-Azië, of

van eene of andere Griekschc zeeplaats
u,n° der havens

op de kust van Klein-Azië. Deze maken het

.

' (^ '
‘ m genoemde verbinding uit. Intusschcn is men met do

( R *n Hiddollandscho
zee tot heden toe niet gelukkig geweest,

schijnt men geen voornemen meer te hebben om de verbinding

vvoor verwijzen wij naar de aan het slot toegevoegde opmerkingen.
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met Aloxandrië tot stand te brengen. Eenige malen heeft men het

beproefd, doch deze ondernemingen waren altijd ongelukkig. Mot het

oog op deze laatste lijn heeft men echter in 1857 een kabel gelegd

van Sucz door do Roode Zee naar Aden. Deze kabel liep verder, om

van do overige stations niet te spreken, naar ccnc haven op de oostc-

lijke kust van Arabië en van daar naar Kurrachcc, gelegen in Indië

aan den mond van den Indus.

Hot Britsche gouvernement hoeft sedert lang voor een tal van lijnen

in zijne Indische bezittingen gezorgd. Deze verbinden o. a. Kurrachcc

met Eangoon ,
aan den mond van do Saluen gelegen, in Achter-Indië.

Yan hier loopt wederom een onderzeescho kabel naar Singapore, en het

Ncdcrlandsche gouvernement heeft deze stad door een kabel aan de

hoofdstad van Kederlandsch-Indië verbonden.

Het is er echter verre van af, dat men van Suez naar Batavia

zoude kunnen seinen. Do Roode Zee-kabel bestaat uit verschillende

sectiën
,

te zamen ter lengte van 3043 mijlen. Slechts twee sectiën waren

in 1861 nog voor het gebruik geschikt. De kabel van Batavia naar

Singapore is sedert lang onbruikbaar. Mogelijk zal men deze twee

steden niet ligt op ccnc duurzame wijze verbinden. Daargelaten dat

de gebezigde kabel wat te zwak van omkleeding schijnt geweest te

zijn, zoo zal, wegens de weinige diepte der zee, een kabel daar

steeds veel gevaar loopen door schcepsankors benadeeld te worden,

waarbij nog do mindere geschiktheid van den rotsachtigen bodem komt.

Engeland heeft te veel belang bij do verbinding met Indië om die

niet met alle kracht zoodra mogelijk tot stand te brengen. Het be-

stuur der Engelschc koloniën heeft in het voorjaar van 18G3 reeds

eenige bekwame hoofdoffioicrcn met het noodigo personeel uitgezonden

om, zoowel langs de kusten der zee van Oman en van den 1’crzischen

zeeboezem als in Porzië zelf, de noodigc opmetingen en onderzoekingen

voor eeno telegraaflijn te doen. Een kabel zal gelegd worden van

Kurrachte naar Bassora, aan den mond van do ïigris gelegen.
Van daar worden over land lijnen aangelegd naar Bagdad, die verder

tot het vroeger genoemde Skutari zullen voortgezet worden.

Hog vóór het einde van 1863 verlieten eenige schepen den mond van

de Theems, met zich voerende den 1250 Engelschc mijlen langen kabel.

Alles wat de wetenschap en ondervinding geloerd heeft omtrent de

doelmatige inrigting van telegraafkabels is op dezen kabel toegepast.
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Men heeft zich vooruit zooveel mogclijk van de soliditeit en de goede

werking des kabels yergewist. Meer dan 125 tön koperdraad (do ton

°P 1000 Ncd ponden gerekend) en even zooveel ton gutta percha

vormen den geleider en zijne isolerende omkleeding. 14000 mijlen

ijzerdraad zijn voor do buitenbekleeding uoodig geweest, wegende om-

streeks 4000 ton. De gehcele kabel heeft een gewigt van 5100 ton.

Ken afzonderlijk stoomschip zal in de Perzische golf worden gestatio-

neerd om voor do noodigo reparatiën dos kabels te zorgen, waartoe

het mot alle werktuigen tot opvissohen en herstellen toegerust is.

Men heeft het voordeel van een zachtcn uit modder bestaanden bodem

en van ceno zee, nergens dieper dan 60 vademen.

Het Nederlandschc gouvernement zal wel niet achterblijven, maar

eerlang den verongelukten kabel van Batavia naar Singapore door een

nieuwen vervangen, van allo vercisohtcn voorzien.

Hit het medegedeelde zal reeds gebleken zijn, dat do onderzeesche

telegrafie, althans wanneer men mot eenigzins grooto afstanden te doen

had, tot heden toe nog niet op veel geluk mogt roemen. Een naauw-

keuriger onderzoek naar hare geschiedenis doet deze waarheid helaas

no
S beter uitkomen. Welligt doet men hier do vraag, of do ondcr-

zeeschc telegrafie wel, op zulk een grooten voet als men nu reeds

gewild heeft, op ceno duurzame wijze kan mogelijk gemaakt worden;
kan men wel ecu kabel maken, die niet slechts weinige dagen, maar

minstens ecuige jaron achtereen in staat is in de dienst te voorzien?

"Ü zullen op deze vragen ccnigcrmato kunnen antwoorden, als wij
met de inrigting on werking dor onderzeesche kabels zelf kennis ge-

maakt hebben. Tot die kennismaking zullen wij nu overgaan.
Beeds hebben wij den vorm loeren kennen, dien men aan dokabels

geeft; die vorm verschilt nagenoeg bij allo kabels; maar de hoofdza-

ken, geleiddraad, isolator en ijzeren omkleeding, ontbreken hij geen.
Maar waartoe dienen deze dingen en aan welke cischcn moeten zij
■'ohloon, wil de kabel voor het gebruik geschikt zijn?

Vooreerst moot een kabel zonder nadeel voor de isolering in ecu

schip geborgen kunnen worden. 'Wanneer hij in zee gelaten wordt,
loopt hij om on door de schijven van een rcmtocstel, waarmede de
smIheid van liet uitvieren geregeld wordt. Zal de kabel door dit alles

bCen nadeel ondervinden, dan moet hij de noodigo buigzaamheid be-

zitten, on het inwendige mag niet scheuren, als do kabel gebogen



24 SCHETS VAN 1)E ONTWIKKELING DER TELEGRAFIE.

wordt, daar clko scheur, hoe gering ook, in do gutta-percha of het

touwwerk ontstaan, het begin is van een lek in de isolering en dus

de bruikbaarheid van den kabel vermindert of doet ophouden. Het is

verder wcnschelijk, dat do kabel niet te zwaar zij, zoowel ten einde

onnoodigo kosten te vermijden, als om hem gemakkelijk te kunnen

vervoeren. Ook daarom moeten de afmetingen zoo gering mogelijk ge-

nomen worden. 'Wanneer de kabel van het schip wordt neergelaten,

hangt hij niet loodregt naar beneden, maar met een lange bogt, die

bij zeer diepe zeeën soms 2 of meer mijlen lang kan zijn. Hoe zwaarder

de kabel, hoe korter deze bogt is. Het gewigt van dit gedeelte, van het

schip af tot daar waar de kabel op den bodem der zee rust, wordt

voor een deel gedragen door het zeewater en overigens door den rem-

tocstcl op het schip, die den kabel in zijne vaart tegenhoudt. Hierbij

komt nog, dat stroomingen in zee dit hangende deel des kabels een

heel eind zijwaarts kunnen meeslepen. De taaiheid van den kabel

moet hiertegen bestand zijn, en dit wordt vooral gevonden door do

ijzeren buitcnbckloeding uit zeer deugdzame ijzerdraden te maken, die

elk op zich zelf eenc grooto sterkte bezitten. Hot beste zal wel zijn vele,

dunne, maar deugdzame draden daarvoor te kiezen. Hot spreekt van

zelf, dat do wijze, waarop deze te zamengedraaid worden, op de sterkte

en buigzaamheid des kabels van grooten invloed is.

Wanneer de kabel op den bodem der zee rust, is hij nog volstrekt

niet veilig voor allerlei gevaren. Vooreerst het bederf door hot zee-

water en de scheikundige werking van daarin voorkomende stoffen.

Men is gewoon voor do buitcnbckloeding zoogenoemd gegalvaniseerd

ijzer aan te wenden, als zijnde beter tegen roest bestand. Het is ge-

bleken aan kabels, die opgevischt zijn, nadat zij cenige jaren in zee

gelegen hadden, dat het ijzer op vele plaatsen verteerd was door de

werking des waters. Men zal mogelijk nimmer een middel kunnen

uitvinden, dat de kabels hiervoor vrijwaart.

Maar \ nog andere gevaren bedreigen den kabel op den bodem der zee.

Op vele plaatsen, waar do bodem klipachtig is, en waar sterke

stroomingen in het zeewater voorkomen
,

wordt do kabel door de laatste

heen en weer geschuurd langs do scherpe kanten en punten dor klip-

pen. Eenc breuk moet hierop onvermijdelijk volgen. Daarbij komt nog

het gevaar van door scheepsankers of door vischwerktuigcn beschadigd

te worden. Deze gevaren dreigen het meest in de nabijheid der kusten
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cn op ondiepe plaatsen, vaar ook do golfslag dikwijls zeer te duchten

is- Men is dan ook gewoon de kustgedeelten der kabels veel dikker

en sterker te maken dan het overige gedeelte, dat diepzee-gcdeeltc

genoemd wordt. Men zie de beide figuren, die het kustgodeelto van

den Schevcning-Orfordness-kabcl afbeelden. Dit bestaat uit zes afzon-

derlijke kabels tot een enkelen te zamen gedraaid om een dik touw

els as. Het diepzee-gedeelte bestaat uit een enkelen kabel van het

maaksel van do zes andoren, cn dat aan een dezer zes kabels gesol-

deerd is. Men heeft dus gelegenheid om 6 afzonderlijke kabels aan

deze kustgedeelten te verbinden, waardoor men dus 6 telegrammen

tegelijk kan overscincn.

Maar de gewigtigste eigenschap van een kabel moet zijn, dat er

gemakkelijk cn snel door kan geseind worden. Door de eigenaardige

omstandigheden, waarin de geleiddraad eens kabels verkeert, ontstaan

or bij bot seinen daardoor verschijnselen, die voor het snelle telegra-
feren zeer hinderlijk zijn, cn dat wel des te sterker, naar mate een

kabel langer is. Maar ook hangt hunne sterkte van de betrekking af,
die

er tusschen do dikte van den eigenlijken geleiddraad en do isole-

londc laag bestaat. Deze verschijnselen zijn te belangrijk om er hier

met conigc oogenblikken aan te wijden. Zij vinden hunne verklaring
m zekere eigenschappen der elektriciteit, die wij hier dus noodzakelijk
moeten mededeelen.

iinneer men een der polen van eenc galvanische batterij door middel

'an oen metaaldraad mot de aarde verbindt; wanneer van de andere

pool insgelijks oen gelciddraad uitgaat, die naar een verwijderd punt
loopt en aldaar met een clektrischen telegraaf verbonden is; wanneer

'erdu
■*, an dezen wederom ecu gelciddraad uitgaat naar do aarde;

wanneer
men eindelijk digt bij de laatstgenoemde pool der batterij

een
’

'
‘

sleutel geplaatst denkt, d. i. een werktuig om den stroom tc laten

doorgaan en te doen ophouden, door eenvoudig den op dat punt afge-
rokui geleiddraad aaneen te voegen en weer tc scheiden; dan heeft

mn cone oorstclling van do reeks van werktuigen, waaruit elke inrig-
°

nn te telegraferen bestaan moet. Men ziet, het is een eenvoudige
galvanische koten.

Seschiodt er nu, als er door zulk een keten een stroom gaat ?

vcrl

S^
neerg°drukt wordt, is do batterij met den geleiddraad

i en. Do in do batterij opgewekte elektriciteit stroomt in dien
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draad; de stroom gaat verder door den telegraaftoestel, doet dezen

werken en verdwijnt eindelijk in do aarde. Het is van zelf duidelijk,-v

dat cr dus in den geleiddraad cenc zekere hoeveelheidelektriciteitaanwezig

is, zoodra do keten gesloten is. Men noemt die hoeveelheid do lading

van den draad. Het laat zich verder gemakkelijk begrijpen, dat do

lading ccns draads niet terstond hare volle grootte bezit, maar dat zij

in het eerste oogenblik na do sluiting ontstaat en dan aangroeit tot

dat zij niet meer verandert. De stroom, die door den draad gaat,

groeit even zoo aan in het eerste oogenblik ,
maar kan zijn volle kracht

niet bereiken, dan nadat de lading van don draad tot haar maximum

is geklommen. Do grootte der lading hangt nu vooreerst af van do

lengte dos draads en van de kracht der batterij. Maar cr is nog iets

anders, dat op die grootte een belangrijken invloed uitoefent, en dit is

het, wat bij do onderzecschc kabels zoo sterk optreedt, dat het seinen

daardoor zelfs bomoeijclijkt wordt.

Bekend is het, dat men twee soorten van elektriciteit aanneemt,

gewoonlijk positieve en negatieve elektriciteit gehecten. In elk ligchaam

is in ’t algemeen van beide elektriciteiten evenveel aanwezig; wanneer

echter één soort de overhand heeft, dan zegt men, dat het ligchaam

geëlektriseerd is. In den eersten toestand bespeurt men geene elektri-

sche werkingen, daar de werkingen, die van beide elektriciteiten uit-

gaan ,
elkander wcdcrkcerig opheffen. In den tweeden toestand trekt

het ligchaam ligte voorwerpen aan, kan men er vonken uit trekken

en cr de vele verschijnselen der elektriciteit aan waarnemen, die wij

hier niet verder zullen opnoemen.

Wij. stellen ons thans een ligchaam voor, verbonden met ccnc elek-

triseermachine
,

dan wordt dit ligchaam geladen met elektriciteit der

machine, tot een zekere sterkte toe, die van do kracht der machine

en andere omstandigheden afhangt. Is er nu digt bij dit gcëlektri-

scerdfc ligchaam een geleider geplaatst, dan werkt do elektriciteit van

het eerste op de neutrale vloeistof van den geleider. De ongelijknamige

elektriciteit van den laatston wordt aangetrokkén ,
de gelijknamige wordt

afgcstootcn. Dientengevolge wordt de eerste elektriciteit op die doelen

van den geleider opgehoopt, welke zich het digtst hij het geladen lig-

chaam bevinden : de gelijknamige verzamelt zich op die doelen, welke

er hot verste van verwijderd zijn. Verbindt men den geleider door

een metaaldraad met do aarde, dan stroomt do laatste elektriciteit door
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don draad weg, en dc ongelijknamige elektriciteit blijft alleen over op

den geleider. Deze werkt nu terug op dc lading van het geëlektri-
seerde ligchaam

,
zoodat er eene nieuwe hoeveelheidelektriciteit door do

machine daarop kan gebragt worden. Dezelfde werking wordt nu door

deze nieuwe hoeveelheid herhaald, en zoo kan dus hot ligchaam eene

veel grootcro lading van dezelfde machine ontvangen, dan als dc met

dc aarde verbonden geleider niet in de nabijheid er van was.

Het schijnt nu, alsof op deze wijze do lading des ligchaams onein-

dig zou kunnen versterkt worden. Dit is echter geenszins zoo. Dc

lading des ligchaams is namelijk grooter dan do hoeveelheidelektriciteit,
die zich op den geleider ophoopt, omdat dc aantrekkingskracht der elek-

triciteit afneemt, wanneer dc afstand toeneemt, volgens dc wet van

newton. Zoo is ook weder die hoeveelheid elektriciteit van het lig-

chaam, die door dc aantrekking van die des geleiders vastgehouden

wordt, geringer dan do lading van den laatstcn. Er blijft dus op het

ligchaam elektriciteit
over, die niet vastgehouden wordt door die van

den geleider. Nu is hot een vaste wet, dat deze hoeveelheid vrije
elektriciteit gelijk is aan dc lading, die het ligchaam van de machine

zou ontvangen zonder do nabijheid van den met dc aarde verbonden

geleider.

3[on begrijpt nu, hoezeer de lading van zulk een ligchaam versterkt
kan

worden, wanneer andere met de aarde verbonden geleiders in zijne
nabijheid gebragt worden.

Koeren wij nu tot de kabels terug. 'Wanneer er door een tclcgraaf-
nbol heen geseind wordt, dan bevat deze cene lading elektriciteit van

' ckerc grootte, zoo dikwijls er een stroom doorgaat. Deze lading heeft
o komen do eigenschappen, die wij zoo even leerden kennen. Wan-

neer nu de kabel onder water is gedompeld, dan ia hij geheel door
n geleider omgeven, en do eigenlijke geleiddraad des kabels, waar-

de stroom gaat, ia van dien geleider, het water, slechts door do
nne laag gutta-percha gescheiden. De versterking van do lading is

j
S zeer groot; do lading des kabels is veel grooter

,

an

.

zijn, indien het water geen goede geleider dor elektri-

was. Daar nu de geleiddraad eons kabels, wanneer hij zeer lang
, ’ U1K aanzienlijke oppervlakte bezit, zoo kan de door inflmntie. ,

-
.. y

ver-

,tU ° la^inS van verbazende grootte zijn, en de lading van de groot-
°

flesschonbatterijcn verre overtreffen. Do tijd, waarin de
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lading haar maximum bereikt, wordt door deze omstandigheden ook

aanmerkelijk langer, dan hij anders zoude zijn, en dien ten gevolge

zal er na do sluiting des strooms ook meer tijd verloopcn alvorens de

stroom zijn volle kracht heeft verkregen.

"Wanneer men nu den sleutel weder loslaat, zoodat do kabel niet meer

met do batterij is verbonden, dan ontlaadt de keten zich weder door

den eonigen daarvoor openstaanden weg, dat is door den telegraaf-

toestel. Yoor die ontlading is cenigc tijd noodig, maar die tijd zal

ook weer langer zijn dan in het geval, dat de lading niet door influentie

is versterkt geworden.

Iedereen is wel eens in de gelegenheid geweest om een telegraaf te

zien of te hooren werken. Men zal zich het onregelmatige getik her-

inneren , dat de toestel maakt. Het wordt veroorzaakt door hot anker,

dat tegen den elektromagneet aanslaat. Telkens als op het verwijderde

station de sleutel wordt neergedrukt, doorloopt een galvanische stroom

den telegraafdraad en den toestel, wordt dit anker aangetrokkén, en

hoort men dus een tik. Nu houdt de stroom weer op en het anker

wordt losgelaten; nu komt er weder een stroom, het anker wordt

weer naar den magneet getrokken, en men hoort wederom een tik.

Tusschcn elke twee tikken moet de draad ontladen zijn, en voor elke

aantrekking van het anker moet de stroom een zekere kracht bezitten.

Men herinnerc zich nu, hoe snel die tikken elkaar op volgen, en men

zal inzien, dat het laden en ontladen des clraads dus in zeer korten

tijd moet plaats grijpen.

"Wanneer nu in den geleider tusschcn de beide telegraafkantoren een

lange ondorzeeseho kabel voorkomt, dan zal dit laden en ontladen niet

met die snelheid geschieden, omdat de lading door influentie zooveel

grooter is. Al is het nu dat er voor do lading en ontlading 2 ' noodig

zijn, dan wordt do snelheid, waarmede men telegraferen kan, toch

zeèr verminderd, daar er voor sommige letters drie tot vijf stroomen

noodig zijn. Drukte men den sleutel met grootere snelheid eenige malen

achter elkaar neder, dan zoude er hij de eerste sluiting een stroom

ontstaan, en het anker zoude aangetrokken worden ; maar vóór dat de

ontlading geschied was, zoude reeds de tweede stroom aankomen, en

dit zoude zich op die wijze herhalen; zoodat het anker gedurende al

die opvolgende stroomen niet losgelaten zou worden. Onderstellen wij,
dat de telegraaf er een van Morse was

,
dan zoude de bedoeling van den
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telegrafist in dit geval gewest zijn, den telegraaf een aantal punten

te doen schrijven ; maar werkelijk zoude er een lange streep
voor den dag gekomen zijn: .

Zoodra men het beschreven verschijnsel hij de kabels kende, heeft

men naar middelen gezocht om het te verzwakken of geheel onscha-

delijk te maken. De lading des kabels zooveel mogelijk te verminde-

ren is daartoe zeker hot beste middel; maar hoe dit te doen? De

kracht der batterij kan men natuurlijk niet naar willekeur verminde-

ren
, omdat zij naar do lengte en den weerstand van den gcheelen

stuifdraad moet geregeld worden. Beter is het de lengte van den

kabel zoo klein mogclijk te nemen, want daarvan hangt do grootte

der lading onmiddellijk af. Daarom was hot zoo goed den transatlan-

tisohcn kabel over de Faroër, Ijsland en Groenland te leggen; jammer

is het, dat deze weg om andere redenen niet kan gevolgd worden.

He grootte van de lading hangt af van do betrekking, die er be-

staat tusschen de dikten
van den eigenlijken geleiddraad en do isolerende

laag. Berekeningen
,

wier uitkomsten door naauwkeurige proefnemingen
be\ estigd zijn, hebben geleerd, dat die verhouding een zekere waarde

moet bezitten, zal do lading zoo gering mogclijk zijn. Gaf men echter

aan eenigen kabel afmetingen, die deze verhouding hadden, dan zoude

ongelukkiger wijze do isolerende laag niet sterk genoeg zijn, maar

spoedig hier of daar bij hot buigen des kabels moeten scheuren, of de

gchoelo kabel zoude onhandelbaar dik worden.

Ben ander middel is zeer eenvoudig, maar daarom juist des te beter.

Men seint namelijk door de kabels niet steeds met dezelfde elektrici-

teit, maar doet de stroomen afwisselend uit positieve en negatieve
bestaan. Dientengevolge vernietigt elke stroom de lading van den vóór-

maanden afkomstig, en wordt dus de ontlading bespoedigd.
Maai

genoeg. Wij zullen hier onze beschouwing der ladingsver-
schijnselen eindigen en daarmede onze schets.

Wij hebben een reuzenvraagstuk behandeld: do ondcrzocsche tele-

grafie; het is een gewrocht van de laatste 20 jaren. Tot heden toe,
wij zagen liet, mogt zij nog niet veel voorspoed genieten. Mogelijk
komt do tijd nooit, dat men even gemakkelijk door het gebied
' au -Wpfumis een telegram zendt, als over de vaste oppervlakte der
‘laide. Maar ondanks dit alles heeft men den moed nog niet ver-

luien. Integendeel, men zoekt en denkt onophoudelijk en heeft inder-



30 SCHETS VAN I)E ONTWIKKELING DEE IELEGKAFIE,

daad reeds de handen weer aan het werk geslagen. Men heeft

nog in het jaar 1864 de verbinding met Amerika te beproeven. Eeno

som van 300,000 pond sterling is in Engeland volteekend en zal die-

nen om een kabel te laten vervaardigen enleggen. De kabel zal weder

een uit 7 koperdraden bestaanden geleiddraad hebben, omgeven door

gutta-percha. Die-vervaardiging en oraklecding geschieden in de beroemde

fabrieken van glass elliot & co. en kosten reeds 120 p. st. por Engelsche

mijl. De inrigting komt overeen met alles wat de wetenschap en de onder-

vinding als het beste voorschrijven. Talrijke voorzorgen zijn genomen om

het welslagen zooveel mogelijk te verzekeren, en de deugdzaamste mate-

rialen worden voor den kabel gebezigd. In de maand Julij dezes jaars

hoopt men zoover gereed te zijn, dat men eeno proef met het leggen kan

nemen. Men zegt, dat de Great Eastern daarvoor zoude bestemd wor-

den. Yol verwachting staren velen op de aanstaande gebeurtenis. Moge

de nieuwe onderneming slagen, on moge het „Vrede op aarde” weldra

weder van Engeland naar Amerika kunnen geseind worden.

Heden, ruim een half jaar na hot schrijven van het bovenstaande, is de staat der

verschillende plannen en ondernemingen alweer aanzienlijk gewijzigd.
In de Middellandsche zee zijn sedert dien tijd weder verscheiden kabels beproefd.

Een nieuwe kabel van Cartagena naar Oran, een andere van Otrunto naar Athene

en Constantinopel zijn mogolijk reeds gelegd, althans is men daartoe gereed. Ik weet

niet, of men niet in het loggen van een kabel naar Alcxandrië geslaagd is. De Roode-

zce-kabel voldoet minder goed. De Engolsoh-lndische lijn nadert echter hare vol-

tooijing. Do kabel in den Pcrsisehen zeeboezem is namelijk gelegd, en aan de ovorland-

lijn ontbreken nog 160 Eng. mijlen om van Engeland over Constantinopel naar Indië

te kunnen seinen. Men heeft het voornemen de lijn van Rangoon voort te zetten

naar China en, over Singapore, naar Java. Vandaar wil men naar Australië.

Ook zijn mot het Spaan,oho gouvernement onderhandelingenaangeknoopt tot het

leggen van een kabel van Cadix naar do Cauarische eilanden, St. Thomas en

Florida\, terwijl er met do Frausche regering reeds eene overeenkomst gesloten is tot

verbinding van Frankrijk mot do nieuwe wereld. Deze zal 18,000,000 frank kosten.

Ook langs de westkust van Noord-Amerika wil men eene lijn aanloggen van do van

Couvers-cilanden naar de Behringstraat, om haar daar door ecu 40 E. M. langen
kabel met de lijnen te verbinden, dicsints eenigen tijd over land door het Russische

gouvernement zijn aangelegd on die van Europa door Siberië naar Azië's noord-

oosthoek loopen.

Deo. 1864.


