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Elektrischlicht.

DOOR

W.M. Logeman.

Enkele welwillende lezers van het opstel, dat ik voorleden jaar

over bovengenoemd onderwerp in dit Album het licht deed zien, heb-

ben mij mondeling en schriftelijk doen weten dat zij van tijd tot tijd

van mij eenig nader bericht dienaangaande meenden te mogen ver-

wachten, ten einde daardoor met eenig gemak de vertrouwbaarheid

en de beteekenis te kunnen schatten van de dikwijls tegenstrijdige en

bijna altijd niet geheel duidelijke berichten, welke men over deze zaak

in de dagbladen aantreft. Ik wil hier trachten dit verlangen althans

niet geheel onbevredigd te laten.

Amerika, dus EDISON, moet daarbij in de eerste plaats ter sprake

komen. Wie herinnert zich niet, hoe omstreeks twee jaar geleden, de

geheele dagbladpers in Europa overstroomd werd door berichten aan-

gaande het elektrische licht van EDISON , dat in fraaiheid en gemakke-

lijkheid in ’t gebruik en..... in geringheid van prijs, al wat bestond,

ja bijna al wat denkbaar was, moest overtreffen. De avontuurlijkste

nieuwtjes dienaangaande vonden gereede verspreiding en geloof, zoo-

dat de actiën der gasmaatschappijen in Engeland in weinige dagen

meer dan 20% daalden. Toch bleek spoedig dat zij gelijk hadden ge-
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Nu, in de laatste maanden, zijn zulke sonsatie-borichton op nieuw

in groeten getale verspreid. Met moer of minder duidelijkheid wijzen

zij allen er op, dat Edison thans, in plaats van zjjn vroeger platina-
of platinaïridiumreepje, een koolreepjo wil gebruiken, dat door den

galvanischen stroom tot witgloeihitte gebracht, als “lamp” zal dienen.

Dit koolreepjo moot verkregen zijn door heftige gloeiing van een kar-

tonreep tusschen ijzeren platen. Dat op deze wijze licht, misschien

wel een fraai en rustig en niet te sterk en verblindend licht, kan

verkregen worden, heeft niets ongeloofeljjks. Dat zulk een licht tien

dagen lang kan schijnen van hetzelfde koolreepje in oen glasballon met

nitorst verdunde lucht, is voor iedereen, die do onmiskenbare vor-

darnpingvorschijuselcn kent van kool hij witglooihitte, roods minder

gemakkelijk aan te nemen. En dat men daarbij hot licht van 10,000
kubieke voeten gas, die toch overal, behalve misschien iu Engeland
en Amerika, zoo omstreeks ƒ30 kosten, zou verkrijgen voor don prijs
van 50

van onzo centen —• of minder, voegen do berichtgevers daar

zorgvuldig bij — dit is iets, waarbij zeker elke natuurkundige een

zeer groot vraagtcckon zot. Een dergelijk, zij hot dan niet zóó groot,
zet hij bij het allerlaatste bericht uit de New-Yorlc Herald: dat EDISON

ecu elektrische lamp voor huissolijk gebruik heeft ontworpen of ge-
maakt

.

die met hare batterij geen grootere ruimte dau
oen gewone

modcratourlamp inneemt.

Maar laat ons voorzichtig zijn, Edison heeft ons gewond aan het,
niet qualitatiof maar wel quantitatief ongeloofclijkc bij vele zijner
opmerkelijkste uitvindingen. En al mocht ook de werkelijkheid op de

beide laatste opgaven drie vierde of nog meer afdingon, toch kan er

nog genoeg overblijven om hem de eer te laten dat hij ook het elek-

trisch licht een zeer belangrijke schrede voorwaarts heeft gebracht.
En nu Engeland. Een nieuwe uitvinding op ’t gebied van elektrisch

licht is van daar niet to vermelden. Maar, wat misschien voor do toe-

had, die reeds dadelijk in het openhaar hun wantrouwen in al deze

berichten hadden uitgesproken. Zonder dat een enkel dier berichten

uit Amerika was of werd tegengesproken, of ook slechts gewijzigd en

gematigd, hielden zij plotseling op, en men kon dus zeker zijn dat de

reporters der dagbladen en andere interviewers van EDISON — in hoever

deze zelf mede schuld daaraan had, valt moeielijk te bepalen — een-

voudig als verkregen uitkomsten hadden voorgesteld wat die uitvinder

.....zich als waarschijnlijk voorspiegelde en nooit bereiken kon.
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komst nog yeol belangrijkor is, het gebruik der bestaande inrichtingen

breidt zich langzamerhand, daarom misschien met des te moer zekerheid,

al meer on moer uit. Binnen- on buitenshuis zon men bijna kunnen

zeggen, het woord “huis” slechts in ruimen zin nemend, begint dat

licht op al meer en meer plaatsen te schijnen. Binnenshuis: de leeszaal

van het British Museum wordt daardoor verlicht. Eene verlichting door

gas had men daar, naar ik meen te weten, niet raadzaam geacht. En

op pleinen en straten en in lokalen, welke met de eerste kunnen gelijk

gestold worden:
—

uit een volkomen vertrouwbarebron (.Nature XXI, p.

162) vernoemt men dat één stoomwerktuig van 20 paardenkracht nomi-

naal niet slechts do 40 “lichten” doet branden op het Thames Em-

bankment met do 10 op Waterloo Bridge, maar dat bovendien in de

helft van December 11. nog tien lampen daarbij zijn gevoegd die bet

station Victoria van de Metropolitan District Railway zeer voldoende

verlichten. Dit is een ruimte van 350 cngolscho voeten lang, 50 breed

cn 40 hoog. En, wat hier van het grootste belang is, do afstand van

dit station tot do plaats, waar de elektrische stroom wordt voortgo-

bracht, is 2 383 yards of meer dan 2 kilometers. Bij zulk een uitkomst

behoeft men er zich volstrekt niet over te verwonderen dat engelsche

geleerden van grooton naam, onder anderen Professor ayrïün
,

in het

openbaar hunne overtuiging hebben uitgesproken: de kosten van elek-

trische verlichting, op ceno plaats in Engeland waar het gas zeer goed-

koop is, in ’t groot en op do beste wijze toegepast, behoeven niet

meer dan do helft van die van gas bij gelijke lichtkracht te bedragen.

Frankrijk is ’t eenigo land, van waar, na Engeland, aangaande

het elektrische licht nog iets kan vermeld worden. En dit “iets” is

zeer weinig. Do parijscho gemeenteraad hoeft reeds een jaar of langer

geleden ceno commissie benoemd om “te dienen van consideration en

advies” aangaande de concurrentie van gas en elektriciteit voor de

openbare verlichting. Die commissie schijnt zeer behoedzaam — althans

zeer langzaam — te werk gaan. Naar do laatste berichten is zij nog

niet verder gekomen dan tot het voorstel om de JAiiLociiKorikaarscn

op de place de VOpéra to behouden, en voor de verlichting van dit

gebouw van binnen met deze kaarsen en de WEiiUERMANNlampen

op nieuw een vergelijkende proef te doen plaats hebben 1

Haarlem, Januari 1880.


